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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

ال تخفيض لرواتب املواطنني والوافدين في «اخلاص»
مرمي بندق 

قالت مصادر مطلعــة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» إنه ال تخفيض لرواتب 
الكويتيني والوافدين في القطاع اخلاص، 
موضحة أنه «لن يتم إجراء أي تخفيض 
على الرواتب احلالية بعد رفض القانون 

املقدم من احلكومة». 
وأضافت املصادر أن رفض مجلس األمة 
لقانون «أثر جائحة كورونا على ســوق 
العمل في القطاع اخلاص»، والذي ينص 
على قانونية تخفيــض الرواتب مؤقتا، 
معناه عدم قانونية جلوء أي صاحب عمل 
فــي القطاع اخلاص إلى تخفيض رواتب 

العاملني كويتيني ووافدين.
وتابعت املصادر: لن يصدر قرار وزاري 
بإعطاء صالحية تخفيض الرواتب ألصحاب 
األعمال، مشيرة إلى أن «تخفيض رواتب 
العاملني بقرار وزاري خطوة غير دستورية 
وال تفكر فيها احلكومة ولن تلجأ إليها».

وردا على سؤال حول إمكانية تراجع 
احلكومة عن قرار مضاعفة دعم العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص الذي أصدرته 
حتسبا من تخفيض الرواتب بعد رفض 
القانون، أجابت املصادر: ال مجال للتراجع 

بعد نشر القرار وتنفيذ الصرف فعليا.
 وحــول رفــض القانــون مــن بعض 
النواب بســبب عدم النص على استثناء 
العمالــة الوطنية، ردت املصــادر قائلة: 
النص على استثناء العمالة الوطنية من 
تطبيق القانون يجعل القانون يحمل شبهة 
عدم الدستورية، لذلك استبقت احلكومة 
القانون بإصدار قرار مبضاعفة دعم العمالة 
الوطنية، حفاظا عليها من إنهاء خدماتها 

أو تخفيض رواتبها.
وبشأن جزئية محاولة احلكومة مجددا 
إعــادة تقدمي مشــروع القانون قبل فض 
دور االنعقاد، أجابت: حتى اآلن ال توجد 
مؤشرات بأنه ستتم إعادة تقدمي مشروع 
القانــون مجددا قبل فــض دور االنعقاد 

الرابع.

حتى اآلن ال مؤشرات على إعادة تقدمي مشروع القانون بعد رفض املجلس.. وال يجوز التنفيذ بقرار وزاري

حمد املرزوق

حمد املرزوق:  نتائج «بيتك» 
تؤكد متانة  مركزه املالي وقدرته 

على التكيف مع الظروف االستثنائية

البنك يتبع نهجًا حصيفًا إلدارة 
املخاطر وبناء مخصصات احترازية 

تضمن استمراره بدعم االقتصاد

٥٦٫٩ مليون دينار أرباح «بيتك» بالنصف األول 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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«األنباء» تنشر احللقة األخيرة من وثائق البيت األبيض
عن األيام األخيرة حلرب حترير الكويت فبراير ١٩٩١

ما الذي جرى في اجتماع الرئيس بوش 
مع الوفد الكويتي برئاسة سفيرنا في واشنطن 

05آنذاك الشيخ سعود الناصر الصباح؟

الدمار الذي حلق مببنى اخلطوط اجلوية الكويتية خالل الغزو العراقي

زار بيروت املنكوبة وطالب بتحقيق دولي في انفجار املرفأ وأكد أنه «عندما يُصاب قلب لبنان يُصاب قلب فرنسا»

15

ماكرون يدعو لـ «عقد سياسي جديد في لبنان»

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يحتضن مواطنة لبنانية خالل تفقده حي اجلميزة املدمر في بيروت   (ا.ف.پ)

علــى «أننــا ال نعطــي شــيكا 
على بياض لسلطة فقدت ثقة 
شعبها»، مطالبا بتحقيق دولي 

في االنفجار.

بيروت: عمر حبنجر - داود رمال

«نثق بفرنســا وبِك أكثر من 
حكومتنا، وال تســمحوا بسرقة 
املســاعدات، ونريــد حتقيقا مبا 
جرى حتت الفصل السابع». هذا ما 
سمعه الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون خالل جولته في أرجاء حي 
اجلميزة املدمر في وسط بيروت 
املنكوب، خالل زيارته للعاصمة 
اللبنانيــة أمس لرفــع معنويات 
الشعب اللبناني اخلارج من هول 
صدمة انفجــار مرفأ بيروت. في 
مقر السفارة الفرنسية ببيروت، 
وهو املكان الذي أُعلن فيه قبل قرن 
دولة لبنان الكبير، التقى ماكرون، 
الذي تربط بالده عالقات تاريخية 
بلبنان، قادة األحزاب السياسيني، 
ونقل إليهم رسالة املجتمع الدولي 
ومفادها «ال ميكن ألحد أن يساعد 
لبنان ما لم يقوموا بإصالحات»، 
مؤكدا أنه فــي حال حصول ذلك 
ستتولى فرنسا إعادة الثقة بلبنان 
وإقنــاع املجتمــع الدولي بتقدمي 
العون املالي له للخروج من أزمته 
االقتصادية، مجددا التأكيد على 

ضرورة مكافحة الفساد.
وفي مؤمتــر صحافي بنهاية 
الزيارة، قال ماكرون إن فرنســا 
دولــي  مؤمتــر  إلــى  ســتدعو 

بيروت ماتت ألف مرة وقامت 
ألف مرة وستنهض من جديد، 
وعندما ُيصاب قلب لبنان ُيصاب 
قلب فرنســا». وأكــد ماكرون 

ملســاعدة لبنان، داعيــا لـ «عقد 
سياســي جديد» يكــون فيه كل 
طرف جاهزا لتخطي ما تســبب 
التفاصيل ص ٢٠في املشــاكل احلالية. وقال: «إن 

التفاصيل ص ٢١

بشرى شعبان و«كونا»

فيما أعلن وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز 
شعيب التنسيق مع اجلمعيات اخليرية إلطالق مشروعاتها 
اإلغاثية لتقدمي مســاعدات عاجلــة للبنان في مواجهة 
أزمتــه احلالية اثر االنفجــار الضخم الذي وقع مبرفأ 
بيروت، مع التشــديد على ضرورة االلتزام بجمع تلك 
التبرعات باستخدام الوسائل القانونية املرخصة وهي: 
«كي.نت واألونالين واالستقطاعات البنكية والتطبيقات 
اإللكترونية»، قدمت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس 
٣٦ طنا من املواد الطبية للصليب األحمر اللبناني دعما 

جلهوده في اإلغاثة.

٣٦ طنًا مساعدات طبية كويتية وصلت لبنان 
و«الشؤون» تشرف على عمليات اإلغاثة

الشاهني: منح «التعاونيات» دعم عمالة إضافيًا ٦ أشهر
عبداهللا الكندري يقترح إضافة مرض الثالسيميا املزمن إلى «عافية»

سامح عبداحلفيظ 
 رشيد الفعم - سلطان العبدان

قدم النائب أسامة الشاهني 
اقتراحًا برغبة ملنح اجلمعيات 
التعاونية دعم عمالة وطنية 
إضافيا ملدة ٦ أشــهر أســوة 
بالشركات التجارية املتضررة، 
وذلك دعما للقطاع التعاوني 
والعمالــة الوطنيــة وتقديرا 
جلهودهم التطوعية املتميزة 
أثناء أزمة «كورونا» الراهنة. 
الشــاهني تقــدمي  وعلــل 
اقتراحه بأن القطاع التعاوني 
يعــد مــن القطاعــات املهمة 
الكويــت، ملــا  فــي مناطــق 

الســلع واخلدمــات  توفيــر 
وانتشار أســواق اجلمعيات 
وفروعها في الكويت. وأضاف: 

العمالة الوطنيــة للعمل في 
هذا القطاع.

من جانب اخر، قدم النائب 
عبداهللا الكندري اقتراحاً برغبة 
الثالســيميا  إلضافة مــرض 
املزمــن إلــى وثيقــة التأمني 
الصحي للمتقاعدين الكويتيني 
«عافية» نظرا ملا تعانيه هذه 
الفئة خاصة مع انتشار مرض 
كورونا واحتياجاتهم للرعاية 

اخلاصة.
وقال إنه جاءت التغطيات 
بالوثيقة التأمينية املشمولة 
للتأمني الصحي للمتقاعدين 
الكويتيني لتشــمل األمراض 
املزمنــة دون إدراج مــرض 

«الثالســيميا» ضمــن هــذه 
الفئة، كما شملت بنود صرف 
املزمنة  األدويــة لألمــراض 
بإمكانية حصول املؤّمن عليه 
علــى أدويته دوريــًا بزيارة 
مراجعــة  دون  الصيدليــة 
الطبيب في كل مرة عن طريق 
تعبئة منوذج أدوية األمراض 
املزمنة وإرســاله للشــركة، 
مشيرا الى انه قدم االقتراح 
ألن مــرض «الثالســيميا» 
من الفئات املشــمولة ضمن 
وفــق  املزمنــة  األمــراض 
املقاييس الطبية التي يجب 
أن ُتراعى في شمولية التأمني 

الصحي.

ملا كان للجمعيات التعاونية 
دور كبيــر خــالل األزمــات 
التي مرت بها البالد، شــكلت 
التعاونية عامال  اجلمعيــات 
أساســيا مهما لتأمــني الغذاء 
وكل السلع للمواطن واملقيم، 
وال يخفــى علــى أحــد الدور 
الوطني الكبيــر الذي قام به 
املتطوعون من املواطنني من 
اجلنســني، والذي ظهر جليًا 
في األزمات والكوارث، وآخرها 
جائحة ڤيروس كورونا وأن 
االمــر جاء تقديــرا للظروف 
التي  االقتصاديــة الصعبــة 
يعانيها هذا القطاع احليوي 
واملهــم، ولتشــجيع وجــذب 

عبداهللا الكندريأسامة الشاهني

الرئيس دونالد ترامب مخاطبا مؤيديه قبل مغادرته البيت االبيض الى اوهايو           (ا.ف.پ)

التعاونية  حققته اجلمعيات 
االســتهالكية من جنــاح في 
تأديــة رســالتها مــن حيــث 

االنتهاء من تسكني شواغر 
«الكهرباء» قبل أكتوبر

املقصيد لـ «األنباء»: ١٠٠٠ معلم ومعلمة عالقون 
في اخلارج وال حاجة لتعقيم مدارس «الثانوية»

دارين العلي

أصــدر وزير الكهربــاء واملاء 
ووزير النفط د.خالد الفاضل قرارا 
بتعيني سعد الرشيدي مديرا إلدارة 
شــبكات التوزيــع باإلضافة الى
١٤ رئيــس قســم فــي مختلــف 
القطاعات. وقالت مصادر مطلعة 
إن هذا القرار يعتبر القرار االول 
في تعيني الشــواغر بعد العودة 
من العطلة جراء جائحة  كورونا 
وذلك بعد تخطي جميع خطوات 

التسكني من اعالن وتقدمي اختبارات حتريرية ومقابالت شخصية. 
وأوضحت املصادر أن هناك قرارات سوف تصدر الحقا للمديرين 
واملراقبني حسب اجلدول الزمني للمقابالت، على ان يتم تسكني 

جميع الشواغر قبل شهر اكتوبر بعد تأخر دام ٧ أشهر.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية 
باإلنابة فيصل املقصيد في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أن عــدد املعلمــني العالقني 
في اخلارج ولم يعودوا إلى 
البــالد حتى اآلن ال يتجاوز 
١٠٠٠ معلم ومعلمة، مشيرا 

إلــى انهم يعملون مبختلف 
املراحل الدراســية، ومؤكدا 
أن تأخر وصولهم لن يؤثر 
على سير العملية التعليمية، 
حيث إن اغلبهم من معلمي 
االبتدائي واملتوسط، ونأمل 
وصولهم خالل األيام املقبلة 
قبــل بداية العام الدراســي 
اجلديد الذي سيباشــر فيه 

املعلمون دوامهم ١ سبتمبر 
املقبــل. وأضاف أنــه: فيما 
يتعلــق مبعلمــي املرحلــة 
الثانوية لن نواجه أي مشكلة 
بإذن اهللا عند انطالق الفصل 
الدراســي التكميلي للصف 
الثانــي عشــر واســتئناف 
الدراسة عن بعد للطلبة يوم 
األحد املقبل. وذكر املقصيد 

أنه مت تعقيم ما يقارب ٣٦٦ 
مدرسة استغلت من اجلهات 
احلكوميــة ســواء كانــت 
جمعيات تعاونية أو وزارات 
أو مراكز إيواء، مشــيرا إلى 
أن مدارس املرحلة الثانوية 
ال حتتاج إلــى تعقيم ألنها 
كانت مغلقة ولم تستغل من 

قبل أي جهة.

سعد الرشيدي

تعيني الرشيدي مديراً لشبكات التوزيع

أكد أنه ال مشكلة مع وجود نقص في الهيئة التعليمية لـ «تكميلي الصف الثاني عشر»

ترامب ُيبشر بلقاح ضد كورونا قبل االنتخابات
عواصم - وكاالت: في محاولة على ما يبدو 
لدغدغــة مشــاعر الناقمــني على طريقــة إدارة 
اجلائحــة، قال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إنه من املمكن أن يتوافر لقاح لڤيروس كورونا 
املستجد في الواليات املتحدة قبل موعد االنتخابات 
الرئاسية املقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر، 
في توقــع أكثر تفاؤال بكثير من التوقيت الذي 

يراه خبــراء الصحة في البيــت األبيض. يأتي 
ذلــك، فيما يواصــل الڤيروس، حصــد األرواح 
وتسجيل أعداد قياسية من اإلصابات، ال سيما 
في الدول األكثر تضررا وهي الواليات املتحدة 
والبرازيل والهند التي تســجل ثالثتها أكثر من 
نصف اإلصابات العاملية البالغة نحو ١٨ مليونًا 

و٨٤٧ ألف حالة.

أميركا والبرازيل والهند تسجل أكثر من نصف إصابات العالم

ملشاهدة الڤيديوجانب من املساعدات الكويتية للبنان

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص ٣

«التأمينات»: تسوية «االستبدال» األربعاء املقبل 
دون مراجعتنا والتنفيذ اعتبارًا من راتب أكتوبر

عبدالهادي العجمي

أكد مصدر مسؤول في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، أن املؤسســة ســتقوم بإعادة تسوية 
قيمة اجلزء املستبدل من املعاش التقاعدي، وأيضا من استبدل وهو 
على رأس العمل حســب قانون االســتبدال اجلديد الذي أقره مجلس 
األمة ومت نشره في اجلريدة الرسمية بتاريخ ١٢ يوليو املاضي ابتداء 
من يوم األربعاء املقبل ١٢ أغسطس دون احلاجة الى مراجعتها، على 
أن يتــم التنفيذ اعتبارا مــن راتب أكتوبر املقبل. وأضاف املصدر: أما 
ما يخص التعديالت اجلديدة على صرف الـ ٧ معاشــات املقدمة على 
صافي املعاشات التقاعدية املقدمة، فيجوز لصاحب املعاش التقاعدي 
التقدم بطلب صرفها، ويكون الســداد بنســبة ١٥٪ من صافي املعاش 
التقاعدي، الفتا الى انه في الســابق كان الســداد ربع صافي املعاش 

التقاعدي بنسبة ٢٥٪ وبحد أقصى ٢٨ شهرا.

التفاصيل ص ١٨

التفاصيل ص ٤



اجلمعة ٧ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

نائب وزير اخلارجية التقى سفيري هولندا وغايانا
وزيــر  نائــب  اجتمــع 
اخلارجيــة خالــد اجلــاراهللا 
أمــس مــع ســفير جمهورية 
غايانا التعاونية لدى الكويت 
د.شــمير علي وذلك مبناسبة 
انتهاء مهام عمله، حيث عبر 
اجلاراهللا عن متنياته للسفير 
بالتوفيق والســداد في مهامه 

املستقبلية.
كمــا اجتمــع نائــب وزير 
اخلارجية أمس مع سفير مملكة 
هولندا لــدى الكويت فرانس 
بوتايت وذلك مبناسبة انتهاء 
مهام عمله، حيث عبر اجلاراهللا 
عن متنياته للسفير بالتوفيق 
والسداد في مهامه املستقبلية.

حضر اللقاءين مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

 اجلاراهللا خالل لقائه سفير هولندا فرانس بوتايتخالد اجلاراهللا مستقبال سفير غايانا د.شمير عليالوزير السفير أيهم العمر.

السند: ارتياح ومؤشرات إيجابية خالل املرحلة الثالثة

حنان عبداملعبود

اعلن املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.عبداهللا السند 
عن وجود عدد من املؤشرات 
اإليجابية خالل املرحلة الثالثة 
مــن خطــة العــودة للحيــاة 
الطبيعية ومن أهمها تناقص 
نســبي فــي أعــداد احلــاالت 
املشــتبه بإصابتها بڤيروس 
كورونــا، إضافة إلــى وجود 
ارتياح في املنشآت الصحية 

مقارنة  بفترات أخرى.
خــالل  د.الســند،  وأكــد 
املؤمتر الصحافي الذي عقده 
ظهر أمس، ضرورة استمرار 
مجابهة الڤيروس، الفتا إلى أن 
حاالت اإلصابة باملخالطة تشكل 
النســبة األعلى مــن مجموع 
اإلصابات، مبينا أن االنتقال بني 
املراحل يسير بصورة جيدة، 
مؤكدا أن الفترة الزمنية لكل 
مرحلة رهن استيفاء املعايير 
الصحية، مبينا ان التطورات 
مستمرة وعليها تبنى القرارات، 
مشيرا إلى أن هناك مؤشرات 
إيجابيــة لقــرب انتــاج لقاح 

للڤيروس.
ولفت الى أن إدارة الطوارئ 
الطبية تعاملت خالل عطلة عيد 
األضحى من ٣٠ يوليو حتى ٣ 
أغسطس مع ١٦٥٤ بالغا وحالة، 
منها ١٢٠٥ حاالت مت عالجها في 
املستشــفيات و٤٤٩ حالة في 
موقع احلــادث، مجددا دعوة 
املواطنني واملقيمني إلى ضرورة 
عدم السفر للخارج في الوقت 
الراهن لعدم استقرار الوضع 

الوبائي عامليا.
وشرح آلية احلصول على 
فحص الـ «بي سي آر» وميكن 

احلالــة املصابة بعد مرور ١٠ 
أيام من املســحة اإليجابية أو 
منــذ بداية األعــراض على أن 
تكــون أخر ٣ أيــام خالية من 

األعراض.
عيادة املطار

مــن جانبه، أكد املشــرف 
العام على اخلدمات الصحية 
فــي مطــار الكويــت د.طالل 
الفضالة استقبال مطار الكويت 
الدولي منذ بدء تشغيل الطيران 
التجاري أول أغسطس وحتى 
مســاء األربعاء ٥٣ طائرة من 
مختلــف الوجهــات مبجموع 
٢٥٦٣ راكبــا، الفتا إلى إجراء 
٤٠٥ فحوحصات PCR ما بني 

عشوائي واشتباه باإلصابة.
وأضاف د.الفضالة أن قطاع 

القادمني بنسبة ١٠٪،.
إحصائية اإلصابات

وأعلنــت وزارة الصحــة 
تســجيل ٦٢٠ إصابــة جديدة 
خالل الـــ ٢٤ ســاعة املاضية 
ليرتفــع إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٧٠٠٤٥ 
حالة في حني مت تسجيل حالة 
وفــاة واحــدة إثــر اصابتهــا 
باملــرض ليصبــح مجمــوع 
الوفيــات ٤٦٩ حالــة. وبينت 
الــوزارة ان من بــني احلاالت 
الســابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخــرى قيد البحث 
عن مصدر العــدوى وفحص 
املخالطني لها، وتضمنت ٤٢٣ 
حالة ملواطنني كويتيني وبنسبة 
بلغت ٦٨٫٢٣٪ و١٩٧ حالة لغير 
الكويتيــني بنســبة ٣١٫٧٧٪. 
وأشــارت إلــى أن اإلصابــات 
اجلديدة جاءت بواقع ٢٢٠ في 
منطقة االحمدي الصحية و١٣٩ 
في اجلهراء و١٠٠ في الفروانية 
و٨٢ مبنطقــة حولي و٧٩ في 
العاصمة، وأن عدد من يتلقى 
العالج فــي العنايــة املركزة 
بلغ ١٢٧ حالــة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
٧٩٦٦، كما ان عدد املســحات 
التي مت القيام بها خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية بلغ ٣٥٩٩ مسحة 
ليبلــغ مجمــوع الفحوصات 

٥٢٢٢٠٠ فحصا.
وأعلنت عن عن شفاء ٧٠٤ 
إصابــات خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية، ليبلــغ إجمالي عدد 
املتعافني ٦١ ألف و٦١٠ حاالت. 

الصحــة العامة قــام بتوفير 
الكــوادر الصحيــة وجتهيــز 
العيــادات للفحــص وعقــد 
العديد من االجتماعات املتتالية 
بالتعــاون مع الطيران املدني 
والوزارات املختصة للوقوف 
علــى جميــع االحتياجــات 
اللوجستية واالجراءات الالزمة 

للتشغيل.
وتنــاول آلية عمل الفريق 
الصحي باملطار قائال في البداية 
يتم تفعيل تطبيق «شلونك» 
للتأكد من إلزام القادمني بفترة 
احلجر الصحي املقررة بالتأكد 
من تثبيت وتفعيل التطبيق، 
ومن ثم فحص احلرارة ومن 
لديــه ارتفاع فيهــا يتم عمل 
فحص PCR لــه ومن ثم اخذ 
عينــة عشــوائية مــن جميع 

شفاء ٧٠٤ حاالت.. وتسجيل ٦٢٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية

د.عبداهللا السند

لطالــب الفحــص أن يحصل 
على تقرير طبي يفيد بخلوه 
من الڤيروس من خالل موقع 
وزارة الصحة، مؤكدا ان منحنى 
اإلصابة بالڤيروس مازال في 
ارتفاع عامليا، مشيرا إلى إصابة 
نحو مليــون ونصف املليون 
العالــم خالل  شــخص حول 
األســبوع املاضــي، مبينا أن 
٥٢٪ من اإلصابات ترتكز في 
٣ دول هــي الواليات املتحدة 
بنسبة ٢٦٪ والبرازيل ١٥٪ من 

اإلصابات والهند ١٠٪.
عــالج  أن  الــى  واشــار 
«رميديســفير» يقلل من مدة 
بقاء املريض في املستشــفى 
واحتماليــة وفــاة املصابــني 
باملرض، الفتا إلــى أن فقدان 
والشــم  التــذوق  حاســتي 
التعب من أعراض  والشعور 
اإلصابة باملرض ومن املهم إذا 
اســتمرت هذه األعراض ملدة 
تزيد على ٦ أســابيع مراجعة 
الطبيب، مبينــا إن املنظمات 
الصحيــة الدوليــة ال توصي 
بإجراء مسحة ثانية إال حلاالت 
مرضيــة معينة ويســتطيع 
الطاقــم الطبــي إعالن شــفاء 

الفارس: سقوط «معاجلة آثار كورونا» انتصار إلرادة العمال

الكشتي: إجناز «سوق الرميثية» يعكس جهود مجلس اإلدارة

أسامة أبو السعود

هنــأ نائــب رئيــس نقابة 
العاملني في «ايكويت» طارق 
الفارس جمــوع العاملني في 
القطــاع اخلــاص بســقوط 
مشــروع قانون معاجلة آثار 
جائحة كورونا املستجد الذي 
ولد ميتــا منذ بدايتــه. وأكد 
الفارس في تصريح صحافي ان 
سقوط املقترح بأغلبية نواب 
مجلس االمة هو انتصار إلرادة 
العمالة وللمطالب املستحقة 

محمد راتب

تقــدم رئيــس احتــاد اجلمعيــات 
التعاونية فهد الكشتي بالشكر لرئيس 
واعضاء جمعية الرميثية التعاونية على 
اجلهود الكبيرة الواضحة واملبذولة في 
إجناز السوق املركزي اجلديد في منطقة 
الرميثية قطعة ١١. وأشار الكشتي، بعد 
افتتــاح مبنى الســوق اجلديد بحضور 
الوكيل املساعد لقطاع التعاون في وزارة 
الشؤون سالم الرشيدي، إلى أن السوق 
اجلديد يواكب احتياجات األهالي ويحتوي 
على كافة اخلدمات. ودعا كل اجلمعيات 
التعاونية للعمل على تطوير العمل في 
جمعياتهم من خالل املباني واألســواق 
والعمــل علــى توفيــر كل احتياجــات 

املستهلكني.

التي طاملا نادينا بها في احتاد 
عمال البترول واحتاد العاملني 
في القطاع اخلاص والنقابات 
واالحتــادات العماليــة خالل 
الفترة املاضية. وشــدد على 
ان تصويــت ٣٤ نائبــا ضــد 
املقترح وامتنــاع نائب واحد 
هــو اقتنــاع تام بــدور عمال 
الكويت في القطاع اخلاص وان 
قانون العمــل احلالي- دون 
تعديــل - يلبــي احلد االدنى 
مــن احلقوق التي يســتحقها 
ابنــاء الكويت في هذا القطاع 

محمد الهاجري ولقاء اعضاء 
اللجنــة الصحيــة وتفنيــد 
مساوئ هذا املقترح واضراره 
البالغة حلقوق ابناء الكويت 
في القطاع اخلاص والتي كان 
لها اثر كبير في رفض مشروع 
القانــون احلكومي، مؤكدا ان 
نقابة «ايكويت» واحتاد عمال 
والبترول والنقابات العمالية 
ستظل جميعها مدافعا قويا عن 
حقوق العمال ومكتسباتهم في 
اي موقع كان، ســواء كان في 
القطاع احلكومي او اخلاص.

احليوي واالستراتيجي والذي 
يرفع عن كاهل احلكومة آالف 
الوظائــف للشــباب الكويتي 
ويثبت يوما بعد يوم ان هؤالء 
الشباب على قدر املسؤولية، 
معتبــرا ان تصويــت مجلس 
االمة برفض مشروع احلكومة 
يؤكد اهمية التضامن بني نواب 
االمة والنقابيني ملا فيه مصلحة 
الكويت والشباب. واشار الى 
اجلوالت املكوكية التي قام بها 
مع رئيس احتاد عمال الكويت 
البتروكيماويــات  وصناعــة 

ً نائب رئيس نقابة «ايكويت» أكد أن مشروع القانون ولد ميتا

طارق الفارس

جانب من افتتاح السوق املركزي اجلديد في الرميثية

سحب تعيني ٣ أعضاء
 في «تعاونية الفنطاس»

محمد راتب

الشــؤون  أصــدرت وزيــرة 
االجتماعيــة والعمــل ووزيــرة 
الدولــة للشــؤون االقتصاديــة 
العقيــل قــرارا بســحب  مــرمي 
القرار الوزاري رقم ٤ ت لســنة 
٢٠٢٠ بشأن تعيني ٣ أعضاء في 
مجلــس إدارة جمعية الفنطاس 

التعاونية.

«الطوارئ الطبية» تعاملت مع ١٦٥٤ بالغًا وحالة خالل عطلة عيد األضحى املبارك

نائب األمير هنأ حاكم عام
جامايكا بالعيد الوطني

«نزاهة»: «حق االطالع على املعلومات»
لبنة جديدة في بناء الوقاية من الفساد

بعــث ســمو نائب األمير وولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية إلى باتريك 
لينتون ألن حاكم عــام جامايكا الصديقة 
عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وتهاني سموه 

مبناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية، وللبلد 

الصديق املزيد من الرقي واالزدهار.
كما بعث ســمو رئيس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

أعربــت الهيئــة العامة ملكافحة الفســاد 
«نزاهــة» عن ارتياحها الكامل إلقرار مجلس 
األمة مشروع قانون تنظيم حق االطالع على 
املعلومات، وإرساله للحكومة مبا ينبئ عن 
قرب دخول هذا القانون حيز النفاذ فور اكتمال 
اإلجراءات الدستورية الالزمة إلصدار القوانني.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن قانون 
تنظيم حــق االطالع على املعلومات ميثل 
لبنــة جديدة في بناء الوقاية من الفســاد 
وتعزيز منظومة الشــفافية والنزاهة في 

العمل العام من خالل االعتراف بحق نشر 
تــداول املعلومــات ودعم روح الشــفافية 
والنزاهة وتأكيد حق الشخص في االطالع 
عليها متى كانت في حوزة اجلهة أو حتت 

إدارتها.
وأضافت: تتطلع الهيئة إلى اإلسراع في 
اقرار كل القوانني والنظم ذات الصلة بهدف 
اكتمال املنظومة التشريعية والواردة ضمن 
االســتراتيجية الوطنيــة لتعزيز النزاهة 

ومكافحة الفساد.

السفير املصري: انتهاء جميع االستعدادات 
النتخابات مجلس الشيوخ ٩ و١٠ أغسطس

أسامة أبو السعود

أعلن ســفير مصر لدى 
الكويت طارق القوني عن 
انتهاء الســفارة من جميع 
اخلاصــة  االســتعدادات 
بانتخابات مجلس الشيوخ، 
والتــي ســيتم اجراؤهــا 
للمصريــني فــي اخلــارج 
خالل يومي ٩ و١٠ أغسطس 
اجلــاري للجولــة األولى، 
ويومي ٦ و٧ سبتمبر املقبل 

في حالة اإلعادة.
ودعا القوني جميع املصريني املقيمني في 
الكويت للمشاركة، موضحا أنه لكل مصري 
مقيم باخلارج احلق باإلدالء بصوته، متى 
كان اســمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبني، 
ويحمــل بطاقة رقم قومي، أو جواز ســفر 
ساري الصالحية، متضمنا الرقم القومي.

وفيما يتعلق بطريقة التصويت، أوضح 
أنه بسبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد، 
ســيكون االدالء باألصوات فــي انتخابات 
مجلس الشــيوخ، وفقا ملــا أعلنته الهيئة 
الوطنيــة لالنتخابــات، من خــالل البريد 
املستعجل لكل ناخب على حدة، وذلك في 
إطار االجراءات االحترازية ملواجهة الڤيروس، 

ومنعا لالختالط خالل عملية التصويت.
وأضاف أنه سيتم استقبال أوراق االقتراع 
بلجنــة االنتخاب بالســفارة على العنوان 
التالي،: منطقة الصديق، قطعة ٧، شــارع 
٧٠٢، ڤيال رقم ١٠٠، مؤكدا ضرورة أن تصل 
في موعد أقصاه نهاية يوم األربعاء املوافق 
١٢ أغسطس اجلاري للجولة األولى، ويوم 
األربعاء املوافق ٩ ســبتمبر املقبل جلولة 
اإلعادة، وذلــك إلتاحة فرصة أطول لتلقي 
البريد، وعقب وصول املظاريف إلى السفارة 
عبر البريد املستعجل، سيتم تعقيمها في 
البداية، ثم تسجيلها في الكشوف املخصصة 
لذلك، ومراجعة اخلتم املوجود على املظروف، 
للتأكد من أن التاريخ املثبت به هو ٩ أو ١٠ 
أغسطس، الفتا الى أن عملية فرز األصوات 
ستكون في نهاية اليوم الرابع، وستتم لكل 
صنــدوق على حدة، بعد تقســيم بطاقات 
االقتراع إلــى فردى وقوائم، ثم اســتيفاء 
احملاضر وارسال أوراق االقتراع إلى وزارة 
اخلارجية، مؤكدا على أهمية قيام الناخبني 
بإرسال مظاريف االقتراع بالبريد يومي ٩ و١٠ 
أغسطس اجلاري وليس بعدها، وكذا استيفاء 
مستندات االقتراع املطلوبة بالطريقة التي 
وضحتها الهيئة الوطنية لالنتخابات، وذلك 

تفاديا لبطالن األصوات أو 
استبعادها.

وأعرب عن خالص شكره 
ألبنــاء اجلاليــة املصريــة 
بالكويت، على مشاركتهم 
جميــع  فــي  االيجابيــة 
االســتحقاقات االنتخابية 
الســابقة، وانخراطهم في 
الدفاع عــن قضايا الوطن 
وهمومه، انطالقا من حسهم 
الوطني املتميز، الذي جسده 
تبوؤ تلك اجلالية للمرتبة 
األولــى، كأعلــى اجلاليات 
تصويتا في جميع االستحقاقات االنتخابية 

التي عقدت خارج مصر.
وفــي الســياق ذاتــه، اصدرت ســفارة 
جمهوريــة مصر العربية في الكويت بيانا 
بشــأن انتخابات مجلس الشــيوخ املزمع 
اقامتهــا يوم االحد ٩ اغســطس وحتى ١٢ 

اغسطس للمصريني في اخلارج.
ونوهت السفارة في بيانها الذي حلصت 
«األنبــاء» على نســخة منه إلــى أن جلنة 
االنتخاب بالســفارة ســتبدأ في استقبال 
مظاريــف التصويــت بالبريــد النتخابات 
مجلس الشيوخ اعتبارا من األحد ٩ أغسطس 
وحتى األربعاء ١٢ أغسطس اجلاري وذلك 
من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 

التاسعة مساء.
وتؤكد الســفارة على أن التصويت في 
االنتخابات بدون حضور شخصي للناخبني 
ولــن تقبل أيــة مظاريف تصويت ســوى 
املرسلة بالبريد كما تهيب بالناخبني الذين 
قاموا بالتسجيل على موقع الهيئة الوطنية 
لالنتخابات خالل الفترة من ٢٥ إلى ٣١ يوليو 
املاضي توجيه املظاريف على عنوان السفارة 
منطقة الصديق قطعة ٧ شــارع ٧٠٢ ڤيال 
رقم ١٠٠ مع مراعاة ما يلي تفاديا الستبعاد 

األصوات أو بطالنها:
٭ أن يقــوم الناخــب بإرســال مظــروف 

التصويت بنفسه بالبريد املستعجل.
٭ أن يرسل كل ناخب مظروف التصويت 
على حدة، وعدم ارسال أية مظاريف مجمعة.

٭ مراعاة ارســال املظاريــف يومي ٩ و١٠ 
أغسطس وليس بعدها

٭ التأكــد من وصول املظــروف في موعد 
أقصاه ١٢ أغسطس.

٭ مراجعة مستندات التصويت بدقة قبل 
وضعها في مظروف التصويت كما جاء في 
التعليمــات التوضيحيــة للهيئة الوطنية 

لالنتخابات.

دعا أبناء اجلالية للمشاركة بالبريد املستعجل نظراً لظروف اجلائحة

السفير طارق القوني

«التجارة»: ضبط ٤٠٥ إطارات 
مستعملة في اجلهراء

اعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس عن 
ضبط ٤٠٥ اطارات مستعملة في محافظة 
اجلهراء ومت حتريزها متهيدا الحالتها الى 

اجلهات املختصة.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان 
قطاع الرقابة التجارية وحماية املستهلك 
ضبط احد محالت البناشــر يبيع اطارات 
مستعملة مبخالفة للقانون رقم ٢١٦/٢٠١٤ 
واملتعلق بحظر واستيراد او بيع االطارات 

املستعملة.
وأضافــت ان اخلبــرة التــي يتمتع بها 
مفتشوها استطاعت اكتشاف كمية االطارات 
املســتعملة والتي مت اخفاؤها فوق احملل 
إليهام اجلهات الرقابية بعدم مزاولة النشاط 
املخالف، داعية املستهلكني الى عدم شراء 
مثــل تلك اإلطارات لرخص ثمنها ألنها قد 
تعرض حياتهم للخطر جراء انفجارها في 

فترة الصيف.

ملشاهدة الڤيديوفريق «التجارة» خالل حترير املخالفة



اجلمعة ٧ اغسطس ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

مدارس «حولي» جاهزة للتعليم عن ُبعد

اختفاء بعض فصول البوابة التعليمية أربك 
اإلدارات املدرسية والدعم الفني يستنفر!

عبدالعزيز الفضلي

عقد الوكيل املســاعد للتعليم العام ٔاســامة السلطان 
اجتماعا مع مدير منطقة حولي التعليمية وليد بن غيث 
ومديري االدارات واملراقبني، وذلك خالل زيارته التفقدية 
للمنطقة صباح امس واطلع الســلطان على استعدادات 
وجاهزية منطقة حولي التعليمية ومدارســها مبختلف 
طاقاتها البشرية من الهيئة التعليمية والفنية واالدارية 
الستئناف الدراسة للصف الثاني عشر عن طريق «التعليم 
عن ُبعد» يوم أالحد ٩ اجلاري. كما اطمٔان السلطان على 
سير عمليات الصيانة في مدارس املنطقة وجاهزيتها مبا 

يتواكب مع عودة احلياة الدراسية في الكويت.

عبدالعزيز الفضلي

حتى ســاعة متأخــرة مــن دوام امس 
اخلميس واصلت بعض اإلدارات املدرسية 
جهودها بالتعاون مع الدعم الفني ملعاجلة 
األمر في البوابة التعليمية والتي ســيتم 
اســتخدامها للتعلم عن بعد لطلبة الصف 
الثاني عشر االحد املقبل، حيث مت اختفاء 
أســماء طلبــة بعض الفصــول في بعض 
املدارس، ما أدى الى إرباك العمل في اإلدارات 

املدرسية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية 
ميدانية لـ «األنباء» عن اختفاء بعض فصول 
املدارس فــي البوابة التعليمية، مشــيرة 
إلــى انه مت إبالغ الدعــم الفني في املنطقة 
التعليمية والوزارة والذي استنفر في العمل 

ملعاجلة الوضع قبل انطالق الدراسة بشكل 
رسمي.

وأوضحت املصادر أن الدعم الفني أرسل 
رســالة عاجلة «مســج» ملديــري املدارس 
تتضمن تعليمات وقال فيها: يرجى اتباع 

التالي:
 ١- التأكد أن مدير املدرسة يظهر عنده على 

حسابه جميع فرق املدرسة.
 ٢- اذا كانــت جميع الفــرق تظهر للمدير، 
يســتطيع هو حل مشــكلة اختفاء الفصل 
عند املعلم أو رئيس القسم عن طريق إزالة 

املعلم من الفريق ثم إضافته مرة أخرى.
 ٣- إذا كانت هناك فرق ال تظهر عند مدير 
املدرسة، فيتم إرسال حساب املدير للدعم 
الفني لعالج هذا األمر ومن ثم يقوم املدير 

بعالج احلاالت في مدرسته.

اسامة السلطان

التحول اإللكتروني في املكتبات ومراكز املعلومات
أمر حتمي لفائدة الباحثني واملتخصصني

عبدالعزيز الفضلي

نظمــت جمعيــة املكتبات 
واملعلومات الكويتية املؤمتر 
العلمــي االفتراضــي حتــت 
عنوان «دور املكتبات ومراكز 
املعلومــات فــي دعــم عملية 
التعليم عــن بعد» وذلك عبر 
منصــة Zoom برعايــة وكيل 
وزارة التربية باالنابة فيصل 
املقصيد مبشاركة ٥٠٠ تربوي 
واكادميــي مــن مختلف دول 

اخلليج والوطن العربي.
وقال املقصيد: ان التحول 
االلكتروني في املكتبات ومراكز 
املعلومات أصبح أمرا حتميا وال 
ميكن أن يتم بالصورة املأمولة 
إال من خــالل تضافر اجلهود 
على مســتوى جميــع الدول 
ورغبة حقيقية وذلك بإجراء 
الدراســات والبحوث وإقامة 
املؤمتــرات وتبــادل اخلبرات 
إليجاد قاعدة صلبة من النتائج 
والتوصيات لتحقيق هذا الهدف 
وهو الوصول ملكتبات ومراكز 
معلومات الكترونية نستطيع 
مــن خاللهــا إنتــاج وحفــظ 
وتنظيم املعلومات واتاحتها 
ملن يطلبهــا من املتخصصني 
والعاملــني باملؤسســة وإلى 
كل أفراد املجتمع، مشيرا الى 
ان املؤمتــر يتحدث عن «دور 
املكتبات ومراكز املعلومات في 
دعم علمية التعليم عن ُبعد».

واستعرض املقصيد بإيجاز 
خطة الوزارة ودور املكتبات 
فــي دعم عمليــة التعليم عن 
ُبعد والذي سيكون متبعا في 
الكويت وفي كل العالم في ظل 
جائحــة كورونــا التي غيرت 
طرق التدريــس وعجلت في 
عملية التحول االلكتروني ولم 
يعد امام العالم بديال ســوى 

استخدام التكنولوجيا.
وركــز املقصيد على خطة 
وزارة التربية قائال «ســعينا 
في السنوات املاضية لتزويد 

املعلومات التي تقدمها املكتبة، 
ووضع مواصفات عامة لتصميم 
املباني بقياسات مناسبة حلركة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
واعلن انه في بداية العام 
الدراسي القادم ستطبق ادارة 
املكتبــات خدمــة توفــر مــن 
خاللها املصادر حسب الطلب 
«للمعلمني والطلبة وموظفي 
الوزارة» عبر االمييل في الوقت 
احلالي في ظل وجود جائحة 
كورونا، مشيرا الى انه مت اعداد 
هذه اخلطة من ادارة املكتباتـ  
املكتبة املركزية لوزارة التربية 
تزامنا مــع انطــالق التعليم 
عــن بعد والذي ســيطبق في 
بدايــة العام الدراســي القادم 
لتوفيــر مصــادر املعلومــات 
التي يحتاجها املوجه واملعلم 
واملتعلــم لتحقيــق احد أهم 
أهداف املكتبات وهو مساندة 
املناهــج الدراســية من خالل 
خدمة البحث بالفهرس اآللي 
الــوزارة للفئة  علــى موقــع 
املســتفيدة وارســال الطلــب 
على االمييل اخلاص باملكتبة 
املركزية وســيقوم املوظفون 
بتصويــر املراجع وارســالها 
للفئة املستهدفة بشكل فردي، 
أو من خالل القوائم البريدية 

أو خدمة البث االنتقائي.
القراءة واالطالع

مــن جانبــه، قــال رئيس 

واشــار الــى ان مكتبــات 
التطبيقي توفر قواعد بيانات 
ومنها ليبرانت وغيرها ونعمل 
حاليــا علــى جتهيــز موقــع 
بوابــة الهيئــة ليتمكن عضو 
هيئــة التدريس والطالب من 
االستفادة من املصادر املتوافرة 
الدخول  باملكتبــة وامكانيــة 
البيانات املشــتركة  لقواعــد 
فيها الهيئة واستعارة الكتاب 
لتواكب مكتبات الهيئة العامة 
للتعليم للتطبيقي والتدريب 
لهذا التحــول االلكتروني في 

التعليم.
ركن أساسي

من جهته، اوضح مساعد 
نائــب مدير جامعــة الكويت 
للخدمات االكادميية املساندة 
خلدمــة املجتمــع واملكتبــات 
الظفيــري أن دور  د.محمــد 
املكتبات ال يقل اهمية عن أي 
ركن أساسي من اركان العملية 
التحــول  التعليميــة وبعــد 
االلكتروني للتعليم اصبحت 
احلاجة كبيرة لتكيف املكتبة 

بخدماتها مع هذا التحول.
وزف د.الظفيري بشرى 
للطلبــة علــى ان مكتبــة 
الطالــب فــي ظــل  خدمــة 
وجــود جائحــة «كورونا» 
نعمل على تطوير خدماتها 
وتكون عملية الشراء والبيع 
الكترونيــا، وميكن للطالب 
تصفح املصادر قبل الشراء 
وعند شراء الكتاب سنقوم 

بتوصيله إلى منزله.
واضــاف: تقــدم جامعــة 
الكويــت حاليــا خدماتها في 
مجــال املكتبات بذات اجلودة 
التــي تقــدم بالســابق اثنــاء 
التعليــم التقليدي، ومكتبات 
جامعــة الكويــت تعمل وفق 
النظــم املتبعــة في الســابق 
بفتح قاعاتها واستعارة الكتب 
مــع تطبيــق كل االحتياطات 
الصحية والتباعد االجتماعي.

املؤمتر ورئيس مجلس ادارة 
املكتبات واملعلومات  جمعية 
د.عبدالعزيــز  الكويتيــة 
السويط: ال شك أن للمكتبات 
ومراكز املعلومات اهمية كبيرة 
فــي املجتمــع وال يوجد تقدم 
وازدهــار اال من خــالل قراءة 
واطالع، ومن هذا املنطلق يجب 
علينا االهتمام مبكتبات املراحل 
التعليمية ونغرس في الطلبة 
ثقافة متنوعة وشــاملة كون 
املكتبة مساندة جلميع املناهج 

الدراسية.
واضــاف د.الســويط: انه 
مع التطور احلالي للمكتبات 
ومراكــز املعلومــات وبدورنا 
كجمعيــة نفع عــام مختصة 
فــي املكتبــات واملعلومات ما 
وقفنا مكتوفي االيدي قمنا في 
عقد انشطة مختلفة انطلقت 
بدايــة جائحــة كورونــا من 
خــالل محاضرات عبر «اليف 
انستغرام»، موضحا ان عقد هذا 
املؤمتر جاء بفكرة املستشار 
االكادميي للجمعية د.حســني 
فــوالذ وعنــوان هــذا املؤمتر 
حديــث ويســاهم ويســاعد 
التعليميــة على  املؤسســات 
تطويــر املكتبــات مبا يواكب 
الثورة التكنولوجيا احلالية.

تدريب ومحاضرات

من جانبه، اكد نائب املدير 
العام في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب للخدمات 
املســاندة د.جاسم االستاد أن 
عملنــا فــي جائحــة كورونا 
كبير بســبب كبر املؤسســة 
التعليميــة الن لديهــا عــددا 
كبيرا من الكليــات، حيث مت 
االســتعداد للتعليــم عن بعد 
وتدريب اعضاء هيئة التدريس 
والطلبة على استخدام برنامج 
«ميكروسوفت تيمز» ومن ثم 
مت عقد محاضــرات جتريبية 
للتأكد من إملام الكل لبرنامج 

«ميكروسوفت تيمز».

خالل املؤمتر العلمي االفتراضي حول دور املكتبات ومراكز املعلومات في دعم عملية التعليم عن بُعد

جاسم االستادعبدالعزيز السويط

املكتبــات املدرســية بأحــدث 
البرامــج واألجهــزة لتقــدمي 
خدمــات املعلومــات بشــكل 
الكتروني جلميع املستفيدين 
(املعلم والباحث واملتعلم)، .

ومت اعتماد هذا املشــروع 
مــن قطــاع التخطيط ويضم 
املشــروع مكونــات تتعلــق 
مبجال تكنولوجيا املعلومات 
ويهدف إلى حتقيــق التنمية 
املســتدامة فــي املكتبات مبا 
يتواكب مع التطورات احلديثة 
والتكنولوجية من خالل توفير 
األجهزة الذكية وإدخال النظام 
اآللي في الفهرســة في جميع 
املكتبات بحيث تصبح املكتبة 
مركــزا ملصــادر التعلم تتيح 
للمجتمع املدرسي الوصول إلى 
مصادر املعلومات باستخدام 
التكنولوجيا احلديثة ومتكن 
العاملــني باملكتبات من تقدمي 
اخلدمات واإلجراءات الفنية في 
املكتبة مثل اخلدمة املرجعية 
واإلعــارة واجلــرد الســنوي 
بصــورة آليــة. ويهــدف هذا 
املشروع إلى تطوير املكتبات 
املدرســية وفقــا للمعاييــر 
الدوليــة، وإيجــاد مكتبــات 
مســتدامة من حيث التجهيز 
لألثــاث واألجهــزة ومصادر 
املعلومات واملباني، وتسهيل 
احلصــول علــى املعلومــات 
لذوي االحتياجــات اخلاصة 
خدمــات  مــن  واالســتفادة 

املقصيد لـ «األنباء»: ١٠٠٠ معلم ومعلمة  مازالوا عالقني 
في اخلارج ونأمل عودتهم قبل ١ سبتمبر

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية 
باالنابة فيصل املقصيد في 
تصريح خاص لـ «األنباء» ان 
عدد املعلمني العالقني الذين 
لم يعودوا للبالد حتى اآلن ال 
يتجاوز ١٠٠٠ معلم ومعلمة، 
مشــيرا الى انهــم يعملون 
الدراسية  املراحل  مبختلف 
وليس ملرحلة واحدة فقط.

وقــال املقصيد: ان تأخر 
وصــول املعلمني لــن يؤثر 
على سير العملية التعليمية، 
الفتــا الــى ان اغلبهــم من 
معلمي املرحلتني االبتدائية 

الذين سيباشر فيه املعلمون 
دوامهم في االول من سبتمبر 

املقبل.
واضاف انه فيما يتعلق 
مبعلمي املرحلة الثانوية فلن 
نواجه اي مشكلة بإذن اهللا 
عند انطالق الفصل الدراسي 
التكميلي الثاني واستئناف 
الدراســة عن بعــد للطلبة 
يــوم االحــد املقبــل، الفتــا 
الى ان «التربية» اســتعدت 
جيدا بالتعاون مع املناطق 
التعليمية واالدارات املدرسية 
الثانوية التي باشرت اعمالها 
منذ الثالثاء املاضي بكل همة 

ونشاط.

اكمل وجه.
وذكــر املقصيــد انــه مت 
 ٣٦٦ يقــارب  مــا  تعقيــم 
مدرسة استغلت من اجلهات 
احلكوميــة ســواء كانــت 
جمعيات تعاونية او وزارات 
او مراكز ايواء، مشــيرا الى 
ان مدارس املرحلة الثانوية 
الحتتــاج الى تعقيــم النها 
كانــت مغلقة ولم تســتغل 
من قبل اي جهة باســتثناء 
٣ مــدارس ثانويــة فقط مت 
استغاللها وقمنا بتعقيمها 
الهيئــات  مباشــرة  قبــل 
التعليمية عملها يوم الثالثاء 

املاضي.

وفيمــا يتعلــق بصيانة 
املــدارس، اوضــح املقصيد 
ان جميع املناطق التعليمية 
توجــد بهــا عقــود صيانة 
باســتثناء منطقــة مبــارك 
الكبير التعليمية ومتت عملية 
صيانة املدارس وجتهيزها، 
الفتا الى انه من خالل زياراتنا 
للمدارس واملتابعة من قبل 
وكيل قطاع املنشآت التربوية 
م.ياسني الياسني بشكل يومي 
للمبنى املدرسي، فال يوجد ما 
يدعو للقلق خاصة ان هناك 
متابعة يومية ايضا من قبل 
مديري الشــؤون الهندسية 
الذين يقومون بواجبهم على 

ال تعقيم للمدارس الثانوية لعدم استغاللها من اجلهات احلكومية

فيصل املقصيد

واملتوسطة، ونأمل وصولهم 
خــالل االيام املقبلــة وقبل 
بداية العام الدراسي اجلديد 

«التربية» تخلي مسؤوليتها عن تسديد 
الفواتير املخالفة للنظم واللوائح

عبدالعزيز الفضلي

أخلى القطــاع املالي في 
وزارة التربية مسؤوليته عن 
تسديد فواتير مالية مخالفة 
للنظم واللوائح املعمول بها 
في الوزارة، وأصدر الوكيل 
املســاعد لقطــاع الشــؤون 
املالية يوسف النجار نشرة 
التعليمية  املراحــل  جلميع 
املختلفــة ومعاهــد وإدارة 
الدينــي ومدارس  التعليــم 
التربيــة اخلاصــة بشــأن 

اإلجراءات التنفيذية لنظام الصندوق املالي 
خالل العام الدراسي ٢٠١٩ -٢٠٢٠م. وحددت 
النشرة الشروط الواجب توافرها في فواتير 
الصرف من حتويالت الوزارة أو املوارد األخرى 

فيما يلي:
أ- يجب أن تكون الفواتير أصلية موقعة 
من البائع ومسجل بها العنوان ورقم التليفون 
والتاريخ، وأن تكون دون شطب أو تغيير أو 
حتريف، وأن تكون األصناف املشتراة في حدود 
األصناف املصرح بها وبشرط توقيع وختم 
مدير/ مديرة املدرســة على جميع الفواتير، 
وفي حالة الشــراء من اجلمعيات التعاونية 

يرفق شريط ماكينة النقد مع الفاتورة.
ب- اســتثناء مما ســبق قبول ســندات 
الصرف دون إرفاق الفاتورة في حاالت الشراء 
من الشــبرة أو ســوق الســمك أو النقل من 
املدارس، بحيث ال يتعــدى املبلغ املصروف 

في هذه احلالة ٣٠ د.ك.
ج- سيتم قبول الفواتير بالشروط السابقة 
فقرة (١) بتاريخ عقب تاريخ التحويل البنكي 

على حسابات الصندوق املالي املدرسي.
د- فــي ظــل توجيهات مجلــس الوزراء 
اخلاصة باالشتراطات الصحية سيتم اعتماد 

فواتيــر تســوية الصندوق 
املالي املدرســي التي تخص 
أدوات التنظيــف والتعقيم 
والكمامات واملبالغ البسيطة 
التي تخص صيانة املنشآت 
واملرافق والعاجل منها فقط.
النجــار  وأكــد يوســف 
املبالغ املســتحقة  حتويــل 
تاريــخ  حتــى  للمــدارس 
٣١ مــارس املاضــي لتكــون 
مخصصــة فقــط للصــرف 
منهــا (البــاب الثانــي على 
االحتياجات الفعلية) شريطة 
موافقة واعتماد مدير/ مديرة املدرســة على 

الفواتير.
وأشــار إلى أهميــة إيداع قيمــة مبيعات 
املقصف املدرسي ثم تصرف منها قيمة فواتير 
املشتريات، وقيمة فواتير مصروفات النشاط، 
ونصيب املنطقــة أو إدارتي التعليم الديني 
ومدارس التربية اخلاصــة، وأخيرا نصيب 
األسهم في نهاية العام الدراسي ويجب مراعاة 
الدقة عند إعداد منوذج نتيجة أعمال جماعة 

النشاط املدرسي.
وأضــاف النجــار: يجب احلصــول على 
موافقة إدارة الشؤون املالية خطيا قبل شراء 
أي أصنــاف أو طلب خدمات لــم ترد ضمن 
مجاالت الصرف من مخصصات الباب الثاني 
ومصروفات الصيانة املنوه عنها، وكذلك في 
حالة الصرف من حســاب املــوارد األخرى، 
واإلدارة املالية غير مسؤولة عن تسديد فواتير 

مخالفة مبا جاء بالنشرة من بنود.
وأكــد التزام اجلهــات اخلاضعــة لنظام 
الصندوق املالي باستخدام النماذج املعتمدة 
وال يجوز استبدالها بأخرى أو إعادة طباعتها 
وتتولى إدارة التوريدات واملخازن تزويد هذه 

اجلهات بالنماذج.

أصدرت نشرة خاصة باإلجراءات التنفيذية للصندوق املالي املدرسي

يوسف النجار

املنصوري: استكمال الفصل الدراسي 
الثاني في كليات ومعاهد «التطبيقي» األحد

عبداهللا الراكان

القبــول  عميــد  أعلــن 
والتســجيل بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.مشــعل املنصــوري عــن 
الدراسة  انطالق اســتكمال 
للفصل الدراسي والتدريبي 
الثانــي للكليــات واملعاهد 
للعــام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والذي 
ســيكون يوم األحــد املقبل 
املوافــق ٩ اجلــاري عبــر 
املنصة التعليمية اإللكترونية 

اخلاصة بالهيئة. وشدد د.املنصوري على كل 
الطلبة والطالبات بضرورة االلتزام مبواعيد 
احملاضرات املقررة سابقا وبضوابط احلضور 
والغياب املتبعة في لوائح الدراسة املعتمدة 
في الكليات واملعاهد. وأضاف د.املنصوري: 
إن الدراسة عن ُبعد تعتبر جتربة جديدة على 
طلبة وطالبات الهيئة في ظل الظروف احلالية، 
وستكون ميسرة لتفاعل اجلميع معها إلجناحها 
وإمتام متطلبات الفصل التكميلي لها وحتقيق 
النتيجــة اإليجابية املطلوبة بعــد التدريب 
االلكترونــي الذي تلقته الهيئة التدريســية 
والتدريبيــة والطالبية على تطبيق برنامج 

ميكروسوف تيمز وتطبيق 
مودل وبرنامج ميكروسوفت 
office ٣٦٥ وقد القت اإلقبال 
الكبير مــن اجلميــع. وأكد 
د.املنصوري أن فترة التقدمي 
لطلبــات تغيير التخصص 
الكليــات  والتحويــل بــني 
التطبيقية للفصل الدراسي 
االول ٢٠٢٠-٢٠٢١ ســتكون 
من االحد ٢٣ أغســطس إلى 
اخلميــس ٣ ســبتمبر، وأن 
النهائية  فترة االختبــارات 
للكليات واملعاهد ســتكون 
خالل الفترة ما بني سبتمبر٢٦ وحتى ٦ أكتوبر 
املقبل، مضيفا أن باقي املواعيد التي تخص 
الدراسة والتدريب بالكليات واملعاهد مطروحة 
على موقع الهيئة االلكتروني الرسمي. واختتم 
د. املنصوري على حرص الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب البالغ على مســتقبل 
أبنائها من الطالب والطالبات منتسبي كلياتها 
ومعاهدها، مشــيرا إلى أن الهيئة تعمل على 
تذليل كل الصعاب التي قد حتول دون استكمال 
أبناء الهيئة لدراســتهم بكل أريحية ويسر، 
متمنيا النجاح والتوفيق لكل منتسبي الهيئة 

من الطالب والطالبات.

التقدمي لطلبات تغيير التخصص والتحويل بني الكليات من ٢٣ أغسطس

د.مشعل املنصوري

الطريجي تابع توثيق احلركة الكشفية الكويتية
عبدالعزيز الفضلي

عقد رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الكشــافة الكويتية 
د.عبداهللا الطريجي اجتماعا 
مــع جلنــة حوكمــة احلركة 
يرأســها  التــي  الكشــفية 
د.جعفــر العريان وتضم في 
عضويتهــا كال من: د.قاســم 
الصــراف، د.علي شــعبان، 
د.حمد العسالوي، د.سليمان 
الزايد، ومقرر اللجنة حسن 

السبتي.
ومت االطالع خالل االجتماع 
علــى كل املواضيــع التي مت 
إجنازها خالل الفترة املاضية 
قبل التوقف بســبب جائحة 
كورونا (كوفيدـ  ١٩) ومناقشة 
ما ســتقوم بــه اللجنة خالل 
األيام املقبلة من حيث العمل 
على تعديل وتنقيح وإجناز كل 
املتطلبات اإلدارية والكشفية 
مبــا يتواكــب مــع اللوائــح 
واألنظمة والقوانني اخلاصة 

باملنظمة الكشفية العاملية.

االرتقــاء باحلركة الكشــفية 
الكويتية.

كما عقد رئيس د.عبداهللا 
الطريجي اجتماعا مع جلنة 
الكشــفية  توثيــق احلركــة 
الكويتيــة والتــي يرأســها 
د.جعفر العريان، وبعضوية 
كل من فؤاد املقهوي، وصالح 
املسباح، ومقرر اللجنة حسن 

املطلوب ليكون مرجعا مهما 
موثقا لتاريخ احلركة الكشفية 

بالكويت منذ تأسيسها.
وقــدم د.الطريجي بعض 
واملقترحــات  اإلرشــادات 
واألفكار لعمل اللجنة، مبديا 
استعداد اجلمعية لتقدمي كل 
أوجه التعاون والتســهيالت 

إلجناز عمل اللجنة.

السبتي.
الى  واستمع د.الطريجي 
تقرير مفصل عن عمل اللجنة 
وما مت إجنازه لتوثيق احلركة 
الكشفية من جتميع وإعداد كل 
الوثائق واملعلومات والبيانات 
والصــور واللقاءات مع قادة 
احلركة الكشفية خالل الفترات 
السابقة ليتم إجنازه بالشكل 

اجتمع مع جلنتي احلوكمة والتوثيق وقدم عدداً من املقترحات

جانب من اجتماع جلنة التوثيقجانب من اجتماع جلنة احلوكمة

ومتــت مناقشــة بنــود 
االستبانة التي ستوزع على 
منتســبي احلركة الكشــفية 
من داخل اجلمعية وخارجها، 
وقــدم د.الطريجــي عددا من 
املقترحــات التــي ســتؤدي 
باحملصلــة العامــة لتقييــم 
نتيجة عمل هذه االســتبانة 
ويبقى الهدف االساســي هو 
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ومضات

خطر  «الذنوب»
في زمن الكورونا

في ظــل تزايد خطر الذنوب في زمن 
كورونا وما أظهرته لنا من فساد متغلغل في 
أروقة الدولة وهذا خطر على البالد والعباد!
موضوع (خطر الذنوب) ملف ساخن 
ملا له من آثار في الدنيا واآلخرة، ألن من 
أسباب الصالح والفالح والنجاح ترك الذنوب 

واآلثام والفساد واإلصرار عليها.
يقول حذيفة بن اليمان ے «كان الناس 
يسألون رسول اهللا ژ عن اخلير وكنت 

أسأله عن الشر مخافة أن يدركني..»!
واألكيــد والثابت أن آثار الذنوب على 
مستوى األفراد واملجتمعات عظيم، ألن تركه 
يجلب عقابا مزلزال مدمرا، فهناك عقوبات 
إلهية عظيمة رأيناها في القصص القرآني 
لقرى وشعوب متادوا في ارتكاب الذنوب 

والفواحش واآلثام وكل أنواع الفساد!
القارئ من واجبنا كأصحاب  عزيزي 
رسالة إعالمية ودعوية أن نوضح ما للذنوب 
من عواقب جسام ال يعلمها إال امللك العالم، 
فكم أهلكت من أمم ماضية وشعوب كانت 

قائمة، فهل ترى لهم من باقية؟
وال تزال تهدم في بناء األمة احلاضرة 
حتى تتحقق فيها ســنة اهللا اجلارية، قال 
جل وعال: (وكم أهلكنــا من القرون من 
بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 

بصيرا) سورة اإلسراء ١٧.
قال تعالــى: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شــديد) 

سورة هود ١٠٢.
اهللا يغدق علينا باخليرات والثروات، 
لكن إن زاد احلرام والفســاد أخذنا أخذ 

عزيز مقتدر!
إن على املسلم أن يفكر ويتدبر من خالل 
استعراضه للتاريخ وأسباب هالك األمم، 
قال تعالى: (حتى إذا فرحوا مبا أوتوا) (أي 
من األمــوال واألوالد واألرزاق..) أخذهم 
على غفلة وغّرة منهم، فإذا هم آيســون 

من  كل خير!
وهكذا، فإن سبب هالك األمم السابقة 
هو كثرة الفساد واملفسدين وقلة املصلحني 

والتائبني!
لقد قرأنا في القصص القرآني والتاريخ 
ألقوام (كثر) َكثُر عندهم الفساد والشهوات، 
لكنهم رضوا بهذا الفساد، فمنهم من أُخذ 
بالريح العقيم أو الصيحة أو بحجارة من 
سجيل أو اإلغراق كما في فرعون وقومه!
لقد انتقم اهللا عز وجل من أهل القرى 

الظاملني بالهالك والدمار!
إذن بعد هذا االســتعراض واضح أن 
للذنــوب واملعاصي عقوبــات على األمم 
واملجتمعات خاصة تلك األمم واملجتمعات 
التي تزيل النعم احلالل وتستبدلها باملال 

احلرام والفساد واإلفساد!
قال تعالــى: (إن اهللا ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفســهم وإذا أراد اهللا 

بقوم سوءاً فال مرّد له..) الرعد ١١.
٭ ومضة: أعظم نعمة على اإلنسان في هذه 
احلياة الدنيا نعمة اإلميان والدين والرزق 
احلالل الطيب والقناعة وهي سالحك نحو 
احلياة السعيدة املطمئنة، وعكس هذا كله 
هو الذنوب واملعاصي التي تكدر صفو هذه 
النعمة بنقص اإلميان وجرك ملستنقع اآلثام 

واملال احلرام واملجاهرة بالسوء.
إن من أعظم النعم أيها القارئ الكرمي 

هي نعمة األمن في األوطان!
يوم أن تعيــش آمنا على دينك ومالك 

وولدك، فأنت في أعظم النعم. 
أما املعاصي واملجاهرة باحلرام والفساد 
مثل خيانــة الوطن وغســيل وتبييض 
األمــوال والتدليس والتزوير والتآمر مع 
جهات خارجية من أجهزة أمن استخبارية 
وأحزاب وأعداء للوطن، فهذا كله (مجّرم) 
وكله خيانة، قال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن 

العهد كان مسؤوال) اإلسراء ٣٤.
املــال والرزق احلالل  ٭ آخر الكالم: نعمة 
معروفة النتائج، لكن املــال احلرام بكل 
أنواعه وصوره مرده على أصحابه اخلونة 
الفاسدين، وال يحيق املكر السيئ إال بأهله، 
قال تعالى: (لئن شــكرمت ألزيدنكم ولئن 

كفرمت إن عذابي لشديد) إبراهيم ٧.
قال علي بــن أبي طالب ے: ما نزل 

بالء إال بذنب وال رفع إال بتوبة.
٭ زبدة احلچي: إلى كوكبة العار الكويتي الذين 

أساءوا الى الكويت النظيفة:

إذا كنــت فــي نعمة فارعها
فــإن الذنوب تزيــل النعم

وحطهــا بطاعِة رب العباد
فــرب العباد ســريع النقم

وإياك والظلم مهما استطعت
 فظلم العباد شديد الوخم

فتلــك مســاكنهم بعدهــم
 شــهود عليهــم وال تتهــم

وما كان شيء عليهم أضر
 من الظلم وهو الذي قصم

فكم تركــوا من جنان ومن
قصور وأخرى عليهم أطم

صلوا باجلحيم وفاتوا النعيم
وكان الــذي نالهــم كاحللم

آن األوان أن تتطهر الكويت من كل ملفات 
الفساد وكثرة الذنوب التي قامت بها (فئة 
شيطانية) ال تخاف اهللا وجاهرت بالسوء 
وكل املال احلرام وهذه (صور سلبية) تؤثر 
على حياة املجتمع ألنها حتل احلرام أمام 
أعني الناس وتشجعهم على ارتكاب كل هذه 
املفاسد التي ظهرت في السوشيال ميديا 
والتواصــل االجتماعي وجاهر أصحابها 
بكل أفعالهم املشــينة وبكل ما هو محرم 
مما يجعلنا نخاف من غضب اهللا عز وجل 

علينا باخلسف!
وكلنا نعلم أن اخلســف ال يكون إال 

بسبب فساد!
قال تعالــى: (وما أصابكم من مصيبة 

فبما كسبت أيديكم) الشورى ٣٠.
إن للمجاهرة بهذه املعاصي (حوبة) ربي 
يبعدها عن (وطني وشعبي) وليكن الكيد 
واملكر في نحر أصحابه الذين انحرفوا عن 

احلالل الى احلرام «أشكره»!
قال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر 
مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 

عملوا لعلهم يرجعون) الروم ٤١.
قال ژ: «الدين النصيحة قلنا ملن يا 
رســول اهللا؟ قال: هللا ولكتابه ولرسوله 
وألئمة املســلمني وعامتهم».  والنصيحة 
أن يتوب كل مذنب عما اقترف بحق وطنه 
وشعبه ونفسه ويرضى بكل تبعات القانون 
ويتوب هللا عز وجل قبل أن يدركه املوت.. 
هذه هي الرسالة عن «الذنوب» وما أكثرها!

في أمان اهللا..

«بصائر اخليرية» نّفذت مشروع األضاحي في ١٨ دولة

سفارتنا بالقاهرة: ميكن ملواطنينا العودة إلى الكويت عبر 
طيران من خارج إطار الدول احملددة بتعميم «الطيران املدني»

أنهــى قطــاع املشــاريع 
بجمعيــة بصائــر اخليرية 
تنفيــذ مشــروع األضاحــي 
لهذا العام، وفي هذا الشــأن 
قــال مديــر عــام اجلمعيــة 
ماجد الشــيباني: بفضل من 
اهللا تعالى وبنجاح كبير أمت 
قطاع املشاريع سواء الداخلية 
أو اخلارجية تنفيذ مشروع 
األضاحي لهــذا العام، وهو 
أحد املشاريع املوسمية التي 
تقوم اجلمعية على تنفيذه 
من منطلق القيام باملسؤولية 
التي  املجتمعية واإلنسانية 
تضطلع اجلمعية بالقيام بها 

داخل وخارج الكويت.
وأضاف الشيباني: تنطلق 

وقــول رســوله الكرمي ژ، 
عن عائشة رضي اهللا عنها 
قالت: قال رســول اهللا ژ: 
«ما عمل ابن آدم من عمل يوم 
النحر أحب إلى اهللا من إهراق 
الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة، 
بقرونها وأشعارها وأظالفها، 
وإن الدم ليقع من اهللا مبكان 
قبل أن يقع باألرض، فطيبوا 
بها نفســا». رواه الترمذي، 

وابن ماجة.
وتابع: تسعى اجلمعية من 
خالل تنفيذ مشروع األضاحي 
إلى حتقيق عدة أهداف يأتي 
على رأسها إحياء سنة أبينا 
إبراهيم گ، واالقتداء بسنة 
املصطفى ژ في إقامة هذه 

عدد األضاحي ١٠٠ أضحية، 
أما على املستوى اخلارجي 
فقــد مت تنفيذ املشــروع في 
١٨ دولة، حيث مت ذبح قرابة 
٩٠٠ أضحية متنوعة ما بني 
أبقار وأغنام في هذه الدول.
وتقدم بالشــكر الى أهل 
اخلير من متبرعي اجلمعية، 
مثمنا دورهم املهم في الوقوف 
بجانب إخوانهم من احملتاجني 
في ظــل األزمة احلالية، كما 
حــث أهــل اخلير علــى بذل 
الدعم واملشــاركة  مزيد من 
والتفاعل مع أنشطة وبرامج 
الفائــدة  لتعــم  اجلمعيــة 
مجتمعنا واملجتمعات املسلمة 

املستهدفة.

الشعيرة الهامة، ويضاف إلى 
ما سبق سعي اجلمعية الدائم 
إلى تنفيــذ مصرف الطعام، 
وإدخال الســرور والسعادة 
على قلوب احملتاجني، حتقيقا 
التكافل فــي صورته  ملبــدأ 

اإلسالمية السمحة.
اســتهدف  واســتطرد: 
املشروع في هذا العام عددا من 
األسر املتعففة األكثر احتياجا 
خاصة داخــل الكويت وهم 
من األسر املسجلة باجلمعية 
من قبل، والتي سبق دراسة 
أوضاعها بشكل دقيق ومتأن، 
واســتفاد من هذا املشــروع 
على املستوى الداخلي قرابة 
١٥٠٠ شخص، حيث تخطى 

الشيباني: ١٥٠٠ شخص استفادوا منه داخل الكويت

ماجد الشيباني

أهمية هذا املشروع من قول 
اهللا تعالى في كتابه العزيز: 
(ذلك ومن يعظم شعائر اهللا 
فإنهــا من تقــوى القلوب)، 

قالت ســفارة الكويت في القاهرة اخلميس إنها تتابع عن 
كثب وعلــى تواصل مع املواطنني الكويتيــني املتواجدين في 

مصر خاصة أبناءها الطلبة.
وأكدت الســفارة في بيان صحافي أنه نظرا لتوقف حركة 
الطيران بني الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بسبب 
جائحة (كورونا) فقد مت إبــالغ املواطنني الكويتيني الراغبني 
بالعــودة إلى البالد أنه بإمكانهم احلجز على أي من شــركات 
الطيران التي تشغل إلى مصر من خارج إطار الدول التي حددها 

تعميم االدارة العامة للطيران املدني في الكويت.
وأشــارت إلى أنهــا متواصلة فــي أداء واجبهــا في تقدمي 
أي مســاعدة للمواطنــني الكويتيني الراغبني بهــا وتذليل أي 
عقبات تواجههم على مدار الساعة على أرقام الطوارئ التالية: 
(٠٠٢٠١٢١٠٤٤٤٤٩) و(٠٠٢٠١٢١٠٤٤٤٤٨) مجددة الدعوة للمواطنني 

للتواصل معها في حال احلاجة ألي مساعدة.

«الطيران املدني»: السماح بدخول اخلبراء األجانب 
والفنيني إلى البالد يأتي بناًء على طلب اجلهات 

احلكومية ويخضع ملوافقة السلطات الصحية
أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني 

في بيان توضيحي:
أن السماح بدخول اخلبراء األجانب 

والفنيني إلى البالد يأتي بناء على طلب 
اجلهــات احلكوميــة وأن ذلك يخضع 

ملوافقة السلطات الصحية.

«احلقوقيني» تنظم «تأثيرات كورونا
على حقوق اإلنسان واالقتصاد» ٨ و٩ اجلاري

تنظم جمعية احلقوقيني 
بالتــــعاون  الكــــويتية، 
مــع جمعيــة احلقوقيني 
املــــلتقى  البحـريـنيـــة، 
اإللكتــروني األول، حتت 
شــعار «تأثيرات كورونا 
علــى حقــوق اإلنســان 
واالقتصــاد» وذلك يومي 
٨ و٩ أغســطس اجلاري، 
عبر االتصــال املرئي من 
 ،«ZOOM» خــالل منصــة
ومبشــاركة نخبــة مــن 
املختصني في هذا املجال من 

الكويت ومملكة البحرين والدول العربية.
وبهذه املناسبة، قالت أمني سر جمعية 
احلقوقيــني الكويتيــة حنــني الفودري، 
إن امللتقى ســيناقش محورين أساســني 
هما: حقوق اإلنســان في ظل «كورونا»..
تبعات وتأثيــرات، واآلثــار والتحديات 
املالية واالقتصادية لـ «كورونا» وأوجه 
العالج، حيث يتضمنان ٦ جلسات حوارية 
فرعية، هــي: احلق في الصحة والتعليم 
في زمــن كورونا والقيود على احلق في 
التنقل ومدى متاشيها مع متطلبات العهود 
الدولية، وتشريعات واجبة لتعزيز حقوق 
اإلنسان عقب اجلائحة، وتأثيرات كورونا 
االقتصادية، ومتى تتعافى االقتصادات؟، 
والتشــريعات الالزمة لتعزيز االقتصاد 
بعد كورونا، وقطاعات هزمها «كورونا».

وذكرت أنه ومنذ بداية أزمة «كورونا» 
شــهدت العديد مــن دول العالم حتوالت 
اقتصادية مختلفة نتيجة التأثر مبكافحة 
الڤيروس، فضال عن التوقف التام لغالبية 
القطاعات االقتصادية، كما المست تبعات 
اجلائحة بشكل مباشر حقوق اإلنسان في 

العديد من الدول، خاصة 
بعــد تســريح الشــركات 
واملؤسسات نسبة كبيرة 
ضمــن  موظفيهــا  مــن 
سياســاتها للتعامــل مع 
السلبية للجائحة،  اآلثار 
مما يستوجب ذلك ضرورة 
التشريعات لهذه  مواكبة 
التحوالت والتغيرات التي 
حدثت في األشهر القليلة 
املاضية، مبينة أن امللتقى 
يهدف إلى تسليط الضوء 
علــى اآلثــار االقتصادية 
املترتبة على ڤيروس كورونا املستجد على 
مستوى دول اخلليج والعالم ككل، تقدمي 
مناذج اقتصادية جنحت في التعامل السليم 
مع اجلائحة وتقليل اخلسائر، استعراض 
التشريعات االقتصادية وتشريعات حقوق 
اإلنسان احلالية واملطلوب إقرارها ملواجهة 
األزمة، اقتراح خطوات من شأنها املساهمة 
فــي تعافــي االقتصادات، وتبــادل اآلراء 
واخلبرات بشــأن التوقعات املســتقبلية 

لالقتصاد العاملي.
وأشارت إلى أنه يهدف أيضا إلى جذب 
االنتباه إلى أهمية تنويع مصادر الدخل 
لتجنب تكرار األزمة االقتصادية احلالية، 
بحث تأثير الوباء على حقوق اإلنســان 
مبختلف جوانبها، تســليط الضوء على 
إجــراءات الدول في التعامل مع اجلائحة 
ومدى متاشيها مع حقوق اإلنسان، إيجاد 
حلول من شــأنها تقليــل تأثير التبعات 
االقتصادية على حقوق اإلنسان، وتشجيع 
ودعــم اســتخدام وســائل التكنولوجيا 
احلديثــة فــي املؤمتــرات والفعاليــات 

املستقبلية.

الفودري: امللتقى يقام بالتعاون مع جمعية احلقوقيني البحرينية

م الدورة اإللكترونية «إحياء التراث» ُتنظِّ
لشرح «أخصر املختصرات» مبنطقة األندلس

تنظم جمعية إحياء التراث اإلسالمي في 
منطقة األندلس الدورة اإللكترونية الـ ١١ في 
شرح كتاب أخصر املختصرات من كتاب 
الطهارة إلى باب االعتكاف يلقيها الشيخ 
أ.د محمد باجابر، والتي ستبدأ فعالياتها 
يوم األحد ٩ اجلاري وستســتمر حتى ١ 
ســبتمبر، داعية اجلمهور للمشاركة في 
فعاليات األنشطة التي تقيمها، األمر الذي 
يعود عليه بالنفع والفائدة في دينه ودنياه.

وقد سبق للجمعية وأن أقامت العديد 
من الــدورات االلكترونيــة في مختلف 
العلوم الشرعية، باإلضافة لتنظيم العديد 
من احملاضرات وامللتقيــات الثقافية في 

منطقة األندلس.
علما بأن جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
في منطقة األندلس تضم العديد من اللجان، 
والتي منها: جلنة الدعوة واإلرشاد التي تقوم 
بالدعوة إلى اهللا تعالى باحلكمة واملوعظة 
احلسنة، وحث املسلمني على التمسك بآداب 
وأخالق اإلسالم مبا في ذلك التحذير من 
البدع والفنت والتطرف والغلو، وذلك من 
خالل العديد مــن احملاضرات والدروس 
الشرعية املتنوعة، وتوزيع وطباعة النشرات 
والوســائل اإلرشادية في األماكن العامة، 
واملشــاركة في تنظيم املعارض التربوية 

الدورة االلكترونية ال ١١اخلاصة بتربية الشباب وتوجيههم.

«التأمينات»: تسوية «االستبدال» األربعاء املقبل دون مراجعتنا
متكني َمن استبدل «مدى احلياة« من االستبدال مرة أخرى

عبدالهادي العجمي 

أكــد مصــدر مســؤول فــي 
العامــة للتأمينــات  املؤسســة 
االجتماعيــة فــي تصريحــات 
خاصة لـ «األنباء» أن املؤسسة 
ستقوم بإعادة تسوية قيمة اجلزء 
املستبدل من املعاش التقاعدي، 
وايضا من استبدل وهو على رأس 
العمل حســب قانون االستبدال 
اجلديــد الذي أقره مجلس األمة 
ومت نشره في اجلريدة الرسمية 
بتاريخ ١٢ يوليو املاضي ابتداء 
من األربعاء املقبل ١٢ أغســطس 
دون احلاجة ملراجعتها، على أن 
يتم التنفيذ اعتبارا من راتب شهر 
أكتوبر املقبل، وفقا لقرار مجلس 
الوزراء القاضي بتأجيل األقساط 
ملدة ٦ أشهر والتي تنتهي الشهر 

املقبل.
وأوضح املصدر ان االستبدال 
هو خيار تأميني للمؤمن عليهم 
املســتحقني ملعــاش تقاعــدي 
واملتقاعدين يســمح باســتبدال 
جزء مــن املعاش مببلــغ دفعة 
واحــدة ويتميــز «االســتبدال» 
على انه يسقط عند الوفاة، وال 
يشترط تقدمي مستندات لبيان 
الغرض منه، كما انه ال يشترط 
وجــود كفيل أو ضمــان وقيمة 
اجلزء املســتبدل ثابتة حســب 
الســن واملــدة عند االســتبدال. 
وأشــار املصــدر الــى أن كيفية 
حساب االستبدال تكون كاآلتي: 
يحسب االســتبدال وفق جدول 
مرافق لقانون «التأمينات» محدد 
بــه قيمة الدينار وترجع القيمة 
لسن املستبدل ومدة االستبدال 
في تاريخ الطلب ووفق التعديالت 
اجلديــدة على نظام االســتبدال 
زيادة قيمة الدينار املقابل لسن 

املستبدل ومتكني من استبدل مدى 
احلياة من االستبدال مرة أخرى. 
وذكر املصــدر ان تخفيف قيمة 
اجلزء املستبدل للحاالت القائمة 
وفق اجلدول املعدل لهذه احلاالت 
يكون للمدة املتبقية اعتبارا من 
تاريخ العمــل بالقانون، ضاربا 
مثاال كاآلتي: متقاعد لديه استبدال 
وقســط االســتبدال ٢٠٠ دينار 
وعمره ٦١ عامــا واملدة املتبقية 
لالستبدال ١٤ سنة فيتم تخفيف 
قيمة اجلزء املستبدل بنسبة ٢٦٪ 
ليصبح ١٤٩ دينارا. ومثال آخر: 
متقاعد لديه استبدال وقسط رد 
االستبدال ٣٥٠ دينارا وعمره ٥٦ 
عاما واملدة املتبقية لالستبدال هي 
١٠ ســنوات تخفف قيمة اجلزء 
املســتبدل ٨٪ ليصبح القســط 

٣٢٢ دينارا.
أمــا مــا  وأضــاف املصــدر: 
يخص التعديالت اجلديدة على 
صــرف الـــ ٧ معاشــات املقدمة 
على صافي املعاشات التقاعدية 
املقدمة، فيجوز لصاحب املعاش 
التقاعدي التقدم بطلب صرفها، 
ويكون الســداد بنسبة ١٥٪ من 
صافي املعاش التقاعدي، الفتا الى 
انه في الســابق كان السداد ربع 
صافي املعاش التقاعدي بنسبة 
٢٥٪ وبحد أقصى ٢٨ شهرا، أما 
اآلن فتكون فترة السداد ١٥٪ من 
صافــي املعاش وبحد أقصى ٤٧ 
شــهرا، وميكن التقــدم بالطلب 
ملرة واحدة في احلياة، كما ميكن 
تقســيم طلب صرف املعاشــات 
الســبعة الى مرتني، كما يجوز 
للحاالت الســابقة التقدم بطلب 
اعادة تسوية فترة السداد حسب 
القانون اجلديــد اختياريا عبر 
موقع املؤسسة ودون املراجعة 

واحلضور نهائيا.

حنني الفودري

كيفية حساب االستبدال

السن في 
تاريخ طلب 

االستبدال

مدة االستبدال
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على الغزو الغاشم

«األنباء» تنشر احللقة األخيرة من وثائق البيت األبيض
عن األيام األخيرة حلرب حترير الكويت فبراير ١٩٩١

ترجمة وإعداد: محمد هالل اخلالدي

تكشف لنا وثائق البيت 
األبيض التي مت رفع السرية 
عنهــا، وحصلــت «األنباء» 
على نسخة منها، املزيد من 
احلقائــق والتفاصيل حول 
األيــام األخيرة قبــل انتهاء 
حرب حترير الكويت بعمليات 
«عاصفة الصحراء»، وكذلك 
بعد انتهــاء احلرب وإعالن 
الكويــت بهزميــة  حتريــر 
ســاحقة للنظــام العراقــي 
البائد، ويظهر لنا بوضوح 
بــوش  الرئيــس  اصــرار 
وامللك فهد والرئيس مبارك 
والرئيس أوزال وغيرهم على 
عدم السماح لصدام باستغالل 
أي فرصة للنجــاة من هذه 
اجلرميــة الفادحة وحتقيق 
أي نصر وهمــي يكذب فيه 

على العراقيني.
فــي اتصــال هاتفي بني 
الرئيــس بــوش والرئيس 
مبارك يوم ٢٠ فبراير ١٩٩١، 
التحريــر بســتة  أي قبــل 
أيام، يتحدث الرئيسان عن 
محاوالت الرئيس السوڤييتي 
غورباتشــوف  ميخائيــل 
العمليات  املســتمرة لوقف 
العســكرية والتفاوض مع 
صــدام الــذي قال أنــه على 
اســتعداد لالنســحاب مــن 
الرئيــس  الكويــت، إال أن 
بــوش كان حازمــا في ذلك 
بســبب  بشــدة  ورفــض 
مماطلة النظام العراقي من 
خالل وضع شروط مراوغة 
لهذا االنسحاب املزعوم بعد 
أن تلقــى ضربــات موجعة 
وخسائر فادحة في صفوف 
قواته التي لم تقاتل كما يقاتل 
الرجال، وهــرب كثير منهم 
ورفعــوا الرايــات البيضاء 
باآلالف وبكل انكسار يعبر 
عــن بؤســهم مــن حماقات 
رئيســهم ومغامراتــه التي 
أوصلــت بالدهــم إلــى هذا 
فــكان  املــزري،  الوضــع 
غورباتشــوف يعرض على 
بوش مبادرة جديدة كل مرة 
بعد لقائــه بوزير خارجية 
العراق آنذاك طارق عزيز، إال 
أن بوش كما تظهر الوثائق 
من خالل حديثه مع مبارك 
وهيلمــوت كــول وغيرهم، 
كان يقول له بحزم انه ومعه 
جميع احللفــاء ال ميكن أن 
يقبلــوا بــأن يضــع صدام 
شروطا لالنســحاب تتمثل 
بأن يتم ذلك خالل ٦ أسابيع، 
وكان الرئيس مبارك يقول 
للرئيــس بوش أن أي وقف 
للعمليات العسكرية في هذا 
الوقت سيشكل خطورة على 
قواتنا علــى األرض، وكان 
بــوش معجبــا جــدا بكالم 
الرئيس مبارك ويقول له انك 
تعرف أفضل كونك ضابطا 

مخضرما. 
اتفاق احللفاء

وفي وثيقة أخرى بتاريخ 
٢٣ فبراير ١٩٩١، أي قبل ٣ أيام 
من التحريــر، يظهر لنا من 

بوجــود تطــورات جديــدة 
عرضها طــارق عزيز، فيها 
تأكيد على استعداد العراق 
االنسحاب خالل أيام وليس 
أســابيع كما كان يقول قبل 
بضعة أيــام، إال أن الرئيس 
بوش يــرد عليه أنه ال يثق 
بصدام وال بنظامه، ويقول 
له بوضوح «اسمع ميخائيل، 
في الوقت الذي تتحدث فيه 
عــن هزمية صــدام وحتقق 
أهــداف التحالــف وقرارات 
األمم املتحــدة، صدام يقوم 
حاليــا بتلغيم آبار البترول 
في الكويت، ويعرض حياة 
املدنيــني هنــاك للخطــر، 
وميارس أقسى التعذيب ضد 
املواطنني، كمــا أنه يتعامل 
مع األسرى بوحشية، بينما 
األسرى العراقيون باآلالف في 
السعودية يحظون مبعاملة 
رائعــة عند امللــك فهد، هذا 
الرجــل يكــذب ويعمل على 
سياســة األرض احملروقة، 
وال ميكــن لنــا أن نتوقــف 
اآلن أو نعطل تقدم العمليات 
العسكرية، لقد تلقيت للتو 
تقارير جيدة مــن اجلنرال 

شوارسكوف».
وفــي مكاملة أخــرى بني 
الرئيــس بــوش والرئيس 
املصــري مبــارك فــي يوم 
التحريــر ٢٦ فبراير، وقبل 
ســاعات من إعــالن النصر، 
يهنئ مبارك نظيره األميركي 
بــوش مبــا مت حتقيقه من 
نتائج مبهرة، وبأقل قدر من 
اخلســائر، والرئيس بوش 
يبدي سعادته ويشكر مبارك 
على الــدور الكبيــر لقواته 
علــى األرض، ويؤكد له أن 
اخلســائر جاءت أقل بكثير 
مما كان متوقعــا، واحلرب 
متت بأسرع مما كان متوقعا 
أيضا. ويبدو من املكاملة أن 
األمور لم تكن محسومة بعد، 
فنجد الرئيس مبارك يقول 
لبــوش، لننتظــر يومني أو 

احلكم، ويقرأ عليهم ملخصا 
من تقرير اجلنرال بوومر بعد 
دخوله ملدينة الكويت. بعد 
ذلك يتحدث الشــيخ سعود 
الناصــر الصباح ويشــكر 
الرئيــس بــوش والشــعب 
القيــادة  األميركــي باســم 
الكويتية والشعب الكويتي، 
ويقول: بعد ســبعة أشــهر 
مرهقــة ومليئــة باملعاناة، 
يســعدني أن أنقــل حتيات 
صاحب الســمو األمير لكم. 
ويرد عليه بــوش أنه يريد 
االتصال بسمو األمير الشيخ 
جابر ولكنه يعلم أنه مشغول 
جدا في هذه األوقات، ويعتقد 
أنــه بحاجة لبعــض الوقت 
إلعــادة ترتيب األمور هناك 
بعد كل ما جرى. ويطلب من 
الشيخ ســعود نقل حتياته 
لسمو األمير وأنه فخور مبا 
مت اجنــازه في هذه اللحظة 
التاريخية، وأن يعبر له عن 
ســعادة الشــعب األميركي 
باستعادة الشرعية وحترير 
الكويت، ويقول: ان املشاهد 
التــي عرضهــا التلفزيــون 
كانت مؤثرة جدا، ويؤكد له 
أن الواليات املتحدة مستمرة 
بالتفاهمات العســكرية مع 
الكويــت، وســيطلعه على 
التــي ســتأتي  التفاصيــل 
الشــيخ  تباعــا. ويوضــح 
سعود للرئيس بوش جهود 
احلكومــة الكويتيــة حاليا 
فــي إحصاء عــدد املواطنني 
الكويتيني من خالل الهوية 
الشــخصية، وذلــك ملعرفة 
مــن الــذي فقد أو مت أســره 
أو قتــل فــي هــذا االحتالل 
الرهيــب، ويتســاءل بوش: 
كيف سيمكنكم ذلك من خالل 
بطاقة الهوية، فكما سمعت 
ان النظام العراقي استولى 
على كل شيء وقام بتزوير 
الكثير من هذه الوثائق، ما 
يجعل هــذا األمر صعبا. إال 
أن الشــيخ ســعود الناصر 

النصــر الســاحق في وقت 
قياسي وبخسائر قليلة.

ويتحدث الرئيســان عن 
الوضــع فــي الكويــت بعد 
قيــام املجرم صــدام بحرق 
الكويتيــة،  البتــرول  آبــار 
وحتويل ســمائها إلى غيمة 
ضخمة من الدخان، ويصف 
الرئيــس بوش صــدام بأنه 
همجي ومجرم وكاذب، وأنه 
لم يكن يثق به أبدا ولم يكن 
ليسمح بتوقف العمليات في 
منتصــف الطريق قبل امتام 
املهمة كاملة، ولم يكن ليعرض 
حياة آالف اجلنود املشاركني 

في قوات التحالف للخطر.

ثالثة وســينتهي كل شــيء 
حسب املعلومات التي لدي. 
إال أن مــا حدث بعد ذلك من 
انهيار تام للقوات العراقية 
أكد أن صدام أضعف بكثير 

من الصمود أكثر.
تهنئة بالنصر

في مكاملة أخرى بتاريخ 
٢٧ فبرايــر ١٩٩١، بعد إعالن 
حترير الكويت وطرد احملتل 
الغــازي من جميع األراضي 
الرئيس  الكويتية، يتلقــى 
بــوش اتصــاال هاتفيــا من 
الفرنسي فرانسوا  الرئيس 
ميتــران، يهنئــه علــى هذا 

وفي اتصال آخر بتاريخ 
٢٨ فبرايــر ١٩٩١، يتحــدث 
الرئيس بوش مع امللك فهد بن 
عبدالعزيز ويتبادالن التهاني 
بالنصر الكبير، ويناقشان ما 
الذي ينبغي فعله بعد توقف 
العمليات العســكرية. جند 
الرئيس بوش يســأل امللك 
فهد: ما رأيك في فرص بقاء 
صدام في السلطة أو طرده 
من قبل العراقيني؟ فيرد عليه 
امللك فهد «قبل األزمة نعرف 
أن الشــعب العراقي لم يكن 
داعما لصــدام، لكن أحدا لم 
يكن ليجــرؤ على فتح فمه 
بســبب القمع الرهيب. لكن 
اآلن، لدينــا قصــة مختلفة 
وواقــع مختلف. هــذا رمبا 

يقود لشيء ما».
ويقــول بــوش: إذا كان 
هناك أي شيء ميكن للواليات 
املتحدة فعله فأنا ســأكون 
مسرورا بأن أسمع منك، نحن 
لسنا ضد الشعب العراقي، 
ولكنني ال أرى أي تقدم ميكن 
أن يحــدث فــي عالقاتنا مع 
العــراق بوجود صــدام في 

السلطة.
وفد الكويت

كما تكشــف لنا الوثائق 
أيضــا احلديث الذي دار في 
اجتماع الرئيــس بوش مع 
الوفد الكويتي برئاسة سفير 
الكويت في واشنطن آنذاك، 
بطــل مــن أبطــال التحرير 
الناصــر  الشــيخ ســعود 
الصباح والوفــد املرافق له 
بحضور عدد من مستشاري 
بوش. وذلك بعد يومني من 
إعالن حتريــر الكويت، في 
٢٨ فبرايــر ١٩٩١ حتديدا في 
املكتب البيضاوي في البيت 

األبيض.
يبــدأ االجتمــاع بتعليق 
من الرئيس بوش، يتحدث 
فيه عن حترير دولة الكويت 
وعودة النظام الشرعي إلى 

يوضح له بكل ديبلوماسية 
وذكاء ويقــول: نحن نعرف 
اجلميع، نحن مجتمع صغير 
الوثائق  ونســتطيع متييز 
املزيفة، واستطعنا نقل جميع 
السجالت وهذا موثق مع األمم 
املتحدة. ثم يتساءل الرئيس 
بوش عن الوضع األمني في 
الكويت، ويشرح له الشيخ 
ســعود بعــض التفاصيــل 
املتوافرة حتى اآلن، ويبلغه 
بعمليــات متشــيط مبنــى 
السفارة األميركية في الكويت 
واجلهود الكبيرة التي تبذل 
لتهيئتها وتأمينها، ويحدثه 
عن خطط عــودة املواطنني 
املتواجدين في  الكويتيــني 
اخلــارج، مؤكدا لــه أن ذلك 
قد يستغرق بعض الوقت.

تخريب ونهب وتعذيب

ثم يــدور بينهما حديث 
حــول عمليــات التخريــب 
والنهب والتعذيب وخطف 
املواطنني الكويتيني من قبل 
اجلنود العراقني، خاصة في 
األســبوعني األخيرين قبل 
التحرير كما يؤكد الشــيخ 
سعود، ويتساءل بوش عن 
مصير هؤالء الناس، ويوضح 
الناصر أن املعلومات شحيحة 
حول ذلك، ويؤكد للرئيس أنه 
ينوي دعوة عدد من أعضاء 
الكونغرس األميركي وتنظيم 
زيارة لهم للكويت، ليشاهدوا 
حجم الدمار الذي خلفه هذا 
االحتــالل الهمجي، رمبا في 
األســبوعني القادمــني، ثــم 
يطمئن الرئيس بوش الشيخ 
سعود بتأكيده أن قواته لن 
تتخلى عن الكويت وترحل 
قبل ضمان استقرار البالد. 
وينصح بوش بأن تتم دعوة 
وفود دولية أخرى لتوثيق 
الواقع على األرض. بعد ذلك 
يتســاءل بوش حــول قيام 
صدام بنهب ثروات الكويت 
الثمينة، ويقول إن التقارير 
التي وصلت إليه تتحدث عن 
نقل صناديق ضخمة تضم 
أشياء ثمينة جدا إلى صدام. 
ويؤكد الشيخ سعود أن جزءا 
من تلك الثروة مت توزيعها 
من قبل صــدام على بعض 
قــادة الــدول التي ســاندته 
وحاولــت تبريــر جرميته، 
إال أن ذلك لن مير وأن هناك 

جهودا مع األمم املتحدة. 
وأخيــرا يســأل الرئيس 
بــوش عــن موعــد عــودة 
صاحب السمو الشيخ جابر 
إلى الكويت، ويرد الشــيخ 
سعود بأن ولي العهد ورئيس 
الوزراء سيعود األحد، ملتابعة 
األوضاع وتقدير موعد عودة 

سمو األمير.
وبهــذا تطــوى صفحــة 
قاســية من تاريخ الكويت، 
عانت فيها الكثير، بســبب 
حماقــات ديكتاتــور، فتــح 
بتلك اجلرمية الرهيبة أبواب 
الدمار علــى العالم العربي 
كله، ستبقى آثارها املدمرة 
باقيــة لفترة طويلــة.. كما 

أثبتت األيام.

ما الذي جرى في اجتماع الرئيس بوش مع الوفد الكويتي برئاسة سفيرنا في واشنطن آنذاك الشيخ سعود الناصر الصباح؟

الرئيس الراحل حسني مباركالرئيس الراحل جورج بوش الراحل الشيخ سعود الناصرالرئيس الراحل فرانسوا ميترانالراحل امللك فهد بن عبدالعزيز

نص مكاملة بني الرئيس بوش 
ومستشــار أملانيــا الغربية 
هيلموت كول اتفاقهما على 
رفض احملاوالت املكشــوفة 
التــي كان النظــام العراقي 
يحاول من خاللها احلصول 
على فسحة من الوقت لينظم 
صفوفه، ويؤكدان على حسن 
نوايا الرئيس غورباتشوف 
وحتركاته الكبيرة من أجل 
وقــف احلــرب، وكان بوش 
يقول لكول انه يقدر جهود 
الرئيس غورباتشوف، ولكن 
املبادرة التــي قدمها مؤخرا 
فيها الكثير من الشروط غير 
الواقعية، والتي ستؤدي إلى 
خروج صدام بانتصار وهمي 
على حساب قوات التحالف، 
وهــو مــا ال يقبلــه أحد في 

التحالف.
يقول بوش حرفيا «اعتقد 
ان غورباتشوف صادقا في 
مســعاه، إنه يحــاول وقف 
احلــرب ولعــب دور بناء»، 
ويتفق معه كــول في ذلك، 
إال أن بــوش يؤكد لكول أن 
أي تعطيل لسير العمليات 
العســكرية حاليا ســيؤدي 
إلى اضعافها وضياع الزخم 
الكبير الذي تتمتع به قوات 
التحالف، وهذا غير جيد في 
هذا التوقيت الذي استطاعت 
أن حتقــق انتصارات باهرة 
وباتت على مشارف االنتصار 

الكبير.
آخــر  اتصــال  وفــي 
تكشــف لنا الوثائق اصرار 
غورباتشوف حتى اللحظات 
األخيرة علــى إيجاد فرصة 
لوقــف احلــرب تتوافق مع 
قــرارات الشــرعية الدولية 
وتضمــن حتريــر الكويــت 
وعودة الشرعية حلكومتها.

أكاذيب صدام

فبرايــر   ٢٣ يــوم  فــي 
١٩٩١، يتصل غورباتشــوف 
بالرئيــس بــوش ويبلغــه 

امللك فهد يرد على الرئيس بوش بشأن سؤاله عن بقاء صدام في السلطة: «قبل األزمة نعرف أن الشعب العراقي لم يكن داعمًا لصدام لكن أحدًا لم يكن ليجرؤ على فتح فمه بسبب القمع الرهيب»

بوش للرئيس غورباتشوف: صدام يقوم حاليًا بتلغيم آبار البترول في الكويت وُيعّرض حياة املدنيني هناك للخطر وميارس أقسى التعذيب ضد املواطنني كما أنه يتعامل مع األسرى بوحشية

بوش يؤكد لكول أن أي تعطيل لسير العمليات العسكرية حاليًا سيؤدي إلى إضعافها وضياع الزخم الكبير الذي تتمتع به قوات التحالف وهذا غير جيد في هذا التوقيت بعد أن حتققت انتصارات باهرة

بتاريخ ٢٧ فبراير ١٩٩١ بعد إعالن حترير الكويت يتلقى الرئيس بوش اتصاًال هاتفيًا من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران يهنئه على هذا النصر الساحق في وقت قياسي وبخسائر قليلة

في مكاملة بني الرئيسني بوش ومبارك في يوم التحرير (٢٦ فبراير) وقبل ساعات من إعالن النصر يهنئ مبارك نظيره األميركي بوش مبا مت حتقيقه من نتائج مبهرة وبأقل قدر من اخلسائر

الرئيس بوش في اتصال مع الرئيس الفرنسي يصف صدام بأنه همجي ومجرم وكاذب وأنه لم يكن يثق به أبدًا ولم يكن ليسمح بتوقف العمليات في منتصف الطريق قبل إمتام املهمة كاملة

وثيقة البيت األبيض الجتماع الرئيس بوش مع الوفد الكويتيسمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد أثناء عودته للكويت

الدمار الذي حلق مببنى اخلطوط اجلوية الكويتية خالل الغزو العراقي



اجلمعة ٧ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

عقــب موافقة مجلس األمة أول مــن أمس على قانون 
«العنف األســري» في املداولة األولى، واملتضمن مضاعفة 
عقوبة العنف ضد املرأة ســواء كان مرتكب الفعل زوجا أو 
خاطبا أو طليقا أو أحد األصول أو الفروع أو اإلخوة، تباينت 
آراء احلقوقيات والناشطات السياسات واالجتماعيات بني 
التأييــد والرفض للتعديل املقــدم، حيث أكدت الرافضات 
للقانون ان العنف ال يكون جسديا فقط وإمنا ميتد للعنف 
النفسي والروحي واالقتصادي وغيره من األنواع التي لم 
يتم تسليط الضوء عليها، مطالبات بسن حزمة من القوانني 
حلماية النساء من كل أشكال العنف على غرار قانون الطفل، 

مشددات على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتوعية 
الطرفني قبل الزواج وتكوين األسرة وأيضا رفع مستوى 
الوعي املجتمعي بتلك القضايا، الفتات الى أن تعديل القوانني 
يجب أال يكون تكسبا اجتماعيا أو سياسيا بل حلفظ حقوق 

وكرامة األفراد.
«األنباء» التقت عددا منهن ورصدت اآلراء ووجهات النظر 
املتعددة والتي أجمعت في أغلبها على ان قانون حماية املرأة 
من العنف مهم جدا ولكن ال بد من فهمه وتعديله بالشــكل 
الذي يلبي متطلبات النساء، بالتوازي مع إيجاد مراكز اإليواء 

للمعنفات في عدد من املناطق، وفيما يلي التفاصيل:

سلوى اجلسار: تعديل القوانني يجب أال يكون تكسبًا اجتماعيًا أو سياسيًا بل حلفظ احلقوق

عذراء الرفاعي: احلل ليس بتغليظ العقوبات بل بتوفير سبل الوقاية واحلماية والعالج

ثقافة املجتمع الذكورية جتعل بعض النساء يتخوفن من الكشف عن العنف الذي تعرضن له
لولوة املال: إنشاء مركز إيواء كلل جهود اجلمعية الثقافية النسائية في دعم حقوق املرأة

سندس حمزة: القانون يجب أن يهدف حلماية النساء وأفراد أسرهن من أي معتد 

ملى العثمان: قانون حماية املرأة من العنف مهم بالتوازي مع توفير مأوى للمعنفات

عذراء الرفاعيد.سلوى اجلسار لولوة املالملى العثمان

في البداية، قالت مرشحة 
الدائــرة األولى وعضو جلنة 
األسرة في جمعية احلقوقيني 
الكويتية عذراء الرفاعي: هناك 
مقولــة دائما نســمعها وهي 
«آخــر الداء الكــي» ولقد جاء 
املقترح املقدم من النائبة صفاء 
الهاشم  بإضافة مادة جديده في 
قانــون اجلزاء رقم ١٦ لســنة 
١٩٦٠ وتنــص علــى مضاعفة 
العقوبات املنصــوص عليها 
في املواد ١٦٠ و١٦١ و١٦٢ و١٦٣ 
و١٦٤ إذا كان مرتكب الفعل زوج 
الضحيــة أو خاطبا أو طليقا 
أو احد األصول أو الفروع أو 
اإلخوة أو كافال أو شخصا له 
والية أو سلطة على الضحية 
أو كان  أو مكلــف برعايتهــا 
املعتدي على الضحية قاصرا 
أو مصابا بضعف قواه العقلية، 
وهذا املقترح الذي تقدمت به 
ليس هو احلــل الذي نحتاج 
اليه لعالج قضية العنف ضد 

النساء في األسرة.
حماية األسرة

الرفاعــي: يعد  وأضافــت 
العنف القضيــة االزلية التي 
وجدت منذ بدء اخلليقة وليس 
احلل في تغليظ العقوبات، بل 
بإيجاد سبل الوقاية واحلماية 
والعــالج ثم العقــاب ال اعلم 
ملاذا يتجه املشرعون إلى زج 
املعنف داخل السجون وإيقاع 
اشــد العقوبــات بــه وكأنهم 
يــودون تفكيك األســرة قبل 
ان يضعوا احللــول الوقائية 
واحلمايــة والعــالج، نعــم 
يجــب علينــا مكافحة العنف 
األسري، وذلك بتشريع قانون 
وقايــة وحماية وعــالج بدال 
من السجن والغرامات املالية 
ع  املبالغ فيها ولو كان املشــرّ
ينظر الى األسرة كما ورد في 
الدســتور لعلم أهمية األسرة 
وســموها وكان عليــه وضع 
اســتراتيجية متكاملــة تبدأ 
قبل الزواج وتكوين األســرة 
وإجنــاب االبنــاء ورفع وعي 
املجتمــع وحــث اخلطباء في 
املساجد على تسليط الضوء 
على األسرة ومعاملة النساء 
واالبتعاد عن العنف وتكثيف 
البرامج املرئية واملســموعة، 
وتأهيــل املقبلني على الزواج 
ووضع عقوبات بديلة ملرتكب 
العنــف عن طريــق إخضاعه 
لعدة دورات تدريبية جتعله 
رجال صاحلا قادرا على إدارة 

دراسات مســبقة أو مراجعة 
لقصور بتشريعات قائمة، ألن 
القوانني في حالة تقدمي طلب 
تعديــل أو إضافة لها تعكس 
األفــراد، وبالتالــي  حاجــات 
القوانــني ال يجب مناقشــتها 
بشكل محدود ألن النتائج قد 
تأتي مغايرة ملا هو مطلوب.

وتابعــت: فمثال مــاذا عن 
العنف املتبادل فإذا كانت املرأة 
متارس العنف ضد الرجل فما 
هو وضع الرجل، فنحن ال نريد 
التمييز فــي تعديل القوانني، 
ولكن نريد مراجعتها في حالة 

فكثير من النساء قد جتهل نوع 
العنــف الذي يجــب ان تعلن 
عنه لتحمي نفسها من تكرار 
ممارسات العنف ضدها خاصة 
نحن في مجتمع مازال تسيطر 
عليه الذكورية، وثقافة املجتمع 
جتعل بعض النساء تتخوف 
من الكشــف عن العنف الذي 

تتعرض له.
إيواء املعنفات

من جانبها، قالت رئيســة 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية لولوة املال: إن إنشاء 

ضحايــا العنــف من النســاء 
وإمــكان تطبيقها في الكويت 
دول  فــي  نظيراتهــا  مثــل 
املنطقة، مبا يراعي طبيعتها 
وخصوصيتها الثقافية، مبينة 
أن املشروع واجه حتديات عدة 
في ظل عدم وجود تشريعات 
ملواجهــة قضيــة العنف ضد 

املرأة.
السلطة الذكورية

قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
الناشــطة ملــى العثمــان: في 
مجتمعنــا تفــرض الســلطة 
األبوية واألخوية والذكورية 
واملجتمعية على املرأة أمناطا 
وأعرافا وقوالب مقيدة حلريتها 
فــإذا كســرت هــذه القوالــب 
وخرجت عن العادات والتقاليد 
واألعراف تكــون قد أخطأت، 
فجزء كبير من العنف األسري 
هو محاولة تقييد املرأة بهذه 
األمنــاط والقوالــب التــي ال 

تستطيع ان تتحرر منها.
وأضافــت العثمان: وجود 
قانون يحمي املرأة من العنف 
األســري مهــم وملــح جــدا 
باإلضافــة الى وجــود مأوى 
للمعنفــات وضحايــا العنف 
االســري غايــة فــي األهمية، 
خاصة أنهــا توجد في جميع 
الدول املتقدمة، كما أن العادات 

وجــود قصور في التشــريع 
قد يحدث خلال في احملاســبة 
لضمان حقوق املرأة والرجل، 
كمــا أن تعديل القوانني يجب 
أال يكــون تكســبا اجتماعيــا 
أو سياســيا، فالقانون وضع 
حلفظ كرامــة األفراد وإحقاق 
احلقــوق دون إخفاق، ونؤكد 
هنــا ان تزايد معدالت العنف 
ضــد املرأة ال يكــون فقط من 
منظور قانوني، وإمنا الوعي 
والتمكني االجتماعــي للمرأة 
مهــم جدا ملســاعدتها في فهم 
حقوقها وكيفية املطالبة بها، 

مركز إيواء كان مكمال جلهود 
اجلمعيــة فــي دعــم حقــوق 
املرأة في الكويــت وحمايتها 
من كل أشكال التمييز والعنف 
وإنصافها، ولكن لألسف مبنى 
االيــواء الذي ســعينا له ومت 
افتتاحه كان خاليا من األثاث 
والتجهيزات واملوظفني وغير 
مؤهل الستقبال املعنفات، وهذه 
نقطة ضعف في ظل عدم وجود 
مركز لاليواء للنساء املعنفات 

وحمايتهن في الكويت.
وذكرت املــال أن اجلمعية 
تهدف إلنشــاء مراكــز إليواء 

والتقاليد العشائرية والقبلية 
هي التي تفرض على النساء 
الســكوت والتحمل والصبر، 
فاملرأة ممنوع عليها أن تسكن 
مبفردها، مؤكدة أن موضوع 
املرأة املعنفة وضحايا العنف 
األسري كارثي بحد ذاته، وأنا 
مــع أي قانــون يحمــي املرأة 
من العنف األســري باإلضافة 
حلمايتها كشخص وليس فقط 

مبضاعفة العقوبة.
حماية شاملة

وفي الســياق ذاته، قالت 
الناشــطة ســندس حمزة: أنا 
لســت ضد أي قانون يساعد 
املرأة لكن االقتراح تقليل من 
شــأن القانــون الكبيــر الذي 
قدمناه والذي يتناول العنف 
ضــد املرأة في جميع مجاالته 
ســواء العنــف اجلســدي أو 
النفســي أو املــادي وغيــره، 
وال نرفض أي قانون حلماية 
املرأة من العنف، ولكن األهم 
من النظر الى كل قانون على 
حدة، فالعنف األســري ليس 
فقط جسديا وإمنا أيضا إيذاء 
نفسي وجنســي واقتصادي 
وقد قدمنــا اقتراحــا بقانون 
عــام ٢٠١٧ حلمايــة املرأة من 
العنف األســري ليضمن هذا 
القانون مجاميع كثيرة للحماية 
من هــذا العنف باالضافة الى 
تقدمي املأوى للمعنفات وإرشاد 
أســري ومســاعدات قانونية 
وخط مباشــر وتوعية الرأي 
العــام بآثار العنف األســري 
وتدريــب املوظفــني لتطبيق 
القانون والذي قدمناه للجنة 
املرأة في ذاك الوقت، فبالتالي 
عندما نأخذ القانون وجنزئه 
ونســلط الضــوء فقــط على 
العنف اجلســدي، فهذا يقلل 
من أهمية القانون فنحن نهدف 
حلماية املرأة من أي متعد عليها 
وعلى أفراد أسرتها، الفتة الى 
أهميــة جتميع القوانني حتت 
مظلة واحدة والقانون الشامل 
الــذي قدمناه من املفترض ان 
يعــرض علــى مجلــس األمة 

قريبا.
وأضافــت، نطمــح إليجاد 
حزمة مــن القوانــني حلماية 
املــرأة من العنف األســري ال 
لتقــدمي اقتراحــات وتفكيــك 
القانون األساســي ورسالتنا 
التي نهدف لها بوضع حزمة 
قوانني مثيلــة لقانون حماية 

الطفل من العنف.

غضبــه، نعم نريــد احملافظة 
على النساء في األسرة ولكن 
ليس بتغليظ العقوبات، وكما 
ان املشــّرع في قانون اجلزاء 
جاء بعقوبات مغلظة في حال 
اصبح االعتداء جسيما، وعند 
الرجوع لقانون اجلزاء علينا 
الغــاء املــادة ٢٩ التــي تلغي 
اجلرمية اذا كان الفعل استعماال 
حلق التأديب من شخص يخول 
له القانون هذا احلق بشــرط 

التزامه احلدود.
أبعاد متعددة

عضــو  قالــت  بدورهــا، 
مجلس األمة السابق د.سلوى 
اجلســار ان موضوع العنف 
ضد املــرأة مــن املوضوعات 
املهمة واحلساســة جدا التي 
تأخذ أبعادا اجتماعية ونفسية 
خاصة أنه يسلط الضوء على 
عنصر مهم ميثل نصف املجتمع 
وكمــا أن أشــكال العنف ضد 
املرأة تأخذ عدة أشكال، فهناك 
العنف اللفظي وغير اللفظي 
والنفسي والعاطفي واجلسدي 
والفكري، وال شــك ان قانون 
اجلزاء ١٩٦١/١٦، وقوانني أخرى 
تناولت عقوبات حاالت العنف 
ضد املرأة، لــذا تقدمي مقترح 
بتعديل أو إضافة مواد جديدة 
يجب أن يكون بناء على نتائج 

أريج حمادة: محاربة التمييز والظلم ضد املرأة يجب أن تبدأ من املنزل
أو بإحدى  ألف روبية  جتاوز 
هاتني العقوبتــني، مؤكدة انه 
يجب إضافــة قواعد اإلثبات 
اجلديدة وإضافة مواد متنح 
الضحية فرصة االستماع إليها 
فيما يتعلق باخلطر الذي يشكله 
الشرطة  املدعى عليها وإلزام 
بذلك حلمايتهــا وأبنائها من 

الضرر.
وذكرت أن تعديل القانون 
بها العديــد من الثغرات ألن 
العنف ضد األشخاص بشكل 
عام يختلف عن العنف ضد 
املرأة ألن لهــا وضع خاص 
يتعلق باألسرة، ونحن بحاجة 
الى تشريع قانون خاص يطلق 
عليه قانون العنف ضد املرأة 
ليكون شامال جميع احلاالت 
ال تعديل مادة واحدة بطريقة 

عامة.

ال جتاوز عشرة آالف روبية، 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
خمسة ســنوات وبغرامة ال 
جتاوز خمســة آالف روبية 
أو بإحدى هاتني العقوبتني اذا 
أفضت أفعال االعتداء الى إصابة 
املجني عليه بآالم بدنية شديدة 
أو الى جعله عاجزا عن استعمال 
عضو أو اكثر من أعضاء جسمه 
بصورة طبيعية خالل مدة تزيد 
على ثالثني يوما دون ان تفضي 
الى إصابته بعاهة مستدمية، 
أما املادة ١٦٤ فنصت على ان 
كل من تســبب في جرح احد 
أو إحلاق أذى محسوس به عن 
غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا 
عن رعونة أو تفريط أو إهمال 
أو عدم انتباه أو عدم مراعاة 
للوائح، يعاقب باحلبس مدة ال 
جتاوز سنة واحدة وبغرامة ال 

وبغرامة ال جتاوز ألفي روبية 
أو بإحدى هاتــني العقوبتني، 
واملادة ١٦١ تنص على ان كل من 
احدث بغيره أذى بليغا، برميه 
القذائف،  أنواع  بأي نوع من 
أو بضربه بســكني أو أي آلة 
خطرة أخرى، أو بقذفه بسائل 
كاو أو بوضعه هذا السائل أو 
أية مادة متفجرة في أي مكان 
بقصد ايذائه، أو مبناولته مادة 
مخدرة، يعاقب باحلبس مدة ال 
جتاوز عشر سنوات، ويجوز 
أن تضاف اليه غرامة ال جتاوز 

عشرة آالف روبية.
وتابعــت: اما املــادة ١٦٢ 
فتنص على ان كل من احدث 
بغيره أذى أفضى الى إصابته 
بعاهة مستدمية يعاقب باحلبس 
مدة ال تتجاوز عشر سنوات، 
ويجوز ان تضاف اليه غرامة 

مفاهيم عديــدة منها اإلكراه 
والسيطرة واملطاردة وإساءة 
الزوجة واإلكراه على  معاملة 
احلمــل أو اإلكراه على وقف 
احلمــل وان يشــمل األذى 
الناشئ عن  النفسي اخلطير 
للعنف األســري  التعــرض 
وكذلك االغتصاب اجلنســي 
باإلضافــة الــى تعمــد نقل 
األمراض والڤيروسات اجلنسية 
للزوجة مما يؤثر على صحتها 
وصحة أطفالها وأيضا العنف 
االقتصــادي بحرمانهــا من 
املال، حيث تنــص املادة ١٦٠ 
من القانــون على ان كل من 
ضرب شــخصا أو جرحه أو 
أحلق بجســمه أذى أو اخل 
بحرمة اجلســم، وكان ذلك 
على نحو محسوس، يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز سنتني 

على املواد املذكورة في االقتراح 
جندها مواد خاصة فقط بالعنف 
اجلسدي واللفظي كالضرب 
أو السب والشتم، بينما هناك 
أســاليب كثيرة فيما يتعلق 
بالعنف ضد املرأة، لذلك يجب 
توسيع تعريف العنف ليشمل 

قالت احملامية أريج حمادة 
إن محاربة التمييز والظلم ضد 
املرأة، يجب أن تبدأ من املنزل 
ألنه إذا لم تكن املرأة آمنة في 
منزلها، فلن تشــعر باألمان 
أن  في أي مــكان، موضحة 
تعديل قانون العنف األسري، 
ينص على تضاعف العقوبات 
املنصوص عليها في املواد ١٦٠ 
و١٦١ و١٦٢ و١٦٣ و١٦٤ اذا كان 
مرتكب الفعل زوجا للضحية أو 
خاطبا أو طليقا أو احد االصول 
أو الفروع أو احد االخوة أو 
كافال أو شخصا له والية أو 
سلطة على الضحية أو مكلفا 
برعايتهــا أو كانت الضحية 
قاصرا أو مصابة بضعف في 
قواها العقلية، وكذا في حالة 

العود.
وأضافت حمادة: باالطالع 

احملامية أريج حمادة

الرندي يقترح تقليص أعداد عمال 
النظافة في العقود اجلديدة

قــدم عضــو المجلس 
البلدي م.عبدالسالم الرندي 
اقتراحا بإلزام البلدية اعتماد 
الحديثــة لآلليات  التقنية 
وتقليص أعداد عمال النظافة 

في العقود الجديدة. 
وقــال م.الرنــدي في 
اقتراحه: نظرا للتوجه العالمي 
العتماد واستخدام التقنيات 
الحديثــة في كل المجاالت 
إلعطاء كفاءة وأداء أفضل، 
وحرصا منــا على االرتقاء 

بأســاليب النظافة وإيجاد الحل األمثل وذلك بتقليل عدد 
عمال النظافة. 

لذا اقترح: إلزام بلدية الكويــت بتقليص أعداد عمال 
النظافــة واعتماد التقنيات لآلليــات إلزالة النفايات وكل 
ما يتعلق بالنظافة في العقود الجديدة وذلك الداء أفضل 
والتخلص من العمالة السائبة ولتجنب األعمال الشاقة التي 
قد تعرض عمال النظافة للمخاطر ومنها حرارة الشمس.

م.عبدالسالم الرندي

رفع احدى السيارات املهملة في اجلليب

ضبط ٥ مخازن غير مرخصة في اجلليب

التي  امليدانية  للجهود  اســتمرارا 
تنفذها إدارات النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق باحملافظات لرفع مستوى النظافة 
فضال عــن رصد املخالفــني واتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة بحقهم ضمن 
مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية 
العامة  العالقات  إدارة  بالبالد، كشفت 
عن عدة جوالت نفذتها الفرق الرقابية 
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة الفروانية تضمنت 
رفع السيارات املهملة فضال عن رفع 
املخلفات بعمــوم احملافظة. وفي هذا 
السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة 

وإشغاالت الطرق بالفروانية سعد اخلرينج وضع خطة 
عمل مكثفة تتضمن تطبيق كل اللوائح التي تقع ضمن 
اختصاص إدارة النظافة، الســيما أن اخلطة انطلقت 
منذ أسبوع استكماال للحمالت السابقة، حيث اشتملت 
على رفع الســيارات املهملــة واملخلفات. وتطرق إلى 
التنسيق الدائم بني الفرق امليدانية واجلهات املختصة 
في حال رصد مخالفــات تتبع جهات حكومية أخرى، 

ويأتي هــذا من منطلق حرص البلدية 
على التعاون املستمر تنفيذا لتعليمات 
اإلدارة العليــا في البلدية.  ولفت إلى 
أن الفــرق الرقابية ضبطت ٥ مخازن 
غير مرخصة مبنطقة جليب الشيوخ، 
ومتت إحالة املخالفني للجهات املختصة 
عقب استكمال اإلجراءات القانونية من 
قبل الفرق امليدانية بالبلدية. وذكر أنه 
مت رفع ٦ سيارات مهملة وحترير ٣٦ 
مخالفة متنوعة فضال عن وضع ٢٠٠ 
ملصق على ســيارات مهملة متهيدا 
لرفعها مبجرد انتهاء املدة القانونية. 

وشدد على تطبيق اللوائح بكل حزم 
على املخالفني الذين يتم رصدهم ملخالفتهم لوائح وأنظمة 
البلدية، مناشدا اجلميع االلتزام بلوائح وأنظمة البلدية 

جتنبا للمساءلة القانونية. 
من جانبها، دعت إدارة العالقات العامة اجلميع في 
حال أي شكوي الى عدم التردد باإلبالغ عنها عبر خدمة 
واتساب البلدية ٢٤٧٢٧٧٣٢ أو عبر اخلط املباشر ١٣٩ 

للتعامل الفوري معها.

اخلرينج: حترير ٣٦ مخالفة متنوعة ورفع ٦ سيارات ووضع ٢٠٠ ملصق على أخرى مهملة

سعد اخلرينج
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الدمخي: وحدة التحريات املالية قامت 
بدورها في قضية «الصندوق املاليزي»

قال النائب د.عادل الدمخي 
إن بيــان احلكومة في جلســة 
أنكــر  األمــس «امــس األول» 
عالقتــه بقضيــة الصنــدوق 
الســيادي املاليزي، معتبرا أن 
هذا البيان فــارغ من محتواه، 
مطالبا رئيس الوزراء بالتحرك 
للمحاســبة وتكليــف الوزراء 

املعنيني بالتحقيق.
وتساءل الدمخي في تصريح 
صحافي مبجلــس األمة امس: 
كيــف تنكر احلكومــة عالقتها 
التي  بالصنــدوق والبالغــات 
وصلــت مــن ماليزيــا بدخول 

األموال في احلسابات؟
وبني الدمخي ان أول اخطار 
من البنــوك كان في ٤ أكتوبر 
٢٠١٦ تلقته وحــدة التحريات 
من البنــك الصناعي الصيني 
احملدود يتعلق مبعاملة مالية 

مثيرة للشك.
وأشار إلى أن البنك أوضح 
أن هنــاك نــزاع داخلــي بــني 
الشركاء وليست محاولة غسيل 
أموال وتولت وحدة التحريات 

املالية كتابة التقرير بالكامل.
وتابــع الدمخــي: إن وحدة 
التحريات تلقــت إخطارا آخر 
من بنك اخلليج في ٣٠ نوفمبر 
٢٠١٦ يضم األشخاص انفسهم 
الذيــن وردت أســماؤهم فــي 

اإلخطار األول.
وأضــاف أن البنك رد بأنه 
ال توجــد عمليــات تشــغيلية 
حقيقيــة لدخــول أمــوال بهذا 
احلجم باحلســابات إمنا هناك 
تضخم، وأن الوحدة ضمت هذا 
اإلخطار مع اإلخطار الســابق 

لالرتباط.
وزاد الدمخي: تلقت الوحدة 
إخطــارا في ١١ ديســمبر ٢٠١٦ 
من بنــك اخلليج ذكر أن هناك 
عمليات ذات قيمة حيوية على 
احلساب، وقررت الوحدة ضم 
هــذا اإلخطار مــع اإلخطارين 

السابقني.
وأشــار الدمخي إلى أنه في 
٢٤ ابريــل ٢٠١٧ حولت وحدة 
التحريات اإلخطــارات الثالثة 
إلى وزارة الداخلية كونها جهة 
من اجلهات املختصة متضمنة 

األول الى شــركة خارجية في 
صفقة شراء سلع وبغرض بيع 
لطرف آخر وأن الصفقة لم تتم 
واألموال لم ترجع للحساب علما 
بان البنك اخطــر الوحدة بعد 
حتويل هذه املبالغ الى اخلارج.
ضمــت  الدمخــي:  وقــال 
الوحــدة لتحرياتهــا اإلخطار 
الرابــع واخلامــس ووســعت 
دائرة البحث وأعدت تقريرها 
وفي ١٢ يوليو ٢٠١٨ احالته الى 
وزارة الداخليــة بصفتها جهة 

من اجلهات املختصة.
ولفت إلى أنه في ٦ فبراير 
٢٠١٨ وردت افادة من الداخلية 
الى الوحدة لم تتناول ما تقدمت 
به الوحدة من دالئل اشتباه ولم 
تقم الداخلية باتخاذ إجراءات 

لهذا الشأن.
وأضاف الدمخــي ان هناك 
إخطــارا سادســا وصــل إلــى 
الوحــدة فــي ٢٤ يوليــو ٢٠١٨ 
بتلقي معاملة مشبوهة من بنك 
الكويت الوطني وأفاد بأن املتهم 
الثالــث تلقى من املتهم الثاني 
حتويالت مالية كبيرة لم يكن 
لها اي مبرر اقتصادي واضح.

وأكد أن البنوك كانت تقوم 
التحريــات  بدورهــا ووحــدة 
بدورها ترسل التقارير، مضيفا 
أنه في ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ أحالت 
الوحدة ما لديها من تقارير الى 
وزارة الداخلية، وردت الوزارة 
فــي ٧ يناير ٢٠١٩ بعدم وجود 
شبهات مالية فيما ورد في تقرير 
الوحدة وبينت ان مصدر األموال 

من أعمال احملاماة.
وقال الدمخي إن هناك إخطارا 
سادســا مت في ٢٤ يوليو ٢٠١٨ 
جاء من بنك الكويت الوطني عن 
تلقي معاملة مشــبوهة ويفيد 
أيضا بأن املتهــم الثالث تلقى 
من املتهم الثاني حتويالت مالية 
كبيرة لم يكن لها مبرر اقتصادي 
واضح، مؤكدا أن البنوك كانت 

تقوم بدورها في اإلبالغ.
وأفــاد الدمخي بــأن وحدة 
التحريات املالية كانت ترســل 
التقاريــر للجهــات املســؤولة 
حيث أحالــت فــي ٢١ نوفمبر 
٢٠١٨ بالغا إلى وزارة الداخلية 

ســمعة الكويــت عبــر تقارير 
وبالغــات توجــه مــن الــدول 
إلــى الكويــت، مبينــا أن على 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
واحلكومة محاسبة املقصرين.
الدمخــي جلنــة  وطالــب 
التــي  البرملانيــة  التحقيــق 
شكلت أمس بالتأكد من كل هذه 
املعلومات وأسباب عدم إحالة 
البالغــات للنيابــة إال في عهد 
وزير املالية احلالي، مؤكدا أن 
كل البالغات كانت موجودة منذ 
٣ سنوات ولكن لم تشهد حتركا 

فعليا إال في الوقت احلالي.
كل  أن  الدمخــي  وبــني 
اإلجراءات التــي متت من قبل 
رئيس الــوزراء ووزير املالية 
احلاليني من استدعاء للمتهمني 
والتحفظ علــى األموال ومنع 
السفر كل ذلك يدعو إلى التركيز 
علــى من كان يحمي هؤالء في 

السابق.
وقال إن غســيل األموال ال 
ميكن أن يتم إال إذا كانت هناك 
سلطة حتميه، وهذا ما يجب أن 
تتم احملاسبة عليه، مشيرا إلى 
أن إحالة القضيــة إلى النيابة 
حاليا غير كاف بل يجب معرفة 
ملاذا تكن هناك ردود من وزارة 
الداخليــة وملــاذا كانت حتفظ 

القضايا فيها.
ولفــت أيضا إلــى ضرورة 
معرفــة «ملــاذا أهملــت وحدة 
التحريات ملدة عامني بال رئيس 
لها؟، وملاذا لــم تتحرك وحدة 
التحريــات إال فــي عهــد وزير 

املالية احلالي؟».

وفي ٧ يناير ٢٠١٩ ردت وزارة 
الداخلية بعدم وجود شــبهات 
مالية حول املذكورين بتقرير 
وحــدة التحريــات وأن مصدر 
األموال جاء من أعمال احملاماة. 
وبــني أن اإلخطار الســابع 
مت في ٥ أغســطس ٢٠١٨ ومن 
بنــك الكويــت الوطني لوحدة 
التحريات املالية عن عملية قام 
بها املتهم الثاني في الفترة ما بني 
١٤ يناير ٢٠١٨ و١٥ مايو ٢٠١٨، 
وقامت وحدة التحريات في ٢٠ 
ينايــر ٢٠١٩ عندما رأت وجود 
أدلــة كافية لالشــتباه بإحالة 
التقرير إلى وزارة الداخلية ولم 
ترد وزارة الداخلية مرة أخرى.

ولفت الدمخي إلى أن وحدة 
التحريات املاليــة كانت تقوم 
بدورها بتلقي البالغات وإحالتها 
إلى وزارة الداخلية ولكن املأخذ 
عليها هو أنه كان عليها أن حتيل 
البالغات للنيابة العامة حتى لو 

لم ترد وزارة الداخلية.
وشــدد الدمخــي علــى أن 
احملاســبة يجــب أن تتم على 
أمرين، لعدم رد وزارة الداخلية 
على وحدة التحريات، وكذلك 
لعدم قيــام وحــدة التحريات 
بإحالة البالغات للنيابة العامة.
وأضــاف أنه في عهد وزير 
املاليــة احلالي براك الشــيتان 
خاطبت وحدة التحريات وبطلب 
من وزير املالية وزارة الداخلية 
في ٢٠ مايو ٢٠٢٠ حول تقرير 
اشــتباه ورد إليهــا، وأفــادت 
وزارة الداخلية بأنها استدعت 
األشــخاص وأجرت حترياتها 
معهــم ولكنها لم تقــم بزيارة 
البنوك لالطالع على احلسابات.
وأوضح «هنا قررت وحدة 
التحريات في عهد وزير املالية 
احلالــي أن وزارة الداخليــة ال 
تقوم بدورها وأنه يجب أن تتم 
إحالة التقرير مع كل اإلخطارات 
والتقاريــر التــي وردتهــا إلى 
النيابة العامة وتقدمت بالبالغ 
للنيابــة العامــة فــي ٢٨ مايو 

.«٢٠٢٠
وأكد الدمخي أن القضية هي 
قضية غســيل أموال وتضخم 
حســابات وتهــم كبيرة متس 

د.عادل الدمخي

أسماء الشركاء وهم املتهم األول 
وشريكه السوري.

وأوضــح أن الــردود كانت 
الداخليــة،  تأتــي مــن وزارة 
موضحــة أن هــذا اخلالف بني 
أطراف الشركة وال وجود لشبهة 

جناية غسيل أموال.
وأعرب الدمخي عن أسفه من 
أن كل هذه اإلخطارات وتضخم  
احلسابات التي تتجاوز مئات 
املاليني لم يتم التحرك بشأنها 
ويتم التبرير بــأن هذا خالف 
بني الشركاء على الرغم من أن 

األموال أتت من اخلارج.
وأضاف الدمخي أنه في ١٠ 
سبتمبر ٢٠١٧ تلقت الوحدة من 
بنك اي ســي بي ســي إخطارا 
عن عملية مالية مشــتبه فيها 
متت بتاريخ ٢٨ اغسطس ٢٠١٧ 
وقدم الدليل بخصوص ذلك، وأن 
املبلغ الكبير الذي تلقته إحدى 
الشركات والذي حول حلساب 
املتهم األول مت إخطار الوحدة 
مــن قبل البنك بأن هذه املبالغ 
مت حتويلها إلى خارج الكويت.
الوحــدة  إلــى أن  وأشــار 
فحصــت وجمعــت املعلومات 
وتابعت هذه املعامالت وأثناء 
دراســتها تلقت الوحدة في ٦ 
فبراير ٢٠١٨ اخطارا جديدا من 
بنك أي ســي بي ســي لعملية 
سابقة مشبوهة لذات األشخاص.

وأوضح أن اإلخطار تضمن 
دالئل االشتباه بإجراء حتويل 
من الشــركة اململوكــة للمتهم 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

الفضالة يستعجل «الصحية» تعديل «املهن الطبية» 
بتحقيق الوالية الصحية للزوجة واألخت والبنت

الطبطبائي: تأييد طرح الثقة بوزير املالية 
يؤكد موقفي من سلبية الوثيقة االقتصادية

النائــب يوســف  دعــا 
الفضالــة اللجنة الصحية 
إلى ســرعة إجناز التعديل 
املهــن  اخلــاص بقانــون 
الطبية، مبا يحقق الوالية 
الصحية للزوجة واألخت 
والبنت على املريض فاقد 
يتســنى  حتــى  اإلرادة، 
للمجلس إقراره في اجللسة 

املقبلة.
فــي  الفضالــة  وقــال 
تصريح صحافي مبجلس 
األمة إن جلسة مجلس األمة 
أمس شهدت التصويت على 
إحالة تقرير جلنة التحقيق 
فــي جتــاوزات التعيينات 
والترقيــات مبؤسســــــة 
إلــى  الكويتيــة  البتــرول 
احلكومة مبــا تضمنه من 
توصيات، وكذلك تشــكيل 

أكد النائب عمر الطبطبائي 
عــدم قبوله متريــر الوثيقة 
الســلبي  االقتصادية ألثرها 
على املواطن واحتوائها عددا 
مــن البنود التي تســاهم في 

سحق الطبقة املتوسطة.
وقــال الطبطبائــي، فــي 
تصريــح صحافــي مبجلس 
األمة، ان موقفه في االستجواب 
األول املوجه من النائب رياض 
املالية  العدســاني إلى وزير 
براك الشيتان كان مع جتديد 
الثقة في الوزير، ولكنه اآلن 

مع طرح الثقة بالوزير.
وأضــاف أنــه تفاجــأ في 
االســتجواب األول بالوثيقة 
االقتصادية التي قال الوزير 
إنها للدراســات فقط، وتبني 
بعد ذلك عدم صحة هذا الكالم 
وأن مــواد ونقــاط الوثيقــة 
االقتصاديــة ذهبــت جلهات 
االختصــاص ودخلــت فــي 
حيز التنفيذ. وبني أن الوثيقة 
تتضمــن زيــادات في ســعر 
البنزين وتقليــال للتوظيف 
وخصم ٥٠ دينــارا من كرت 
«عافيــة» للمتقاعدين ورفع 

بينهــا القانون الــذي كان 
حريصــا على إجنازه وهو 
قانــون الواليــة الصحيــة 
للمرأة، موضحا أن القانون 
ينقسم إلى شقني الشق األول 
اخلــاص بتعديــل قانــون 
اجلزاء مبا يحقــق الوالية 
الصحية لألم في حال إجراء 
العمليات اجلراحية وهو ما 
مت في جلسة األمس، والشق 
الثاني هو املتعلق بتعديل 
قانون املهن الطبية إلضافة 
الزوجــة واألخــت والبنت 
الوالية الصحية  لتشملهم 

أيضا.
وأكــد أن تعديل قانون 
املهن الطبية ستتم مناقشته 
في اللجنة الصحية األسبوع 
املقبل بحسب ما تعهد مقرر 
اللجنة، متمنيا أن يتم إجناز 

على أثرها.
الطبطبائــي ثبات  وأكــد 
موقفــه وعــدم قبولــه بهذه 
الوثيقــة، مضيفا أنه ســبق 
أن دعم الوزير، ولكن الوزير 
خذله فيما يخص زيادة نسبة 
التمثيــل احلكومــي في بيت 
التمويل حيث لم يقدم اسماء 
عند فتح باب الترشح، واآلن 
أصبــح بيــت التمويل حتت 

سيطرة القطاع اخلاص.
إلــى أن الوزيــر  وأشــار 
أرسل كتابا من وزارة املالية 
إلى وزارة الكهرباء لدراســة 
زيادة أسعار الكهرباء وكتابا 
آخر إلــى التعليم العالي من 

اجل رفع معدل االبتعاث.
وأكد الطبطبائي أنه فور 
انتهــاء دور االنعقاد ملجلس 
األمة سترتفع تعرفة البنزين، 
متســائال: كيف يسمح لهذه 

الوثيقة بأن متر؟
الوقــوف مــع  أن  ورأى 
الوزيــر حيال هــذا األمر هو 
مبنزلة ضوء أخضر لتمرير 
الوثيقــة التي ســتؤثر على 
املواطن ســلبيا وستتسبب 

اســتثناء العمالة الوطنية 
فــي القطــاع اخلــاص من 
القانون اضطر النواب إلى 

رد القانون.
ولفــت الى أن اجللســة 
شــهدت أيضا إقرار قانون 
حــق االطالع في املداولتني 
األولى والثانية، واملداولة 
األولى لقانون احلماية من 

العنف األسري.
وتطلع إلى إقرار املزيد 
مــن القوانني في اجللســة 
املداولة  املقبلة، والســيما 
الثانية لقانون نهاية اخلدمة 
للعاملني في القطاع اخلاص 
الذي تقدم وعدد من النواب 
بطلب الستعجاله، مؤكدا أن 
رئيــس مجلس األمة اطلع 
على الطلب وسيكون على 
جدول أعمال اجللسة املقبلة.

مــن جانــب آخــر، وفيما 
النفطــي  القطــاع  يخــص 
وجلنة التحقيق في جتاوزات 
التعيينات والترقيات مبؤسسة 
البترول، قال الطبطبائي انه 
والنائب عبدالوهاب البابطني 
لم ينضما إلى تلك اللجنة وآثرا 

أن يكونا محايدين.
وأضاف أن تقرير اللجنة 
ثبــت كل ما ورد في صحيفة 
اســتجوابنا لوزيــر النفــط، 
القطــاع  معتبــرا أن قيــادة 
النفطــي خذلتــه خاصــة أن 

النهج لم يتغير.
وأكد الطبطبائي أن القطاع 
النفطي هو الشريان الوحيد 
للكويت وهو قطاع والد وهناك 
جيل قادم من الكفاءات يجب 
أن يقود هذا القطاع احليوي 
إال أنهم ظلموا من قبل القيادات 

احلالية.
وفي ختام تصريحه، وجه 
الطبطبائي الشكر إلى أعضاء 
جلنة التحقيق البرملانية على 
ما قدمــوه في تقريرهم الذي 
أثبت صحة استجوابه لوزير 

النفط األسبق.

القانون في اجللسة املقبلة 
حتى يتم استكمال النقص 
التشريعي في هذا اجلانب.

وأفاد بأن اجللسة شهدت 
إقــرار قانون قــوة اإلطفاء 
وهو قانون وحق أساسي 
لرجال اإلطفاء، وكذلك إقرار 
تعديل قانون اإليجار ضمن 
حزمة من التشريعات التي 
تساعد في حل املشاكل التي 
يواجهها أصحاب املشاريع 
واملتوســطة  الصغيــرة 
ملواجهة تداعيــات جائحة 

كورونا.
وأعــرب عن أســفه ألن 
التعنت احلكومي حال دون 
إقرار تعديل قانون معاجلة 
آثار جائحــة كورونا على 
القطاع اخلــاص، مبينا أن 
عدم موافقة احلكومة على 

في دمار البيت الكويتي.
ولفــت إلى أنه ســبق أن 
اتهم فــي اســتجواب وزيرة 
االسكان السابقة بأنه ميتلك 
شركات، واآلن حينما تسلمت 
الوزيــرة رنا الفارس حقيبة 
الــوزارة تبني أن ما أثاره في 

االستجواب كان صحيحا.
وقال ان احلكومة تتحجج 
بعــدم توافر الســيولة لدفع 
الرواتب، مؤكدا أن املواطن ال 
يستطيع حتمل سوء االدارة 

احلكومية.
وأوضح أن الوثيقة حتتوي 
على زيادة الرســوم ووضع 
ســقف لدعم العمالة وتقليل 
نســبة التوظيف في القطاع 
العام وإقرار الضريبة واالجتاه 
للخصخصة وتقليل االبتعاث 
وتغيير املكافأة والنقل للطلبة، 
وهي مبنزلة دمار للمواطن.

ورأى أن مــن وقــع علــى 
ورقة طرح الثقة وضع اسمه 
فــي التاريخ بأنــه وقف ضد 
الوثيقــة، مضيفــا أن تقييم 
االســتجوابات أصبــح يتــم 

بشخصانية.

متنى إجناز القانون في اجللسة املقبلة ليتم استكمال النقص التشريعي

يوسف الفضالة

عمر الطبطبائي

جلنــة التحقيق في قضية 
الصندوق املاليزي.

وبني أن اجللسة شهدت 
إقــرار ٦ قوانــني مهمة من 

معــدل االبتعــاث إضافة الى 
اخلصخصة والضرائب.

وأكد عــدم صحــة القول 
بأن هذه البنــود بحاجة إلى 
موافقة مجلس األمة، موضحا 
أن ما يحتاجه املجلس من هذه 
النقاط بندين هما اخلصخصة 
والضرائــب، أما باقي البنود 
فتخرج بقرارات حكومية كما 
حدث في املجلس املاضي عندما 
مت رفع البنزين وحل املجلس 

ملشاهدة الڤيديو

عسكر: قانون اإلطفاء ال يحمل صفة 
عسكرية ويقدم مزايا ورعاية صحية

العدساني مجددًا رفضه الوثيقة االقتصادية: 
سنتصدى للمساس بجيوب املواطنني

أكد رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع النائب عسكر العنزي 
مدنيــة قانون قــوة اإلطفاء، 
مبينا أنــه ال يحمل أي صفة 
عســكرية ويقــدم خدمــات 
ورعاية صحية لرجال اإلطفاء 
تقديرا لدورهم احليوي واملهم 
وتضحياتهم في احلفاظ على 
األمــوال واملمتلــكات العامة 
واخلاصة. وأوضح عسكر في 
تصريح صحافي أن القانون 
اجلديد جاء من اقتراح بقانون 
مقــدم منــه وزمــالء آخرين 

ويهدف إلى إنشــاء مستشــفى خاص لرجال 
اإلطفاء، مضيفا أن احلكومة قدمت أيضا مشروعا 
بقانون يضم مزايا لإلطفائيني ومت التوصل إلى 
قانون يرضي جميع األطراف. وأضاف عسكر 
أن القانــون يؤكد حــق عضو قوة اإلطفاء في 
اللجوء إلى القضاء وحق الترشح واالنتخاب 
وحق الكتابة في الصحف أو النشر بأي وسائل 
إعالميــة من دون احلصول على إذن من جهة 
العمــل. وبني عســكر أن القانــون ينص على 
إنشاء مستشــفى طبي متكامل لرعاية رجال 
اإلطفاء وأســرهم حتى الدرجــة األولى حتى 

بعد التقاعد ويضم املستشفى 
معمــل حتاليل طبيــة. وبني 
أن القانــون يتضمن إنشــاء 
العام وحتقيق  كلية اإلطفاء 
الضبطيــة القضائية لعضو 
قوة اإلطفاء وتغليظ العقوبات 
على مخالفي الئحة السالمة 
والوقايــة من احلريق. وقال 
عســكر إن إقرار قوانني حق 
االطالع واإليجارات والوالية 
الصحية لــألم وقوة اإلطفاء 
العــام خالل جلســة مجلس 
األمة أمس يعد إجنازا يحسب 
للمجلس واحلكومة معا، متمنيا استمرار هذا 
التعاون بني السلطتني في بقية القوانني خاصة 
الشعبية التي تخص الزيادات املالية للتخفيف 
من معاناة املواطنني. وتقدم عسكر بالشكر إلى 
ســمو رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالد على توجيهاته للحكومة بتمرير القوانني 
لتخفيف العبء على املواطنني. وأضاف عسكر: 
«كما نشكر رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
والنواب، خصوصا اللجان املختصة باملجلس 
ملا بذلوه من جهد إلعداد وصياغة القوانني التي 
أقرها املجلس للتخفيف عن كاهل املواطنني».

ريــاض  النائــب  قــال 
العدساني إن محاور استجواب 
وزيــر املالية براك الشــيتان 
ســبق وأن استجوب بشأنها 
د.نايــف  الســابق  الوزيــر 
احلجرف وما طرأ عليها من 
تغييــرات تتعلــق بالوثيقة 
االقتصادية وقضية الصندوق 
املاليزي، مجددا رفضه املساس 
بجيــوب املواطنني من خالل 
وأوضــح  الوثيقــة.  هــذه 
تصريــح  فــي  العدســاني 
مبجلس األمة أمس أن «محاور 

االستجواب الذي مت تقدميه للحجرف 
تضمنت االستبدال الربوي الذي لم تتم 
معاجلته حتى اآلن والديون املستحقة 

وحســابات العهد واالحتياطي العام واألرباح 
احملتجزة وصندوق املوانئ ومدير التأمينات 
االجتماعية األســبق»، مؤكدا ان «جميعها مت 
إدراجها في اســتجواب الشــيتان إضافة إلى 

الوثيقة االقتصادية والصندوق املاليزي». 
واعتبر ان «من وقف مع استجواب احلجرف 
من املفتــرض بديهيا ان يقف مع اســتجواب 
الشــيتان»، «مســتغربا االتهامــات املوجهــة 
له بالتعســف في اســتخدام الســلطة». وقال 
العدســاني انه وفقا للمادة ١٠٠ من الدســتور 

فانه يحق محاســبة الوزير 
حال وجود إخفاقات وســمو 
رئيــس الوزراء، مؤكدا أن ما 
استجد على استجواب الوزير 
احلالي هو الوثيقة االقتصادية 
التي قدمت بالفعل في حني ان 
احلجرف اكتفى بتصريحات 
عــن فــرض ضرائــب. وأكد 
العدســاني أن الوثيقــة بهــا 
مســاس مباشــر بجيــوب 
املواطنــني، مجــددا رفضــه 
هــذا األمر جملــة وتفصيال، 
مستغربا حديث بعض النواب 
مــن ان الوزير ال يســاءل عن 
الوثيقة االقتصادية، مؤكدا ان 
وزير املالية هو املسؤول عن 
السياسة املالية واحلســاب اخلتامي وكيفية 
إعداد امليزانية واملراقبة عليها. وأشار إلى أن 
«هناك العديد من املستندات الرسمية التي تؤكد 
أن وزارة املالية أرسلت كتابا لوزارة الكهرباء 
لدراســة رفع الرســوم، وان وزارة املالية هي 
التي تعد الدراسة وترفعها للجهات احلكومية». 
وقال العدساني «هناك إخفاقات متتالية لوزير 
املالية احلالي منها عدم امتالك رؤية اقتصادية 
واللجوء الى الدين العام، إضافة الى التجاوزات 

املالية واإلدارية في اجلهات التابعة له».

تقديراً لدورهم احليوي واملهم وتضحياتهم

عسكر العنزي

رياض العدساني

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
ملشاهدة الڤيديو

رئيس البرملان العربي ُيدين إطالق 
احلوثي «مفخخة» باجتاه السعودية

القاهرة ـ هناء السيد

أدان رئيس البرملان العربي 
د.مشعل بن فهم السلمي بأشد 
العبــارات إطالق ميليشــيا 
احلوثــي االنقالبيــة طائرة 
من دون طيار مفخخة باجتاه 
اململكة العربية الســعودية، 
والتي اعترضتها بنجاح قوات 
حتالف دعم الشــرعية أمس 

اخلميس.
البرملان  وشــدد رئيــس 
هــذه  إطــالق  أن  العربــي 

الطائــرة املفخخة مــن مدينة احلديــدة التي 
تخضع التفاق «ســتوكهولم» املوقع بتاريخ 
١٣ ديسمبر ٢٠١٨ يعكس بوضوح تعمد ميليشيا 
احلوثي االنقالبية عدم االلتزام باالتفاق وخرقه 

وتقويض اجلهود السياسية إلجناحه.
وأكد رئيس البرملان العربي أن قيام ميليشيا 
احلوثي االنقالبية بهذه االعتداءات اإلرهابية 
اجلبانة في ظل الظروف الصعبة التي مير بها 
الشعب اليمني في هذه املرحلة، سواء بسبب 
اســتمرار انتشــار جائحة كورونا أو بسبب 
السيول اجلارفة التي تعرضت لها عدة مناطق 
فــي اليمن فــي األيام املاضيــة وترتب عليها 
خســائر بشــرية ومادية كبيرة يثبت للعالم 
أجمع أن ميليشــيا احلوثي االنقالبية ليست 
جاهزة للمشاركة في جهود حل األزمة سلميا 
بل أصبحت أداة قتل وتدمير تنفذ التعليمات 

اإليرانيــة التي تخدم أهداف 
التوسعي  املشروع اإليراني 
التخريبيــة فــي  وأجندتــه 

املنطقة.
البرملان  وطالب رئيــس 
العربي املجتمع الدولي باتخاذ 
موقف حاســم جتاه النظام 
اإليراني الــذي يتعمد خرق 
قرارات مجلس األمن الدولي 
بتزويــد ميليشــيا احلوثي 
االنقالبية بصواريخ نوعية 
بالتكنولوجيــا  وإمدادهــا 
العسكرية املتقدمة الستهداف 
دول اجلوار وتهديد األمن اإلقليمي، وأن تقاعس 
املجتمــع الدولي وعدم اتخاذ خطوات حازمة 
جتــاه األنشــطة التخريبيــة التي يقــوم بها 
النظام اإليراني ووكالؤه في اليمن سيساهم 
في استمرار وتكرار هذه االعتداءات اإلرهابية 
وستكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار 

اليمن واملنطقة.
وأعــرب رئيس البرملــان العربي عن دعم 
البرملان العربي التام ملا تتخذه قوات حتالف 
دعم الشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
في التصدي لتلك األعمال اإلرهابية، ودعم جهود 
املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في 
اليمن للتوصل إلى حل شامل لألزمة وفق مبادرة 
مجلس التعاون اخلليجي وآلياتها التنفيذية 
ومخرجات احلوار الوطني الشــامل وقرارات 

مجلس األمن الدولي ذات الصلة.

د.مشعل السلمي

االحتاد البرملاني العربي يدين
 االنفجار املدمر في بيروت

القاهرة - هناء السيد 

أصــدر االحتاد البرملاني العربي بيانا أدان 
فيه تعرض العاصمة اللبنانية بيروت حلادث 
تفجير مدمر أودى بحياة العديد من األبرياء، 
وكذلك اجلرحى، في حادثة قل نظيرها، وأحلقت 
خسائر مادية هائلة في معظم أرجاء بيروت، 
وتعــرض مبنى مجلس النــواب اللبناني إلى 
أضرار جسيمة، وكذلك مستودعات احلبوب، 
وشــحنات مــن األدويــة ملعاجلــة األمــراض 
املســتعصية، واملمتلكات العامــة واخلاصة. 
وأضاف: االحتاد البرملاني العربي، إذ يأســف 
كل األســف لهذا احلادث املفجع، والذي نسأل 
اهللا جلت قدرته أال يتعرض له أي بلد شقيق 

أو صديق، فإنــه يهيب باملجالس والبرملانات 
العربيــة املوقــرة الوقوف إلى جانــب لبنان 
الشــقيق لتجاوز محنته، كمــا أعرب االحتاد 
برئاسة م.عاطف الطراونة عن تضامنه التام 

مع لبنان الشقيق.
ودعا األشــقاء العرب واألصدقاء للوقوف 
إلى جانبه في هذه احملنة اإلنسانية الكبيرة.

كما أكد أن التضامــن العربي كان واليزال 
وسيبقى الضمانة الوحيدة لتحصني كل أرجاء 
الوطن العربي من كل املخاطر احملدقة به. وناشد 
الدول الشــقيقة تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
لهذا البلد العربي األصيل. كما تقدم االحتاد الى 
لبنان قيادة وشعبا بأحر التعازي واملواساة، 

والدعاء بالشفاء العاجل للمصابني.
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أمرت النيابة العامة بتجميد أرصدة اثنتني 
من شهيرات وسائل التواصل االجتماعي على 
خلفية تضخم حســابيهما املصرفي ببالغ 

مقدم ضدهما من وحدة التحريات املالية.
واشــتمل القرار على التحفظ على كل 
ممتلكات الشــهيرتني مبا فيهــا عقاراتهما 
باإلضافة إلى منع وكالئهما وممثليهما من 
التصرف بها حلني فصل القضاء بالدعاوى 

املتهمتني فيها.
ونص القرار علــى التحفظ على أموال 
املتهمتني املودعة لدى جميع البنوك الكويتية 
واألجنبية العاملة في الكويت وأي أموال أو 
أوراق مالية أخرى مودعة في هذه احلسابات أو 
في صناديق االستثمار أو تودع مستقبال بها.

كما نص على التحفظ على جميع العقارات 
اململوكة أو املخصصة واملسجلة بأسمائهما 
لدى إدارة التســجيل العقاري والتوثيق أو 
لدى وزارة املالية مــع جتميد هذه األموال 
ومنعهما أو من توكالنه أو من ينوب عنهما أو 
من ميثلهما من التصرف فيها وإدارتها، على 
ذمة القضية حلني الفصل بالدعوى اجلزائية.
واســتندت النيابة بقرارها الى املادة ٢٢ 
من القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، والقانون 
رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائيــة والقوانني املعدلة له، 
والقانون ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء 

والقوانني املعدلة له.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

النيابة تتحفظ على أموال وعقارات 
«شهيرتني» متهمتني بغسيل األموال

«احملامني» تطالب باستدعاء محامٍ
اتهم زميله بغسيل أموال

تأجيل محاكمة املمثل 
اآلسيوي إلى ٢ سبتمبر

رفضت محكمة اجلنايات طلب إخالء سبيل قدمه دفاع 
املمثل اآلســيوي املتهم بخدش احلياء العام، وقررت إرجاء 

محاكمته إلى الثاني من سبتمبر املقبل لتقدمي املرافعة.
وكان املمثل قد أنكر خالل حتقيق النيابة معه االتهامات 
املسندة إليه، مدعيا أن «هاكر» قام بسرقة حسابه في برنامج 
سناب شــات وبث املقطع اخلادش. يذكر أن إدارة اجلرائم 
اإللكترونيــة قد ألقت القبض على املتهم وحققت معه بتهم 
خدش احلياء العام وإتيان فعل فاضح وإساءة استعمال الهاتف.

خاطبت جمعية احملامني الكويتية، وحدة 
التحريات املالية مطالبة باستدعاء محام ادعى 
قيام محام آخر باالستحواذ على مبلغ ٦٠٠ 
ألف دينار من أحد املشاهير والذي حتصل 

عليه من جرمية غسيل أموال. وطالبت اجلمعية 
في خطابها بتقدمي احملامي ما حتت يده من 
معلومات وأدلة والتحقق من صحة ما ذكره 
من معلومات عبر حسابه في موقع تويتر.

املمثل اآلسيوي املتهم

هروب «قناصة» بعد بالغ عن إطالق نار

«خفر السواحل» يضبطون ٤ مخالفني للحظر

احمد خميس

مشــط رجال امن اجلهراء محيط منطقة 
الســاملي بحثا عن عــدد مــن القناصة يقدر

بـ ٥ اشخاص، اال ان رجال االمن لم يتمكنوا 
من ضبطهم. هذا، ومت تســجيل اثبات حالة. 
وبحســب مصــدر امني فإن عمليــات وزارة 
الداخليــة تلقت بالغا بوجــود مجموعة من 
القناصة على مقربة من احدى شركات الدواجن 

في الســاملي، وعلى الفور توجــه الى موقع 
البالغ عدد من رجال االمن حيث هرب القناصة 
مبجرد ســماع صوت فلشــر الدوريات ولم 

يتركوا ما يدل على هوياتهم.
هذا، وجار الوقوف عما اذا كان في محيط 
مزرعة الدواجن كاميرات ميكن االستفادة منها 
في حتديد مركبات القناصة متهيدا لضبطهم 
وتوجيه تهــم إليهم ابرزها حيازة اســلحة 

بدون ترخيص.

أحمد خميس

متكن رجال خفر الســواحل من ضبط ٤ 
اشخاص ملخالفتهم حظر التجول في عرض 
البحر، ومتــت احالة املخالفــني االربعة الى 
مخفر شرطة الصبية متهيدا التخاذ ما يلزم 

من اجراءات.

مــن جهة اخرى، اعلنــت وزارة الداخلية 
عن توقيف ٣ مخالفني حلظر التجول بواقع 

مواطنني وشخص غير كويتي.
وبحســب بيان للداخليــة، فإن املخالفني 
للحظر ضبطوا في ٣ محافظات وهي حولي 
والفروانيــة ومبارك الكبير، فيما لم يضبط 
مخالفون في االحمدي والعاصمة واجلهراء.

املالبس املثيرة ألوروبية «توهق» مواطنًا في التعّرض ألنثى
محمد اجلالهمة

متكن رجال دوريات حولي 
مــن ضبط مواطن في العقد 
الثالث اتهمته وافدة اوروبية 
بالتحرش بها وهتك عرضها 

الوافــدة- وهــي فــي العقد 
الثالــث من عمرهــا- ايضا 

مبا صدر عن املتهم.
وبحسب مصدر امني، فإن 
الوافدة قالت في افادتها انها 
فوجئت بشخص يقترب منها 

مالبــس رياضيــة. وقــال 
املصدر: مبوجب لوحة املركبة 
اســتطاع رجال امن حولي 
ضبط املواطن وفتح حتقيق 
معه ومتت احالته الى جهة 

االختصاص.

بشــكل غير مبرر وصدرت 
عنــه تصرفــات خادشــة 
للحياء، وقدمت رقم سيارة 
املبّلغ عنه، مشيرة الى انها 
كانــت عائدة مــن «اجليم» 
وقت االعتداء عليها مرتدية 

فــي احــدى بنايــات صباح 
السالم. هذا ورفض املواطن 
املوقوف ما ذكرته املبّلغة اال 
انه لم يقــدم مبررا التهامها 
وكذلــك لــم ينكــر تواجده 
في موقع البالغ، ومتســكت 

٨ تعهدات بعدم ارتياد أماكن مشبوهة ملواطنني و٤ سيدات

ضبط شاب هدد والده بالقتل في «سعد العبداهللا»

إغالق وكر جديد للخمور في الفنطاس وإبعاد ٤ نيباليني

عبداهللا قنيص

أن  «األنبــاء»  علمــت 
العامــة  اإلدارة  رجــال 
للمباحــث اجلنائيةـ إدارة 
اآلداب متكنــوا من توقيف 
٨ اشــخاص بتهــم ارتيــاد 

أحمد خميس

متكن رجــال أمن مخفر 
شرطة ســعد العبداهللا من 
ضبــط مواطن عقــب بالغ 

محمد اجلالهمة

واصل قطاع األمن العام حتت قيادة الوكيل املســاعد لشؤون 
األمن العام اللواء فراج الزعبي مالحقة ومداهمة مصانع اخلمور 
احمللية، حيث متت مداهمة وكر جديد لتصنيع وترويج اخلمور في 
البالد، وجرى ضبط ٤ وافدين من اجلنسية النيبالية جار إبعادهم 
عن البالد مع إدراج أسمائهم على قوائم غير املصرح لهم بالدخول 
الى البالد مجددا. هذا، ومت التحفظ على كميات كبيرة من اخلمور 
اجلاهزة للتعبئة وزجاجات متت تعبئتها فعليا باملواد املسكرة. 
وبحســب مصدر امني، فإن احــدى دوريات امن االحمدي وخالل 
جولة لها في الفنطاس رصدت شــخصني يحمالن اكياســا ولدى 
االقتراب من الوافدين حاوال الهرب بأن تخلصا من األكياس وهربا 
على االقدام لتتــم مطاردتهما وضبطهما، وبالعودة الى األكياس 
تبني انها مواد مســكرة وبالتحقيق معهما ارشدا عن الوكر الذي 
يقومان بإعداد اخلمور بداخله لتتم مداهمة الوكر وضبط وافدين 
آخرين واملضبوطات من املواد املسكرة وأدوات ومواد التصنيع.

اشخاصا ال يفترض بحسب 
مكانتهم الوظيفية التواجد 

في أماكن مشتبه بها.
وقــال مصــدر امني ان 
الداخليــة  عمليــات وزارة 
تلقت بالغــا يفيد بصدور 
اصوات مزعجــة من داخل 

نفــى املدعــى عليــه إفادات 
والده، مشــيرا الى أن هناك 
خالفا وقع بينه وبني والده 
ولم يقم بتهديد والده بالقتل. 
هــذا، ومتــت إحالــة ملــف 

املختلطة وضبط املتواجدين 
فيها. وأشار املصدر الى انه 
مت الزام املوقوفني بالتوقيع 
علــى تعهــدات مع إرســال 
تقارير جلهات عمل املواطنني 
املوقوفــني التخاذ إجراءات 

عقابية.

قام مواطــن بتهديد والديه 
وشــقيقيه يوم أمس األول 
في القيروان وهو ما أشارت 
اليه «األنباء» في عددها أمس 

اخلميس.

الواقعــة  احــدى الشــقق 
فــي بناية فارهــة مبنطقة 
الفنطــاس، وعلى الفور مت 
عمــل حتريات اكدت صحة 
البــالغ ليتم التنســيق مع 
البنايــة ومداهمــة الشــقة 
التي اقيمت بداخلها احلفلة 

الدعوى الــى محقق املخفر 
إلعادة االســتماع الى أقوال 
األب املجنــي عليــه واالبن 
املدعى عليه. وتأتي واقعة 
تهديد املواطن لوالده بعد أن 

اماكن مشبوهة واالشتباه 
في احتســاء مواد مسكرة 
وإقامة حفل مختلط داخل 
احدى البنايات في منطقة 

الفنطاس. 
وبحســب مصدر امني، 
فــإن مــن بــني املوقوفــني 

تلقتــه عمليــات الداخليــة 
من والــد املدعى عليه يفيد 
بتعرضه للتهديــد بالقتل، 
ومتسك املُبّلغ بأقواله داخل 
مخفر سعد العبداهللا، فيما 

ضبط مواطن و٢ بدون مبخدرات محروقة بعد مطاردة
سعود  عبدالعزيز

اقتيد مواطن وشخصان 
مـــــن غـــــــير محـــــددي 
اإلدارة  إلــى  اجلنــــسية 
العـــامة ملكافحة املخدرات 
بعد أن عثر بحوزتهم على 
كمية من املخدرات وأدوات 
التعاطي. هذا ومت توقيف 
عقــب  الثالثــة  املتهمــني 
محــاوالت بائســة للهرب 
للتخلص من املواد املخدرة 

التوقف، وخــالل املطاردة 
تخلــص األشــخاص مــن 
الــى  حقيبــة، وبالعــودة 
التــي تخلــص  احلقيبــة 
منها الشــباب الثالثة ُعثر 
بداخلها على قصــــدير به 
مــادة مخــــدرة محروقــة 
وأدوات تعــاط، وبســؤال 
بــأن  اعترفــوا  املتهمــني 
املخدرات تخصهم وكانوا في 
جلسة تعاط وقت االشتباه 

بهم. املضبوطات التي عثر عليها مع املتهمني الثالثة

املتهمون عقب ضبطهم في وكر اخلمور وأمامهم املضبوطات وادوات التصنيع

التي كانت بحوزتهم.
أمني  وبحســب مصدر 
فإن إحدى الدوريات وخالل 
وجـــــودها فــي منطقــة 
األندلــس مت االشــتباه في 
مركبــة بهــا ٣ أشــخاص 
حيث بدا قائد السيارة في 
حالة غير طبيعية ويتعرج 
بســيارته، ولــدى طلــب 
الدورية منــه التوقف، فر 
هاربا بســرعة كبيرة لتتم 
مطاردتــه وإجبــاره علــى 
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رئيس فريق الكوت الطبي والتطوعي
لـ «اإلميان»: وجودنا كصف فدائي حلماية 

الصفوف األمامية ملكافحة الڤيروس 

ما هي فكرة فريق الكوت 
الطبي التطوعي؟

٭ قال رسول اهللا ژ: «أحب 
الناس إلى اهللا أنفعهم للناس» 
وهــي أيــام تاريخيــة بعمــر 
البشرية ستمر وتبقى ذكرى 
وقصة نرويها لألجيال القادمة 
لذلك قررنا تكوين فريق لنرسم 
لوحة من العطاء والتضحية 
خلدمــة الوطن واالنســانية، 
فقررنا كمجموعة من الشباب 
تأســيس الفريق تلبية لنداء 
الوطن ونــداء لكلمة صاحب 
الســمو األمير املفدى الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
فكان الفريق الطبي الحتياج 
كويتنا احلبيبة لالختصاصات 
الطبيــة ملكافحــة ڤيــروس 
كورونــا املســتجد وبســبب 
رغبة من العديد من أصدقائنا 
بالعمل التطوعي وال ميلكون 
اختصاصــات طبيــة فأصبح 

الفريق طبيا وتطوعيا.

من مؤسس الفريق؟ وكم 
عددكم؟

الطبــي  الفريــق  ٭ رئيــس 
والتطوعــي عبداهللا العنزي، 
الرئيــس د.طــارق  ونائــب 
العصيمــي، ومســؤول إدارة 
شؤون املتطوعني املمرض علي 
العنزي، وأمني الســر مشعل 
العنزي واملشــرف واملصور 
عبد اهللا سامي وضاري هادي، 
وعددنا من التخصصات الطبية 
١٣٠ واملتطوعني ١٦٠ من الرجال 

والنساء.

هل توضح لنا سبب وجود 
الفريق الطبي اخلاص بكم 

بالفريق التطوعي وليس في 
املستشفيات؟

٭ الفريق الطبي املتواجد معنا 
يقسم الى ٤ فئات، الفئة األولى 
مــن إخواننا البــدون والفئة 
الثانيــة مــن خريجــي الدول 
غير املعترف بشــهاداتهم أما 
الفئة الثالثة فهم خريجون لم 
تتم مصادقة شهاداتهم بسبب 
ازمة كورونا واغالق الوزارات، 
والفئة الرابعة هم الطلبة الذين 

لم ينهوا دراستهم الى اآلن.

ما اهم األعمال التطوعية التي 
قمتم بها؟

٭ قمنــا بأعمال عديــدة منذ 
بدايــة أزمة كورونــا إلى اآلن 
ومستمرون حيث بدأنا باألعمال 
التطوعية قبل اختيارنا السم 
الكمامــات  الفريــق بتوزيــع 
والقفازات بشكل عشوائي في 
بداية األزمة في كل مكان يكون 
فيــه جتمهر، وخصوصا امام 
املطاحن لكثرة روادها وشراء 
املخبوزات، ثم قمنا بتقســيم 
األعمــال وتوزيعهــا وبدأنــا 
العمل بشكل عام في كل مجال 

للمحافظــة علــى املتطوعني 
ورواد املكان املتواجدين فيه 
حماية من اإلصابة بالڤيروس 
وبالتوجيهــات والتعليمــات 

الصحية.

ماذا عن فريق التعقيم؟
٭ مت إنشــاء فريــق التعقيم 
املصابــة  األماكــن  لتعقيــم 
بڤيروس كورونا باســتخدام 
مــادة virkom-s األميركيــة 
الڤيــروس، فــكان  ملكافحــة 
وجودنا كصف فدائي حلماية 
الصفوف األمامية من اإلصابة 
بالڤيروس فتم تعقيم النقاط 
األمنية املتواجدة في الطرقات 
واملناطق، كما مت تعقيم املخافر 
واملبانــي احلكوميــة ومراكز 
اإليواء ومدارس اإلجالء ومبان 
أخرى مت العمل بها بعد احلظر 
الكلي، كما اننا نتواجد كفريق 
في أي مكان تكون فيه إصابة 
بالڤيــروس وتتــم مكافحته 
وتعقيمه باملواد التي منتلكها.

ما آلية عملكم؟ وهل هناك 
وقت محدد لعملكم؟

٭ نحن نعمل كل وقت كفريق، 
فقمنا اثناء فتــرة احلظر في 
شــهر رمضان من الســاعة ١ 
ظهرا الــى اذان الفجر ونحن 

بعمــل دورات ومحاضــرات 
خاصة ألعضــاء الفريق مثل 
االوليــة  اإلســعافات  دورة 
واالنعاش الرئوي ومحاضرات 
توعويــة لتفــادي اإلصابــة 
بالڤيروس وأيضا محاضرات 
لضبــط النفس اثنــاء مقابلة 

اجلمهور.

كم عدد السالت التي قمتم 
بتوزيعها؟ ومن أي اجلهات؟

٭ مت توزيع اكثر من ٥٠ ألف 
سلة غذائية بعد جتهيزها وذلك 
من الهيئة اخليرية اإلسالمية 
الشــيخ  العامليــة وجمعيــة 
عبــداهللا النــوري اخليريــة. 
باإلضافــة إلى توزيع ســالت 
غذائية مت شراؤها من حسابنا 
الشخصي لنوزعها على األسر 
احملتاجة، حيث اعددنا ٥ آالف 
ســلة غذائية، كما قام الفريق 
بتوزيع وجبات إفطار صائم 
طوال شهر رمضان املبارك مبا 
يقارب ١٥ ألف وجبة غذائية من 
حسابنا اخلاص وأيضا وزعنا 
الف وجبة من مطعم مورانو.

وهل هناك جهة متنحكم 
مكافأة مادية على مساعدتكم؟

٭ ال لم نتسلم أي مكافآت مالية 
من أي جهة قمنا بالتعاون معها 

وإمنا نعمــل كفريق تطوعي 
يســاعد في محنة البلد حتى 
تنجلي االزمة بإذن اهللا، وكنا 
نستغل وجود ومعرفة عناوين 
لألسر احملتاجة لكي نقوم نحن 
كفريق بإرســال مســاعداتنا 
الشخصية لهذه االسر وبذلك 
يسهل علينا البحث عن االسر 

احملتاجة.

هل مت دعم فريقكم؟ ومتى 
بدأمت العمل؟

٭ بدأنا بالعمل التطوعي منذ 
بداية جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد فــي شــهر فبرايــر 
املاضــي وبالنســبة للدعــم، 
فهناك دعم معنوي من جميع 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
وأهالينا وأصدقائنا ودعوات 
العالم اجلميلة لنا، وبالنسبة 
للدعــم املادي، لــم يتم دعمنا 
ماديا مــن اي جهــة، وجميع 
املصاريف كانت من حســابنا 
الشخصي، فالكويت تستاهل 
ودائما وأبداً نقول (سامحونا 

على القصور).

كلمة أخيرة؟
٭ من ال يشكر الناس ال يشكر 
اهللا فأقدم رســالة شــكر الى 
صاحب الســمو األمير املفدى 
على قراراته الصائبة في هذه 
األزمة وسمو ولي عهده األمني 
وشــكر خاص لوزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح وكذلك 
إلــى وزيــر الداخليــة أنــس 
الصالــح، وإلى اللواء ســالم 
األحيمــر مدير أمــن محافظة 
اجلهراء، ومســاعد مدير أمن 
العميد  الفروانيــة  محافظــة 
صالح الدعاس والعقيد عادل 
غــامن الرشــود قائــد منطقة 
الصليبية، وقائد منطقة تيماء 
العقيد مطر السبيل العازمي، 
وقائد منطقــة النعيم العقيد 
محمد العجمــي، ومن الرقابة 
والتفتيــش العقيــد موســى 
العنــزي والشــكر موصــول 
جلميــع الفرق التــي تعاملنا 
معها وشــاركتنا فــي األعمال 
التطوعية ومن أهمها مجموعة 
(كلنا يد واحدة) وفريق (أمير 
اإلنســانية) والشــكر جلميع 
الداخليــة واحلــرس  رجــال 
الوطنــي والقــوات اخلاصــة 
ووزارة الصحــة لوجودهــم 
كدرع حصني حلماية الكويت 
وشعبها وأقول نحن فخورون 
فيكم وكذلك زمالئي املتطوعني 
ونحن كأســرة واحــدة وقت 
األزمات ونقول للعالم بأكمله 
هنا الكويت عروس اخلليج، 
نعم الكويت صغيرة بحجمها 
بشــعبها  عظيمــة  ولكنهــا 
وواجبنــا كشــباب رد جــزء 
بســيط مــن العرفــان لبلدنا 

احلبيب في هذه احملنة.

نعمل يوميا رغم الصعوبات 
واملخاطر والصيام، أما اآللية 
التي كنا نتبعها فهي بالتنسيق 
مع اجلهات احلكومية واستقبال 
اتصاالت وحتديد املواعيد من 
شــمال الى جنــوب الكويت، 
فعند خروجنا الى جهة معينة 
نقــوم بتعقيم النقاط األمنية 
التي تكون متواجدة في خط 
سيرنا حتى وصولنا الى اجلهة 

املقصودة.

ما أهم املبادرات التي شاركتم 
فيها؟

٭ قمنــا بتكــرمي الصفــوف 
األمامية في مبادرة «سامحونا 
القصــور» ومباركــة  علــى 
«فخورين فيكم» لتكرمي رجال 
الداخلية والكوادر الطبية في 
مستشفى الشيخ جابر األحمد.

ألم تشعروا باخلوف لنقل 
العدوى ألهاليكم؟

٭ طوال فترة عملنا قمنا بحجز 
انفسنا واالبتعاد عن اهالينا 

حتى نهاية احلظر الكلي.

هل قام الفريق الطبي 
والتطوعي باالشتراك في 

دورات لتنمية عملكم؟
٭ نعم، نحن باستمرار نقوم 

عبداهللا العنزي أشاد بتعاون وزارتي «الداخلية» و«الصحة» والقوات اخلاصة في تسهيل عملهم

أثناء تعقيم النقاط األمنية تعقيم مخفر حولي

نستطيع العمل به كمتطوعني 
ميلكون اختصاصات طبية او 
غير طبية الى ان استطعنا ان 
نقوم بتسجيل عدد كبير من 
الــكادر الطبي كمتطوعني في 
برنامج «شلونك» حتديدا أطباء 
األسنان، كذلك مت تسجيل عدد 
من كادرنا الطبي كمتطوعني في 
املسحات الطبية وأيضا متت 
مســاندة زمالئنا في املجاالت 

الطبية األخرى.
اما بالنســبة للمتطوعني 
الذين ال ميلكون اختصاصات 
طبية فقمنا بفرزهم كمجموعات 
التعاونية  علــى اجلمعيــات 
واجلمعيــات  والهيئــات 
واملؤسسات اخليرية واحملاجر 
الصحية ومراكز اإليواء وسوق 
الفرضــة وغيرهــا، وكان من 
اهــم اجلمعيــات وأخطرهــا 
جمعيــة «انوفا» فــي منطقة 
املهبولة احملظورة اما بالنسبة 
للجمعيــات اخليريــة فقمنــا 
بتجهيــز وتوصيــل اكثر من 
٥٠ ألف ســلة غذائية لألســر 
احملتاجــة مــا بــني التوزيــع 
العشوائي والتوصيل للمنازل.

وكيف كنتم حتطاطون طبيا؟
٭ كل مجموعــة يكــون فيها 
عدد من أعضاء الكادر الطبي 

مشكالت تواجه إدارة العالقات العامة واإلعالم باملؤسسات اخليرية والتطوعية (١- ٤)
يحدثنا د.سعيد األصبحي عن السلبيات 
التي تقف عائقا في طريق إدارة العالقات 
باملؤسســات اخليرية  العامة واإلعــالم 

والتطوعية.
يقول د.األصبحي: تتنوع املشكالت التي 
تسهم في ضعف عملية التفعيل وعرقلتها 
وإعاقتها عن حتقيق أهــداف اجلمعيات 
اخليرية والتطوعيــة، والتي حتول دون 
بلوغ غاياتها وطموحاتها. وعلى الرغم من 
إيجابيات السياسة اإلعالمية ودورها الواضح 

في املؤسسات اخليرية والتطوعية إال أنه 
من املفيد اإلشارة إلى عدد من السلبيات 

املعيقة وهي: 
املوارد البشــرية وقلة عــدد اخلبراء 
واملتخصصني. حيث تعاني إدارة العالقات 
العامة واإلعالم باملؤسسات اخليرية، من شح 
في الكوادر اإلعالمية املتخصصة القادرة 
على االبتكار والتطوير، ورسم السياسات 
واألهداف للحمــالت اإلعالمية مبختلف 
املشاريع واألعمال. وتبرز املشكلة في أن 

الكثير من املشاريع واألعمال واإلجنازات 
ال يكتب لها النجاح والظهور إلى السطح، 
وذلك بسبب القصور في التوعية اإلعالمية، 
وتوظيف هذه األعمال لصالح العمل اخليري 
الناجت عن عدم توافــر الكوادر اإلعالمية 
املتخصصة القادرة على العطاء والتعامل 

مع األحداث.
إن التخصص في العمل واخلبرة العلمية 
والعمليــة باتت من األمور الضرورية في 
اإلدارة احلديثة، وكلما زادت أعداد املوظفني 

والعاملني املتخصصني في العالقات العامة 
واإلعالم استطاعت اإلدارة أن تؤدي دورها 
إدارة  املطلوب واملتميز. وتواجه  بالشكل 
العالقات العامة واإلعالم مشكلة قلة عدد 
اخلبراء واملتخصصني من املوظفني، فقد ال 
تصل نسبة اخلبراء واملتخصصني داخل 
اإلدارة إلى أكثر من ٢٠٪ من عدد موظفي 
اإلدارة مما يشكل في حقيقة األمر عائقا 
كبيرا يواجه تفعيل اإلدارة لذاتها ولإلدارات 
األخرى داخل املؤسسة، وكذلك دورها في 

التعامل مع اجلمهور لكسب ثقته وتأييده. 
وميكن إلدارة العالقات العامة واإلعالم أن 
تشــترط على املوظفني اجلدد التخصص 
في العالقــات العامة واإلعالم، باحلصول 
على شــهادة جامعية في هذا املجال، أما 
بالنسبة للموظفني القدامى الذين ينقصهم 
شرط التخصص، فيمكن إخضاعهم لدورات 
تدريبية مستمرة ومكثفة، للوصول بهم 
إلى مستوى أفضل في فهم طبيعة ودور 

د.سعيد األصبحيالعالقات العامة واإلعالم.

عملنا منذ بداية األزمة وفي فترة احلظر الكلي حلماية اآلخرين

قمنا بتجهيز وتوزيع أكثر ٥٠ ألف سلة غذائية في مناطق احلظر
واجبنا كشباب رد جزء من العرفان لبلدنا احلبيب في هذه احملنة

ت ي ن امل ل دف ب ة ق زي ع ت ال

يالحظ في املقبرة، أن كثيرا من الناس 
املشيعني يجلسون في مكان التعزية، وامليت 

لم يدفن، فهل هذا الفعل يجوز؟
٭ يكره عنــد احلنفية واحلنابلة أن يجلس 
املشــيعون للجنازة قبــل أن توضع اجلنازة 
في القبر، وقد ورد ما يؤيد ذلك من رواية أبي 
ســعيد اخلدري مرفوعا: (إذا اتبعتم اجلنازة 
فال جتلسوا حتى توضع باألرض) (البخاري 
١٧٨/٢، ومسلم ٦٦٠/٢). وأخذ احلنفية من هذا أن 
الكراهة هنا حترميية. ولم ير املالكية في هذا 
بأسا، إذا كان اجللوس قبل أن توضع اجلنازة 
عن األعناق. والشافعية قالوا باخليار، فيستوي 
في ذلك القيام واجللوس. ولعل الراجح هنا: 
القول بالكراهة للحديث الصحيح، وال مينع 
احلديــث الترخيص باجللــوس لعذر كبر أو 

مرض، أو خوف تضرر من برودة أو حرارة.
ي ات د مم ع ي أو ب ات ي ي ح ي ف وص ول امل ق

توفيت الوالدة (رحمها اهللا وغفر لها) وكانت 
قد خصصت مبلغا ألحد أوالدها مساواة 

مع اشقائه ألمور الزواج وقد كان هذا االمر 
مشافهة، وكانت تقول ان هذا املبلغ له وأن 

يأخذه سواء في حياتها او بعد مماتها (رحمها 
اهللا). اآلن وبعد وفاتها هل يحق اعطاؤه املبلغ 

بناء على رغبة الوالدة قبل تقسيم اإلرث. 
جزاكم اهللا كل خير.

٭ إذا قالــت يأخذه في حياتها أو بعد مماتها 
فلــم يأخذه في حياتهــا فهذه وصية باملبلغ 
يستحقه االبن، إذا كان ما قالته الوالدة رحمها 
اهللا ال ينازع فيه والكل موافق على أنها قالته. 

واهللا أعلم.
ده ل ر ب ي غ ت ب ي ى امل ل الة ع ص ال

شخص يقول: توفي أحد أقربائه في إحدى 
البالد، ومتت الصالة عليه ودفن، فهل يجوز 

أن يصلى عليه مرة ثانية وهو في بلده؟
ــى الغائب، ملــا ورد من  ٭ جتــوز الصالة عل
حديث أبي هريرة (أن النبي ژ نعى للناس 
ــي اليوم الذي مــات فيه، وخرج  النجاشــي ف
بهــم إلى املصلى، فصف أصحابه وكبر أربع 
ــى الغائب،  تكبيــرات). وإذا متــت الصالة عل
فللعلمــاء أقوال في ذلــك، لعل أصوبها قول 
ابــن تيمية: أن الغائب إن مات ببلد لم يصل 
عليــه فيه، صلى عليه، كما صلى النبي ژ 
على النجاشي، ألنه مات بني الكفار، ولم يصل 
عليــه، وإن صلى عليه حيــث مات لم يصل 

عليه صالة الغائب. (زاد املعاد ١٤٥/١).
ده ل ى ب ت ال ي ل امل ق ن

توفي رجل ذو مكانة في بلده، ووجدوا في 
أوراقه وصيته، وهي أن يدفن في الكويت، 

البلد الذي يعمل فيه، ولكن أبناءه وأهله، أحلوا 
باالتصاالت، لينقل إليهم على وجه السرعة، 
وإن عدم نقله يسبب عارا ألهله وأبنائه في 

بلدته، ويصمونهم بالعجز وعدم البر بوالدهم، 
أن يتركوه يدفن في الغربة، فما هو حكم 

الشرع؟
٭ الواجب أن يدفن امليت في املكان الذي يتوفى 
فيه، وأن يستعجل في ذلك لقوله ژ «أسرعوا 
باجلنازة فــإن تكن صاحلة فخيرا تقدمونها 
عليه، وإن تكن سوى ذلك، فشرا تضعونه عن 
أكتافكم» (البخاري ومسلم). والسنة أن ُيدفن 
من مــات في مكان موتــه، وال ينقل عنه إلى 
غيره، كما حدث يوم أحد، حيث حمل القتلى 
ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول اهللا ژ: 
«أن رســول اهللا ژ يأمركم: أن تدفنوا القتلى 
في مضاجعهم، فردوا» أي حيث قتلوا، (رواه 
اخلمسة وهو صحيح، بل ذهب بعض الفقهاء 
إلى حرمة النقل حتى لو أوصى بأن ينقل، فإن 
وصيته ال تنفذ. قال اإلمام النووي: وإذا أوصى 
بأن ينقل إلى بلــد آخر ال تنفذ وصيته، فإن 
النقل حرام على املذهب الصحيح املختار الذي 
قاله األكثرون، وصرح به احملققون، فيجب أن 
يدفن حيث مات، خاصة أنه قد أوصى بذلك، 
ووصيته في حق نفسه مقدمة على حق غيره، 
وقد أوصى بالسنة رحمه اهللا رحمة واسعة.

عبداهللا العنزي يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

ليلى الشافعي

أكد رئيس فريق الكوت الطبي والتطوعي عبداهللا فهد العنزي ان تكوين الفريق التطوعي جاء لتلبية نداء الوطن وفزعتنا لكلمة صاحب الســمو أمير البالد 
في بداية أزمة ڤيروس كورونا. وقال في حواره مع «اإلميان» إن عدد الفريق من التخصصات الطبية ١٣٠ ومن املتطوعني ١٦٠ ونحن نكمل بعضنا البعض، 
مشيرا الى ان وجودهم كصف فدائي جاء حلماية الصفوف األمامية ملكافحة الڤيروس. ولفت الى ان عملهم بدأ منذ بدء األزمة وفي وقت احلظر الشامل، 
باإلضافة إلى العمل طوال شهر رمضان من الساعة الواحدة ظهرا الى أذان الفجر ونعمل ونحن سعداء رغم الصعوبات التي تواجهنا واملخاطر والصيام. وكنا 
ننسى كل ذلك لشعورنا برد ولو جزء بسيط مما يقدمه الوطن لنا. وأكد ان الفريق ال يتلقى أي مكافأة او مساعدة من احد بل قام الفريق بتوزيع وجبات على 

احملتاجني من مالهم اخلاص، وأشاد العنزي بدور وزارتي الصحة والداخلية والقوات اخلاصة في تسهيل عملهم. وإلى نص احلوار:
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وين بدكم توصلوا؟! 
نحن يد واحدة

م. ٣٦

 a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

«دي جا فو» 
يصيب املجتمع

دعوة للتفكير

@SaqerG
صقر الغيالني

منذ عام (٢٠٠٣م) ونحن نعمل مع اجلهات املختصة في 
مكافحة عمليات غسيل األموال وفقا لالختصاصات اإلدارية 
والقانونية إلدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات التي تشرفت 
بتأسيســها. انطلق عملنا من املسؤولية األخالقية واملهنية، 
منهجنا الشفافية والوضوح وبذل كل ما بوسعنا للمشاركة 
الفاعلة لتحقيق أهدافا وطنية غاية في األهمية. من الركائز 
الرئيسة الستراتيجية هذه اإلدارة إشراك مسؤولي اجلهات 
اخليرية في حماية أموال تبرعاتهم التي يتلقونها من املتبرعني 
الكرام من دنس اختالطها بأموال قذرة، فضال عن املشاركة 
في تنفيذ املواثيق األممية والدولية التي اعتمدتها وصدقت 
عليها الكويت، ومنها التوصيات األربعون التي أرست معاييرها 
وقواعدها مجموعة العمل املالي املشــترك ملكافحة غسيل 
األموال ومنع متويل اإلرهاب (FATF). ومن نافلة القول ذكر 
بعض االختصاصات املهمة لهذه اإلدارة وهي الرقابة والتدقيق 
على نشاط جميع اجلهات اخليرية التي تشرف عليها وزارة 
الشؤون وإصدار الترخيص جلمع التبرعات للمنفعة العامة. 
واستنادا لهذه املهام الوظيفية وطبيعتها اإلشرافية والرقابية 
أرســت الوزارة الكثير من القواعد التنظيمية واإلشرافية 
لعمليات جمع التبرعات التــي - بفضل هللا - تقدر مباليني 
الدنانير ســنويا أال أن البعض كان واليزال يكيل االتهامات 
حول مصير هذه األموال وعدم بلوغ مصارفها الشــرعية 
دون أية دليل. تلقيت العديد من األسئلة حول عالقة (فلوس) 
التبرعات بجرائم غسيل األموال التي ال يحيط كثير من أفراد 
املجتمــع في ذلك الوقت - واليزال عند البعض - مباهيتها. 
وقد أثير موضوع غسيل األموال في هذه األيام إعالميا عقب 
إحالة متهمني للنيابة العامة، لتزخر صحفنا احمللية وتنشط 
وسائل التواصل االجتماعي باحلديث عنها وتسريب األخبار 
حــول تفاصيل (تخرع) في طرق وفنون غســل املال حتى 
طغــت أخبارها على أخبار وباء كورونا، فبدأ الناس تتثقف 
وتبحث في معنى غسيل األموال! املهم: كانت إجابتي حول 
(عالقة فلوس التبرعات بغسيل األموال)؟ وفق املثال اآلتي:

لو أراد أحد األشخاص أن يغسل (فلوسا) قذرة متحصلة 
من جرمية (عمليات فساد مالي مشبوهة، أفعال محرمة، سرقة 
أموال، بيع وشراء غير مشروع... الخ) أو أن يخفي أو يتستر 
على مصدرها أو مســاعدة أي شخص يعد فاعال أصليا أو 
شريكا له في ارتكاب اجلرمية واإلفالت من القانون يتوجه 
إلحدى املؤسسات اخليرية ويطلب منها قبول هذه (األموال) 
كتبرع، على أن تقوم هذه اجلهة اخليرية (ليســت مسؤولة 
عن البحث عن مصادر األموال) بشــراء وتخصيص عمارة 
اســتثمارية لصالح هذا املتبرع و(تخليها) وقف ملدة سنتني 
تستفيد هذه اجلهة اخليرية من ريعها بصرفه على الفقراء 
واحملتاجني ومن ثم إعادة هذا الوقف (العمارة االستثمارية) 
ملكا حرا له، يعني (األخ احملسن الكرمي !) تبرع بقيمة شراء 
العمارة بأموال قذرة وغسلها بهذه الطريقة دون علم اجلهة 
اخليرية التي استغلها استغالال بشعا حتت ذريعة (عمل خيري) 
وهناك العديد من الوسائل التي ال يسع املجال لذكرها فكانت 
القرارات التنظيمية وتفعيل القوانني.. فزعل من زعل ورضي 

من رضي لدينه ووطنه. هل اإلجابة وصلت؟

مر وقت طويل لم تلتقيه، وهو من كان مرشدها وشاهدا 
على تغيراتها في كثير من فصول حياتها. أنه معلمها، مرشدها 
وناصحها، تلتقيه كلما أرادت أن تتحدى نفسها نحو هدف 
أكبر، تتخطى صعاب أكبر أو جتاهد نفسها ملعاجلة عواطف 

اشتدت سطوتها.
مرت خمس سنوات منذ آخر لقاء معه، تغيرت، بعد ذلك 
اللقاء، كثير من مشاهد احلياة وصورها، احتاجته كثيرا ولكن 
منعها ذلك الكبرياء الساذج من زيارة ناصحها ظنا منها أنها 
ســتعود إليه بأخبار انتصارها قريبا بدال من الذهاب إليه 

شاكية من قسوة احلياة. 
حققت الكثير الكثيــر، وفقدت الكثير الكثير خالل تلك 
الســنوات اخلمس، لكن الهوة اشتدت وبدأ امللل يطبق على 
روحها وقلبها فاقدة متعة وشغف احلياة. فحان وقت اللقاء، 
وذهبت له مبشاعر مختلطة وعقل يضج بألبوم صور املرحلة 

وصمت يكاد يصم قلبها قبل أذنيها عن صوت احلياة. 
بهدوئه املعتاد، ونظرته الهادئة العميقة التي استطاعت دوما 
اختراقها وكأنه يستطيع قراءتها كصفحة من كتاب مفتوح!
هــو: مر وقت طويل يا ابنتي، مــاذا اهدتك الدنيا وماذا 

اهديتها؟
هي (بابتسامة ساخرة): تقصد، ماذا أخذت مني بعد كل 
ما أعطيتها! لم تكن أجمل الســنني، فلقد أخذ املوت العزيز 
ومزقت الغربة حبال ود كنت أظنها ستبقى، ماعاد للشغف 
وجود بعد أن كان عنوانا حلياتي، وحل اخلوف ضيفا مقيما 

يعبث بالقلب والروح ويشل العقل. ما أسوءه من ضيف!!
هو: أحس بك يا عزيزتي. وأعلم ما مررت به من ابتالءات 
الدنيا. ولكن، لم جتيبي على سؤالي: ماذا أهدتك الدنيا وماذا 

أهديتها؟
هي (مشوشة وغاضبة): قلت لك أخذت مني هذه الفانية 
الكثير، وأنت تصر على تبادل الهدايا! صفعاتها توالت كثيرا 
كثيرا ولم أعد أعرف نفســي أمام املرآة. جئتك ألنير شعلة 

الشغف التي كانت في قلبي يوما!!
هو: ابتالءات الدنيا تصفينا من كل القشور واألقنعة، تزيل 
طبقة من الغرور الذي يحجب عنا يقينا أننا في كنف احلكيم 
الذي يعلم السر وما أخفى، ال أنكر خطب الدنيا التي انهالت 
عليك، لكنني أريد أن أســمع منك كيف حال قلبك وروحك 
اآلن؟ أريد أن اسمع صوتهما وليس صوت عقلك ومنطقك 

التي، ظننت، أنك امسكت بزمام الدنيا باتباعهما. 
هي (صامتة مدركة عمق السؤال): نعم، في أعماق قلبي أنا 
مرتاحة حلبال ود كانت تشدي للخلف بدال من دفعي لألمام، 
وعمل ما عاد يثير في طموح أو شغف بل بدأ يغيرني ملا ال 
أريد، وعالقات كخيط العنكبوت هشة، أحس أنني أخرج من 
عنق زجاجة، األلم مبرح، ورغم إدراكي للفضاء الواسع، إال 

أنني فقدت الثقة والشغف والرغبة. خائفة.
هو (متأثرا بها): كل والدة، يسبقها حمل ثقيل، يتخللها 
ألم شديد، وتعقبها والدة اجلديد! قد يرافق الوالدة بكاء لفقد 
األمان والراحة والتعود، حتى نألف اجلديد! أنت على أعتاب 
مرحلة جديدة من حياتك، في الفصل السابق، تخلصت من 
القدمي غير املناسب لتتأهلي للجديد املناسب لك، حمل ثقيل 
أرهقك، وأنت اآلن في مرحلة ألم مخاض الســتقبال فصل 

جديد من حياتك. 
صمتت وأمعنت النظر في الفراغ كأنها تبصر نفســها 
من جديد، بريق خافت بدأ يتسلل في قلبها ويدفئ صدرها. 
وأيقنت معنى الســؤال: ماذا أهدتــك الدنيا وماذا أهديتها؟ 

وستجيب عن هذا السؤال قريبا.

لبنان من الــدول القليلة التي 
تقاوم التطبيع العربي اإلسرائيلي، 

وهذا هو مربط الفرس.
حتى لو صح القول ان انفجار 
مرفأ بيروت ناجت عن تخزين سيئ 
الكيميائيــة اخلطرة، لكن  للمادة 
توقيت انفجاره املتزامن مع استمرار 
حصار األزمة املالية املفروضة عليه، 
والتي هــوت بالعملة اللبنانية الى 
مستويات متدنية، وأدت الى شلل 
في االقتصاد الوطني اللبناني، وشح 
في املواد املعيشية للبنانيني، كل ذلك 
يقود الى التكهن بأن مرتكب حماقة 
فساد التخزين وإشعاله متواطئ مع 
هذه الضغوط املتزايدة الستكمال 

طوق التجويع.
وهو الســبب الــذي جند ان 
الشامتني قد تكشرت أنيابهم بفرح 
وابتهاج لهــذا اجللل الذي اصاب 
بيروت البطولة والشهامة، تعاطفا 
مع فرح الصهاينة اإلسرائيليني! لكن 
املروع  احد ضحايا هذا االنفجار 
يعبر بصدق عن ضمير اللبنانيني 
الشرفاء، عندما حتدث من بني اشالء 
الشهداء ومن حتت ركام األنقاض، 
بقوله: «وين بدكم توصلوا؟ نحن 
لبنانية شيعية،  فلسطينية سنية 
اعتبار  حنضل يد واحــدة!» وال 
للمحاوالت الدنيئة التي حتاول أن 
متحق استقالله ليعود لبنان حتت 

الوصايا اخلارجية.
- مبادرة الكويت في الساعات 
األُول للوقــوف مع لبنان ودعمه 
باملساعدات اإلنسانية الفورية، هي 
رد حتية للبنــان الذي بادر فورا 
املقبور صدام على  بإدانة عدوان 

الكويت ١٩٩٠.

«دي جا فو» DeJa vu هو شعور 
يصيب اإلنســان كلما رأى موقفا 
جديدا ويشعر كأنه تكرر عليه من 
قبل، وهناك مختصون ينسبون 
ما يحدث الضطراب نفسي يصيب 
اإلنسان، وفريق ثان يرجح سببها 
من تأثير األدويــة التي يتناولها، 
وفريق ثالث من ذاكرة اإلنســان 
التي جتلب ذكريات قد نساها مع 

مرور الزمن.
بــدأت تصيبني هــذه احلالة 
مؤخرا وبشــدة إلــى درجة أنني 
اعتقــدت أن هناك ما أصاب قواي 
العقلية، وراجعت نفســي محاوال 
أن أتذكر بعض األحداث التي متر 
علي من احلني إلــى اآلخر. تظهر 
لدي هذه احلالة عندما أقرأ اجلرائد 
اليومية وأتصفح وسائل التواصل 
التلفاز، حيث  االجتماعي وأشاهد 
هناك تصريحات وأخبار أكاد أقسم 

أنها مرت علي من قبل.
وحلسن احلظ وبوجود اإلنترنت 
ونظام األرشــيف للجرائد، بدأت 
أبحث عــن أي خبر أشــك أنني 
مــررت عليه من قبل، فوجدت أن 
معاجلة التركيبة السكانية وحلول 
املشكلة اإلسكانية ومشكلة البدون 
وشعار متكني الشباب وغيرها من 
قضايا وشعارات مكررة حتى بدأ 
يتداولها من جيل لآلخر إلى درجة 
أنني شــعرت بــأن الزمن توقف 
وأصبحت أصحى الصبح ألعيش 
يوم أمس مثل املمثل «بيل موري» 

.Groundhog day في فيلم
لم يزل الشك في نفسي فقلت، 
ال ميكن أن تتكرر هذه املشــاكل 
والشعارات كل سنة على كل حكومة 
وكل جيل من الشعب، فقد تكون 
هناك مؤامرة ضدي أو أنني فعال 

أصبت باضطراب نفسي.
اتصلت على أحــد األصدقاء 
وقصيت عليــه قصتي ومعاناتي 
فضحك، وأكد لــي أنه فعال هذه 
القضايا والشعارات تتكرر كل سنة 
وبدأ ينتقد احلكومة ويذكر املفروض 
والالمفروض حتى أحسست أنني 
فتحت جرحا لن يطيب بســرعة. 
بعدما سكت ليأخذ نفسا قررت أن 
أغير املوضوع فسألته من ستنتخب 
املرة القادمة؟ فأجاب ابن عمي الذي 
أعطيه صوتي كل مرة، فأيقنت أن 
املرض لم يصبني وحدي، بل أصاب 

املجتمع بأكمله. 

التي  التفرقــة واألحزاب  ونهى عن 
تعتبر احــد أنواع أرحام الفتنة، وقد 
حذر القرآن من هذا النمط التنظيمي 

إذ قال تعالى: 
- (واعتصمــوا بحبل اهللا جميعا وال 

تفرقوا) آل عمران - ١٠٣
- (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء إمنا أمرهم إلى 
اهللا فينبئهم مبا كانوا يفعلون) األنعام 

.١٥٩ -
- (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل حزب مبا لديهم فرحون) الروم - ٣٢، 
ومعنى (مبا لديهم فرحون) في تفسير 
الطبري انه مبا هم به متمسكون به من 
مذهب، فرحون، مسرورون، يحسبون 

ان الصواب معهم دون غيرهم.
٭ ختاما: كل الشكر والتقدير حلكومتنا 
الرشيدة على ما قدمت من مساعدات 
وإغاثة إلى اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
وعلى رأسها ســمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
وأسأل اهللا أن يرحم ضحايا لبنان 
وأن يجبر صوابهم، ويحفظ الشعب 

اللبناني من كل مكروه.

لهذا البلد العربي الشقيق الذي عم به 
باريس  الفساد والتفكك والذي كان 
الشرق وقبلة السياحة العربية، لألسف 

مزقته السياسة.
لذا، ال بد لنا ان نســتذكر كلمات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا، بضرورة أخذ العبر 
مما يحصل مــن حولنا، فهل تكون 
جتربة الفساد اإلداري احلكومي في 
لبنان عبرة لنا لتصحيح مســاراتنا 

السياسية والتنموية في الكويت؟
كما أننــي أرى أن لبنان بعد هذا 
التفجير وتوالي ردود األفعال، قد عرف 
قيمته في قلوب أشقائه العرب.. فهل 
يعود لبنان للحاضنة العربية قريبا؟

٭ كلمة أخيرة: اللهم احفظ الكويت واطل 
في عمر أميرها واسبغ عليه الصحة 
والعافية والشــفاء التام ومّن عليها 

بعودته قريبا.. آمني.

نهايــة لها بل لن يحدد مصيرنا غير 
اهللا عز وجل مهما شــئتم أم أبيتم، 
فلتجدوا حال لهذه املشــكلة، وأخيرا 
كل من أراد التحكم بالعالم بأي طريقة 
كانت استندوا الى شيء واضح فترة 
حكمهم ونفوذهم وســيطرتهم على 
البشــرية وكانوا مستقرين نوعا ما، 
أما اآلن فال يوجد استقرار، فكل يوم 
شيء جديد ومعلومة جديدة وفكرة 
جديدة وأخالق جديدة وعالم رقمي 
جديد عبث بكل التاريخ وبكل األديان 
وبكل التوجهات إال بالقرآن فهو الكتاب 
الوحيد احملصن ال ميكن إضافة شيء 
له أو تنقيص شيء منه أما دون ذلك 
فكل شيء يقبل اإلضافة والتنقيص، 
لذا على اجلميع اتخاذ موقف حقيقي 
جتاه هذه الثورة الرقمية واالستعجال 
بوضع خريطــة حقيقية لتنظيم هذا 
العالم اجلديد ولالســتفادة من هذه 
الثورة خلدمة البشرية وإال فستكون 
محاربتها هي احلــل الوحيد لتفادي 
تضخــم األزمات بدال مــن متكينها 

بالشكل الصحيح!

يحجم من قدرة املنظمات اإلنسانية 
ومرونتها في تقدمي املســاعدات، 
وعند ربط القرار مبا ســبقه، فإننا 
نقف بوضوح أمام سياسة ممنهجة 
لتجفيف منابع العون اإلنساني في 
ســورية، والسيما في املناطق غير 

التابعة لنظام األسد.
النتيجة املباشرة لتقليل املعابر، 
النازحني  املاليــني مــن  جتويــع 
العودة  واملهجرين، وإجبارهم على 
الــى املناطق التي يســيطر عليها 
النظام، وجعله هو املتحكم في وصول 
املساعدات، والتي قد يستخدمها، كما 
أشارت منظمات حقوقية دولية، خلدمة 
املدنيني،  العسكري ومعاقبة  العمل 
فضال عن املردود االقتصادي بدخول 

العملة الصعبة الى خزينة النظام.
وهكذا قد تفضي سياسة تقليص 
املعابــر اإلنســانية، مــع األعمال 
العسكرية املتواصلة في شمال غرب 
سورية، باملعارضة الى تقدمي تنازالت 
القرار  للنظام ليضيف هذا  جديدة 
خطيئة جديدة من خطايا روســيا 

والصني ضد الشعب السوري.

املرعب أكثر في موضوع «غسيل 
أموال املشاهير» هو أن كثيرا منهم 
ليسوا كويتيني، وهذا يطرح قضية 
التركيبة السكانية وضرورة مراقبة 
ما يجري من هدم للقيم على يد كثير 
منهم، فال يعقل أن تترك األمور هكذا 
ملجموعة ساقطة ال حتترم عادات وال 
تقاليد وال أخالق، يتحدثون من الكويت 
ويشوهون صورة الكويت بال رقيب أو 
حسيب.. غير معقول وغير مقبول أن 
يتفرج الناس حول العالم على شرذمة 
بال حياء وال أخالق يدنســون اسم 
الكويت في برامج التواصل االجتماعي 

وكأننا دولة بال قانون!
< < <

يعول كثير من أهل الكويت اليوم 
على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، والشيخ ناصر صباح 
األحمد حتديدا إلنقاذ الكويت من هذا 
البالء الذي تعاظم خالل الســنوات 
القليلة املاضية، فيا سمو الشيخ صباح 
اخلالد ويا شيخ ناصر صباح األحمد، 
ويا كل شــريف ال يقبل أن تصبح 
الكويت محطة لغسيل األموال القذرة، 
ومنصة للساقطني، نرجوكم حتركوا 
بقوة واضربوا بيد من حديد.. الكويت 
تستحق أن نحميها ونضحي من أجلها.

تقع على األحــزاب اللبنانية التي ال 
تســتطيع أن تتفق على أي تعديالت 
دستورية سيادية تضمن سيادة القانون 
على اجلميع في الدولة دون استثناء 
وتعديل ميكانيكية ترشــيح انتخاب 
الرئيس وأعضاء احلكومة للوصول 
بإدارة الدولة إلــى مرحلة ميكن من 
خاللها السيطرة متاما على أمن وسالمة 
لبنان إلى األبد دون أية مشــاكل بني 

جميع أطياف الشعب اللبناني.
ومبا أن لبنان دولة عربية مسلمة، 
أمر باالحتاد بني املسلمني  واإلسالم 

توالت املبادرات اإلنسانية من قبل دول 
مجلس التعاون اخلليجي وبلدان العالم، 
لقد كانت لبنان منذ عقود وعقود ساحة 
ومسرح التغيرات واألحداث السياسية 
في املنطقة، قســمت لبنان األحزاب 
السياسية ولكل أجندتها اخلاصة، هذه 
التقسيمة أضاعت معه البنية التحتية 

الرقمي فلن يستطيع احد التحكم به 
بل سيكون املتحكم عبئا على العالم 
ومصــدر اختراقه ومصدرا لنشــر 
الفوضى والدمار بني البشرية والفنت 
واخلراب ودمار األخالق البشرية، فما 
تقومــون به من اختراعات ورقميات 
وخوارزميات ما هي إال طرق جديدة 
للسيطرة والتحكم وتكثيف وتنويع 
الفساد بشكل خطير، لذا ال ميكن ان 
جنعل من يحكمنا ويقرر مصيرنا هو 
عالم يعتمــد على لغة األرقام التي ال 

في شمال غرب سورية مفتوحا ملدة 
عام أمام املساعدات اإلنسانية، وقد 
مر القرار بعــد محاولتي تصويت 
فاشــلتني على مقترحني روسيني، 
الڤيتو  واستخدام روسيا والصني 
ضد تصويتني آخرين أعدتهما أملانيا 

وبلجيكا.
يشــكل القرار األخير نكســة 
جديدة للعمل اإلنساني في سورية، 
فتقليص املعابــر يقلص من حجم 
العون اإلنساني الذي ميكن وصوله 
الى من هم بأمس احلاجة إليه، كما أنه 

مبجرد فضح املجرمني واستدعائهم 
للتحقيق، فهذا ال يكفي، بل سيكون 
أســوأ إذا خرجوا بعد ذلك وحصلوا 

على البراءة لعدم وجود دليل!
الكويت تعيش حاليا حربا حقيقية 
على الفساد، وإذا لم تسفر هذه احلرب 
عن تساقط رؤوس الفساد قبل أذنابهم، 
إذا لم يحاكموا ويدخلوا الســجون 
وتسترجع األموال املنهوبة للدولة، فهذا 
يعني أننا في طريق الدول الفاشلة التي 
حتطمت بالفساد وانهارت وتراجعت 
عمالتها وتصنيفاتها العاملية وأصبح 
الناس فيهــا يتقاتلون عند صناديق 
القمامة.. نحن لسنا أغنى من فنزويال!

< < <

في الهواتف احملمولة.
وأعقب هذا االنفجار الرهيب انفجار 
من نوع آخر يندرج حتت شعار: من 
يتحمل مســؤولية ما حدث احلكومة 
أم الشــعب أم األعداء أم األصدقاء؟ 
علما بأن اخلسائر قدرت بأكثر من ١٠ 

مليارات دوالر بشكل مبدئي.
وبنظري فإن املسؤولية تقع بشكل 
مباشر على من قام بهذا العمل اإلرهابي 
الشنيع الذي ال يقبله عقل أو منطق أو 

قيم أو أخالق أو اإلنسانية.
أما املسؤولية غير املباشرة فإنها 

من قام بالتخفيف من عظم احلدث، 
ومقارنة النكبات بالنكبات.

والالفت أن العالم العربي والدولي 
قــرر مد يد العون للبنــان، فتوالت 
املساعدات، حيث قامت الكويت، أول 
دولة أعلنت عن جاهزيتها إلرســال 
املســاعدات إلى لبنان الشقيق، كما 

تختلف متاما مع طبيعة ما خلقه اهللا 
تعالى، فكل شيء على األرض له نهاية 
وموعد مكتوب وله نتيجة محسومه، 
فكلما أعطيت الطبيعة قدرها أعطتك 
مواردها التي تسهل على البشر احلياة.
إعــادة توجيه  وبالتالــي، يجب 
احلسابات بني من يحكم العالم ملعرفة 
الطريــق األقرب للســالم والعيش، 
فالتكنولوجيا أصبحت كالســرطان 
يتجول في كل مكان ويؤثر على كل 
املجاالت، فمهما حتكموا وأداروا العالم 

للكويت، خــالل عضويتها ملجلس 
األمن ٢٠١٨-٢٠١٩، حني تقدمت ٣ مرات 
مبشــاريع قرارات لضمان وصول 
املساعدات اإلنسانية عبر احلدود الى 
سورية، رغم إجهاض هذه القرارات 
بالڤيتو الروسي والصيني أو خرقها، 
في حال اعتمادها، من النظام السوري.
ومؤخرا، وافــق مجلس األمن، 
بغالبية ١٢ صوتا من أصل ١٥، على 
مقترح أملاني - بلجيكي ينص على 
إلغاء معبر باب السالم، واإلبقاء على 
معبر باب الهوى على احلدود التركية 

شريف ومن أجل رزق حالل، ال ميكن 
أن يستمر مجتمع بوجود أمثال هؤالء 
الفاسدين، املجتمعات تبنى بالشرف 

واألمانة، ال بالفساد.
< < <

ال يخفى على أحــد في الكويت 
الدور الكبير الذي يقوم به سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في محاربة الفساد منذ توليه رئاسة 
احلكومة، وال يخفى كذلك الدور الكبير 
للشــيخ ناصر صباح األحمد والذي 
لوال جهوده وحتركاته الدولية ملا رأينا 
افتضاح هذا الكم الهائل من الفساد.

ولكننا النــزال في أول الطريق، 
وبصراحة، لم يعد أكثر الناس يقبلون 

فجأة ومن دون مقدمات واجهت 
بيــروت مصيبة من العيــار الثقيل 
على الرغــم من معاناتها االقتصادية 
والسياســية والصحية بسبب وباء 
كورونا بعد وقوع انفجار كبير مبرفأ 
بيروت، وكان مشهد االنفجار مروعا 
ويكاد يكون مشــابها ملشهد انفجار 
القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة 
اليابانية خالل احلرب  هيروشــيما 

العاملية الثانية.
الهائل  وترجع قوة هذا االنفجار 
إلى الكمية الهائلــة للمواد التقليدية 
التي كانت موجودة مبكان  املتفجرة 
التفجير والتي من احملتمل أن يتعدى 

وزنها عشرة أطنان.
وحلســن احلظ أنه ال توجد بها 
البعض،  اعتقد  متفجرات نووية كما 
وهذا األمر واضح من خالل استمرار 
عمل الهواتف احملمولة التي صورت 
االنفجار، إذ إن االنفجار النووي عادة 
ما يطلق موجهة كهرومغناطيسية مع 
حلظة التفجير فتطفئ أو تغلق جميع 
الدوائر الكهربائية في محيط املنطقة 
مبا في ذلك الدوائر الكهربائية املوجودة 

نزحت لبنان حتت دخان انفجار 
مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر 
مــن ١٠٠ قتيل و٤٠٠٠ جريح غصت 
بالضحايا مستشفيات لبنان وهناك 
مفقودون، فتعازينا لذوي الشــهداء 
العاجل للجرحى،  بالشفاء  ومتنياتنا 

وعودة املفقودين.
باألمس خرجت اجلماهير العربية 
والدولية عن بكرة أبيها على وسائل 
للبنان  التواصل االجتماعــي تدعو 
املنكوب، وتوالت األخبار عن تشريد 
ما يقارب ٣٠٠ ألف إنســان، وجاءت 
ردود األفعــال متباينة تقيس نبض 
الشارع العربي، فكان هناك من نعى 
ودعا للبنان الشقيق، وكان هناك من 
الشو اإلعالمي من مشاهير  استغل 
الفن وغيرهم لتسليط الضوء على ما 
حلقهم من أذى، عوضا على أن يهبوا 
لدعم املشردين جراء االنفجار، وهناك 

مهما متكنــت الثورة الرقمية من 
السيطرة على العقول البشرية فسيأتي 
يوم ال محالة بانقالب هذه الثورة على 
من يديرها، فــال يصح إال الصحيح 
دائما وأبدا وبكل أنواع وأشكال احلياة، 
فجميع من استطاعوا السيطرة على 
جزء من البشر على مر التاريخ انتهى 
األمر بهم ليكونوا عبرة لكل من تسول 
له نفسه بالتحكم بالبشر، فاهللا سبحانه 
وتعالى خلق البشر أحرارا وأنزل لهم 
الرسل لتوجيههم نحو طاعته وعبادته، 
فال إله إال اهللا وحده ال شريك له، فقد 
أصبحنــا اليوم نعيش فــي مرحلة 
اســتثنائيه قد تكون هي األولى من 
نوعها لسرعتها في األحداث والتطور 
واالنتشار والسيطرة احلقيقية على 
سبعة مليارات إنسان على كوكب األرض 
الرقمي االفتراضي  العالم  عن طريق 
والذي ال يحكمه أحد إلى اآلن والذي هو 
من صنع قلة من البشر أرادوا املضي 
قدما في العلم الذي اليزالون يجهلونه 
واعتمادهم على الرقميات التي ال نهاية 
لها وال ميكن السيطرة عليها وبالشك 

٢٠١١ وانــدالع األزمة  منذ عام 
السورية، شكلت املساعدات اإلنسانية، 
العابرة للحدود، عصب احلياة للماليني 
من السوريني، الذين أصبحت معاناتهم 
مادة للخالفات واملناكفات السياسية، 
بني نظام األسد ومعارضيه، وحلفائهم 

الدوليني واإلقليميني.
حلفاء نظام األسد (روسيا والصني) 
يربطون دخول املساعدات مبا يرونه 
ضرورة االحترام الكامل لســيادة 
سورية ووحدة أراضيها وبالتنسيق 
مع حكومتها الشرعية، وخصومهم 
من الدول الغربية يشككون في نزاهة 
النظام في توزيع املساعدات والبعد 

عن تسييسها.
وكان نقل املساعدات عبر احلدود 
منذ عام ٢٠١٤ يتم عبر أربعة معابر: 
الرمثا مع األردن، اليعربية مع العراق، 
وباب السالم وباب الهوى مع تركيا، 
واستمر األمر على هذه احلال حتى 
يناير املاضي، حني توقفت املساعدات 
عبر األردن والعراق بسبب معارضة 

روسيا والصني.
الدور اإلنســاني  ويذكر هنــا 

ما يرعبني أكثر من أخبار الفساد 
الذي استشرى مؤخرا، والذي يهدد 
اقتصاد الكويت ومكانتها بال شــك، 
هو الهــدم املنظم للقيــم واألخالق 
الذي استشرى أكثر على يد كثير من 
مشاهير برامج التواصل االجتماعي. 
باختصار، كثير من هؤالء الفاسدين 
زرعوا في عقول الشباب وهم الثراء 
الفاحش والسريع والسهل، من خالل 
ما يقدمونه من مادة إعالمية سطحية 
وسخيفة وكاذبة عن أنشطة جتارية 
وهميــة، يعلم اجلميع أنها ليســت 

بالتأكيد مصدر كل هذه املاليني.
ال ميكن أن يكون اإلعالن التجاري 
البسيط في برنامج تواصل اجتماعي 
سببا لكل هذه املاليني، نعلم هذا في 
صحفنا اليومية التي تعمل باإلعالنات 
التجارية منذ سنوات طويلة، ومع هذا 
تعاني من أوضاع مالية صعبة بالكاد 
تسمح لها مبواصلة دورها الوطني، 
فكيف بشاب صغير يتحدث بسطحية 
وســخافة عن سلعة بسيطة ويكون 
باملاليني  ثروة وتتضخم حســاباته 
خالل ســنة أو أقل؟! هــذا النموذج 
النفوس يقتل  الســيئ من ضعاف 
الطموح والفضيلة عند بقية الناس، 
ممن يكدحون طوال يومهم في عمل 

عماريات

هل «فلوس» 
التبرعات لها عالقة 

بغسيل األموال؟
د.ناصر أحمد العمار

سلطنة حرف

لبنان يعود 
للحاضنة العربية
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

من زاوية أخرى

الثورة الرقمية!
عثمان عبداهللا السبت

عالم اآلراء

جتفيف املنابع 
وتضييق املعابر!

samir@worldofopinions.orgد. سامر أبو رمان

نظرات

احلرب
على الفساد

bodalal@me.comمحمد هالل اخلالدي

جوهر احلديث

بنت هيروشيما 
اللبنانية

مفرح النومس العنزي

هي أنا...!

لقاؤها.. معه

rulasammur@gmail.comروال سمور
www.growtogether.online
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لو دامت لغيرك
ما اتصلت إليك

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

العمق اللوني

في سياق احلياة

فاطمة املزيعل

منذ ســنوات وأنا على تواصل مباشــر مع إحدى الفئات 
النابغة واملتميزة في املجتمع، أال وهم املخترعون، وعلى مدار 
سنوات منذ أن بدأت مشاركتي التطوعية في اجلمعية الكويتية 
لدعم املخترعني واالبتكار سواء كمستشارة للجودة واالعتماد 
األكادميي للجمعية أو منصبــي احلالي كنائب رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية، اكتشفت مدى اإلبداع واالبتكار الذي يسيطر 

على أذهان هذه الفئة بشكل ال يصدق.
الكثير من الكويتيني قد ال يعرف أسماء املخترعني من أبناء 
هذا الوطن، أو يعــرف البعض منهم فقط، ولكن احلقيقة هي 
أن لدينا العديد من املخترعني املتميزين في مجاالت مختلفة، 
هم مبدعون وقادرون على اخلروج بابتكارات تساعد البشرية 

بشكل عام.
وما يدور في أذهان الكثيرين اآلن، أين هم من أزمة كورونا؟، 
ملاذا ال تتم االستعانة بهم للخروج بابتكارات وإبداعات تسهم في 
الوقاية من الڤيروس أو تقليل حدة انتشاره أو توفير إجراءات 
احترازية أفضل؟!، فهناك العديد من االبتكارات على املستوى 
العاملي ســاهمت في ذلك، منها مثال اختــراع أميركي يتعلق 
بإتاحة تعدد استخدام أجهزة التنفس االصطناعي والذي أنقذ 
حياة اآلالف، أو االختراعات البســيطة التي تقلل ملس األشياء 

مثال أو غيرها.
وعلى املستوى احمللي، فإن املخترعني الكويتيني لديهم العديد 
من األفكار املتميزة في هذا الشأن، وما يحتاجون إليه فقط هو 
تقدمي الدعم املناسب، ولدينا في اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني 
واالبتكار العديد من النماذج في هذا الشأن، منها الكمام الكامل 
الذي يغطي الوجه وال يســمح إال بدخول الهواء النقي فقط، 
وآخر يعمل على تعقيــم أرفف اجلمعيات واملدارس والدوائر 
احلكومية وغيرها، فضال عن فكرة صندوق التعقيم باألشعة 

فوق البنفسجية، وغيرها من االبتكارات الكويتية املتميزة.
في وقتنا احلالي، الكثير من الدول اجتهت مؤخرا إلى دعم 
هذه الفئة املبدعة ليقينها التام بــأن االقتصاد املعرفي القائم 
على االبتكارات واالختراعات في مختلف املجاالت هو السبيل 

للخروج من عنق الزجاجة في الفترة املقبلة.
أيضا جميعنــا يدرك أن أزمة «كورونا» لن تنتهي بني ليلة 
وضحاها، وهي مســتمرة معنا ألشهر أو لسنوات، ما يتطلب 
مواءمة أســاليب حياتنا وتغييرها مبا يتناسب مع اإلجراءات 
الوقائية، وهو ما يستدعي االستعانة بهذه الفئة املبدعة للخروج 
بابتكارات كويتية تسهم في مكافحة الڤيروس، وفي الوقت نفسه 
قد تكون مصدرا ماليا جديدا حال الترويج لها عامليا بالشــكل 
الســليم، فكما تبحث الدول حاليا عن لقاح وعالج للڤيروس، 
تبحث أيضا عن ابتكارات تسهم في الوقاية منه ومن غيره من 

الڤيروسات التي قد تظهر مستقبال.
ختاما: لدينا كفاءات وطنية مبدعــة ومبتكرة، وابتكارات 
متميزة في عدة مجاالت، ألم يحن الوقت لالستعانة بهم، هناك 
مسؤولية كبيرة على الدولة لدعم ومساندة هذه الفئة في الفترة 
املقبلة، ويتوجب على مؤسســات الدولة االستعانة بهم وتبني 
أفكارهم، ألن هذا بال شك سيصب في صاحلهم وصالح الوطن.

يعتبر اجلاحظ من اشــهر كتاب العرب نباغة وحضورا 
حتــى ان معظم احلكم التي نتناولها في حياتنا هي من نظم 
اجلاحظ، وقد كان له العديــد من املؤلفات التي خرجت عن 
العهد الذي كان يعيش فيه، فقــد كان يحرص على الكتابة 
عن جميع الطبقات االجتماعية التي كانت موجودة في ذلك 
العصر، فقد كان يصفهم ويصف مالبسهم وأقوالهم وأفعالهم 

بدقة متناهية.
إال أنه في اشهر كتبه كتاب البخالء قد يكون أصاب في 
بعض رواياته واخفــق في أخرى، وقد يكون أول إخفاقاته 
هو وصفه ملرمي الصناع بأنها من البخالء رغم أنها من ذوات 
االقتصاد التي نتمنى ان تقتــدي بها كل الزوجات حتى ال 
تكون هناك أزمات اقتصاديــة وحتى تتمكن كل ربة منزل 
من حســن تدبير أموالها حتى ال تضطر هي او رب اإلسرة 

لالقتراض والدخول في متاهات الديون الربوية وويالتها.
فمــرمي الصناع كانت من الطبقة الفقيرة إال أنها أحدثت 
دهشة في املجتمع عند زفاف ابنتها ذات االثني عشر عاما 
حيث كستها بأفخم املالبس وحلّتها بالذهب والفضة وطيبتها 
بأبهى العطور مما أدهش زوجها وجعله في حيرة من أمره، 
وعندما سألها عن مصدر املال حيث يعرف أنها ليست سارقة 
وهو لم يعطها، في املقابل من أين أتت بكل هذا املال لتجهيز 
ابنتها، وكان اجلواب الصــادم أنها كانت تأخذ من الطحني 
املخصص لهم كل يوم مبقدار حفنة وكلما جتمع مبقدار معني 
باعته باألسواق وجمعت النقود وقد دأبت على هذا األمر منذ 
والدة ابنتها حتى يوم زفافها وهذا ما أدهش زوجها وأسره 
ألنها حملت عنه حمال ثقيال كان يثقل كاهله وباألخص أنها 
غلت من مقدار ابنتها ومقامها بني قريناتها وبني أهل زوجها.
ورغم كل احلكمة التي تصرفت بها مرمي الصناع إال أن 
اجلاحــظ وصفها بالبخيلة وهي على خالف ذلك فهي امرأة 
مدبــرةو أي نعم أنها كانت تخبز مرة كل يوم إال أنها كانت 
لها أولويات أخرى وتطلعات وبُعد نظر، فهي كانت حتسب 
حسابا للزمن وهذا ما لم يعترف به اجلاحظ في كتابه، فهي 
كانت توفر بعدد الوجبات التي يأكلونها كل يوم ألجل أولويات 
مهمة البد ان تقوم بها في املســتقبل حتى ال ينظر لها بعني 
الشــفقة واالستهتار بني قريناتها ألنها لم تتمكن من القيام 

بواجبها جتاه أبنائها.
وعلى الرغم من أن اإلسالم أوصانا بعدم التبذير إال أن هناك 
فرقا بني املقتصد والبخيل، فلو كانت مرمي الصناع بخيلة كما 
ادعى اجلاحظ في كتاب البخالء ملا كانت كست ابنتها باخلز 
وهو أفخم أنواع احلرير وملا ألبســتها املجوهرات الفخمة، 
فالبخيل ال ينفق أبدا وهذا هو الفرق بينه وبني االقتصادي، 
فلــو كانت مرمي الصناع كما ادعى اجلاحظ بخيلة ملا أنفقت 
هذه األموال التي جمعتها بل لكانت ماتت وورثوه عنها كما 
هو حال البخالء عادة، ولكن حسن تدبيرها هو الذي جعلها 
تخطط لزفاف ابنتهــا منذ والدتها وهذا أعلى مراتب احلب 
أن تخطط ألجل مستقبل أبنائها وهذا مع األسف ما نفقتده 

كثيرا في أيامنا هذه.
فلو كان اآلباء يحرصون على التوفير ألبنائهم ألسعدوهم 
في اللحظات التي من املفترض أن يسعدوا فيها دون اللجوء 
لالقتراض والديون وضيق احلال فالتبذير سمة ذميمة مكروهة 
في اإلسالم وكذلك البخل فهو مذموم ولكننا كثيرا ما نكون 
بحاجة ماســة ألن نتقن فنون االقتصاد لنتمكن من احلياة 
بصورة كرمية وباستقاللية دون اللجوء ملعصية اهللا في الربا.
وهذه القصة التي نقلها اجلاحظ في كتابه كنا نتمنى لو 
انــه قام بالثناء على مرمي الصناع دون وصفها بالبخيلة إال 
أن أحدا ال ينكر أن هناك بعض الروايات في كتاب اجلاحظ 
لوصفــه للبخالء في موقعها إال أن مــرمي الصناع لم تكن 

تستحق هذا الوصف من اجلاحظ.
إال أن املرء منا حني يقــرأ أو تصل إليه معلومة البد أن 
تكون لديه القدرة على حتليلها ودراستها جيدا حتى ال نلقي 
باالتهامات او ننعت أحدا مبا ليس فيه ونحن ال نعرف ظروفه.

حكمة تزين جبــني بوابة قصر 
الســيف العامر منذ مئات السنني، 
قلعة للحكم وحكمة للمحكوم الوفي 
املخلــص، بوالء وانتمــاء ملا تعنيه 
حروفها وكلماتها املختصرة، ومعانيها 
الشاملة، ماضيها وحاضرها وملستقبلها 
الواعد خيرا بإذن اهللا لألفضل بأجياله 
املخلصني حكامــا ومحكومني بإذن 
اهللا، كما هــو عهد احلكمة املخلصة 
للديرة تواصلها أجيالها، كنز له أسرار 
جناح، حروفها األربعة تؤكدها مناهج 
تعليمهم للقرون املاضية واحلاضرة 
ببركة، وحتى ال نتقوقع بحدود عاديات 
الزمان وأحداثه مبدح وتذكار ماضيها، 
ونتنافس باعتزاز حلاضرها، ونتأمل 
للتطلع ملســتقبلها بال عمل وجازم 
األمل، نتابع كل جتديد بأفعال جادة 
دون خصومة حادة تؤخرنا مع عقارب 
ساعتنا املتسارعة بدقة حتركها لألمام 

لوضعها املطلوب.
ولنستفيد من جتارب الغير بتقدمه 
التقني العصري، وجديده بالتشييد 
واإلجناز كمــا يريد زمانه وال نأكل 
مما زرعه الغير فقط، وال نركب ما 
أنتجه اآلخرون ونفاخر! وال نلبس ما 
فصله اآلخرون ونتحدى! وال ندمر 
البشــرية، ونهمل طاقاتها!  ثروتنا 
بتعليم عليل ملستقبل جميل بأجياله 
تعليما وتخريجا، وتوظيفا يستحقه 
مجتمعهم، وترعــاه تخصصاتهم، 
تتنافس  مبعنى «دهنــا ملكبتنــا!» 
منتجاتنا لنا دون دخالء حاقدين بيننا، 
حاسدين نعمتنا بإخراجها حدودنا!

وهكذا بكل أمورنا نخطط وندرس، 
وننفذ ونتابع ما علينا ولنا دون غريب 
يدبر أمورنا ويهدم قالعنا وجسورنا 
ونحن غارقون بعسلنا املغشوش! كما 
املزعجة عن  اليوم  تتوارده توترات 
حوسة أموالنا وحقيقة أحوالنا املالية، 
ولغط مؤسساتنا ووزاراتنا، وجتربتنا 
البرملانية الدســتورية، والعبث فيها 

األسواء من تنقيحها!
وختاما: نقول للجميع أســباب 
اخلراب عدم مراجعة وتفعيل حكمتنا 
عنــوان مقالتنا ركزوا فيها تفلحوا، 
فالوقت كالسيف ما لم تقطعه قطعك! 
ديروا بالكم يا عيال ديرتنا، يرعاكم 

اهللا.

اجلمال احلقيقي له معان كثيرة 
عظيمة، معاني مضيئة، غالبا ما تكون 
مصدرا لقوة شخصيتنا وزيادة الثقة 

اإليجابية بنا.
جمال غير مبني على الشكل أو 
الصورة أو املظهــر، بل مبني على 
قيمة استثنائية عالية، ومعنى مختلف 
األلوان،  وعميق، كاختالف عمــق 

وبالثبات دائما ما ميدنا.
تلك القيمة التي لو اتســع أفقنا 
لها واســتوعبناها، ستغمرنا بذلك 
النور املبهر، وستكســونا بالتفاؤل 
والشــغف واألمل، ذلك كي ال نغلق 
حدودنــا وننطوي حتى في أصعب 

أوقاتنا.
وستلهمنا بحب أصغر التفاصيل 
وأبسطها، وجتعلنا نغوص في أعماقها، 

لنستشعر عبر املسافات بلذتها.
وفي الوقت ذاته ستبعثر ما تبقى 
لنا من فتات وترسبات ماضينا، والتي 
قد تكون أرهقتنا وأرهقت خواطرنا.

وذلك اجلمال االستثنائي هو وحده 
الذي سيكون كفيال بتغيير خصالنا، 
من أجل حتسني حياتنا، وسيعلمنا 
أيضا كيف وأين ومتى؟! نبتعد عن كل 
ما كنا آملني به ومتسكنا، إلى أن أصبح 
سببا رئيسيا في إيذاء ما نضمره في 
سرائرنا، سواء من قول أو فعل، أو 
أشياء كثيرة قد ال تساوي حفنة من 
تراب، لكنها كالرياح العاتية جرفتنا.

وما تلك األمــور إال عبارة عن 
أساس متني جلميع معاييرنا، والتي 
فــي اختالفها يكمن ما قصدناه، ما 
يجعلنــا ننظر إلى كل شــيء دون 
وطأة فوضوية، وبعيدا عن القرارات 

العشوائية.
يقال: طريق اإلحساس باجلمال 
يبدأ من داخل اإلنســان نفسه، في 

فرادته وجمال صنعه.
فقط كل ما علينا فعله حينها أن 
ننفض ذلك الصبر الصريع، لنتذوق 
أينما  لذلك اجلمال  املعنى احلقيقي 

وجد.
فكر، تأمل، تدبر، وحاول أن تبحث 
عن الطريق الذي تستحقه أنت، كي 

تنمو روحك من جديد وتزهر.

العامة، لألمانة إذا لم يكن وزير املالية 
احلالي جيدا فهو حتما ليس سيئا.

٭ ختاما: يدرك اجلميع أنه في أواخر 
البرملان تكثر االستجوابات،  عمر 
فاحلكومة على موعد بعد استجواب 
وزير املالية مع اســتجواب وزير 
الداخلية، وهناك أيضا من أعلن عن 
التربية والتعليم  استجواب وزير 
العالي، والســبب عدم تعاونه في 
تعيني بعض التخصصات للكويتيني 
وتعيني بنات وأبناء الكويتيات، وكأنه 
ال توجد وظائــف إال في التربية 
فقط، أوان التعيني لدى وزير التربية 
وليس لدى اخلدمة املدنية والتي ال 

تتبع وزارته!
٭ اخلالصة: استجوابات وقت بدل 
الضائع لن تفيد النواب شــعبيا، 
فالناخب الكويتي واع جدا، ويفضل 
إقرار قانون مفيد على مشــاهدة 
حفلة زار سياســي إلخراج جني 
الفســاد في آخر يــوم في عمر 

احلكومة.

تصريحات رئيسها االستفزازية التي 
تتدخل في شؤون مصر الداخلية 
وكأن مصر بلد الـ ٧٠٠٠ سنة يحتاج 
لرأي دولة رفضتها أوروبا وفشلت 
التأقلم مع محيطها اآلسيوي  في 
ولم جتد لها صديقا غير إيران التي 
دفعها اليأس والعقوبات واحلصار 

للتحالف غصبا وكرها مع تركيا.
زبدة الكالم: كل مصالح تركيا 
وكل عالقاتها مــع العرب هي في 
ميزان احترامها لسيادة دول الوطن 
العربي وإن سكتنا اليوم فسننطق 
غــدا، وإن جمدنا عن التحرك في 
الوقت احلاضر فإن األيام القادمة 
إن شــهدت املزيد مــن التطاول 
والطغيان التركي جتاه أي جزء من 
األمة العربية فسيكون الرد صادما 
وصارما من الشعوب العربية قبل 
حكوماتها ولن جتد تركيا صديقا 
أو موطأ قدم في الوطن العربي.. 

وقد أعذر من أنذر.

مواقع كثيرة. 
إن حتمل املسؤول املسؤولية 
الكاملة يقتضي شــجاعته التخاذ 
القرار وال مكان لأليدي املرتعشة 
والفكر املرتعش في مواقع اتخاذ 
القرار حيث انه عند انتشــار تلك 
األيدي املرتعشة في اتخاذ القرار 
عند القمم فإن العطاء املؤسسي يفقد 
قوة الدفع ومبررات وجوده وتتأخر 
أو تتعطل خططه ونتائجها وتدفع 
ثمنها املجتمعات بسبب مسؤول أو 
ثقافة أو بسبب رأي عام لم يدفع 

األمور إلى اجتاهها الصحيح.
فلندُع كل مســؤول أن يقوم 
املطلوبة منه والتي تؤدي  مبهامه 
إلى املصلحة العامة ودون تدخالت 
القرارات  من اآلخرين إلصــدار 
املتزنــة والتي تكون  الصحيحة 
للمصلحة العامة حتى نرقى بوطننا 
ملا فيه اخلير للجميع ونحقق التطور 

والتقدم املستمر.

بالقعــود والركــون، وال الناس 
استفادت من أحدهما!

يحدثنا القرآن عن موقع الدعوة 
ومكانة الدعــاة، فالدعوة هي لب 
وأساس دعوة وعمل األنبياء عليهم 

السالم، 
لنعد إلى النبع الصادق الصافي، 
وأعني الوحي، ولنر موقع الدعوة 
وموقع احلياة بل وموقع اإلنسان 

من كل ذلك!
فهناك ســورة اسمها «نوح»، 
وهي سورة تعرض أسلوب نوح 
گ، في الدعوة، وسعيه لهداية 
قومه، والتفتيش عن كل األبواب 
املوصلة للناس، ومحاولته گ، 
فتح كل األبواب املوصدة، مع لبثه 

(ألف سنة إال خمسني عاما)...!
وأقولها، الدعوة هي لب العمل 
لها،  اإلسالمي، والسياســة تبع 
ال تكون هي األصــل، فارجعوا 
للمساجد والقرآن والُسنة وتراث 
الســلف، وافرزوا أناســا ملهمة 
السياسة، وكفى اهللا املؤمنني القتال!

عن حيثيات االستجواب، فالوزير 
احلالي هو الوزيــر الوحيد الذي 
سعى بجدية إليجاد قرض إسالمي 
في مؤسسة التأمينات، وفي عهد مت 
تخفيض الفوائد الفاحشة التي كانت 
تأخذها التأمينات من املتقاعدين عند 
االقتراض أو ما يسمى االستبدال، 
وللوزير السبق في طلب الفوائض 
املالية لدى بعض الوزارات واجلهات 
احلكومية من اجل سد عجز امليزانية 

املصطنعة في ليبيا إلطالق يد تركيا 
في النفط والغاز الليبي دون مراعاة 
ملصلحة الشعب الليبي بالتحكم في 

مصادر دخله وموارده الطبيعية.
وكلنا نعلم وعلى أشد اليقني أنه 
لوال خشــيتها من العقاب الشديد 
والرادع الذي سيأتيها من اململكة 
العربية السعودية لتمادت ومدت يدها 
وتدخلت في الشأن اليمني. هذا غير 

تدفع ثمنه املؤسسة أو املرفق الذي 
يتولى قمة هرمه بينما التناقضات 
مستمرة دون صدق مع النفس. 

وإذا انتشــرت ثقافــة تنحي 
املسؤول طواعية إزاء ما يشعر به 
من تناقضات، فمما ال شك فيه أن 
تغييرات كبيرة ستحدث باملستويات 
اإلدارية املختلفة وتختفي التناقضات 
التي تعرقل العمل وتسيء لألداء في 

ونســمع حلقات الــدروس في 
املســاجد، ولم يعــد هناك من 
يسمون دعاة، وال نرى أو نسمع 
تلك الصيحات التنافسية بني الدعاة 
على مسجد أو مدعو أو صراعات 
فكرية تظهر هنا، وتلمع هناك، بل 
الكل هامد خامد، كأنهم يخشون أن 
يطلوا برؤوسهم ليروا ما يحدث 

في الساحة! 
نعلم أن السياســة باتت هي 
الهم الكبير، وهي الغاية واملنتهى، 
وأصبحت غاية ال وسيلة، والكل 
يتراكض صوبها، وفي النهاية ال 
الدعوة أقامت الدولة املنشودة، وال 
الدعاة سلموا من املدنية والتأثر 

«ورقة اإلصالح االقتصادي»، ورغم 
أن االقتراحات في الورقة لم يصدر 
فيها قــرار او قانون فيها، فإنها 
إذا صدرت مســتقبال فستصدر 
إما مــن وزراء آخرين غير املالية 
وبالتالي هم من سيحاسبون وليس 

الشيتان فقط.
ال عجب أن أغلب نواب مجلس 
األمة أعلنوا جتديد الثقة بالوزير 
قبل موعد التصويت، فبغض النظر 

ولتعميق احلــرب األهلية القائمة 
هناك.

وفي نفــس الوقت ال تريد أي 
دولة عربية، ونحن األولى ونحن 
األقرب، منافســتها في تدخالتها 
بالوطن العربي لتستفرد به وحتقق 
مصاحلها التي هي باألساس هدف 
وسبب تدخالتها، وال أكبر دليل على 
ذلك غير سعيها مع ربيبتها احلكومة 

من املسؤولني الذين تركوا عملهم 
بســبب تلــك التناقضــات التي 
اكتشــفوها فجــأة، ولكن بعض 
املسؤولني الذين لم يتركوا وظائفهم 
لهذه األسباب يعيشون في تناقض 
بني ما يجب عمله واقتناعهم به متاما 
وبني ما هو مطلوب منهم تنفيذه، 
وفي هذه احلالة يبقى املســؤول 
في حالة انفصام إداري وسياسي 

العطب والبعض اآلخر في طريقه 
لذلك، واجلميع متفق على كارثية 
هذا اليوم، وعلى عظم آثاره املدمرة 

واملهلكة لألمة!
للنظر والذي  الالفــت  ولكن 
يحز في النفس وجعلها في تيه، 
الســريعة بوعي  هو االستجابة 
وبدون وعي، لهــذا احلدث، ولم 
احلاجيات مع كنس ما له من آثار، بل 
وانزواء البعض عن العمل والدعوة 
وهداية الناس، وذلك ما نالحظه من 
تشتيت الدعوة، وضياع الدعاة، كما 
السكران  إبراهيم  الكاتب  جسده 
في املسلكيات وغيره من الكتب. 
وقــد صدق! فلــم نعد نرى 

أن االســتجواب حق  ال شك 
دستوري وأداة لتعديل أي اعوجاج 
في سياسات احلكومة، وال مينع أن 
يستجوب الوزراء كل أسبوع، كما 
في الدول الدميوقراطية ليشــرح 

سياسته جتاه قضية معينة.
ولكن ما حصل في االستجواب 
الثاني لوزير املالية مبارك الشيتان 
املقدم من النائب رياض العدساني 
للمرة الثانية وبنفس احملاور تقريبا، 
هو في احلقيقــة مضيعة لأليام 

األخيرة من عمر مجلس األمة.
العدســاني متابع جيد للشأن 
اآلراء  االقتصادي ولديــه بعض 
النيرة، ولكنه بدال من أن ينصح 
الوزيــر او احلكومــة يتجه إلى 
االستجواب لعرض أو استعراض 
وجهة نظره في القضايا االقتصادية.

 خلصت كلمة النائب د.بدر املال 
في جلسة االستجواب رؤيته والتي 
أشاركه فيها وهي أن الوزير متهم 
بقرارات لــم يتخذها بعد، ومنها 

على طريقة الزميل العزيز علي 
الفضالة بدون مقدمات ومن اآلخر 
هذه املقالة هــي رد على التهديد 
الذي تلفظ به وزير الدفاع التركي 
خلوصي ضد الشقيقة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
له حدك واسترح والزم  نقول 
حــدودك، فمن ميس اإلمارات هو 
كمن ميس ٢٢ دولة عربية بحكوماتها 
وشعوبها وحتى الدول التي لكم بها 
قواعد تركية فستنهض شعوب تلك 
الدول وتسير باآلالف إلى قواعدكم 
العسكرية ومصاحلكم وتكسرها 
على رؤوس جنودكم ومواطنيكم 

املتواجدين في تلك الدول.
بلغ الطغيــان والغرور التركي 
أنها تريد استباحة أرض عربية مثل 
سورية وحتتل جزءا من أراضيها 
ليرابط فيها بعض عمالئها وأتباعها، 
وهي كذلك ترسل املرتزقة إلى ليبيا 
الفتنة فيها  نار  لزيادة وإشــعال 

عندما نتطلع ملا يحدث حولنا 
مــن آن آلخر، فإننــا جند بعض 
التي يصعب  التناقضات احمليرة 
قبولها ببســاطة، فهناك تغييرات 
باملواقف قد تكون صادرة بسبب 
عدم طاعتهم أو االمتثال ألوامرهم، 
وهناك مواقــف تختلف اختالفا 
جذريا عما يجب القيام به في أوقات 
متقاربة فيصعب قبول أي تفسيرات 

لتلك االختالفات. 
واألمثلة حولنا كثيرة ومن غير 
املمكن حصرها وال يقبل العقل فكرة 
تغيير املعطيات املتسارع الوتيرة 
الذي يفــرض الكثير من املواقف 
املتناقضة، ولكن في بعض الدول 
عندما يجد املســؤول عدم قدرته 
على القيام مبسؤولياته التي يقتنع 
بها فإنه يكون صادقا مع نفســه 
باالســتقالة حتى ال يقع في تلك 

التناقضات. 
ولكن ومع األسف هناك األقلية 

القول احلديث  نافلة  لعله من 
حول أهمية السياســة واخلطاب 
السياسي في الدعوة إلقامة شعائر 
اهللا تعالى، ومنهجية القرآن في ذلك!
فتلك قضية قد أشبعت بحثا 
أملك مزيدا  ودراسة، وال أظنني 
فيها، ولكن هنا أحتدث عن موقع 
الدعوة والدعاة اليوم في أرجاء هذه 
الدعوي  العمل  احلياة، وافتقادنا 
العام واخلاص، والتربية الدعوية 
اإلميانية املسجدية، وااللتهاء من 
قبل البعض بسفاســف األمور، 
وبالقليل املهم، وتفضيل املهم على 
األهم وواجــب الوقت، بل وعلى 
ضياع سلم األولويات في عموم 
التيار اإلسالمي في مشارق األرض 
ومغاربها، إال النزر اليسير والنادر 

ليست له قاعدة!
ال نشــك في أن ألحــداث ١١ 
سبتمبر األثر البالغ واملمزق للحركة 
اإلسالمية على جميع املستويات، 
اخلطــاب واملؤسســات والعمل 
والتأليف وغير ذلك، فبعضه أصابه 

رؤية قلم

املخترعون.. 
ألم يحن 
الوقت؟!

Ghadeer.r.alabdali@gmail.comغدير العبدلي

اجلاحظ ظلم مرمي الصّناع
في كتابه «البخالء»

عزة الغامدي

في الصميم

استِرح.. 
اإلمارات وراها

٢٢ دولة عربية
@ghunaimalzu٣byم. غنيم الزعبي

ألم وأمل

تناقضات محيرة
د.هند الشومر

ومضة فكر

ارجعوا ملتنفسكم.. أيها الدعاة!
 jumaian.abd@hotmail.comعبدالرحمن اجلميعان

صدى األحداث

استجواب 
الرتويت وحفل 

الزار السياسي
عادل عبداهللا املطيري
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إعداد: هادي العنزي

بدأت الغوص بدايات سنة ٢٠١١ وكنت أغوص باملعدات (السكوبا) مع أبناء 
عمــي في اجلــزر الكويت اجلنوبية أم املرادم وقــاروه، وبعدها أخذت دورة 
بالغوص احلر (Free dive) في ســنة ٢٠١٥ ومعها بدأت بهواية صيد السمك 
عن طريق املسدس البحري، وأكثر األماكن التي يوجد فيها تنوع باألسماك 

هي اجلزر واالقواع اجلنوبية وباألخص جزيرة قاروه وشيب أم ديره.
البحر األحمر لغوص االسكوبا

ويضيــف: أول مكان غصت فيه هو جزيرة أم املرادم وكنت أذهب لها مع 
ابن عمي هادي الهران، وأفضل أماكن الغوص هي جزيرة قاروه حتصل فيها 
أســماك امليافر مثل الهامور والفسكر والشــعري باألحجام الطيبة وأسماك 
البحر املفتوح مثل الچنعد والربيب والقفدار، وأيضا غصت خارج الكويت 
في اململكة العربية الســعودية في البحــر االحمر وكان من االماكن اجلميلة 
جدا للغوص، وباألخص الغوص باملعدات (الســكوبا) وغصت في ســلطنة 

ُعمان فيها أنواع كثيرة من األسماك وبأحجام كبيرة.
أساس الصيد الهدوء

ويتابع: سمكة الچنعد من اكثر األسماك التي يحرص الغواص على اصطيادها 
ألنها من األسماك احلذرة والسريعة وتشكل حتديا كبيرا للغواصني، ويجب 
على الشخص أن يكون هادئ األعصاب وسريعا في اقتناص الفرصة لرميها، 
ومن أهم أساسيات إصابة السمجة هو هدوء األعصاب والتركيز على الهدف 
وســرعة اقتناص اللحظة ألن السمجة غالبا ما تعطيك سوى فرصة واحدة 

اذا ما صدتها فيه راحت عليك.
غوص املياه الضحلة والعميقة

ويضيف: يســتخدم مسدس الســير في البحر املفتوح والتي يكون فيها 
الهدف (السمكه) على مسافة بعيدة عادة ومسدس الضغط يستخدم في املياه 
الضحلة والتي يكون فيها الهدف عادة قريبا من الغواص، وأنا افضل استخدام 
مسدس السير الن صيانته بسيطة وسهلة وغير مكلفة، طبعا يختلف غوص 

املياه الضحلة عن الغوص في املياه العميقة ولكل منها سلبيات وإيجابيات، 
ففي املياه الضحلة عادة تكون الرؤية غير صافية (دخلة) أما في املياه العميقة 
فــي الغالب الرؤية تكون صافية، ولكن الغوص في املياه الضحلة ال يرهق 
الواحد مثل الغوص في املياه العميقة، لذلك الغوص في املياه العميقة ميكن 

يعرض الغواص لإلصابة بالبالك اوت وهو(تعرض الغواص لإلغماء حتت 
املاء) طبعا اذا لم يتبع اإلجراءات التي تعلمها من دورة الغوص.

دورة الغوص مهمة جدًا

ويقــول: أكبر خطر علــى الغواص هو الذهاب للغــوص لوحده من غير 
زميــل أو الغوص من غير أخذ دورة، وســأحتدث عن جتربتي الشــخصية 
كنت أغوص قبل من غير ال آخذ ليســن غوص، بس من بعد ما أخذت دورة 
الغوص اكتشــفت أخطاء كنت أسويها من غير ما ادري كانت ممكن تعرض 

حياتي للخطر.
مضايقات

ويضيــف: اكثــر ما يضايقنــا كغواصني بعض أصحــاب الطراريد وعدم 
التزامهــم في نظافة البحر ورمي املواد البالســتيكية التي ال تتحلل وتضر 
البيئة البحرية، وأيضا بعض أصحاب قوارب الصيد عندما يرمون شــباك 
الصيد فوق أماكن الشــعاب املرجانية ويتركونها لتصبح مقبرة لكثير من 

األسماك والكائنات البحرية.
ختامية

واختتم الهران قائال: انصح اخواني الغواصني املبتدئني في هذه الهواية 
عدم الغوص من غير أخذ ليسن للغوص وان يلتزم الشخص بأخذ احتياطات 
األمن والســالمة وعدم الغوص لوحــده دون مرافق وان يحافظ على البيئة 
البحرية وعدم إلقاء النفايات ولتبقى البيئة البحرية نظيفة وصحية لتستمر 
لألجيال القادمة ليتمتعوا بها كما نتمتع بها نحن اآلن، كما أمتنى من إخواني 
رواد البحر من أصحاب اجليت ســكي وبعض قــوارب النزهة االنتباه على 
العالمات الرشــادية التي توضح أنه يوجد غواص في املاء عند املرور فوق 
أماكــن الغوص، وأن يتعلمها اذا لم يكن يعرفهــا وأيضا اخواني الغواصني 
االلتــزام بوضع العالمــات التي توضح بوجود الغــواص حتت املاء، وربي 

يحفظ اجلميع.

الهران: أكبر حتدٍّ
للغواصني.. اجلنعدة

جزيرة قاروه األفضل فيها أسماك امليافر الهامور والشعري والفسكر
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عندما يقف النجم السعودي الشاب مهند احلمدي أمام الكاميرا يسرق من 
دون تعمد العيون واملشاعر، فهو فنان موهوب إلى أبعد مدى وطموح، وقدم 
أعماال درامية مهمة مثل مسلسالت «جمان» و«دفعة القاهرة» و«وصية بدر» وجسد 
هذه األدوار بإحساس كبير، ويقدم األداء السهل املمتنع وهو أمر ليس بسيطا 
بل يحتاج كثيرا من اخلبرة والقدرات التمثيلية واملوهبة الكبيرة. «األنباء» حاورت 
مهند عبر الهاتف، حيث حدثنا عن عمله اجلديد «دفعة بيروت» الذي يصوره 
حاليا، وعالقته بزمالئه الفنانني ومخرج املسلسل، وتطرق الى اختياره كوجه 

إعالني ألحد البراندات الشهيرة، وأمور اخرى كثيرة من خالل احلوار التالي:

حوار - ياسر العيلة

عندما يقف النجم السعودي الشاب مهند احلمدي أمام الكاميرا يسرق من 

أعماال درامية مهمة مثل مسلسالت «جمان» و«دفعة القاهرة» و«وصية بدر» وجسد 
هذه األدوار بإحساس كبير، ويقدم األداء السهل املمتنع وهو أمر ليس بسيطا 
بل يحتاج كثيرا من اخلبرة والقدرات التمثيلية واملوهبة الكبيرة. «األنباء» حاورت 

مهند احلمدي لـ «األنباء»: مهند احلمدي لـ «األنباء»: مهند احلمدي لـ «األنباء»: مهند احلمدي لـ «األنباء»: مهند احلمدي لـ «األنباء»: مهند احلمدي لـ «األنباء»: مهند احلمدي لـ «األنباء»: مهند احلمدي لـ «األنباء»: 
اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»اجلمهور سيكرهني في «دفعة بيروت»

اعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفنياعتبر مشاركته في املسلسل أهم جتربة في مشواره الفني

هذا الزمن من املهم ان يكون للفنان 
بزنس خاص؟

 ٭ البزنــس اخلاص أمر البد على 
أي إنسان ان يقدم عليه، وهذا من 
ابسط حقوقه، ألنني أرى من يتجه 
لهذا املجال وينجح فيه، فهذا ليس 
بالشيء السهل، ويعتمد على أشياء 
كثيرة أهمها الذكاء في اختيار نوع 
البزنس، وأنا واحلمد هللا انتهيت من 
أول مشروع جتاري لي وهو عبارة 
عن كافية يحمل اسم (HH cafe) مع 
شريكي احمد احلريبي وسيكون 
الفرع األول له بالكويت، ولكن تأجل 
حفل افتتاحه بسبب «كورونا»، وأنا 
وشريكي احمد احلريبي «مسويني 
شــي قــوي وكبير وتعبنــا عليه 
جدا»، وان شاء اهللا سيكون شيئا 
عامليا، وعندي مشروع آخر إذا مت 
بإذن اهللا فسيكون مشروع العمر 

بالنسبة لي.

فنيا، وهو مكتشف مهند احلمدي، 
واعتبره أخي األكبر، واهللا يشهد 
أنني ال أبالغ بكالمي هذا، وأنا أقول 

ذلك بكل حب.

هل توقفت عن تقدمي البرامج في 
«mbc» أم ستستمر كمذيع بجانب 

عملك كفنان؟
 ٭ لن أتوقف عــن تقدمي البرامج 
ألنني بالنهاية فنان وأحب التنوع 
في كل ما اقدمه، وال أجد مشكلة في 
تقدميي برنامج حملطة «mbc» ألنها 
بيتي األساسي، ولوال اهللا سبحانه 
وتعالى ثم «mbc» ما كنت صرت 
مهند احلمدي، باإلضافة الى أنني 
احب التقــدمي اذا ما توافر شــيء 

يناسبني.

سبق انك أعلنت عن مشروع 
جتاري خاص بك، في رأيك هل في 

على املســتوى الفني وليس على 
املستوى املادي.

كلمنا عن كواليس وأجواء تصوير 
«دفعة بيروت» خاصة أن اكثر 

الفنانني الذين معك اآلن سبق وان 
عملتم معا في «دفعة القاهرة»؟

 ٭ كواليــس العمل لطيفة وحلوة 
وتسودها احملبة ونتعامل كأسرة 
واحدة، وقد توقفنا فترة بســبب 
«سالفة» كورونا، ولكن احلمد هللا 
دارت عجلة التصوير مجددا، وكلها 
مسألة وقت وننتهي من املسلسل. 

ماذا يعني لك املخرج علي العلي؟ 
وما البصمة التي تركها فيك 

على املستوى الفني واملستوى 
االنساني؟

 ٭ املخــرج علــي العلــي هو األب 
الروحي لي، وهو أستاذي وملهمي 

ماذا يعني لك أن يتم اختيارك 
لتكون الوجه اإلعالني لبراند 

شهير مثل «الدو»؟ وهل هذه هي 
املرة األولى التي تكون فيها الوجه 

االعالني أم سبق لك ذلك؟
 ٭ يعني لي انني واحلمد هللا بدأت 
احقق جزءا من األشياء التي أريد 
أن أصل اليها في حياتي، وأن اكون 
وجها إعالنيا ملاركة عاملية منتشرة 
بني النــاس وماركة محترمة على 
مستوى عال وعاملي، وهذه ليست 
املرة األولى فقد ســبق أنني كنت 
الوجه اإلعالنــي ملاركة «كارولينا 
هريرا» العاملية، واحلمد هللا كنت 
الوجه اإلعالني عبر الشرق االوسط 
ألحد عطورها «باد بوي» وعملت 
أيضا مع براندات شــهيرة أخرى 
مثل روبرتو كافالي وسامســوجن 

وغيرها.

 انت تصور حاليا مسلسل «دفعة 
بيروت» كم املتبقي على انتهاء 

التصوير؟ وما االختالف بني دورك 
فيه ودورك العام املاضي في «دفعة 

القاهرة»؟
 ٭ بالفعل، أنا أصور حاليا في لبنان 
مسلســل «دفعة بيروت» ومتبقي 
على التصوير من شهر ونصف إلى 
شهرين إن شــاء اهللا، واالختالف 
كبير بني دوري في «دفعة القاهرة» 
و«دفعة بيروت»، فأنا أقدم في «دفعة 
بيروت» كاركترا مختلفا وليست له 
عالقة بـ «دفعة القاهرة»،  والقصة 
مختلفة ودوري سيكون مستفزا 
جدا للجمهــور، وميكن ان يحدث 
تضارب مشــاعر عند املشاهدين، 
فمنهــم مــن ســيكرهني وآخرون 
سيلتمسون العذر لي، ولكن أتوقع 
أن الغالبية سيكرهوني، وأنا متأكد 
أن «دفعة بيروت» ســيكون عمال 
مختلفــا كليا وجديدا وعظيما من 
دون مبالغة وستشــاهدون ذلك، 
لــذا اعتبر املسلســل اهــم جتربة 
قدمتها في حياتــي بالرغم من أن 
جتاربي السابقة تعد على أصابع 
اليد الواحدة، ولكن احلقيقة ان هذا 
العمل هو اهم جتربة ملهند احلمدي 

مهند أثناء تصوير دعاية «الدو» مهند احلمدي مع املخرج علي العلي

علي العلي أبي الروحي وأستاذي وملهمي.. ولوال اهللا ثم «mbc» ما كنت صرت مهند احلمدي
حققت جزءًا من أحالمي باختياري وجهًا إعالنيًا ملاركات عاملية

اخلرجي: «مقاطع الغيتار» رحلة ممتعة.. ومستمر فيها
ً قال إنه يطرحها منفصلة عن أغنياته ومتزج بني اللونني الشرقي والغربي واجلمهور يطالبه بها دائما

مشاري السلطان: «الكورونا» فادتني..
و«ما انكسر حلد» متثلني!

مفرح الشمري

مشاري السلطان، شاعر 
كويتي يشق طريقه حاليا 
في الساحة الغنائية بخطى 
ثابته ليصل إلى ما يريد.

الســلطان،  مشــاري 
خالل الفترة املاضية طرح 
ثــالث أغنيــات حتمل بني 
طياتها الكثير من املعاني 
اجلميلة في احلب واملعاناة 
األولــى  واإلحســاس، 
بعنوان «مــا أعوفه» التي 
غناهــا باللهجــة العراقية 
الســندي وحققــت  علــى 
نسبة مشاهدات عالية في 
اليوتيوب الشيء الذي دفع 
الســلطان لكتابــة أغنيته 
الثانية التي تعني له الكثير 
ومتثله حســب كالمه مع 
«األنبــاء» وهــي بعنوان 
«ما انكســر حلد» وغناها 

ناصر املانع وسيعيد السلطان تسجيلها في 
االستوديو بالفترة املقبلة وبتقنيات أفضل ألن 
تسجيلها كان في البيت، أما األغنية الثالثة 
فكانت بعنوان «فقدت إحساسك» من غناء أحمد 
القطان وتصدى لتصوير أغنيتي «ما اعوفه» 

و«فقدت إحساسك» املخرج صالح املطوع.
وعن جائحة الكورونا وانتشارها، متنى 
الشاعر مشاري السلطان من خالل «األنباء» أن 
يحفظ الكويت وأهلها ومن يقيم على ارضها 
من هذا الوباء. وأضاف: «الكورونا» على الرغم 
من سلبياتها، إال أنها فادتني كثيرا وجعلتني 
أرتب أفكاري وأموري ومراجعة نفسي بنظام 

حياتي وتنمية مواهبي، وهذا األمر من األمور 
اإليجابية في الظروف الراهنة التي نعيشها 
حاليا وأنصح كل من لديه موهبة ان ينميها 

في هذه الفترة حتى يصل إلى ما يريد.
وشكر الشاعر مشاري السلطان من خالل 
«األنباء» كل من دعمه وشجعه ملواصلة كتابة 
الشعر وخص بالذكر «أوالد خاله» آل بورسلي 
الذين اتصلوا عليه وشجعوه باالستمرار في 

كتابة الشعر.
وعن جديده قال: أرتب حاليا لعمل غنائي 
مــع املطربــة رهف جيتارا وأمتنــى أن ينال 

إعجاب اجلميع.

أغنيته «ما أعوفه» حققت نسبة مشاهدات عالية في اليوتيوب

نادين تبكي لبنان بأغنية «بيروت موجوعة»

doua_khattab دعاء خطاب

عبّرت ملكة جمال سورية والعرب د.نادين 
فهد عن حزنها على األوضاع التي وصل إليها 
لبنان والتفجيرات األخيرة التي دمرت ميناء 
بيروت وراح ضحيتها عدد كبير من الضحايا 
بني قتيل ومصاب، وبكت فهد على حال لبنان 
بتسجيل اغنية «بيروت موجوعة» من كلماتها 
وأحلانها ومن توزيع حسام حمدي ومكساج 
وماسترينغ استديوهات تيمبو، فيما تصدى 

للمونتاج واإلخراج تامر القط.
وقالت نادين فهد خالل حديثها لـ«األنباء»: 
كتبت األغنية وحلنتها خالل ربع ساعة حيث 
سيطرت علي حالة من احلزن واألسى عبرت 
عنها في كلمات األغنية، وأضافت ان العمل 

كله استغرق ٤ ساعات.
ورفضت فهد ان تظهر من خالل االغنية، 
موضحة ان كل ما يشغلها كان ايصال صوتها 
ومشاعرها جتاه كارثة انسانية هزت اجلميع، 
خاصة انهــا كانت تقضي عطلتها الصيفية 
في بيروت العام املاضي في الفترة نفسها، 
ودعت اهللا ان يحمي اهللا لبنان ويعم السالم 
العالم اجمــع للمضي قدما في احلياة دون 

خوف من الفقد وخسارة األحباء.
بكاء القلوب على بيروت الذي جســدته 
نادين فهد في اغنية «بيروت موجوعة» تداوله 
رواد التواصل االجتماعي، مهدين الســالم 
لبيروت املتعبة، لرمادها وحجرها وضجيجها 
الســاكن خلف الغبار، حيث قدم املغردون 
صرخة مدوية زلزلت القلوب وأدمعت األعني.

أرسلت عبر «األنباء» تعازيها لـ «ست الدنيا»

ملشاهدة الڤيديو

منى زكي تعود إلى «تقاطع طرق»
عــادت الفنانــة منى زكي 
الى بالتوه مسلسلها «تقاطع 
طرق» هذا األسبوع مع املخرج 
تامر محسن الستئناف تصوير 
مشــاهد العمل فــي الديكور 
الرئيسي بأحد االستوديوهات، 
املشــاهد  تتضمــن  والتــي 
الداخليــة، وذلــك بعد توقف 
٣ أشهر بسبب أزمة ڤيروس 
كورونا التي تسببت في خروج 
العمل من شهر رمضان املاضي. 
وذكرت تقاريــر صحافية ان 
املخــرج تامــر محســن قرر 
االنتهــاء مــن التصوير قبل 
نهاية العام اجلارى، لتنافس 
منى زكي بالعمل في موســم 
شهر رمضان املقبل لعام ٢٠٢١، 
حيث انتهت من تصوير ٣٠٪ 
من األحداث التي جتمع بينها 
وبني محمد فراج وتايســون 

«محمد ممدوح». 
وتعود منى زكي الى دراما 
رمضــان بعد غيــاب ٤ أعوام 
لتناقش ملف اخليانة الزوجية 
في مسلســلها اجلديد، حيث 
تتزوج من الفنان محمد ممدوح 
ويخونهــا مــع امــرأة أخرى 
وتدخــل في صراعات طويلة 
معه وتسافر بعدها حتى تقابل 
محمد فراج ويحدث أمر يغير 

مجرى األحداث.

عبداحلميد اخلطيب

العزف على اآلالت املوســيقية ال يســتطيع أي 
مطرب ان يجيــده، فالغالبية يكتفــون بأصواتهم 
فقط، وقلة الذين يجمعون بني الغناء والعزف معا 
ومنهم املطرب الكويتي الشاب فيصل اخلرجي الذي 
جعل شغفه باملوسيقى يتجه الى العزف على اآلالت 
املختلفة، خصوصا الغيتار الذي ارتبط به وجتانس 
معه وأصبح قاسما مشتركا في اعماله الغنائية سواء 

كانت البومات كاملة او اغاني منفردة.
فيصل ومع التدريب املســتمر على الغيتار بدأ 
منذ فترة في طرح مقطوعات «غيتارية»، منفصلة 
عن اغنياته، متزج بني اللونني الشــرقي والغربي، 
فحصد إعجــاب اجلمهور الذي اصبــح يطالبه بها 

بصفة مستمرة.
وفــي تصريح لـ «األنباء»، قــال اخلرجي: بدأت 
ممارســة العــزف علــى الغيتار منذ وقــت طويل، 
خصوصًا ان تلك اآللة املوسيقية لديها القدرة على 
حتريك املشاعر بشكل كبير، باالضافة الى ان العزف 
عليها متنوع ما بني املوسيقى الكالسيكية واجلاز 
والروك وغيرها من االلوان، مستدركا: ما وصلت اليه 
من إجادة في العزف على الغيتار لم يكن مصادفة، 
لكنــه نتيجــة تدريب وتعب وتطوير مســتمر في 
االمكانيــات إلتقانها، مســتدركا: يوجد مطربون ال 
يعزفــون وناجحون ألن امكانياتهم وموهبتهم في 
الغنــاء فقط، ومن وجهة نظري الشــخصية ارى 
انني كمطــرب البد ان تكون عندي ادواتي التي 
استخدمها غير الغناء ومنها العزف والذي يجعل 
االذن موسيقية واالختيارات افضل، ومن خالله 
استطيع التعبير عما اشعر به بطريقة مباشرة.

وتابــع: بعد طرح اغنية «انت مو بروحك» 
التفت اجلمهــور اكثر الى الغيتار في اغنياتي، 
واحبوا اللون املوســيقي الذي قدمته، فقررت اخذ 
مقاطع الغيتار من اعمالي الغنائية وقمت بنشرها على 
«السوشيال ميديا»، ووجدت تفاعال كبيرا بطريقة 
جميلة اســعدتني وشــجعتني على تقــدمي املزيد، 
مضيفا: سبب جناح هذه املقاطع أنها المست مشاعر 
الناس وعبرت عما بداخلهم، مشيرا الى ان افكار تلك 

املقاطع وكلماتها مأخوذة من مواقف حقيقية حتدث 
في احلياة اليومية وهو يقوم بترجمتها في اغنيات.
وتابع: ال اقلد احدا في عزف الغيتار وإال ملا كنت 
وصلت الى هذا النجــاح، فالتقليد يقيد الفنان وال 
يجعله مبدعا، واالنسان الذي يقلد جناحه محدود، 
انا من خالل مقاطع الغيتار اصطحب اجلمهور في 
رحلة ممتعة الى سماع نوع موسيقي جديد بطابع 
خــاص ومختلف عن اآلخرين، مؤكدا ان االســاس 
بالنسبة له هو االغاني الرسمية التي يطرحها من 
وقت آلخر، اما مقاطع الغيتار فهي خط مواز احبه 
الناس، ملحما الى انه مستمر في االثنني، الفتا الى 
انه توقف االشهر املاضية عن طرح مقاطع الغيتار 
لكي يشتاق متابعوه له، كاشفا عن انه بصدد العودة 

مبقاطع مختلفة بخلطة جديدة.
وعن االستضافات «الاليف» وهل يجد صعوبة في 
عزف الغيتار مباشرة، رد: كثيرون على «انستغرام» 
من داخل الكويت وخارجها يتواصلون معي ويريدون 
مني ان اظهر في لقاءات «اليف» النني احتدث على 
طبيعتي من غير اي رســميات، وهذا الشيء اوجد 
تقاربــا بيني وبــني جمهوري العزيــز، وال اجد اي 
صعوبــة ابدا في العزف علــى الغيتار «اليف» الن 
هناك جتانســا بيني وبينه كما ذكرت بعد متارين 
وتطوير وبحث مستمر، وهذا انعكس على الشكل 
الذي يصل الى اجلمهور في كل مكان وردود االفعال 
االيجابيــة احملبة لهذا اللون املوســيقي وهذه اآللة 
املتميزة، مشيرا الى انه يجهز ألغنية جديدة سترى 
النور قريبا بعنوان «أحلى رواية» من أحلانه وتوزيع 
موسيقي خالد الزوادي (فرقة االخوة البحرينية)، 
ويعتمد فيها على الغيتار، لكن عاد وقال: قد تكون 
للمــوزع املوســيقي وجهة نظر اخــرى عند ظهور 
االغنية في شــكلها النهائــي، وليس بالضرورة ان 

يكون الغيتار فيها.
اجلدير بالذكر ان آخر اغنيتني طرحهما املطرب 
الشاب فيصل اخلرجي، هما: «قولي وين اروح؟»، 
 ،sham من كلماته وأحلانه وتوزيع موسيقي ومكس
و«عايش في الغرام» للمؤلف أحمد الفيلكاوي ومن 
أحلان فيصل اخلرجي وتوزيع بيتر كمال، وحصدت 

االغنيتان جناحا الفتا.
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للمراسلة

كيفية التخلص من اإلرهاق خالل ثوان

ابتكر األطباء األميركيون عالجا أطلقوا عليه (عالج 
التعب في ثوان قليلة عن رجال  الثواني)، ألنه يزيل 
األعمال الذين يقضون يومهم في اجتماعات ومقابالت 
مرهقة، العالج يتضمن خمسة مترينات بسيطة ميكن أن 
يؤديها رجل األعمال بعد العمل أو أثنائه حتى ال يتوقف 

عن ممارسة مسؤولياته.
يتمثل التمرين األول في حتريك الرقبة الى اخللف 
مع إغماض العينني ملدة خمس عشرة ثانية فقط، حيث 
يفيد ذلك في راحة العني وكسر امللل الذي يشعر به املرء، 

كما يفيد في استرخاء الرقبة والصدر.
أما التمرين الثاني فيتمثل في الضغط على األسنان 
الى األمام  الفك األسفل  بشكل خفيف جدا، مع تقدمي 
قليال، ويجب أن يستمر أداء هذا التمرين ثالثني ثانية، 
ويتم في منتصفها حتريك الفكني بشكل عادي ثم العودة 
الى الوضع األصلي. وهذا التمرين يريح الوجه والفكني، 
حيث يقضي رجال األعمال - أحيانا - ساعة أو أكثر في 
حديث متواصل. أما التمرين الثالث فيتمثل في وضع ساق 
على ساق، وإمساك الساق العليا باليدين، وذلك باإلضافة 
الى إمالة الرقبة الى األمام قليال، وإغماض العينني، هذا، 
ثانية، يتم بعدها تبديل  التمرين ملدة ثالثني  ويستمر 
الساقني. وقد تبني أن هذه احلركات تساعد في تخليص 
اجلسم بالكامل من التقلصات الناجتة عن اجللوس على 
املكتب لفترات طويلة بال استرخاء. أما التمرين الرابع 
فيتمثل في ثني الذراع إلى اجلنب بحيث يالمس كف 
اليد اليسرى الكف اليمنى ملدة خمس عشرة ثانية، ثم 
يتم التبديل باليد األخرى، وعلى أن يكون اجتاه النظر 
عكس اليد املتحركة. ويفيد هذا التمرين الرقبة واألكتاف 
والوسط. أما التمرين األخير فهو يتمثل في اجللوس 
بشكل عادي على أحد الكراسي، ثم امليل بكل ثقل اجلسم 

إلى اليمني ملدة ثالثني ثانية، وإلى اليسار بنفس املدة.
وهذا التمرين يفيد منطقة الوسط، وينشط الدم بالرأس.

هذا، ويؤكد األطباء أن هذه التمارين اخلمسة، والتي 
ال تستغرق أكثر من خمس دقائق فقط تؤدي إلى إزالة 
اإلرهاق وضغط الدم من جراء تراكم ضغوط العمل على 

رجال األعمال وغيرهم.
كما ينصح األطباء األميركيون رجال األعمال باملواظبة 
على حمامات السونا مرتني أسبوعيا، على اعتبار أنها 
أبسط وأسرع وسائل التخلص من اإلجهاد والشد العصبي 

الذي ميكن أن يؤثر على اجلسم بشكل سيئ.

احلوت

ستيفاني صليبا

كيف بدأت كرة القدم؟

لعبة كرة القدم كما نعرفها اليوم اخترعت في اجنلترا 
مصادفة، في يوم من أيام ١٨٢٣. حتى ذلك احلني كانت 
لعبة الكرة التي يلعبها االجنليز تقوم على ضرب الكرة 
بالقدم بحركة تشبه ضرب كرة القدم اليوم وإن كانت 

قوانينها مختلفة.
في ذلك اليوم كان أحد الالعبني يدعى وليم وب ليس، 

وكان من طلبة كلية «ُرجبي».
بالكرة وركض  إليس  اللعبة أمسك  وفي منتصف 
بدال من أن يركلها بقدمه. وقد جر اختراق قانون اللعبة 
الى  الفريق  انتقادات كثيرة، واضطر قائد  إليس  على 
أن تلك احلركة  املقابل. غير  الفريق  االعتذار من قائد 
غير القانونية كانت بداية لعبة جديدة،  ألن املجادالت 
وردود الفعل جعلت اللعبة القدمية تتطور لتصبح لعبة 

كرة القدم احلديثة.
أما طريقة إليس فقد نحت نحوا مختلفا وحتولت 
الى لعبة الرجبي االجنليزية نسبة الى الكلية التي كان 

اليس ينتمي اليها.
وهكذا فإن عمر كرة القدم حديث نسبيا. ومع أنها 
املتحدة مثال فال  الواليات  اليوم في  واسعة االنتشار 
يتجاوز عمرها املائة سنة. وقد بدأت على وجه التحديد 
في ٦ نوفمبر ١٨٦٩ في نيو برنشفيج بوالية نيوجرسي، 
بني فريقني ميثالن جامعتي برنستون وروجنر. انتشرت 
القدمية كجامعة بيل  البداية بني اجلامعات  اللعبة في 

وهارفارد وكولومبيا.
والطريف أن لعبة كرة القدم ُوجدت منذ أيام االسبارطيني 
والرومان. وكانت الغاية من هذه اللعبة تقوية استعداد 
اجلنود لفنون القتال! وملا غزا الرومان إجنلترا حملوا 
اللعبة معهم. وهناك تطورت تدريجيا حتى صارت شعبية 
الثاني أن مينعها ألن  بامللك ريتشارد  جدا، مما دفع 
الالعبني كانوا يصرفون وقتا طويال في لعبها أكثر مما 

يصرفون وقتا في التدرب على الرماية!

لاناااسااا

للرللليللا

ياجكغزبقخل

بسسباريايا

يكةيبارهمخ

انيرافيرةت

يدبةتةاةاب

ررطقلقلرلا

غيقدمرساعر

مةلةغلحمرق

لوالحاسيبط

اةيقابلاتر

١ - مادة بروتينية - حرف جر (معكوسة)، ٢ - زمام - في 
فمي، ٣ - ساحة - املثيل، ٤ - عملة آسيوية - مترددون، 
٥ - قوام - متشابهة، ٦ - رجاء - أعلو (معكوسة)، ٧ - 
مثيله - من الشجر - متشابهان، ٨ - متشابهة - للنوم 
(معكوسة)، ٩ - يعيدهما - حيوان ضخم (معكوسة)، 

١٠ - غاب عن ذهنه - من النباتات العطرية.

االختبار
الباقية

قطر
اإلسكندرية

سيبيريا

سرمد
الكبيرة
اخليمة
املغري
القاهرة

ساحل
نرجس

لقلق
الغابات
العرب

رامي
ليبيا

القطبية
لغة

الزرافة

أماكن  العدل - عملة آسيوية، ٢ - فضة -   - ١
للتعلم، ٣ - طعام - أحد احمليطات، ٤ - ذكي وفطن 
- للتوجع، ٥ - جرس - علقم، ٦ - متشابهان - 
أحطم - للتفسير، ٧ - مشى - جدار، ٨ - التعب 
- يفقد صوته، ٩ - متشابهة - أقتل، ١٠ - من أنواع 

السمك - من املعادن.

أفقياً: عموديًا:
١ - الزالل - من (معكوسة)، ٢ - جلام - لساني، ٣ - ميدان - 
الند، ٤ - ين - حائرون، ٥ - قد - ن ن ن، ٦ - امل - اسمو 
(معكوسة)، ٧ - نده - سرو - ا ا، ٨ - ا ا ا - سرير (معكوسة)، 

٩ - يردهما - دب (معكوسة)، ١٠ - نسي - رياحني.

١ - امليزان - ين، ٢ - جلني - مدارس، ٣ - زاد - 
الهادي، ٤ - ملاح - اه، ٥ - ناقوس - مر، ٦ - ل 
ل - ادمر - أي، ٧ - سار - سور، ٨ - الونى - يبح، 

٩ - ن ن ن ن ن - أردي، ١٠ - ميد - نحاس.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي



15
اقتصـاداجلمعة ٧ اغسطس ٢٠٢٠

املرزوق: ٥٦٫٩ مليون دينار أرباح «بيتك» بالنصف األول
قــال رئيس مجلس إدارة 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
حمد املرزوق، إن «بيتك» حقق 
صافي أرباح للمساهمني عن 
النصف األول من ٢٠٢٠، بلغ 
٥٦٫٩ مليون دينار بانخفاض 
٤٧٫١٪ عن نفــس الفترة من 
العام السابق، مشيرا إلى ان 
صافي إيرادات التمويل ارتفع 
الى ٢٩٥٫٧ مليون دينار، بنمو 
١٨٪ مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.
وأضاف أن صافي إيرادات 
التشــغيل بلغ ٢٦٧٫٦ مليون 
دينار بنمو ١١٫٢٪ مقارنة بنفس 
الفترة من العام السابق، كما 
حتسنت نســبة التكلفة الى 
اإليراد، حيث انخفضت لتبلغ 
٣٦٫٢٪ لفترة النصف األول من 
٢٠٢٠، مقارنــة بـ ٣٨٫٧٪ عن 
نفس الفترة من العام السابق.
وبلغــت ربحيــة الســهم 
للنصف األول من العام احلالي 
٧٫٤٩ فلوس، كما بلغت حقوق 
املســاهمني ١٫٩ مليار دينار، 
وارتفع إجمالــي املوجودات 
بنهاية يونيــو ٢٠٢٠ ليصل 
الى ٢٠٫٦ مليار دينار، بزيادة 
١٫٢ مليار دينار، وبزيادة ٦٫١٪ 

عن نهاية ٢٠١٩.
وارتفــع رصيــد مدينــي 
التمويــل بالنصف األول الى 
٩٫٩ مليــارات دينار، بزيادة 
٥٢٨ مليون دينار، وبنســبة 
٥٫٧٪ عن نهاية ٢٠١٩، وارتفع 
رصيد االستثمار في الصكوك 
ليصل الى ٣٫٤ مليارات دينار، 
١٫١ مليــار دينــار،  بزيــادة 
وبنســبة ٤٩٫٣٪ عــن نهاية 

.٢٠١٩
وكذلك ارتفعت حســابات 
املودعني الى ١٤٫٦ مليار دينار، 
بزيادة مليار دينار، وبنسبة 
٧٫٦٪ عن نهاية ٢٠١٩، باإلضافة 
إلى بلوغ معدل كفاية رأس املال 
١٦٫٥٣٪، متخطيا احلد األدنى 
املطلوب من اجلهات الرقابية، 
وهي النسبة التي تؤكد على 

أرباح، وكذلك  دون احتساب 
دعــم قطــاع الشــركات ومن 
الشــركات الصغيرة  ضمنها 
واملتوســطة من خالل تقدمي 
املزيد مــن التمويل امليســر، 
موضحا أن ذلك يأتي في إطار 
التــزام «بيتك» باملســؤولية 
واالجتماعيــة،  الوطنيــة 
واحلرص على مراعاة مصالح 

عمالئه.
ريادة بسوق الصكوك

ولفت الى أن «بيتك» جنح 
في ترسيخ مكانته عامليا في 
مجــال الصكوك كأحــد أهم 
املنتجات املالية اإلســالمية، 
الــى أن مجموعــة  مشــيرا 
«بيتــك» قــادت ترتيب أول 
إصدار صكوك عام بالدينار 
الكويتي بقيمــة ١٥٠ مليون 
دينار لبنك وربة، حيث تولت 
شركة «بيتك كابيتال» الذراع 
االستثمارية ملجموعة «بيتك»، 
مهام املنســق العاملي ومدير 
الرئيســي ومدير  اإلصــدار 

االكتتاب.
وقــال إن «بيتــك» احتل 
املركــز األول ضمن تصنيف 
إصــدارات الســوق األوليــة 
إدارة  مؤسســة  لبرنامــج 
الدولية  السيولة االسالمية 
(IILM) الذي زاد حجمه على 
٩ مليــارات دوالر ضمن ٢٩ 

إصدارا.
وأكــد مواصلــة «بيتك» 
مسؤوليته ورؤيته في قيادة 
التطــور العاملــي لصناعــة 
التمويل اإلسالمي واملساهمة 
في تطويــر وهيكلة خدمات 
ومنتجــات مالية إســالمية 

مبتكرة تخدم هذا املجال.
بنوك املجموعة

وأشــار املــرزوق الى أن 
املجموعــة  بنــوك  شــبكة 
املنتشــرة في تركيا وأملانيا 
وماليزيــا  والبحريــن 
والسعودية وتناغم األداء فيما 

احلكومية في مكافحة ڤيروس 
كورونــا املســتجد، ومــرورا 
بقرار تأجيل ســداد أقســاط 

تفشي جائحة كورونا، بداية 
باملساهمة بصندوق قيمته ١٠ 
ماليني دينار لدعم املســاعي 

االســتهالكية  التســهيالت 
واملقسطة والشركات الصغيرة 
واملتوســطة ملدة ٦ أشهر من 

بينهــا، هي من ضمن عوامل 
القوة الرئيسية للبنك، منوها 
بتنوع اخلدمــات املصرفية 
للمجموعــة  والتمويليــة 
تطــورات  مــع  وتوافقهــا 
التكنولوجيا املالية كخدمات 
«البنك الرقمــي» في تركيا، 
ومنصة «جزيل» في البحرين.

وأوضح املرزوق أن «بيتك» 
ميضي بثبات باستراتيجية 
االجتماعيــة  املســؤولية 
وحتقيق التنمية املستدامة، 
مبينا أن البنك ساهم منفردا 
مببلغ إضافي لصندوق دعم 
اجلهود احلكوميــة، ليكون 
بذلــك مــن كبــار املتبرعني 
للصندوق الذي وضع حتت 
تصرف مجلس الوزراء لدعم 
جهود احلكومة في مواجهة 

الظروف االستثنائية.
كما ســاهم «بيتك» بدعم 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
في توفير نقاط أمنية متنقلة 
خلدمة السلطات األمنية في 
احملاجر الصحيــة واملواقع 
األمنيــة املختلفــة. ونــوه 
بحــرص «بيتــك» على دعم 
جهــود وزارة الصحــة عبر 
التوعيــة بأهميــة االلتــزام 
باإلرشادات الصحية والتدابير 
الوقائيــة بشــأن الظــروف 
االستثنائية وكيفية التعامل 
معهــا، الفتا الــى أن «بيتك» 
يولي أهمية قصوى حلماية 
العمالء واملوظفني والشركاء 

واملجتمع.
شكر وتقدير

املرزوق بالشــكر  وتقدم 
للمســاهمني والعمــالء على 
بأعمــال  وثقتهــم  دعمهــم 
وأنشــطة «بيتــك»، وكذلك 
توجــه بالشــكر للجهــات 
الرقابية، وأثنى على جهود 
االدارة التنفيذية واملوظفني 
اخلدمــات  قدمــوا  الذيــن 
املصرفية للعمالء دون انقطاع 

رغم الظروف.

٧٫٤٩ فلوس ربحية السهم.. وزيادة املخصصات االحترازية بسبب تداعيات «كورونا»

حمد املرزوق

ســاهم فــي تقــدمي املزيد من 
الدعم لالقتصاد الذي يواجه 
بســبب  عديــدة  حتديــات 

متانة املركز املالي لـ «بيتك».
مركز مالي قوي 

وأشــار املــرزوق الــى أن 
النتائج املالية احملققة، تؤكد 
جناح اســتراتيجية «بيتك» 
ومتانــة مركزه املالي، وأدائه 
املتوازن وقدرته على التكيف 
الظــروف االســتثنائية،  مع 
كالتحديات احلالية التي مير 
بهــا العالــم نتيجة انتشــار 
جائحــة كورونــا وانعكاس 
تداعياتها السلبية على الواقع 

االقتصادي احمللي والعاملي.
ولفت إلــى حصافة البنك 
في إدارة املخاطر وبناء رصيد 
الرأسمالية  القواعد  متني من 
واملخصصات االحترازية، التي 
تضمن استمراره في أداء دور 
فعال لدعم االقتصاد الوطني، 
ومواصلة الريــادة عامليا في 
صناعــة التمويل االســالمي، 
مشيرا الى أن نتائج اختبارات 
الضغــط أظهــرت أن «بيتك» 
يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن 
احلصانــة ومبصــدات مالية 
قوية تعزز قدرته على مواجهة 
الصدمات مع االســتمرار في 
تقدمي اخلدمات املصرفية دون 
انقطاع وبجودة عالية. وأكد 
املرزوق سالمة املؤشرات املالية 
للبنك نتيجة مواصلة سياسة 
التركيز على النشاط املصرفي 
األساسي، منوها بالنمو احملقق 
التشــغيلية  اإليــرادات  فــي 
مدعوما بزيادة صافي إيرادات 
التمويل. ولفت إلى أن البيئة 
التشغيلية الصعبة والظروف 
الناجتة  االقتصادية احلالية 
عــن تداعيات أزمــة كورونا، 
أثرت دون شــك على معدالت 
األرباح في النصف األول، حيث 
زاد البنــك حجم املخصصات 
االحترازية للحفاظ على جودة 

التمويالت.
دعم االقتصاد 

وقــال املرزوق إن «بيتك» 

خدمات «بيتك» الرقمية.. متيز وكفاءةأرقام ذات داللة
٭ ١٨٪ منو صافي إيرادات التمويل الى 

٢٩٥٫٧ مليون دينار.
٭ ١١٫٢٪ ارتفاع صافي إيرادات التشغيل 

إلى ٢٦٧٫٦ مليون دينار.
الى  التكلفة  ٭ ٣٦٫٢٪ انخفاض نسبة 
اإليــراد.. و١٫٩ مليــون دينار حقوق 

املساهمني.
٭ ٦٪ منو املوجودات الى ٢٠٫٦ مليار 

دينار.. بزيادة ١٫٢ مليار.
٭ ٥٫٧٪ ارتفاع رصيد مديني التمويل الى 
٩٫٩ مليارات دينار.. بزيادة ٥٢٨ مليونا. 
٭ ٤٩٫٣٪ منــو رصيــد االســتثمار 
الى ٣٫٤ مليــارات دينار..  بالصكوك 

بزيادة ١٫١ مليار.
٭ ٧٫٦٪ منو حسابات املودعني الى ١٤٫٦ 

مليار دينار.. بزيادة مليار.
٭ ١٦٫٥٣٪ معــدل كفايــة رأس املال.. 

متخطيا احلد األدنى املطلوب رقابياً.

شدد املرزوق على املضي قدما في 
اســتراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز 
اســتثماراته في التكنولوجيا من خالل 
تبني آخر وأحدث وسائل التقنية املالية 
«FinTech» وتطبيــق تكنولوجيا الذكاء 
العمليات  االصطناعي والروبــوت في 
التميز في اخلدمة  املصرفية، وحتقيق 
املصرفية عبــر املوبايل وعبر الفروع 
الذكية KFH Go، مبا يساهم بتعزيز جتربة 
العميل الرقمية، ويقود التطور الرقمي في 
الصناعة املصرفية، وكذلك لتفعيل منوذج 
الطوارئ بكل  استمرارية االعمال عند 
جناح. وقال ان حجم اإلقبال على اخلدمات 
االلكترونيــة لـ «بيتــك» يؤكد كفاءتها 
وتلبيتها ملتطلبات العمالء، حيث استخدم 
العمالء خدمة متابعة التحويالت املصرفية 
بنظام سويفت «SWIFT GPI» الكترونيا 
عبر KFHOnline، وخدمة فتح حســاب 

الذهب، وبيع وشراء الذهب الكترونيا، 
وخدمة ربط احلساب برقم التداول مع 
شركة املقاصة الكويتية، وخدمة التحويل 
الى حساب بيتك للتداول، وخدمة إنشاء 
وديعة، وفتح حساب مصرفي، وعرض 
الرقم السري اخلاص بالبطاقات االئتمانية 
وبطاقات السحب اآللي، والتحويل الى 
البطاقة االئتمانية، وإيداع الشيكات عبر 
املوبايل، والسحب النقدي دون بطاقة من 
خالل «QR Code» عبر البطاقة املدنية أو 
رقم الهاتف، وحتديث كامل لطلب «اعرف 
عميلك»، وكذلك خدمة حتديث البيانات، 
واالطالع على االلتزامات التمويلية وعدد 
األقساط، وإجراء عمليات التحويل النقدي 
بني عمالء «بيتك»، وحلسابات في بنوك 
محلية وكذلك التحويل لبنوك خارجية، 
وغيرها الكثير من اخلدمات الرقمية ذات 

الكفاءة العالية.

         نتائج «بيتك» تؤكد جناح إستراتيجية 
ومتانة مركزه املالي وقدرته على التكيف 

مع الظروف االستثنائية

         البنك يتبع نهجًا حصيفًا إلدارة 
املخاطر وبناء مخصصات احترازية تضمن 

استمراره في دعم االقتصاد 

         نتائج اختبارات الضغط أظهرت 
متتع «بيتك» بدرجة عالية من احلصانة 

وامتالكه مصدات مالية قوية
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«موديز»: «كورونا» يهبط بإصدارات الصكوك 
اخلليجية إلى ١٧٠ مليار دوالر في ٢٠٢٠

«الكهرباء» تتلقى عروض تقييم
 «الشعيبة الشمالية» متهيدًا خلصخصتها

قالت وكالة موديز خلدمة املســتثمرين 
في تقرير نشــرته أمس، إنه من املتوقع أن 
ينخفض إصدار الصكوك بدول اخلليج خالل 
العام احلالي بنسبة ٥٪ إلى حوالي ١٧٠ مليار 
دوالر، وذلك بســبب أزمة كورونا، وبعد ٥ 

سنوات من النمو السريع.
وفي هــذا الســياق، قــال نائــب رئيس 
وكالة موديز ومســؤول ائتمان أول نيتيش 
بوجناغارواال: «االنخفاض سيكون محدودا 
جزئيا بفعل احتياجات دول مجلس التعاون 
التمويلية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط 
وجائحــة كورونــا، حيث ســيرتفع إصدار 
الصكــوك باجلزء الثاني من هــذا العام إلى 
٩٠ مليار دوالر بقيادة املصدرين السياديني 

في اخلليج».
وعلى الرغم من هذا االنخفاض، فإن إصدار 
الصكوك سيشهد في ٢٠٢٠ ثاني أعلى مستوى 
له بعد ارتفاع بنسبة ٣٦٪ عام ٢٠١٩، وانخفض 
إجمالي إصدار الصكوك خالل الســتة أشهر 
األولى من ٢٠٢٠ إلى ٧٧ مليار دوالر، أي بنسبة 
١٢٪ مقارنة بنفس الفترة العام املاضي، بسبب 
ضعف النشاط في ماليزيا وإندونيسيا، كما 
انخفض إصدار الصكوك في جنوب شرق آسيا 
بنســبة ٢٥٪، بينما ارتفع حجم اإلصدارات 

في الشرق األوسط بنسبة ٧٪.
ومن املرجح أن ينتعش حجم اإلصدارات 
في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ في ظل سعي 

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء واملاء 
تلقت فــي يوليو املاضي عروضا لتقدمي 
مقترحات بشــأن العقد املتعلق بخدمات 
تقييم محطة الشــعيبة الشمالية للطاقة 
الكهربائية، واملقــدرة قيمتها بنحو ١٫٢ 
مليار دوالر، وذلك في ســياق مساعيها 

خلصخصة هذا املرفق.
الى مصادر مطلعة  املجلة  ونســبت 
على املشروع، قولها ان الوزارة كانت قد 
أصدرت دعوة للشــركات املعنية لتقدمي 
هذه املقترحات في مارس، ومن املفهوم 
انه مازال يتعني على الوزارة اســتدراج 
مقترحات حلزمة اخلدمات االستشــارية 

املتعلقة بخصخصة املجمع.
وقالت املجلة ان برنامج اخلصخصة 
املقترح سيتألف من ثالث مراحل، تغطي 
املرحلة األولية منها إنشاء شركة مساهمة 
كويتية تتملك أصــول املجمع. ومن ثم 
سيقوم املقاولون الذين يقع عليهم االختيار 
بتقييم الشركة وأصولها وصياغة اتفاقية 
حتويل الطاقة وشراء املياه التي ستبرم بني 
الشركة املساهمة ووزارة الكهرباء واملاء التي 
متتلك أصول املجمع في الوقت احلاضر.

الثانية طرح أسهم  وستغطي املرحلة 
الشــركة املســاهمة لالكتتاب باالضافة 
إلجراءات إعادة التأهيل املطلوبة لتحسني 
كفاءة املجمع. أما املرحلة الثالثة فســيتم 
خاللها نقــل ملكية األســهم للموظفني 

وجمهور املساهمني.
وفي حني يتوقع اكتمال املرحلة األولى 
خالل ١٤ شهرا، وهي اقصر املراحل الثالث 
عمرا، فإن املرحلة الثانية سيتم إجنازها 
خالل ٢٩ شهرا، بينما يتوقع ان يستكمل 
العمل في املرحلــة الثالثة في غضون ٣ 

سنوات، مبدة إجمالي تتخطى ٦ سنوات.
وحيث انه مت بناء محطة الشعيبة الشمالية 
لتوليد الكهرباء على أساس تسليم املفتاح 
 EPC وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء
بني عامــي ٢٠١٠ و٢٠١٢، فقد مت اختيارها 
كمشروع خصخصة جتريبي رائد في البالد. 
تبلغ طاقة التوليد الصافية للمحطة التي تعمل 
على الوقود املزدوج ٧٧٨ ميغاواط، ويتبعها 
ثالث وحدات لتحلية امليــاه تعمل بتقنية 
الفالش متعدد املراحل (MSF) بطاقة حتلية 
قدرها ٤٥ مليون جالون إمبراطوري يوميا.
وحسب مصادر وزارة الكهرباء واملاء، 
فإن الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيســي 
للمحطة، كما تعمل على وقود الغاز السائل 
كاحتياطي خالل الفترات التي ال يتوافر فيها 
الغاز الطبيعي أو التي يكون فيها أدنى من 

حدود اجلودة أو الضغط املقررة.
وتقول ميد ان متوسط توفر توليد الطاقة 
في احملطة بني عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ بلغ ٧٤٪ 
مقابل متوســط إنتاج املياه الذي بلغ ٨٠٪، 
وكالهما ادنى من معايير الصناعة العاملية 

لتوليد الطاقة وحتلية املياه.
وقاد فريق من شركة ميتسوي اليابانية 
وشركة فيسيا إيتاليمبيانتي اإليطالية عمليات 
تنفيذ عقد املشــروع وفقا لنظام الهندسة 
والتوريد والبناء EPC في عام ٢٠٠٩. ومن 
بني شركات املقاوالت واملقاولني من الباطن 
شــركة هيونداي للهندســة واإلنشاءات 
وشركة دوسان للصناعات الثقيلة الكوريتان 
اجلنوبيتني، وشركة جنرال إلكتريك االميركية 

وشركة سيمنس األملانية.
وكانت شركة تضامنية مشتركة بني 
شركتي TNB Remaco املاليزية واخلرافي 
ناشنال الكويتية قد فازت بعقد تشغيل 
وصيانة املشروع، الذي ينتهي في منتصف 

عام ٢٠٢٠.

لتكسر موجة منو لـ ٥ سنوات متتالية

برنامج اخلصخصة املقترح سيتألف من ٣ مراحل تنفذ على أكثر من ٦ سنوات

 

١٫٢٪ ارتفاع السوق األول و٠٫٨٪ لـ «العام» وتراجع ٠٫٣٪ لـ «الرئيسي»

االستثمارات الكويتية العقارية ستتحّسن تدريجيًا مع انتهاء «كورونا» وهدوء األوضاع السياسية باملنطقة

محصلة ايجابية للبورصة بنهاية االسبوع.. ومكاسب الفته
شريف حمدي

أنهــت بورصــة الكويــت 
تعامالت االسبوع الذي اقتصر 
على ٣ جلســات بسبب عطلة 
عيــد األضحى على تباين في 
أداء املؤشرات، إذ جنح مؤشر 
السوق االول لالرتفاع على وقع 
استهداف االسهم القيادية، فيما 
تراجع املؤشر الرئيسي جراء 
عمليات تصريف بهدف جني 
األرباح على بعض االسهم التي 
شهدت حتركات مضاربية قبل 

عطلة العيد.
ولوحــظ منــذ اســتئناف 
السوق لنشاطه أن هناك إقباال 
على اقتناء االســهم القيادية 
وذلــك اســتكماال ملــا شــهده 
الســوق قبــل العطلــة، األمر 
الذي أدى الى حتســن نسبي 
في مؤشــري القيمة السوقية 
للبورصــة الكويتية، وكذلك 
السيولة املتدفقة بشكل يومي 
نظرا الرتفاع القيم السعرية 

لنوعية االسهم املستهدفة.
وجاء اإلقبال على االسهم 
القيادية رغم التراجع امللحوظ 
في النتائج املالية املعلنة لفترة 
النصف األول من العام احلالي.
وكان الفتــا ارتفــاع القيم 
السعرية لألسهم التي كشفت 
عــن تراجع في أرباح الســتة 
اشهر األولى من العام، ويبدو 
ان هنــاك قناعــة مــن قبــل 
املتعاملني بأن النتائج مرضية 
الى حد مــا مقارنة بالظروف 
االســتثنائية التــي شــهدتها 
البنوك والشــركات الكويتية 
خالل النصف األول واملتمثلة 

حيــث ينتظر ان ينعكس هذا 
أداء الشــركات  االرتفاع على 
املدرجــة والتابعــة لها خالل 
الربع الثالث. وحققت البورصة 
الكويتيــة مكاســب ســوقية 
بنسبة ٠٫٨٪ تقدر بـ ٢٣٧ مليون 
دينار بنهاية تعامالت االسبوع 
ليصل إجمالي القيمة السوقية 
الى ٢٨٫٥٤٧ مليار دينار ارتفاعا 
من ٢٨٫٣١٠ مليار دينار بنهاية 
جلسة امس. وبلغت السيولة 
بنهاية تعامالت االسبوع الذي 

نقطة من ٥٤١٥ نقطة االسبوع 
الذي سبق العيد.

- تراجع مؤشــر السوق 
 ٪٠٫٣ بنســبة  الرئيســي 
بخسارته ١٣ نقطة ليصل الى 
٤٠٧٢ نقطة مقارنة مع ٤٠٨٥ 

نقطة.
- ارتفع مؤشــر الســوق 
العام بنسبة ٠٫٨٪ بإضافة ٤١ 
نقطة للمكاسب السابقة ليصل 
املؤشر الى ٥٠٠٩ نقاط ارتفاعا 

من ٤٩٦٨ نقطة.

اقتصر على ٣ جلســات نحو 
٧٠٫٧ مليون دينار مبتوســط 
يومي ٢٣٫٥ مليون دينار وهو 
اعلى من املتوسط اليومي في 
أسبوع قبل العيد البالغ ٢١٫٥ 

مليون دينار.
وأنهت البورصة تعامالت 
االســبوع على تباين في أداء 
املؤشرات على النحو التالي:

- ارتفع مؤشــر الســوق 
االول بنســبة ١٫٢٪ محققا ٦٩ 
نقطة مكاسب ليصل الى ٥٤٨٤ 

ً ٢٣٫٥ مليون دينار متوسط السيولة ارتفاعاً من ٢١٫٥ مليونا

في تداعيات جائحة كورونا. 
وبــدا أيضا خالل اجللســات 
الثالث املاضية أن هناك حالة 
مــن التفاؤل املصحوبة بحذر 
لــدى املتعاملــني بعــد فتــح 
األنشطة االقتصادية، ويتضح 
ذلك من خالل عمليات الشراء 
االنتقائــي مقابــل محدوديــة 
املعامالت ذات الطابع املضاربي.

ويعزز هذه احلالة االرتفاع 
الذي شــهدته أســعار النفط 
الكويتــي في الفترة األخيرة، 

«ريادة األعمال التنموية» تنظم املؤمتر اخلليجي 
«استشراف مستقبل ريادة األعمال ما بعد كورونا» األحد املقبل

تســتعد جمعيــة ريادة 
األعمال التنموية، بالتعاون 
مــع جمعيــة رواد األعمال 
اإلماراتيني، لتنظيم املؤمتر 
اخلليجي والذي يركز على 
االقتصــاد الرقمــي ما بعد 
لــرواد األعمــال،  كورونــا 
والذي ســيعقد يوم األحد 
املقبل من الساعة ٨ إلى ١٠ 
مساء بتوقيت الكويت، عبر 

منصة «ZOOM» الرقمية.
وأوضحت جمعية ريادة 
األعمال التنموية، في بيان 
االقتصــاد  أن  صحافــي، 
الرقمي ما بعد كورونا لرواد 
األعمال سيكون نقطة حتول 
العاملي، ويؤدي  لالقتصاد 
الى تغيرات جذرية تالمس 
مختلف املجاالت واملفاهيم 
االجتماعيــة واالقتصادية، 
ملواجهة التكنولوجيا التي 
التطور السريع  سيحدثها 
ألدوات وتقنيــات الثــورة 

الصناعية الرابعة.
إلــى  ويهــدف املؤمتــر 
علــى  الضــوء  تســليط 
استشراف املستقبل لرواد 
األعمال في ظــل االقتصاد 
الرقمي من فرص وحتديات 
في القطاعني العام واخلاص، 
مــع التركيز علــى اقتصاد 
والتكنولوجيــا  املعرفــة 
املتقدمة فــي عصر الثورة 
الصناعيــة الرابعــة التــي 
حتمــل أساســا كبيــرا في 

لتعزيز قدراتهــم وتعزيز 
ثقافة اقتصاد املعرفة. 

املتحدثني باملؤمتر

ويســتضيف املؤمتــر 
نخبة من اخلبراء واملعنيني 
املؤسســات  بأوضــاع 
الى  االقتصاديــة، إضافــة 
مجموعــة مــن األكادمييني 
من اخلليــج العربي حيث 
ستتحدث من الكويت د.هالة 
احلميدي مدير إدارة مكتب 
اللجنة املالية واالقتصادية 
األمــة، واحملامية  مبجلس 

االبتكار الريادي في منظمة 
 (UNF) احتاد األمم املتحدة
التنفيــذي زري  ورئيــس 
العاملي لالستشارات وتنظيم 
الفعاليات واملؤمترات. ومن 
اإلمــارات د.عبيــد صالــح 
املخــنت خبيــر احلكومــة 
واجلرميــة  االلكترونيــة 
املعلوماتية، ود.عبداللطيف 
العزعزي اخلبير االقتصادي 

ومستشار ريادة األعمال.
محاور املؤمتر 

دور  األول:  احملــور  ٭ 
االقتصــاد املعرفي بتنمية 

امللكية الفكرية.
٭ احملور الثاني: احلوكمة 
الرقمية في تدعيم االنتقال 
نحــو االقتصــاد املعرفــي 

تكنولوجي حديث.
٭ احملور الثالث: التحديات 
الشــراكات  التــي تواجــه 
وكيفية حماية الشركاء في 

ظل االقتصاد الرقمي.
٭ احملــور الرابع: التجارة 
اإللكترونيــة وأثرهــا فــي 
حتســني اإلنتاجية وزيادة 

التنافسية.
٭ احملور اخلامس: قانون 
اإلفالس وأثره على حماية 

رواد األعمال.
٭ احملور السادس: االندماج 
إنقــاذ  واالســتحواذ فــي 
االقتصاد مــع أزمة ما بعد 

كورونا لرواد األعمال.

أريج عبرالرحمــن حمادة 
رئيس مجموعة التحديات 
القانونية وعضو املجلس 
للمشــروعات  الدولــي 

الصغيرة.
ومن البحرين املستشار 
إبراهيم علي التميمي مدير 
املعلومات بديوان صاحب 
السمو امللكي رئيس الوزراء 
برنامــج  ومديــر  املوقــر 
البحرين ألفضل املمارسات 
احلكومية، واالستشــارية 
زهــرة باقر - استشــارية 
دولية بريادة األعمال وخبير 

تنظمه بالتعاون مع جمعية رواد األعمال اإلماراتيني.. عبر منصة «ZOOM» الرقمية

 
تطوير وتنميــة االقتصاد 

املستدام.
كمــا يهــدف للحــد من 
اعتماد الدولة على العائدات 
النفــط،  صــادرات  مــن 
والتوجه الــى تعزيز بيئة 
فكرية متطورة لهذا اجليل 
واألجيــال القادمة وإعطاء 
الشــباب فرصــة إلثبــات 
مهاراتهم فــي تلك التنمية 
لرؤيــة اقتصاد قــادر على 
االســتدامة، وبتمكني رواد 
األعمال بأن يكونوا رائدين 
في مجال االقتصاد الرقمي 

احلسينان: ٣ مليارات دوالر استثمارات كويتية 
في لبنان.. ٧٠٪ منها في القطاع العقاري

شــدد الباحث في الشأن 
عبدالرحمــن  العقــاري 
ان  علــى  احلســينان، 
االستثمارات الكويتية باقية 
فــي لبنــان، وأن التوقعات 
تشــير إلــى أنــه ال ميكــن 
التخارج من تلك االستثمارات 
فــي الوقت احلالي بســبب 
أوضاع السوق حاليا، حيث 
تتدنى قيم اســعار األصول 
املــال  العقاريــة وأســواق 
ملســتويات متدنيــة جتعل 
التخــارج أمــرا صعبــا في 

الوقت الراهن. 
ان  احلســينان  وبــني 
الكويتية في  االســتثمارات 

التســوق  مــوالت  وفــي 
املتخصصــة، موضحــا ان 
لبنــان وجهــة اســتثمارية 
مفضلة للمستثمرين طويلي 
األجل من الكويتيني، وهناك 
ما يقــارب ٧٠٪ من إجمالي 
االستثمارات تتركز في القطاع 
العقاري، فيمــا تتركز بقية 
القطاعني  االســتثمارات في 
السياحي وموالت التسوق. 
وتطرق إلى ان استثمارات 
الكويتيــني العقارية تتركز 
معظمها في العقار اخلاص، 
مبــكان  الصعوبــة  ومــن 
التخــارج منهــا فــي الوقت 
يتعلــق  وفيمــا  الراهــن. 

فحسب، وإمنا لكل مواطني 
ومســتثمري دول مجلــس 
التعاون اخلليجي، متوقعا 
أن يكون توجه املستثمرين 
فــي الوقــت احلالــي نحــو 
تركيــا ودبــي ومصر لفترة 
مؤقتة، حلني انتهاء العاصفة 
السياســية احلالية وعودة 
األمور إلى طبيعتها مستقبال. 
ان  احلســينان  وأكــد 
استثمارات الكويت العقارية 
ستعاود التحسن التدريجي 
مــع انتهــاء أزمــة كورونــا 
السياسية  وهدوء األوضاع 
التي تعانيهــا دول املنطقة 

في الوقت الراهن.

باالســتثمارات املســتقبلية 
أوضح ان تبديال في الفرص 
االســتثمارية ملالكي الكاش 
سيتوجه لوجهات أخرى أكثر 
أمنا، متوقعــا ان تتجه تلك 
االســتثمارات إلى تركيا أو 
دبي، مع التسهيالت الكبيرة 
التي تقدمهــا حكومات تلك 
الدول من ناحية، باإلضافة 
إلــى االســتقرار االقتصادي 
والسياســي الذي تتمتع به 

تلك الوجهات. 
وأضاف انه ال يخفى على 
أحد أن االستثمارات الكويتية 
في لبنان من بني أهم الوجهات 
املفضلــة، ليــس الكويتيني 

أكد أن لبنان تظل وجهة استثمارية مفضلة للكويتيني.. رغم األزمات

عبدالرحمن احلسينان

لبنان تصــل إلى ٣ مليارات 
دوالر، وتتركز في القطاعني 
والســياحي،  العقــاري 

االزمات املالية تكررت على مر السنني 
وتأثرت بها كثير من الدول ماليا واقتصاديا 
ولكن هل اتعظنا وجتنبنا مثل هذه االزمات 
وتعلمنا كيف نستفيد منها في عدم حدوثها 
لدينا عبر التخطيط السليم ووضع األسس 
املناسبة واملتينة وطرق تنفيذها بأسلوب 
فعال وقابل للتطبيق مع احتماالت أزمات 
قادمة، واجلواب ال، وذلك من خالل استمرار 
حدوثها وعلى سبيل املثال األزمات التالية:

١ - الكساد الكبير عام ١٩٢٩: بدأت األزمة 
مع بداية انهيار سوق األسهم االميركية فيما 
عرف بالثالثاء األسود وكان تأثيرها على 
الدول الفقيرة والغنية في القرن العشرين.
٢ - كارثة الروبل عــام ١٩٩٨: أعلنت 
احلكومة الروسية عجزها عن سداد ديونها 
املتراكمة جراء اصدار سندات  اخلارجية 
حكومية قصيرة األجل كما ساهم الفساد في 
روسيا وسياسة اإلصالح املتعثرة وتخفيض 
قيمة الروبل الى نتاج هذه الكارثة املالية 
جعلت حتى صندوق النقد الدولي عاجزا 

عن التدخل حينها.
٣ - األزمة املالية عام ٢٠٠٨ بسبب االنهيار 
املفاجئ لبنك ليمان برذارز الذي كان ميتلك 
اصوال بقيمة ٦٠٠ مليار دوالر بأكبر ازمة 
مالية في العالــم، واعتبرت اكثر حدة منذ 
الكساد الكبير وقدر االقتصاديون وقتها 
بأن االقتصاد العاملي خسر ٤٥٪ من قيمته.

٤ - أزمة الديون الســيادية األوروبية 
عام ٢٠٠٩ بدأت بعدم قدرة بعض الدول 
االوروبية على ســداد أو تأجيل ديونها 
احلكوميــة او ان يكفلوا البنوك املتعثرة 
الواقعة حتت اشرافهم الوطني مثل اليونان 

والبرتغال وايرلندا واسبانيا وقبرص.
٥ - ازمة كورونا عام ٢٠٢٠ التي شكلت 
صدمة لالقتصاد العاملي فقد سببت املخاوف 
من انتشار العدوى باغالق املطارات واحلدود 
والعزلة واحلجر الصحي واغالق أنشطة 
اقتصادية وال زالت، وهذا اختبار ملعرفة 
قدرة احلكومــات والبنوك املركزية على 

السيطرة على األزمة. 
هنالك جتارب ناجحة لدول تعافت 
وخفضت الكثير من اخلســائر املالية 
وهناك دول تستعد للتعافي والنهوض 
في اقتصادها وحالتها املالية بعد ازمة 
كورونا ممكن االستفادة منها، ودولتنا 
احلبيبة بإمكانها النهوض والتعافي من 
أي ازمة ماليــة واقتصادية اذا نظفت 
الديرة من الفاسدين واملرتشني وبدأت 
في تطبيق مصادر دخل بديلة واإلصالح 
االقتصــادي بدون تدخــل ملصالح 
القانون والقرارات  شخصية وطبقت 
على اجلميع ويرى الشــعب الكويتي 
بنفسه هذه احلقائق ويطمئن ويعيد 

ثقته في حكومته.

املستشار الكويتي

األزمات املالية التي 
هزت االقتصاد العاملي.. 

عظات ودروس

Abumishari١@yahoo.com
الدكتور عبداهللا فهد العبداجلادر 

مستشار اقتصاد وإدارة 

احلكومات إلى جمع األموال لتمويل تدابيرها 
ملواجهة أزمة كورونا. ومن املمكن أيضا أن 
يتســبب تراجع أســعار النفط في توسيع 
العجز وزيــادة االحتياجات التمويلية لدى 
املصدرين من الشركات املصدرة للنفط في 

دول اخلليج بشكل أساسي.
هــذا، وتتوقــع الوكالــة أن يدخل بعض 
املصدرين السياديني والشركات من افريقيا 
إلى السوق اقتداء مبا فعلته مصر ونيجيريا 
في وقت سابق هذا العام. وعلى الرغم من أن 
سوق الصكوك اخلضراء التزال في مراحلها 
األولى، فإن إصدار الصكوك سيتســارع في 
ظل الرواج الذي تكتســبه اجلهود الساعية 

إلى مكافحة التغير املناخي.
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الصقر: «املستقبل لالستثمار» تدرس بعض الفرص االستثمارية

«نادي الكورنيش البحري»: جلنة تقصي احلقائق بـ «املالية» 
أثبتت ظلم الشركة مبزايدة «موقع نادي الكورنيش»

«طيران اإلمارات» تعيد تشغيل A٣٨٠ إلى «تورنتو»

قال رئيــس مجلس إدارة 
شــركة املســتقبل لالستثمار 
وليد الصقر ان محفظة األسهم 
للشــركة حققــت عائــدا على 
متوســط رأس املال املستثمر 
خالل السنة املنتهية في ٢٠١٩ 
مقداره ٩٫٧٣٪ مقارنة مع ٨٫٣٠٪ 
وهو متوسط املؤشر لألسواق 

اخلليجية املستثمر فيها.
وأضــاف الصقــر خــالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العمومية 
العاديــة لشــركة املســتقبل 
لالستثمار املنعقد أمس ملناقشة 
البيانات املالية اخلتامية للسنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٩، ان الشركة الزميلة فقد 
بلغت حصة الشركة من صافي 
الربح احملقق منها مبلغ ٩٤١٫٧ 
ألف دينــار مقارنة مــع ١٫٠٨ 
مليون دينار لعام ٢٠١٨ وهذا 
االنخفــاض يعود الــى زيادة 
مصاريــف اســتثنائية لهذه 
السنة ناجتة عن تطبيق املعيار 
احملاســبي رقــم ١٦، مبينا ان 
النقدية املتسلمة  التوزيعات 

أصدرت شــركة نادي الكورنيش البحري بيانا 
حــول تداول بعــض األخبار بشــأن مزايدة تقدمت 
إليها الشركة، حيث قالت انه سبق وطرحت شركة 
املشروعات السياحية مزايدة لالنتفاع مبوقع نادي 
الكورنيش (ن-١) الواجهة البحرية، وكانت املزايدة 
تتضمن العديد من الشروط، التي استوفتها شركة 

نادي الكورنيش.
واوضحت الشركة، في بيانها، أنه على إثر ذلك، 
تقدمت شركة نادي الكورنيش بعطاء مع تقدمي الدليل 
على توافر كل الشــروط املعلــن عنها في صفحات 

كراسة املزايدة، وبعد فض مظاريف العروض اخلاصة 
باملتقدمــني للمزايــدة، تبني لشــركة الكورنيش ان 
املزايــد الــذي متت الترســية عليــه ال تتوافر لديه 
الشــروط املطلوبة في املزايدة، مما حــدا بها اتباع 
القنوات القانونية عن طريق اخطار شركة املشروعات 

السياحية ووزارة املالية وديوان احملاسبة.
وأضافــت انه بنــاء على اعتراض شــركة نادي 
الكورنيش، مت تشكيل جلنة تقصي حقائق في وزارة 
املالية لبحث وحتديد املخالفات التي وقعت باملزايدة، 
وقــد أودعت تلك اللجنة تقريرهــا متضمنا العديد 

من التوصيات، التي تثبت الظلم الذي تعرضت له 
شركة الكورنيش البحري، ويبقى األمر بيد اجلهات 

املختصة لرفع ذلك الظلم عنها.
وختمت الشركة بيانها قائلة «يهم إدارة الشركة 
أن تنوه الى أن إخطار وزارة املالية وديوان احملاسبة، 
كان بهدف حتقيق العدالة واحلفاظ على املال العام، 
الســيما أنها تعاملت وفقا لقواعد الشرف واألمانة، 
ولم تطلب أي مساحات إضافية خارج نطاق التعاقد، 
أو إلقــاء بــأي التزامات على عاتــق الدولة من دون 

وجه حق».

أعلنت طيران اإلمارات أنها 
 Aستعيد تشغيل طائرتها ٣٨٠
خلدمة رحالتهــا إلى تورنتو 
اعتبارا من ١٦ أغسطس اجلاري. 
واستأنفت طيران اإلمارات حتى 
اآلن تشــغيل العمالقة إلى كل 
من القاهرة وأمستردام وباريس 
ولندن هيثرو، وستشغلها إلى 
جوانزو اعتبارا من ٨ أغسطس، 
ليصــل عــدد الوجهــات التي 
تخدمها الطائرة ذات الطابقني 
إلــى ٦ مــدن. وال تزال جتربة 
طائرة اإلمارات A٣٨٠ مفضلة 
لدى املســافرين نظــرا لتميز 
منتجاتهــا ورحابــة قمراتها. 
الناقلة تدريجيا  وســتواصل 

احملفظة االســتثمارية عموما 
نفــس األداء مقارنة بالســنة 
املاضية، موضحا أن الشركة 
تلقــت خالل الســنة عددا من 
الفرص االســتثمارية ومازال 

بعضها قيد الدراسة.
وفيمــا يتعلــق بنتائــج 
االعمــال، أوضــح الصقــر أن 
«املستقبل لالستثمار» حققت 
ربحا صافيا مقداره ٩٩٩٫٨ ألف 
دينار مقابل ١٫٢ مليون دينار 
لعام ٢٠١٨ بانخفاض ١٧٫٧٪ قبل 
اقتطاع الزكاة وحصة مؤسسة 
الكويت للتقــدم العلمي، كما 
بلغــت املصاريــف العمومية 
املجمعة مبلغ ٣٦٥٫٨ ألف دينار 

إمكانية السفر بطائرة اإلمارات 
A٣٨٠ على خط دبي- تورنتو 
خمــس مــرات في األســبوع. 
وميكــن حجز الرحــالت على 

٢٠١٩ هــي ٥٫٧٧ فلوس مقابل 
٦٫٩٠ فلــوس لعام ٢٠١٨. هذا، 
وقد وافقت اجلمعية العمومية 
العاديــة لشــركة املســتقبل 
لالســتثمار علــى توصيــة 
مجلس االدارة بتوزيع أرباح 
نقدية على مساهمي الشركة 
عن السنة املالية املنتهية في 
أي   ٪٥ بنســبة   ٢٠١٩/١٢/٣١
بواقع ٥ فلوس للسهم الواحد 
مببلغ إجمالي ٨٥٠ ألف دينار، 
وذلك للمساهمني املقيدين في 
ســجالت الشــركة في تاريخ 
انعقــاد اجلمعيــة العمومية، 
وعدم صــرف مكافأة ألعضاء 
مجلس االدارة. ومتت املوافقة 
أيضا على استقطاع نسبة ١٠٪ 
من صافي أرباح الشركة للسنة 
املالية املنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 
حلساب االحتياطي القانوني 
مببلغ ١٠٠ ألف دينار، ومناقشة 
وقف االســتقطاع من صافي 
االرباح حلســاب االحتياطي 
االختياري للشــركة للســنة 
املالية املنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

شبكة خطوطها في أغسطس 
إلــى ٧٠ مدينــة، أي ما يعادل 
أكثــر من نصف عدد احملطات 
العاملية التي كانت تخدمها قبل 
اندالع اجلائحة. وتوفر الناقلة 
لعمالئهــا إمكانيــة مواصلــة 
ســفرهم براحــة وأمــان عبر 
مركزها في دبي بني األميركتني 
وأوروبــا وأفريقيا والشــرق 
األوسط ومنطقة حوض احمليط 
الهادئ اآلســيوية. كما ميكن 
للعمالء من مختلف احملطات 
التوقــف فــي دبي مــع إعادة 
فتح أبواب املدينة أمام الزوار 
من رجــال األعمال والســياح 

الدوليني.

مقارنة مببلغ ٤١٦٫٩ ألف دينار 
لعــام ٢٠١٨ بانخفاض ١٢٫٣٪ 
وذلك قبل خصم ديون معدومة 
خلسارة عدم حتصيل بعض 

ذمم الشركة التابعة.
أما فيمــا يتعلــق باملركز 
املالي، فقد بلغ مجموع األصول 
١٩٫٧ مليون دينار بنهاية ٢٠١٩ 
مقارنة مع ١٩٫٦ مليون دينار 
لعام ٢٠١٨، في حني ان مجموع 
حقوق املساهمني للشركة قد 
بلغ ١٩٫٤ مليون دينار في السنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٩ مقارنة مببلغ ١٩٫٢ مليون 
دينار لعام ٢٠١٨، بينما بلغت 
ربحيــة الســهم احملققة لعام 

emirates.com أو عــن طريق 
وكالء السفر. وتغادر الرحلة 
طيــران «ئي كيــه ٢٤١» مطار 
دبي الدولي في الســاعة ٩:١٠ 
صباحــا وتصل إلــى تورنتو 
في الساعة ٣:٠٥ عصرا. وتقلع 
رحلة العــودة «ئي كيه ٢٤٢» 
من مطــار تورنتو الدولي في 
الســاعة ٩:٤٥ مســاء وتصل 
إلى دبي الســاعة ٦:٣٠ مســاء 
اليــوم التالي (جميع املواعيد 
بالتوقيت احمللي لكل من دبي 

وتورنتو).
وتواصــل طيران اإلمارات 
توسيع شبكة خطوطها، ليصل 
عدد احملطــات التــي تغطيها 

ً عمومية الشركة أقرت توزيع ٥٪ نقدا

الشركة لم تطلب أي مساحات إضافية خارج نطاق التعاقد.. أو إلقاء التزامات على الدولة دون وجه حق

منها خالل الســنة بلغت ٩٠٠ 
ألف دينار وأشار الى ان بهذه 
التوزيعات تكون الشركة قد 
اســتردت فعليا كامــل املبلغ 
املستثمر في الشركة الزميلة.
وبــني ان الشــركة قامــت 
بتســييل جزءا من االستثمار 
في السوق احمللي لالستفادة 
من حتســن االســعار احمللية 
للمحفظة االستثمارية، حيث 
إن اجلزء االكبــر من محفظة 
الشركة وفقا لسياسة توزيع 
املخاطــر كان في االســتثمار 
فــي أســواق املــال اخلليجية 
والتي لم تتحســن االســعار 
فيها بنفس املعدل، فلم حتقق 

توسيع استخدام هذه الطائرة 
مبا يتماشــى مع منــو الطلب 

واملوافقات التشغيلية.
وســيتوفر أمــام العمــالء 

«املتحد» يعلن الرابحني 
في سحب «احلصاد» األسبوعي

فولكس واجن تيرامونت
تلبي متطلبات العائالت في املنطقة

مع االلتزام التام بكل اإلرشادات الوقائية 
مــن اجلهــات الصحية، قــام البنك األهلي 
املتحد يوم األربعاء املاضي بإجراء السحب 
األسبوعي على جوائز احلصاد اإلسالمي، 
حساب السحب على اجلوائز اإلسالمي األول 
في الكويت واحلاصل على «جائزة أفضل 
برنامج ادخار في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلة بانكر ميدل إيســت املرموقة، وذلك 
نظرا للعديد من املميزات التي ينفرد بها، 
حيــث يقدم لعمالئه أكبــر عدد من فرص 
للفوز على مدار العام من خالل ما يزيد على 
٨٠٠ جائزة سنويا، واستطاع أن يعيد رسم 
حياة اآلالف من الرابحني من سعداء احلظ.
وأسفر عن حصول ٢٠ فائزا على ١٠٠٠ 
دينار لكل منهم: جنوى عبد االله معرفي، 
أحمد عبد احملسن احلمود، فرحان ثويني 
العنزي، فايز عطية عواد، فاطمة عبداهللا 
البلوشي، فادي وهيب الشعار، محمد حسني 
علي، منصــور حميد جراغ، وليد إبراهيم 
احلسني، شريفة صنهات املطيري، جوزة 
ضحوي العازمي، يوســف ناصر املعيلي، 
فيصل جــواد اللنقــاوي، محمــد إبراهيم 
النباصي، فايز محمد العازمي، خالد محمد 
بوحيمــد، إبراهيــم عبدالعزيز علي، وليد 
محمد النعيمي، أحمد ناصر حميدان، مهلب 

عبداهللا الكندري.
واجلدير بالذكر، أن سحوبات احلصاد 
تتضمن العديد من اجلوائز التي من بينها 
جائــزة قيمتها ١٠٠ ألــف دينار في كل من 
العيديــن. وتبقى اجلائزة الربع ســنوية 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار أهم ما يطمح 
إليه العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم. 
كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة 

يرغب العمالء في جميع 
الشــرق األوســط  أنحــاء 
فــي امتــالك ســيارة تتميز 
مبقصورتها الرحبة ومجهزة 
بصنــدوق واســع لألمتعة. 
الرياضية  الســيارات  وألن 
متعددة االســتخدامات ذات 
الســبعة مقاعــد تتيح نقل 
الكبيرة بسهولة،  األشــياء 
وتســاعد العائالت الكبيرة 
التنقــل معــا، فــإن  علــى 
الكثيرين في منطقة الشرق 
األوسط يفضلون هذه الفئة 

من السيارات. وال يقتصر األمر على املساحات 
الواسعة التي توفرها هذه السيارات للناس 
من أجل االستمتاع باحلياة على أكمل وجه، 
بل يلبــي متطلبــات الناس في أنشــطتهم 
اليومية. ولذلك كان من الطبيعي أن حتظى 
هذه السيارات مبكانة مميزة لدى العائالت 

في جميع أنحاء املنطقة.
ويواصــل قطــاع الســيارات الرياضية 
متعــددة االســتخدامات الكبيــر منــوه في 
منطقة الشرق األوسط، وفي منطقة اخلليج 
بشــكل خاص نظــرا ألن الكثير من العمالء 
يفضلون وضعية املقاعد املرتفعة وجتهيزات 
الراحة التي توفرها ســيارات SUV الكبيرة 
مقارنة بســيارات الصالــون. وعلى الرغم 
من أن طرازات الصالون ال تزال متثل ثاني 
أكبر فئة من طرازات الســيارات املباعة في 
الشرق األوسط، فإن حجم مبيعات طرازات 
النوتشــباك وحصتها الســوقية حاليا في 
انخفاض، وهنــاك توجه واضح في الوقت 

.SUV احلالي نحو طرازات
وطرحت فولكس واجن سيارة تيرامونت 
في الشرق األوسط في العام ٢٠١٨، مستهدفة 
العمالء املولعني باملغامرات ممن يبحثون عن 
سيارة كبيرة تلبي متطلباتهم، حيث يعتبر 
حب القيادة واالستكشاف جزءا من ثقافة هذه 
املنطقة وأسلوب حياتها اليومي نظرا لكونها 
منطقة شاســعة تتضمن مجموعة متنوعة 
من التضاريس التي تنتظر استكشافها. ولم 
يكــن مفاجئا أن تصبــح تيرامونت اخليار 
األمثل للعائالت، وقد ظهر ذلك بوضوح من 

بقيمــة ١٠٠ ألف دينــار، باإلضافة إلى ٢٠ 
جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.

وباإلضافة إلى هذه الباقة من اجلوائز 
اجلذابــة، يحظى العمالء بأرباح ســنوية 
متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا 
احلســاب، وهو ما يجعل حساب احلصاد 
اإلسالمي مفيدا لألسرة وللراغبني في التوفير 
بوجــه عام من خالل حتقيقــه للعديد من 
املميزات سواء على املدى القصير أو على 
املدى الطويل، مما يقابل باستحسان وتقدير 
مختلف العمالء سواء اجلدد أو احلاليون. 
إضافــة إلى ذلك، ألول مرة في الكويت، مت 
تقدمي «سحب األفضلية» الربع سنوي بقيمة 
٢٥ ألــف دينار حصريــا للعمالء الذين لم 
يفوزوا بأي من جوائز احلصاد اإلســالمي 
خالل الســنوات اخلمس األخيرة بشــرط 
مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 
٥٠ دينــارا في حســاب العمالء ضمن هذه 
الفئة فرصة واحدة للمشاركة في السحب.

خالل مبيعات فولكس واجن في جميع أنحاء 
املنطقة، حيث أصبحت ســيارة تيرامونت 
األعلــى مبيعا في املنطقة وبلغت مبيعاتها 
ثلث إجمالي مبيعات فولكس واجن الشرق 

األوسط في العام ٢٠١٩.
وتوفر فولكس واجن لعمالئها في الشرق 
األوسط سيارة SUV تلبي متطلباتهم وتناسب 
أذواقهم بفضــل حجمها الكبيــر ومحركها 
القوي. ويبلغ طول سيارة تيرامونت أكثر 
من ٥ أمتار، وتتميز بفضل قاعدة العجالت 
األكبر، مبساحة مقصورة أكبر تسهل الوصول 
ملقاعــد الصف الثالث، إلى جانب املســاحة 
األوسع لصندوق األمتعة. وصممت مقاعد 
الســيارة لتوفير أعلى مســتويات الراحة، 
حيــث تأتي مبطنة ومــزودة بنظام تبريد 
املقاعــد، إلــى جانــب إمكانيــة التحكم في 
درجة احلــرارة من ثــالث مناطق. وميكن 
تخصيص إعــدادات الســيارة بأكملها لكل 
راكب، في حني يســتطيع األهل التحكم في 
الوسائط املتعددة والتطبيقات املستخدمة 
علــى اجلهازين اللوحيني فــي اخللف عبر 

الشاشة الرئيسية قياس ٨ بوصات.
وال تزال ســيارات SUV املفضلة للعديد 
من العائالت في الشرق األوسط، حيث تضع 
الرحابة والراحة على رأس أولوياتها. وتظل 
ســيارة تيرامونت اخليار األول للكثير من 
هذه العائالت بفضل مقصورتها الفســيحة 
ومساحة صندوق األمتعة الكبيرة وسهولة 
الوصول إلى صف املقاعد إضافة إلى سعرها 

املناسب.

السيارة الرياضية متعددة االستخدامات ذات السبعة مقاعد

«دي إتش إل جلوبال فوروردينج» تدعم جهود 
الكويت في التصدي جلائحة «كوفيد-١٩»

حرصهــا  إطــار  فــي 
علــى دعم جهــود حكومة 
الكويــت للحد من تفشــي 
جائحة كوفيد-١٩، وفرت 
جلوبــال  إل  إتــش  «دي 
فوروردينج»، املزود العاملي 
خلدمــات الشــحن اجلوي 
والبحــري والبري، الدعم 
الكامــل لتعزيــز اجلهــود 
الطبية على مدى شهرين، 
وقامت بشحن أكثر من ٦٥ 
مليونا من معدات احلماية 
الشــخصية (PPE) مثــل 

األقنعة واألحذية التي تستخدم ملرة واحدة، 
باإلضافة إلى أجهزة قياس درجة احلرارة، 
وذلــك عبر تأجير وتيســير عدة طائرات 

محجوزه بالكامل إلى الكويت. 
وفي هذا الســياق، حتــرص «دي اتش 
إل» علــى تعزيز التعــاون والعمل مع كل 
هيئات ومنظمات الرعاية الصحية اخلاصة 
وموزعي األدوية واملنتجات الطبية، لضمان 
توحيد وتعزيز اإلمدادات الطبية من مختلف 
املناطــق في الصني وتســليمها إلى مدينة 
الكويت، على أن يتم تسليم هذه املنتجات 
الطبيــة للمختصني واملهنيني الطبيني في 
مرافــق الرعاية الصحية في الدولة، لدعم 

دورهم اإلنساني الرائد في 
انتشــار ڤيروس  مكافحة 

.٢-SARS-CoV
بدوره، قال فراس سكر 
املدير العام لشركه «دي إتش 
إل جلوبال فوروردينج» في 
الكويت: مع استمرار تفشي 
جائحة «كوفيد-١٩»، مازال 
العاملــي يكافح  االقتصــاد 
للتصــدي لتداعيــات هذه 
اجلائحة وآثارها السلبية. 
وفــي ظــل هــذه األوقــات 
التي يســودها  العصيبــة 
عدم اليقني، يجب علينا تعزيز مسؤولياتنا 
وتسخير خبراتنا وتوسيع نطاق خدماتنا 
لدعم احتياجات العاملني في اخلطوط األمامية 
في مجال الرعاية الصحية. وأضاف: بالرغم 
من العوائق اللوجستية الناجمة عن إغالق 
احلدود وتعليق الرحالت اجلوية التجارية، 
عملنا على مدار الســاعة لتلبية متطلبات 
عمالئنا بفضل تواجدنا العاملي وشــبكتنا 
الواسعة وتفاني موظفينا. ونحن في «دي 
اتش إل» حريصون على تســخير خبراتنا 
وخدماتنا اللوجســتية من أجل مســاعدة 
العاملــني فــي اخلطوط األماميــة للحد من 

تفشي جائحة كوفيد-١٩.

فراس سكر

«احتاد مكاتب السفر»: استمرار قرار حظر دخول الوافدين 
من ٣١ دولة سيدمر سوق النقل اجلوي في الكويت

أكد رئيــس مجلس إدارة 
احتاد مكاتب السفر والسياحة 
الكويتية محمد الفي املطيري 
ضرورة معاجلة حالة االرتباك 
والفوضى التي أحدثها القرار 
الصــادر عــن االدارة العامة 
للطيران املدني بحظر دخول 
جميع الركاب االجانب من ٣١ 
دولة، مشددا على دراسة مثل 
هذه القرارات بتــأن وروية، 
لتجنب أية أضرار قد حتدث 
مســتقبال بأي مــن قطاعات 
الدولــة، ألن أي قــرار يتخذ 
يجــب أن يحقــق املصلحــة 
جلميع قطاعات الدولة وليس 
ألحدها دون اآلخر، مشيرا الى 
ان اســتمرار هذا القرار دون 
اللجوء إلــى احللول البديلة 
املدروســة، سوف يؤدي إلى 
تدمير وانهيار ســوق النقل 
اجلــوي (شــركات طيــران 
ومكاتــب ســفر وشــركات 
االنظمة وشــركات تشــغيل 
املطار ومكاتب حجز الفنادق).
وقــال املطيري فــي بيان 
صحافي أمس ان القرار الذي 
صدر في تاريخ ١ أغســطس 
٢٠٢٠، بناء على قرار السلطات 
الصحية فــي الكويت أحدث 
ربكة شديدة غير مسبوقة في 
سوق النقل اجلوي وفوضى 
عارمة في مطارات الدول التي 
لم يســمح ملواطنيها بدخول 
الكويت حتى الطائرات احمللقة 
فــي اجلو لم تســلم من تلك 
القرارات وأصدرت لها القرار 
بالرجوع مرة أخرى، السيما 
أن التعميم ســالف البيان قد 
صــدر في اليوم الذي ســبق 
وأن أعلنت اجلهــات املعنية 
أنه بداية عودة حركة الطيران 

التجاري من وإلى الكويت.

هذا القــرار املفاجــئ، والذي 
يرى أنه قاتل ومدمر لصناعة 
السياحة والسفر، مشيرا الى 
ان هنــاك عــدد (٤٣٠) مكتبا 
ملالك املشاريع الصغيرة باتوا 
مهددين بقطع أرزاقهم، حيث 
ان نزيف خسائرهم لم تتوقف، 
منــذ بدايــة األزمة في شــهر 
مارس وحتى بداية فتح املطار، 
وجاء هذا القرار ليقضي على 
آمال العاملني بقطاع الســفر 
والسياح بعودة احلياة لهذا 

القطاع.
وخشــي مــن تأثيــر هذه 
القرارات على سمعة الكويت 
في احملافل السياحية والزعم 
بــأن الدولــة ال تتخذ قرارات 
تدعم مجال السفر والسياحة. 
فبــدال من أن تصــدر قرارات 
تدعم مالك املشاريع الصغيرة 
مــن العاملني بقطاع الســفر 
والسياحة، في مواجهة أزمة 
جائحــة كورونــا، حلمايتهم 
من االنهيار، نتفاجأ بصدور 
قرارات تقضي عليهم، وذلك 
في ظل عدم قدرة مكاتب السفر 
والسياحة في احلصول على 
قروض ميســرة من البنوك 
لتســتطيع من خاللها سداد 

صناعة السياحة والسفر من 
أكبــر القطاعــات املتضررة، 
مؤكدا أن االحتاد األوروبي كان 
واضحا منذ البداية بالسماح 
لعــدد محدود جدا من دخول 
دول االحتــاد األوروبي وهو 
على حجمه وعلى عدد الدول 
املنضمة لالحتــاد األوروبي 
لــم تشــهد نهائيا مثــل هذه 
الفوضى، موضحا أن شركات 
التأمــني تقوم بعمــل وثائق 
التأمني للمســافرين لتغطية 
اآلثار الناجتة عن اإلصابة بهذا 
الڤيروس، بأسعار زهيدة جدا 
تصل إلى ستة دنانير كويتية، 
حتى ال تتحمل خزينة الدولة 
أية أعباء مالية من جراء إصابة 
املسافرين بڤيروس كورونا، 
ورمبا تكون هناك حلول بديلة 
لهذا القرار املفاجئ الضار جدا 

بقطاع السفر والسياحة.
وذكر أن تضارب القرارات 
غير مقبــول نهائيا، وأن هذا 
األمــر غيــر مســبوق مبطار 
الكويت الدولي، ولم يشهده 
أي مطار في العالم، وتساءل 
ملاذا أصبحت القــرارات متر 
دون دراسة وافية لتبعات تلك 

القرارات التي تصدر.
وقال املطيري إن هذا القرار 
غير املسبوق أضر ضررا كبيرا 
بقطــاع الســفر والســياحة، 
حتى باتــت دول تتخذ نفس 
اإلجــراء ضد الكويــت ما قد 
يسبب ازمة كبيرة في قطاع 
السفر والسياحة على وقع تلك 
املفاجئة، مستغربا  القرارات 
حدوث هــذا االرتبــاك وتلك 
الفوضى والتزال قدرة تشغيل 
املطار بـ (٣٠٪) فقط من قوة 
تشغيله، وتساءل كيف لو مت 
تشغيل املطار بقوة (١٠٠٪)؟!

مــا عليهــا مــن التزامات من 
أجور للموظفــني وإيجارات 
ملقرات املكاتــب، وغيرها من 
االلتزامات، وذلــك لصعوبة 
حتقيــق مطالــب وشــروط 
البنــوك في احلصــول على 

قروض.
أن  املطيــري  وأوضــح 
السلطات الصحية قد فرضت 
علــى األجانــب القادمني إلى 
 PCR الكويت عمل مســحات
وحتميل تطبيق شلونك مع 
فرض احلجر املنزلي عليهم 
ملدة أســبوعني، لضمان عدم 
حملهــم لڤيــروس كورونــا 
(كوفيــد- ١٩)، وكانــت هذه 
اإلجــراءات كفيلة بالتأكد من 
عدم حمــل أي مــن القادمني 
إلى الكويت لڤيروس كورونا 
املســتجد فلمــاذا مت منعهــم 
مــن دخول الكويــت في يوم 
وصولهــم إذا، وقــد أوضــح 
رئيــس مجلس إدارة االحتاد 
أنهم ما كانوا ليعترضوا على 
هذا القرار، لو كان صدر قبل 
شهر من اآلن، وكنا سلمنا به 
كما سلمنا بغيره من القرارات 
في ســبيل حتقيــق املصالح 

العليا للبالد.
كما أوضح أن هناك العديد 
مــن الــدول ســبقتنا ومنــذ 
أشهر وبدأت بفتح االقتصاد 
لتستطيع التعايش واخلروج 
االقتصاديــة  األزمــة  مــن 
الطاحنــة، وباتــت تعالــج 
القادمــني فيهــا وتقوم بعمل 
الفحوصــات الالزمة لهم في 
الفنادق وتقدم لهم تسهيالت 
كبيــرة، وذلــك إلميانها بأن 
غلق االقتصاد إمنا هو أشــد 
وأنكى مــن ڤيروس كورونا، 
وال يخفــى علــى اجلميع أن 

محمد الفي املطيري

وأوضــح أن هــذه مثــل 
القرارات أرهقــت واثرت في 
سوق النقل اجلوي بالكويت 
تأثيرا جســيما مبا من شأنه 
ينذر بكارثة في قطاع السفر 

والسياحة.
وقــال ان اجلميــع مــع 
القــرارات التــي تصــب فــي 
املصلحــة العامــة وخاصــة 
القرارات الصحية، وليس مع 
القرارات التي تصدر بشــكل 
فجائي دون إعطاء املخاطبني 
بهــذه القــرارات فســحة من 
الوقــت لترتيــب أوضاعهم، 
فكيف يصدر هــذا القرار في 
اليــوم الــذي حــدده مجلس 
الــوزراء لفتح املطــار بقدرة 
تشــغيلية (٣٠٪)، ووصول 
طائرات، وعمــل احلجوزات 

آلالف املسافرين.
وأكد املطيــري أن تأييده 
املدروســة  للقــرارات  التــام 
واملســبوقة بدراســة وافية 
التــي تصــب  ومســتفيضة 
في صالــح البالد، وشــجبه 
جميع القــرارات التي تصدر 
بشــكل فجائي دون دراســة، 
والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر 
على االقتصاد وعلى صناعة 
السياحة والســفر بل تؤدي 

إلى تدميرها.
وتســاءل ملاذا لــم يصدر 
قرار الســلطات الصحية في 
الكويت بحظر دخول جميع 
الركاب األجانب إلى الكويت 
القادمــني من ٣١ دولــة، قبل 
شــهر من اليوم الــذي حدده 
مجلس الــوزراء لفتح املطار 
بقدرة تشغيلية (٣٠٪)، حتى 
يستطيع من ميسهم هذا القرار 

تدبر أمورهم؟
واستغرب املطيري صدور 
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«كورونا».. ترامب يغازل ناخبيه: اللقاح قد يكون قبل«االنتخابات» 
عواصــم - وكاالت: فــي 
محاولة على ما يبدو لدغدغة 
مشــاعر الناقمني على طريقة 
إدارة اجلائحــة، قال الرئيس 
األميركي دونالد ترامب إنه من 
املمكن أن يتوافر لقاح لڤيروس 
كورونا املستجد في الواليات 
املتحدة قبل موعد االنتخابات 
الرئاسية املقرر إجراؤها يوم 
الثالث من نوفمبر، في توقع 
أكثر تفاؤال بكثير من التوقيت 
الــذي يراه خبراء الصحة في 

البيت األبيض.
وعندما ُســئل في برنامج 
بإذاعــة جيرالــدو ريفيرا عن 
املوعــد الذي قــد يتوافر فيه 
لقــاح للڤيروس قــال ترامب: 
«في وقت أقرب من نهاية العام، 
ميكن أن يكون أقرب بكثير».

وردا علــى ســؤال يقــول 
«أقرب من الثالث من نوفمبر؟»، 
قال ترامب: «أعتقد في بعض 
احلاالت، نعم ميكن قبله، لكن 

في حدود ذلك الوقت».
يأتــي ذلــك فيمــا يواصل 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
حصد األرواح وتسجيل إعداد 
قياسية من االصابات السيما 
في الدول االكثر تضررا وهي 
املتحــدة والبرازيل  الواليات 
والهنــد التي تســجل ثالثتها 
أكثر من نصف االصابات التي 
جتاوزت ١٨ مليونا و٨٤٧ ألف 

حالة. 
فقــد ارتفعــت حصيلــة 
االصابات في أميركا إلى أكثر 
مــن ٤ ماليني و٨٢٥ ألفا، وفي 
البرازيــل مليونني و٨٥٩ ألفا 
وفي الهنــد أكثر مــن مليون 
و٩٦٥ ألــف إصابــة. وتبقــى 
أميركا والبرازيــل في مقدمة 
الدول االكثر تسجيال للوفيات 
التــي جتــاوز ٧٠٨ آالف على 
مســتوى العالم. فقــد قاربت 
الوفيــات فــي أميــركا الـ ١٦٠ 
ألفــا وفــي البرازيل الـــ ١٠٠ 
ألف، فيما تراجعت الهند الى 
املرتبة اخلامسة على صعيد 

التلفزيونيــة  حملطــة ميغــا 
«نحاول توعية الناس برسائل 
وإعالنات يومية حول تدابير 

إضافية».
تدابيــر  فــرض  وأعيــد 
فــي مدينــة أبيردين بشــمال 
شــرق اســكتلندا، مــن بينها 
إغالق جميع قاعات الضيافة 
املغلقــة واملفتوحة، في وقت 
لفتت رئيسة الوزراء نيكوال 
ســتورجن إلــى مــا ميكن أن 
يصبــح «تفشــيا واســعا» 

للڤيروس.
من ناحيتها أدرجت أملانيا 
البلجيكية  انتويــرب  منطقة 
على قائمة املناطق التي يطلب 
من املســافرين القادمني منها، 
احلجر ملــدة ١٤ يوما في حال 
عدم إبراز فحوص تثبت عدم 

وبعيــدا عن أوروبــا، في 
مدينــة ملبورن االســترالية، 
بــدأت صبــاح أمــس املرحلة 
األكثــر صرامة مــن إجراءات 
احلجــر الشــاملة ملدة ســتة 
أســابيع تغلق خاللها معظم 
املتاجــر والشــركات مما أثار 
مخــاوف جديــدة مــن نقص 
الغذاء في الوقت الذي تواجه 
فيه السلطات موجة ثانية من 

العدوى.
وأغلقــت املتاجــر أبوابها 
وخلــت شــوارع املدينة التي 
يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة 
ماليني نسمة. وسجلت ملبورن 
عاصمة واليــة فيكتوريا ٤٧١ 
إصابــة جديــدة بكوفيــد-١٩ 
وثماني حاالت وفاة خالل ٢٤ 

ساعة.

اجلســدي بــني األشــخاص» 
ضمــن املخالفات التي يعاقب 
عليها بغرامة قدرها نحو ٣٠ 
دوالرا، باإلضافة إلى عدم وضع 
الكمامــات الواقيــة التي تعد 
إلزامية في املغرب منذ أبريل.

وسجلت اململكة ارتفاعا في 
أعداد املصابني بڤيروس كورونا 
املستجد بلغت مستوى قياسيا 
امــس االول بـــ ١٢٨٣ إصابــة 
جديــدة، بينما بلــغ مجموع 
اإلصابــات منذ مارس ٢٨ ألفا 

و٥٠٠ بينها ٤٣٥ وفاة.
الى ذلــك، اعلــن رئيس 
التركــي مصطفى  البرملــان 
شينطوب امس، عن إصابة ٩ 
نواب في البرملان بالڤيروس.

ونقلت صحيفة «حرييت 
ديلــي نيــوز» التركيــة عن 

إصابتهم بالڤيروس.
كما أعلنت أنها ســتفرض 
اعتبــارا مــن اليــوم على كل 
املسافرين القادمني من مناطق 
ينتشر فيها الوباء اخلضوع 
لفحــص لتجنيبهــم حجــرا 

إلزاميا. 
وفي بلجيكا، طلب مصنع 
أكبــر منشــآت  فيســتفليز، 
تصنيــع اللحوم فــي البالد، 
مــن ٢٢٥ من موظفيــه لزوم 
احلجر الصحي فــي منازلهم 
بعد اكتشــاف بــؤرة إصابات 

جديدة بالڤيروس.
وأضافت سويســرا اســم 
إســبانيا إلــى الئحــة تدابير 
 ٤٦ تشــمل  التــي  احلجــر 
دولة، إضافة إلى ســنغافورة 

ورومانيا.

عربيــا، قــررت احلكومة 
املغربيــة امــس متديــد حالة 
الطوارئ الصحية املعمول بها 
منذ مارس ملواجهة الڤيروس 
شــهرا آخر حتى ١٠ سبتمبر، 
بينما تشهد اململكة ارتفاعا في 
اإلصابات بالوباء خالل األيام 

األخيرة.
وأفاد بيان للحكومة بأنها 
قررت متديد حالــة الطوارئ 
الصحية التــي كان مقررا أن 
تنتهي في ١٠ أغسطس بسائر 
أرجاء التــراب الوطني، وهي 
اإلطــار القانونــي الذي يتيح 
للســلطات اتخــاذ إجــراءات 
اســتثنائية ملواجهة تفشــي 

الوباء.
كما قررت احلكومة إدراج 
«عدم احترام مســافة التباعد 

شينطوب قوله إن الفحوصات 
الطبية أثبتت أيضا إصابة ٣٥ 
موظفا يعملون في البرملان 
بالڤيروس. وأضاف أن خمسة 
نــواب واثنني مــن العاملني 
املصابني بالڤيروس يتلقون 
حاليا العالج باملستشفى في 
حــني يتم عالج اآلخرين في 

منازلهم.
وأوضــح أن النائــب عن 
العدالــة والتنميــة  حــزب 
احلاكم محمد أكباش أوغلو 
مت إدخاله في وحدة العناية 
املركزة أواخر يوليو املاضي 
بعد تدهور حالته الصحية، 
بيد أنه مت رفع أجهزة التنفس 
االصطناعي عنه أخيرا دون 
الكشــف عن أســماء النواب 

املصابني اآلخرين.

نصف إصابات العالم في ٣ دول.. وأوروبا تتخذ املزيد من اإلجراءات االحترازية.. و إصابة ٩ نواب و٣٥ موظفاً في البرملان التركي

(رويترز) أشخاص يرتدون كمامات واقية من الڤيروسات ميشون في بروكسل  

الوفيات بحســب احصائيات 
جامعة جونز هوبكنز. 

االجتمــاع  عالــم  وقــال 
سيلســو روشــا دي باروس 
لوكالــة فرانس بــرس «إنها 
مأســاة حقيقية، وهي واحدة 
من أســوأ ما شهدته البرازيل 
على اإلطالق»، بينما يحصي 
هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 
٢١٢ مليون نسمة حوالي ألف 
وفاة يومية وسطيا منذ أكثر 

من الشهر.
وال تزال أوروبا مجتمعة، 
األكثــر تضــررا فــي املنطقة 
وعــادت الكثير من دولها الى 
تشديد االجراءات، ولدى اإلعالن 
عن إعادة فرض اإلجراءات في 
اليونــان قال املتحدث باســم 
احلكومة ستيليوس بيتساس 

دراسة: نزالت البرد ميكن أن تدرب 
اجلهاز املناعي ضد «كوفيد - ١٩»

وكاالت: كشفت دراسة جديدة أنه ميكن 
لعدوى سابقة بڤيروسات البرد الشائعة أن 
تدرب اجلهاز املناعي للتعرف على ڤيروس 

كورونا املستجد. 
ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة 
«ساينس»، أن اخلاليا املناعية املعروفة باسم 
اخلاليــا التائية (T cells)، التي تتعرف على 
ڤيروسات البرد الشائعة، تتعرف أيضا على 
أجزاء محددة من ڤيروس كوفيد - ١٩، مبا 
فيها أجزاء من البروتني الذي يســتخدمه 
الڤيروس لالرتباط باخلاليا البشرية وغزوها.
ووفق فريق الدراســة، فإن هذا يفسر 
ملاذا بعض املصابني بـ«كورونا» يعانون من 

أعراض خفيفة فقط.
وقالت املؤلفة املشاركة في الدراسة دانييال 
ويسكوبف، وهي أستاذة مساعدة في معهد 
«ال جوال» لعلم املناعة في والية كاليفورنيا: 
«لقد تأكدنا اآلن أنه لدى بعض الناس، ميكن 
لذاكرة اخلاليا التعــرف على بعض أجزاء 

الڤيروس احلالي.»

الدراسة  وأضاف املؤلف املشــارك في 
أليساندرو سيت، وهو أيضا أستاذ في معهد 
«ال جوال» لعلــم املناعة، «إنه من املمكن أن 
يترجم هذا»التفاعل املناعي إلى درجات مختلفة 
من احلماية ضد كورونا، إذ ان وجود خاليا 

تائية قوية يعطي استجابة أفضل وأقوى.
وفي الدراســة اجلديدة، حلل الباحثون 
عينات الدم التــي مت جمعها من الناس بني 
عامــي ٢٠١٥ و٢٠١٨، قبل أن يظهر كورونا 
ألول مرة في ووهان، الصني. وتفاعلت اخلاليا 
من العينات مع أجــزاء عديدة من ڤيروس 

كورونا احلالي.
يذكــر أن فريق من جامعة أكســفورد 
البريطانية يعمل على لقاح ينتج أجســاما 

.T Cells مضادة وخاليا تائية
وأســفرت املرحلة األولى من التجارب 
البشرية عن نتائج واعدة، وأظهرت عينات 
الدم من املتطوعني األصحاء أن اللقاح يحفز 

اجلسم على إنتاج اخلاليا التائية.

«التحالف» يعلن اعتراض «مفخخة حوثية» باجتاه السعودية

الكاظمي يلتقي املتظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
قيـــــادة القـــــوات املشتركة 
لـ «حتالف دعم الشرعية في 
اليمن» بقيادة اململكة العربية 
السعودية، اعتراض وإسقاط 
طائرة من دون طيار (درون) 
«مفخخة» أطلقتها «امليليشيا 
احلوثية اإلرهابية املدعومة من 
إيران» مــن محافظة احلديدة 

اليمنية.
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
الســعودية (واس) امس عن 
املتحدث الرسمي باسم قوات 
الركن تركي  العقيد  التحالف 
املالكي قوله ان «قوات التحالف 
املشتركة متكنت من اعتراض 
وإسقاط طائرة من دون طيار 
مفخخــة كانت باجتاه اململكة 

العربية السعودية».
أن  املتحــدث  وأوضــح 
امليليشــيا احلوثية اإلرهابية 
اتفــاق  بخــرق  مســتمرة 
«ســتوكهولم» وخــرق وقف 
باحلديــدة،  النــار  إطــالق 
وتواصــل اتخــاذ محافظــة 
النطــالق  مــكان  احلديــدة 

بغــداد - وكاالت: أجــرى 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
امــس  الكاظمــي،  مصطفــى 
أول زيــارة تفقدية من نوعها 
بالتجول بني متظاهرين وسط 
بغــداد. وقــال الكاظمي خالل 
لقائــه املتظاهريــن حســبما 
أوردت قناة الســومرية نيوز 
اإلخبارية إن احلكومة تواجه 
مشاكل تراكمية، تسببت بها 
سنوات من سوء اإلدارة وإساءة 
التصرف في القرار، وتفويت 
فرص التنمية، فضال عن غياب 

اخلطط طويلة األمد.
وأكد أن مطالب املتظاهرين 
فــي كل أنحاء العــراق تلتقي 
متاما مع البرنامج اإلصالحي 
الذي تتبناه احلكومة وتعهد 

بتلبيتها.
من جهة أخرى، بدأ العراق 
التحقيق في املتفجرات املخزنة 

اتفاق «ستوكهولم».
وأكــد أن «قيــادة القــوات 
املشــتركة للتحالف مستمرة 
باتخــاذ وتنفيــذ اإلجــراءات 
املناســبة للتعامــل مــع هذه 
األعمال العدائيــة واإلرهابية 
ومبا يتوافق مع القانون الدولي 
اإلنساني وقواعده العرفية مع 
استمرار دعم اجلهود السياسية 

احلاويــات عاليــة اخلطورة 
املتكدســة واملوجــودة داخل 
املنافــذ احلدوديــة مثل املواد 
الكيميائية مزدوجة االستخدام 
نترات االمونيا» التي تسببت 
بوقوع االنفجار الهائل في مرفأ 

بيروت.

التحالف العربي من إسقاطها.
وأعرب األمني العام للمنظمة 
د.يوسف بن أحمد العثيمني، 
في بيان أوردته «واس» امس، 
عن إدانته الستمرار ميليشيا 
احلوثي اإلرهابية ومن ميدها 
باملــال والســالح فــي إطالق 
الطائــرات املفخخــة باجتــاه 

األراضي السعودية.
من جهة اخرى، حذر وزير 
االعالم اليمني معمر األرياني 
مــن مخاطر غــرق أو انفجار 
ناقلة النفط «صافر»، داعيا إلى 
تدارك كارثة بشرية واقتصادية 
وبيئيــة تفوق انفجــار مرفأ 

بيروت مبئات املرات.
وقــال ان «حادث االنفجار 
الهائــل في مرفــأ بيروت وما 
خلفه من خسائر بشرية فادحة 
وأضرار كارثيــة على البيئة 
واالقتصــاد اللبنانــي يذكرنا 
بالقنبلة املوقوتة «ناقلة النفط 
 صافر» الراســية قبالة ميناء 
رأس عيسى في البحر األحمر، 
والتي تتخذها ميليشيا احلوثي 

ورقة للضغط واالبتزاز».

انفجــارات متكررة  وأدت 
خــالل الفتــرة املاضيــة، في 
مخازن أسلحة ومواد متفجرة 
مخزنة في أحياء سكنية، إلى 
وقوع أضرار كبيرة في العراق 
خصوصا في موسم الصيف.

الى ذلك، أكد رئيس جهاز 
األمن الوطني العراقي عبدالغني 
األسدي، أن اإلرهاب اآلن وصل 
إلى مرحلة االحتضار، وبالرغم 
من تواجد بعض اخلاليا النائمة 
لكن ال ميكنها العودة إلى املربع 
األول، مشــيرا إلى متابعة ما 
تبقى من بقايا عناصر داعش 
وجتفيف منابــع اإلرهاب في 

عموم البالد.
وقال األسدي - في تصريح 
أوردته وكالة األنباء العراقية 
امس إن جهــاز األمن الوطني 
يتابع حتركات عناصر تنظيم 

داعش اإلرهابي بكل دقة.

للمبعوث اخلاص لألمني العام 
لألمم املتحدة إلى اليمن إلنهاء 
االنقالب والوصــول إلى حل 

سياسي شامل».
في الســياق نفسه، أدانت 
منظمة التعاون اإلسالمي إطالق 
ميليشــيا احلوثي طائرة من 
دون طيــار «مفخخة» باجتاه 
السعودية والتي متكنت قوات 

وأكد «أهمية هذه اإلجراءات 
االحترازية لتفادي ما حدث في 
دولة لبنان الشقيقة والدمار 
الذي خلفته هذه االنفجارات». 
إنهاء  اللجنة  وأضاف «علــى 
أعمالها وتقدمي تقريرها خالل 

٧٢ ساعة».

اليمن يُحذر من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط «صافر»

حتقيقات حول املتفجرات املخّزنة لتفادي سيناريو «مرفأ بيروت»

الطائرة من دون طيار التي أسقطتها قوات دعم الشرعية في اليمن  (العربية)

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خالل لقائه املتظاهرين ببغداد أمس  (وسائل التواصل االجتماعي)

األعمــال العدائية والعمليات 
اإلرهابية بإطالق الصواريخ 
الباليســتية والطائــرات من 
دون طيار (املســيرة) وكذلك 
القــوارب  هجمــات  إطــالق 
املفخخة واملســيرة عن بعد، 
ما ميثل تهديدا حقيقيا لألمن 
اإلقليمــي والدولي وتقويضا 
للجهــود السياســية إلجناح 

علــى املنافــذ احلدودية، بعد 
االنفجار املــروع الذي ضرب 

بيروت.
ونقــل بيــان رســمي عن 
رئيس هيئة املنافذ احلدودية 
عمر عدنان الوائلي قوله امس 
«شــكلت جلنــة عاجلة جلرد 

استقالة مفتش عام «اخلارجية األميركية» 
وحملة ترامب لزيادة املناظرات مع بايدن

رئيس موريتانيا ُيكلف ولد بالل بتشكيل 
احلكومة خلفًا لولد الشيخ املستقيل

واشــنطن- وكاالت: اســتقال املفتش 
العام لوزارة اخلارجية األميركية ستيفن 
أكارد املكلف التحقيق في ملفات يحتمل أن 
تكون محرجة بالنسبة إلى وزير اخلارجية 
مايك بومبيــو، وذلك في خطوة مفاجئة 

بعد أشهر قليلة من إقالة سلفه.
وكان وصــول أكارد في مايو املاضي 
ملنصب املفتش العام الذي يهدف إلى مراقبة 
عمل اخلارجية األميركية، قد فســر على 
نطاق واسع بأنه وسيلة حلماية بومبيو، 
أحد أقرب حلفاء الرئيس دونالد ترامب. 
وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية امس 
االول إن أكارد أبلغ زمالءه بأنه «يعود إلى 
القطاع اخلاص بعد ســنوات من اخلدمة 
العامة». وأضاف «نحن ممتنون له على 

تفانيه حيال الوزارة وبالدنا».
من جهتــه، أعلن بومبيــو في مؤمتر 
صحافي أن «ال عالقة له» مبغادرة أكارد 
ملنصبه. وستقوم مبهام أكارد مؤقتا نائبته 
ديانا شو، وهي محامية تعمل منذ فترة 
طويلة في مكتب املفتش العام. من جانب 
آخر، طلبت حملة ترامب تنظيم مناظرة 
إضافية أمام املرشح الدميوقراطي للرئاسة، 
جو بايدن، حيث يأتي ترامب بعد بايدن 
في استطالعات الرأي ووسط االستعدادات 

لالنتخابات التمهيدية.
ومــن املقرر إجراء املناظرة األولى في 
٢٩ سبتمبر املقبل، لكن في بعض الواليات 
ميكن لألشخاص اإلدالء بأصواتهم بالبريد 

قبل أسابيع من املناظرة املتلفزة.
وقالت حملة ترامب في رسالة إلى الهيئة 
التــي تدير املناظــرات إن «النهج احلالي 
للجنة عفى عليه الزمن وال يعكس حقائق 
التصويت في عام ٢٠٢٠». الى ذلك، قالت 
الشرطة في والية فلوريدا إنها ألقت القبض 
على ثالثة مراهقني بعد دخولهم منتجع مار 
االجو اململوك للرئيس ترامب وبحوزتهم 
بندقية كالشنيكوف في حقيبة ظهر. وقال 
مايكل أوجرودنيك املتحدث باسم شرطة 
بالم بيتش إن الصبية الثالثة البالغني من 
العمر ١٥ عاما قفزوا من فوق سور في مار 
االجو أثناء فرارهم من ضابط شرطة مساء 
اجلمعة املاضية. وكان الضابط قد اقترب 
من الصبية أثناء جلوســهم في ســيارة 
على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال 
من املنتجع. وانطلق الصبية بالســيارة 
محاولــني الهرب. وقال أوجرودنيك إنهم 
تركــوا الســيارة قرب مار االجــو عندما 
شــاهدوا شــرطيا آخر وهربوا إلى داخل 
املنتجع. وأضاف «لم يحاولوا دخول أي 
مبنى، فقط قفزوا من فوق السور وحاولوا 
االختباء». ولــم يكن ترامب موجودا في 

املنتجع وقت احلادث.
ويجري احتجاز املراهقني في منشــأة 
لألحداث إلى أن يقرر االدعاء العام ما إذا 
كان ينبغي توجيه اتهامات لهم كبالغني. 
ونفى الثالثة امتالك البندقية الكالشنيكوف 

وقالوا إنهم عثروا عليها.

الرئيــس  ـ وكاالت: عــني  عواصــم 
املوريتاني محمد ولد الشــيخ الغزواني، 
املهنــدس محمد ولد بالل رئيســا جديدا 
للوزراء خلفا السماعيل ولد بده ولد الشيخ 

سيديا الذي تقدم باستقالته امس.
وحسب مرسوم رئاسي، كلف رئيس 
اجلمهوريــة ولد بالل بتشــكيل حكومة 

جديدة.
وكان ولد بالل مستشارا لرئيس الوزراء 
املستقيل لكنه كان ايضا وزيرا للتجهيز 
والنقل في أول حكومات الرئيس السابق 
سيد ولد الشيخ عبداهللا الذي اطاح به ولد 

عبدالعزيز في انقالب عسكري.
وشــغل ولد بــالل منصــب مدير عام 

لشركة الكهرباء قبل إقالته.
وقــدم رئيــس الــوزراء املوريتانــي 
اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا امس 
استقالة حكومته إلى الرئيس الغزواني.
واشــارت مصادر موثوقــة إلى لزوم 
استقالة احلكومة من أجل السماح للقضاء 

بالتحقيق مع عدد من الوزراء الذين وردت 
أســماؤهم في ملفات فساد جرت في عهد 
الرئيس الســابق محمد ولــد عبدالعزيز 
وطالب البرملان بالتحقيق اجلنائي بشأنها.
املوريتانــي  الــوزراء  وقــال رئيــس 
املســتقيل، في تصريح أعقــب لقاءه مع 
الرئيــس الغزوانــي وتقدميه اســتقالة 
احلكومة، «بســم اهللا الرحمــن الرحيم، 
وصلــى اهللا علــى نبيه الكــرمي، كان لي 
الشــرف أن اســتقبلت من طرف فخامة 
رئيس اجلمهورية حيث قدمت له استقالة 
احلكومة وكانت هذه مناسبة قدمت فيها 
جزيل الشكر لفخامة الرئيس على الثقة 

التي منحني إياها طيلة هذه الفترة».
وأضــاف «أنتهز هــذه الفرصة كذلك 
ألتقدم بخالص الشــكر لفريق احلكومة 
على اجلهود التي قام بها طيلة هذه الفترة 
اخلاصة في سبيل خدمة موريتانيا وشعبها 
العزيــز علينا. والســالم عليكم ورحمة 

اهللا وبركاته».
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مصر واليونان توّقعان اتفاق تعيني احلدود البحرية

«التعليم العالي»: تلقي رغبات طالب اخلارج
للدراسة بجامعات مصر حتى ٣١ ديسمبر

القاهرة - خديجة حمودة

أكد وزير اخلارجية سامح 
شكري، أن التوقيع مع نظيره 
اليوناني نيكــوس دندياس 
على اتفــاق تعيــني املنطقة 
االقتصاديــة اخلالصــة بني 
البلديــن بعــد سلســلة من 
املفاوضات على مدى السنوات 
املاضيــة يعكــس العالقــات 
املتميزة بني مصر واليونان، 
ويتيح املضي قدما لالستفادة 
مــن الثــروات املتواجدة بها 
وخاصة احتياطيات النفط.

وأعرب وزيــر اخلارجية 
- خــالل املؤمتــر الصحافي 
املشترك مع نظيره اليوناني 
- عن ترحيبه الشديد بالوزير 
دنديــاس والوفــد الرســمي 
املرافــق له، مشــددا على أن 
الزيارة شهدت تطورا نوعيا 
بدرجــة عاليــة مــن األهمية 
فــي تاريخ عالقاتنــا القوية 
واملتشــعبة، وهــو توقيعنا 
معا علــى اتفاق حول تعيني 
املنطقة االقتصادية اخلالصة 
بني مصر واليونان الصديقة، 
وهو االتفاق الذي مت التوصل 
إليه بعد سلسلة من جوالت 
البلديــن  بــني  التفــاوض 
الصديقــني خالل الســنوات 
املاضية وتتوافق كل بنوده مع 
قواعد القانون الدولي واتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار.

وتابــع «إن هــذا االتفاق 
يعكس بصدق إرادة القيادة 
السياســية للدولتــني نحو 
مزيد من االرتقاء بالعالقات 
الثنائية بني مصر واليونان 
والعمل على استمرار الزخم 

مبجال الطاقة في ظل عضوية 
البلدين في منتدى غاز شرق 
املتوســط». وقــال «من هذا 
املنطلــق لقد كانــت عالقات 
الصداقة بني مصر واليونان 
عامال رئيســيا فــي احلفاظ 
على أمن واســتقرار منطقة 
شــرق املتوســط، ومجابهة 
التهديدات واملخاطر الناجمة 
عن السياسات غير املسؤولة، 
الداعمة للتطــرف واإلرهاب 
ونشــر االفــكار الراديكالية، 
باإلضافــة إلى اخلــروج عن 
قواعد القانون الدولي وأسس 

الشرعية الدولية».
بــدوره، وصــف وزيــر 
اخلارجية اليوناني نيكوس 

اليونانيــة، مضيفا  للجــزر 
أن هذا االتفاق من شــأنه أن 
يدشن مرحلة جديدة لعالقات 
وطيدة بشكل أكبر بني مصر 
واليونــان؛ ونأمل أن نواجه 
معا كل التحديات التي جتابه 
الدولتني والشعبني واملنطقة.
وأعــرب عن أملــه في أن 
حتتذي كافة الدول بهذا االتفاق 
لترسيم احلدود البحرية مع 
الــدول املجاورة لها في إطار 
احترام القانون الدولي وقانون 
البحار، وأن حتذو كل الدول 
حذو مصر واليونان، مشددا 
على أهميــة احترام القوانني 
الدولية بشــكل كامل وليس 

انتقائيا.

دنديــاس، هذا اليوم الذي مت 
خاللــه التوقيع علــى اتفاق 
تعيني احلــدود البحرية بني 
البلديــن بأنه يــوم تاريخي 
وهو يواكب أيضا ذكرى مرور 
خمس ســنوات على افتتاح 

قناة السويس اجلديدة.
وأشار الوزير اليوناني، في 
هذا الصدد، إلى الدور الذي قام 
به ٨٠٠ من املالحني واملرشدين 
الذين  اليونانيني  واملوظفني 
ســاندوا قــرار تأميــم قنــاة 
الســويس عــام ١٩٥٦ حتــى 
تســتمر القنــاة فــي العمــل 
واملالحة. وتابــع أن االتفاق 
الذي وقعته مصر واليونان 
يحــدد مدى اجلــرف القاري 

شكري: االتفاقية متكننا من االستفادة من استكشافات الغاز الواعدة

جانب من مراسم توقيع اتفاق حول تعيني املنطقة االقتصادية اخلالصة بني مصر واليونان

املتواصل الذي تشــهده منذ 
عدة سنوات على كل األصعدة، 
املجــاالت  فــي  والتعــاون 
والعســكرية  السياســية 
والثقافيــة،  واالقتصاديــة 
فضال عن التنسيق املستمر 
إزاء مختلف امللفات اإلقليمية 
محــل االهتمــام املشــترك». 
وأضاف وزير اخلارجية «إن 
هــذا االتفاق يتيــح لكل من 
مصر واليونان املضي قدما في 
تعظيم االستفادة من الثروات 
املتاحة في املنطقة االقتصادية 
اخلالصة لكل منهما، خاصة 
احتياطــات النفــط والغــاز 
الواعــدة ويفتح آفاقا جديدة 
ملزيد من التعــاون اإلقليمي 

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قالت د.رشا كمال القائم بأعمال رئيس 
اإلدارة املركزيــة للوافدين بوزارة التعليم 
العالي، إن اإلدارة فتحت الباب أمام الطالب 
باخلارج للتسجيل والدراسة في اجلامعات 
املصرية، موضحة أن وزير التعليم العالي 
أعلن عن قنوات التواصل مع اإلدارة للحصول 
على تفاصيل التقدمي واخلطوات املطلوبة. 
وأوضحــت د.رشــا كمال بحســب «اليوم 
السابع» أن من املقرر أن يستمر باب التقدمي 
مفتوح أمام الطالب الوافدين للتقدمي للدراسة 
باجلامعات املصرية حتى ٣١ ديسمبر املقبل، 
على أن يكون بعد هذا املوعد سيتم التقدمي 
وفقا للدراسة بالبرامج اخلاصة فقط، التي 
تتيحها اجلامعات. وأشــارت د.رشــا كمال 
القائم بأعمال رئيس اإلدارة املركزية لشؤون 
الطالب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إلى 
أن التقدمي سيكون أونالين بسبب إجراءات 
الوقايــة من ڤيروس كورونــا، وذلك وفقا 

لقرارات املجلس األعلى للجامعات.

اليابان حتيي الذكرى الـ ٧٥ لقنبلة هيروشيما.. وآبي يتعهد بتحقيق السالم
عواصم - وكاالت: أحيت 
اليابان امس الذكرى الـ٧٥ 
ألول هجــوم بقنبلة ذرية 
في العالم وسط أزمة تفشي 
ڤيروس كورونا املستجد 
السلطات على  الذي أجبر 
اختصار مراســم تكرمي 

الضحايا.
وحضر ناجون وأقارب 
وعدد قليل من الشخصيات 
األجنبية املراسم الرئيسية 
التي أقيمت في هيروشيما، 
للصــالة من أجــل الذين 
قضــوا أو أصيبــوا في 
القصف وللدعوة للسالم 
في العالم. لكن لم تســمح 
الســلطات بحضور عامة 
الشعب الذي تابع بث املراسم 

على االنترنت.
وارتدى غالبية املشاركني 
الذين حضروا شــخصيا 
املراســم مالبس سوداء 
ووضعــوا كمامات واقية. 
وصلوا بصمت عند الساعة 
٨٫١٥ صباحا متاما بالتوقيت 
احمللي، الساعة التي ألقيت 
فيهــا أول قنبلــة نووية 
تستخدم في زمن احلرب 

على املدينة.
وألغيــت العديــد من 
مراسم إحياء الذكرى بسبب 
الذي يحمل  العاملي  الوباء 

يحرم احلرب «بــذل أفضل 
جهودي للتوصل إلى عالم من 
دون أسلحة نووية، وحتقيق 

السالم إلى األبد».
العــام لألمم  أما األمــني 

بالقضاء متاما على األسلحة 
النووية».

بدوره، دعا بابا الڤاتيكان، 
إلرساء السالم، مؤكدا على عدم 
أخالقية حيازة األسلحة النووية 

وخاصة أسلحة الدمار الشامل، 
األسلحة النووية بإمكانها تدمير 

مدن كاملة ودول كاملة».
وتسلط ذكرى هيروشيما 
هذا العام الضوء على تضاؤل 
عدد الناجني من القنبلة الذين 
اليابان اسم  يطلق عليهم في 
«هيباكوشا» والذين عانى العديد 
منهم جسديا ونفسيا في أعقاب 

الهجوم.
ومعظم الناجني الذين مازالوا 
على قيد احلياة كانوا رضعا 
أو أطفاال وقت الهجوم، وباتت 
بإبقاء ذاكرة  املتمثلة  مهمتهم 
التفجيرات حية والدعوة حلظر 
لألسلحة النووية، أكثر إحلاحا 

مع تقدمهم في السن.
وأسس نشــطاء وناجون 
سجالت أرشيف لكل شيء من 
شهادات مسجلة للهيباكوشا، 

إلى قصائدهم ورسومهم.
لكن العديد يخشــون من 
بالقصف  تالشــي االهتمام 
الذري مع تراجع أعداد الذين 

اختبروها.
وأودت قنبلة هيروشيما 
بنحو ١٤٠ ألف شخص، العديد 
منهم قضوا على الفور، فيما 
لقــي اآلخــرون حتفهم في 
األســابيع واألشهر التي تلت 
التعرض لإلشــعاعات  جراء 
واإلصابة بحروق بالغة الشدة 

أنطونيو غوتيريس،  املتحدة 
الذي خاطب اجلموع برسالة 
الوباء، فقد نبه  ڤيديو بسبب 
إلى أن «الطريق الوحيد للقضاء 
متاما على املخاطر النووية، هي 

وليس فقط استخدامها.
وقال البابا فرانسيس «لم 
يكن األمر أوضــح من ذلك، 
الزدهار السالم، يحتاج الناس 
إلى طرح أسلحة احلرب أرضا، 

وجروح أخرى.
وبعد ثالثــة أيام ألقت 
الواليات املتحدة قنبلة ذرية 
ثانية على ناغاساكي، أودت 

بنحو ٧٤ ألف شخص.
التقييــم  واليــزال 
التاريخي للتفجيرين يثير 
بعض اجلــدل، فالواليات 
لم تعتــذر قط  املتحــدة 
الذي يعتبر  القصف  على 
الكثيــرون أنه وضع حدا 
اليابان  للحرب. وأعلنــت 
استسالمها بعد أيام قليلة 
فــي ١٥أغســطس ١٩٤٥، 
ويقول بعض املؤرخني إن 
إلقاء القنبلتني بنهاية األمر 
أنقذ أرواحا إذ سمح بتفادي 
القيام باجتياح بري كان من 
شأنه على األرجح التسبب 

بأعداد أكبر من القتلى.
لكن في اليابان، يعتبر 
الهجومان جرميتي حرب، 
ألنهما اســتهدفا مدنيني 
بشكل عشــوائي وتسببا 

بدمار غير مسبوق.
وفي ٢٠١٦ أصبح باراك 
أميركي  أول رئيس  أوباما 
في ســدة الرئاسة، يزور 
لم يقدم  هيروشيما حيث 
اعتــذارا لكنه عانق ناجني 
إلى عالــم خال من  ودعا 

األسلحة النووية.

غوتيريس يدعو للقضاء على األسلحة النووية وبابا الڤاتيكان يؤكد عدم أخالقية حيازتها

مخاوف مشابهة لدى الناجني 
من الهجوم ومن بينهم كيكو 
أوغورا (٨٣ عاما)التي جنت من 
قنبلة هيروشيما. والتي قالت 
للصحافيني الشهر املاضي أنه 
مع تفشــي الڤيروس «أتذكر 
اخلوف الذي شعرت به فورا 
عقب التفجير... ال مفر ألحد».
أنحاء  الناس في  وحضت 
العالــم على اإلقرار بضرورة 
محاربة التحديات املشــتركة 
مجتمعني، وقالت «سواء كان 
ذلك ڤيروس كورونا املستجد 
أو األسلحة النووية، فإن السبيل 
للتغلب عليهــا هو من خالل 

التكاتف بني البشر».
وفي كلمة الحقة حذر رئيس 
بلديــة هيروشــيما كازومي 
ماتسوي من النزعة القومية التي 
أدت إلى احلرب العاملية الثانية 
وحض العالم على التكاتف في 
مواجهة التهديدات العاملية مثل 
جائحة كوفيد-١٩، وقال «علينا 
أال نسمح أبدا لهذا املاضي األليم 
بأن يكرر نفسه. على املجتمع 
املدني أن يرفض القومية التي 
تركز على الذات، وأن يتكاتف 

ضد كل التهديدات».
من ناحيتــه، تعهد رئيس 
الوزراء شــينزو آبــي، الذي 
إلى  تعرض النتقادات لسعيه 
تعديل بند رئيسي في الدستور 

حشود متبادلة في شمال غرب سورية 
ومخاوف من انهيار اتفاق وقف النار

عواصم - وكاالت: وسط مخاوف من انهيار 
اتفــاق وقف اطالق النار الروســي - التركي 
في منطقة شــمال غرب ســورية التي تؤوي 
نحو ٤ ماليني شخص، قال ناشطون واملرصد 
السوري حلقوق االنسان، ان كال من اجليش 
السوري وفصائل املعارضة ارسل تعزيزات 
الى قواته املتواجدة فــي اخلطوط االمامية، 
وسط اشبكات يوميا يخشى أن تتحول الى 

مواجهة شاملة. 
وقال املرصد إن قصفــا صاروخيا مكثفا 
نفذتــه قوات النظام على محاور ضمن جبل 
األكراد بريف الالذقية الشمالي، وسط هجوم 
بدأتــه قبل ذلــك بقليل على محــور احلدادة 
بجبل األكراد، حيث تدور اشــتباكات عنيفة 
بينهــا وبني الفصائل املعارضة واملجموعات 

االخرى املقاتلة. 
وكان املرصد السوري أكد ان أرتاال عسكرية 
لقوات النظام واملسلحني املوالني لها، من ريف 
إدلب الشــرقي وحلب اجلنوبــي واجلنوبي 
الغربي، إلى مواقع جديدة في محيط كفرنبل 
ومنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب اجلنوبي، 
تزامنا مع اشتباكات متقطعة على عدة محاور 

في ريف إدلب اجلنوبي.
وســقط عدد مــن القتلــى واجلرحى بني 
صفوف عناصر اجليش الســوري فيما قال 
ناشــطون انه «خالل إحباط محاولة تسلل» 
تصدت لهــا فصائل املعارضــة على محاور 
بريــف إدلب اجلنوبي، والالذقية الشــمالي، 
وسط تصعيد واضح من قبل القوات املهاجمة 

على املنطقة.
وقالت «إدارة التوجيه املعنوي» التابعة 
للجيش الوطني الســوري املعارض ان أكثر 
مــن ١٥ عنصرا من قوات النظــام قتلوا بعد 
ثالث محاوالت فاشــلة للتقــدم، األولى على 
تلة احلدادة، والثانية على محور تلة الراقم، 
والثالثة في محور دير سنبل في جبل الزاوية.

وأعلنت «اجلبهة الوطنية للتحرير» عن 

التصدي حملاولة تســلل ليليــة أمس األول 
نفذتهــا القوات التابعة لدمشــق على محور 
«دير سنبل» في ريف إدلب اجلنوبي وسقوط 
عدد من القتلى واجلرحى في صفوفهم، وفق 

بيان رسمي.
وتزامنــت محــاوالت التســلل مع قصف 
مكثف حملاور وتالل احلدادة وبرزة والراقم 
والزويقــات بريف الالذقية الشــمالي، قامت 
به قوات من اجليش الســوري وامليليشيات 
الرديفة لها عقب إخفاقها في إحراز تقدم على 
جبهات القتال عبر عمليات التسلل الفاشلة، 
األمر الذي تكــرر على محاور ريف الالذقية 

الشمالي، بحسب شبكة «شام» االخبارية.
ونقــل موقــع «عنب بلدي» عــن مصادر 
ميدانية أن قــوات املعارضة تصدت حملاولة 
اجليش التقدم على محور دير سنبل بريف 
إدلب اجلنوبي، وتل احلدادة املجاورة بريف 
الالذقية، واستمرت على محور التفاحية في 

ريف إدلب اجلنوبي.
وأضاف ان النظام استقدم تعزيزات على 
محاور التماس خالل األســابيع األخيرة، ما 
ميكنه من شــن عملية عسكرية في املنطقة، 
حسب حديث القائد امليداني في قوات املعارضة.

لكن املعارضة عززت من قواتها على محاور 
القتال، واستقدمت تعزيزات أيضا حتسبا ألي 

هجوم، حسب القيادي.
ورصدت مواقع املعارضة حركة طائرات 
مكثفة من مطارات حماة و«كويرس» و«النيرب» 
العســكرية، جميعهــا ألداء مهــام تدريبيــة 
وجتريبية، حســب مرصد «الشــيخ أحمد»، 
املتخصص برصد حركة الطائرات العسكرية.

ويدل نشاط إقالع الطائرات على اقتراب 
عملية عسكرية لقوات النظام على املنطقة، 

بحسب ما ذكره املرصد لعنب بلدي.
وأوضــح احمللل العســكري العقيد أحمد 
حمادي، أن هناك مؤشــرات تقول إن الروس 

يحاولون التملص من اتفاق وقف النار.

(ارشيف) قوات من  اجلبهة الوطنية للتحرير املعارضة خالل تدريبات عسكرية في ريف ادلب 

أول إصابات بـ«كورونا» في مخيم الهول 
وحتذير من «انفجار كارثي»

عواصــم - وكاالت: أصيب ثالثة عاملني 
صحيني بڤيروس كورونا املستجد في مخيم 
الهول الذي يؤوي عشرات اآلالف من املعتقلني 
من املدنيني ومن عائالت مقاتلي تنظيم داعش 
ومسلحيه، في شمال شرق سورية ويعاني 
نقصا في احلاجيــات الصحية، وفق ما قال 
متحدث باســم مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية في سورية.
وتعــد هذه أولى اإلصابات املســجلة في 
املخيم، فيما سجلت اإلدارة الذاتية التي يسيطر 
عليهــا األكراد وتدير املخيم، ٥٤ إصابة على 
األقــل في مناطق ســيطرتها التي تعاني من 

تردي اخلدمات الصحية.
وقــال ديڤيد سوانســون لوكالة فرانس 
برس «في الثالث من أغسطس، جرى تسجيل 
ثالث إصابــات بوباء كوفيد-١٩ في صفوف 
العاملني الصحيني في مخيم الهول للنازحني»، 
مضيفــا أن عملية التتبع ملعرفة من تواصل 

معهم مستمرة.
وقال مسؤول في قطاع الصحة إن املصابني 
الثالثة يعملون في الهــالل األحمر الكردي. 
وأوضح أن «مخيم الهول يشهد وضعا كارثيا 
بسبب نقص الوعي وأدوات الوقاية من ڤيروس 

كورونا»، محذرا من «انفجار كارثي».

بدء تسليم ٧١٦ وحدة بـ «سكن مصر» ١٦ اجلاري
القاهرة ـ ناهد إمام 

صرح د.عاصم اجلزار وزير اإلســكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية بأن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر 
اجلديدة سيبدأ يوم األحد ١٦ اجلاري في تسليم ٧١٦ 
وحدة للفائزين بها مبشــروع سكن مصر «املرحلة 
األولى» باملدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الوحدات 
على أيام متتالية حتى يــوم االثنني ٢٠٢٠/١٠/٥ طبقا 
للمواعيد املعلنة من اجلهاز، ومت تخصيص يوم اخلميس 
من كل أســبوع ملن تخلف عن التســلم طوال فترة 

تسليم الوحدات.
وأوضح م.عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 
٦ أكتوبر اجلديدة، أنه ســيتم تسليم وحدات العمارة 
رقم ٨٨، يوم األحد ١٦ اجلاري ووحدات العمارة رقم 
٨٩، يوم اإلثنني ٢٠٢٠/٨/١٧، ووحدات العمارة رقم ٩٠، 

يوم الثالثاء ١٨ اجلاري، ووحدات العمارة رقم ٨٢، يوم 
األربعاء ١٩ اجلــاري، ويوم اخلميس ٢٠ اجلاري ملن 

تخلف عن التسلم في األيام السابقة.
وأضاف م.النجار أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 
رقم ٨١، يوم األحد ٢٠٢٠/٨/٢٣، ووحدات العمارة رقم 
٩٨، يوم االثنني ٢٠٢٠/٨/٢٤، ووحدات العمارة رقم ٩٩، 
يوم الثالثــاء ٢٠٢٠/٨/٢٥، ووحدات العمارة رقم ٨٠، 
يوم األربعاء ٢٠٢٠/٨/٢٦، ويوم اخلميس ٢٠٢٠/٨/٢٧، 
ملن تخلف عن التسلم في األيام السابقة، مشيرا إلى 
أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٧٤، يوم األحد 
٢٠٢٠/٨/٣٠، ووحدات العمــارة رقم ٧٣، يوم اإلثنني 
٢٠٢٠/٨/٣١، ووحدات العمــارة رقم ٧٢، يوم الثالثاء 
٢٠٢٠/٩/١، ووحدات العمارة رقــم ٦٦، يوم األربعاء 
٢٠٢٠/٩/٢، ويوم اخلميس ٢٠٢٠/٩/٣، ملن تخلف عن 

التسلم في األيام السابقة.
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بيروت ـ عمر حبنجر وداوود رمال

حط الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
في بيروت، متتبعا خطوات أســالفه الذين 
درجوا على زيارة لبنان عند كل محنة تلم 
به، فالرئيس الراحل فرانســوا ميتران زار 
لبنان عام ١٩٨٣ إثر تفجير مقري اجلندرما 
الفرنســي واملارينز األميركــي قرب مطار 
بيروت الدولي، والرئيس جاك شيراك زار 
بيروت اثر اغتيال صديقه الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري عام ٢٠٠٥، واآلن أتى ماكرون 
ليؤكد التضامن الفرنســي مــع لبنان بعد 
التفجير الهائل الذي دمر مرفأ بيروت وأصاب 

عاصمة البالد في مقتل.
وحرص ماكرون على توجيه الكثير من 
الرسائل السياســية احلازمة، حيث طالب 
في ختام زيارته القادة اللبنانيني بإحداث 
«تغييــر عميق» في أدائهــم إلخراج البالد 
من دوامة االنهيار االقتصادي واالنقسامات 

السياسية.
وقــال ماكرون في مؤمتر صحافي عقب 
عقده لقاءات مع ممثلني عن األحزاب اللبنانية 
الرئيسية بينهم حزب اهللا وممثلو املجتمع 
املدني، «يجب إعادة بناء الثقة واألمل (...) 
وهذا ال يســتعاد بني ليلــة وضحاها، إمنا 
يفترض عادة بناء نظام سياســي جديد»، 
وأضاف: «طلبت من كل املسؤولني السياسيني 

حتمل مسؤولياتهم».
وأعلن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
عن تنظيم مؤمتر دولي لدعم لبنان، وقال: 

«ســننظم خالل األيام املقبلــة مؤمتر دعم 
دولــي لبيــروت والشــعب اللبناني بهدف 
احلصول على متويل دولي» من «األوروبيني 
واألميركيــني وكل دول املنطقــة وخارجها 
من أجــل توفير األدوية والرعاية والطعام 
ومستلزمات البناء». وأوضح ماكرون: «ليست 
لدي معلومات بشأن انفجار بيروت أكثر مما 
يعرفــه الرأي العام، وإجــراء حتقيق دولي 
أمر ضروري»، مؤكدا أن بالده ستتعاون مع 
البنك الدولــي واالحتاد األوروبي واملجتمع 

الدولي ملساعدة لبنان.
وقد كان الرئيس ميشال عون في استقبال 
الرئيس ماكرون لدى وصوله ولم حتصل 
التشريفات التقليدية من حيث عزف األناشيد 
واســتعراض حرس الشــرف، ألن الزيارة 
اســتثنائية. وبعد تبادل عبارات الترحيب 
وجدا وســائل اإلعالم اللبنانية واألجنبية 
حتيط بالرئيس الفرنســي الذي يعبر في 
زيارته هذه عن وجهة نظر املجتمع الدولي، 
فقال: لبنان ليس وحيدا، أنا هنا أحمل معي 
الصداقــة واألخوة التي جتمع بني فرنســا 
ولبنان. وبدا ماكرون حريصا على التوجه 
الى الشــعب اللبناني قائــال: األولوية هي 
ملساعدة ومساندة الشعب اللبناني من دون 

شروط.
وانتقــل ماكرون لزيارة حــي اجلميزة 
والصيفي اللذين أصابهما دمار كبير، كونهما 
من األحياء القدمية املبنية باحلجر الرملي، 
حيث اســتقبله جمهور غفير بالهتاف ضد 
الرئيس عون، وسمع ماكرون مطالبات بعدم 

تقدمي مساعدات مالية لطبقة الفساد احلاكمة، 
وردد احملتجون أمامه «الشعب يريد إسقاط 

النظام» و«ساعدونا»، و«ثورة.. ثورة».
ورد ماكرون على احلشود متعهدا بعدم 
ذهاب الدعم الفرنسي إلى «األيدي الفاسدة»، 
وشــدد لألهالي على أن «لبنان بحاجة إلى 
تغيير». وقال ماكرون: «لست هنا لدعم النظام 
أو الدولة أو احلكومة»، معلنا عن «مبادرة 
سياســية جديدة»، وخاطب أحد احملتجني 
بعــد أن نزع كمامته: «يــا صديقي، أنا هنا 
ألقترح عليهم (السياسيني) ميثاقا سياسيا 
جديدا، وســأعود في األول من ســبتمبر»، 
علما أن أي مســؤول لبنانــي لم ينزل بعد 
إلى الشارع منذ وقوع االنفجار الذي ارتفع 
عداد قتاله إلى ١٣٧ وأكثر من خمســة آالف 
جريح، بينما ينهمك اللبنانيون منذ يومني 
بتنظيف الركام والزجاج ومحاولة تصليح 
ما ميكن من منازلهم وبيوتهم ومتاجرهم.

وفــي بعبدا، كان الرئيس عون بانتظار 
الزائر الفرنسي والوفد الكبير املرافق، حيث 
عقد معه خلوة، قبل أن ينضما إلى الرئيسني 
نبيه بري وحسان دياب في القاعة الرئيسية.
وصدر بيان مشترك عن القمة اللبنانية 
ـ الفرنســية أوضح أن ماكرون اطلع خالل 
زيارته االســتثنائية على األضرار الناجتة 

عن الكارثة التي وقعت بسبب االنفجار.
وتوجه الرئيس عون بالشكر إلى الرئيس 
ماكرون على املساعدات اإلنسانية والطبية 
التي أرســلتها فرنســا، وأعرب عن تقديره 
لتضامنــه مــع لبنان ملعاجلة آثــار الكارثة 

املدمــرة التــي حلقت به والتــي تزامنت مع 
األزمات العديــدة التي يواجهها لبنان، بدءا 
من أزمة النزوح السوري الكثيف، إلى األزمة 
االقتصادية واملالية، وجائحة الكورونا، مؤكدا 
التصميــم احلازم على معرفة أســباب هذه 
املأســاة ـ اجلرمية وكشــف مالبساتها، كما 
طلب عون  من نظيره الفرنسي تزويد لبنان 
بالصور التي التقطتها األقمار االصطناعية 
الفرنســية خالل توقيت حــدوث االنفجار. 
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، ان عون 
أوضح للرئيس الفرنسي أن هذه الصور من 
شأنها توفير معطيات إضافية تساعد مبسار 
التحقيق في مالبسات احلادث، مشيرة إلى 
أن ماكــرون وعــد بتوفير هــذه الصور في 

أقرب وقت ممكن.
من جهته، أعرب الرئيس اميانويل ماكرون 
عن تعلقه بلبنان وشعبه واملكانة اخلاصة 
التي يتمتع بها هذا البلد لدى الفرنســيني 
مبختلف اجتاهاتهم السياسية، وقد هز حادث 
االنفجار فرنسا في العمق، وأبدى تأثره مبا 
شاهده من هول الدمار الذي حلق ببيروت.

وأكد الرئيس ماكرون أن لبنان لن يكون 
وحيــدا فــي مواجهة الصعــاب، معربا عن 
استعداد فرنســا للوقوف دوما الى جانبه 
في ظروفه الصعبة، ومشيرا الى ان فرنسا 
ستقوم بحركة ناشطة لدفع املجتمع الدولي 
الى التحرك بفاعلية وبسرعة للوقوف إلى 
جانب لبنان ومســاعدته، السيما أن لبنان 
يحيي هذه الســنة الذكــرى املئوية األولى 

إلعالن «دولة لبنان الكبير».

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون محييا لبنانيني احتشدوا خالل تفقده حي اجلميزة املدمر في بيروت

هول الكارثة انفجر نخوًة في الشوارع.. وسجاالت عقيمة على «السوشيال ميديا»
بيروت - جويل رياشي

ي  ـ ـ ف بيــروت  مضــت 
الســاعات الـــ ٤٨ املاضيــة 
في مللمة جراحها وأشــالئها 
جراء الدمار الذي أصابها بعد 
االنفجار املهول في مرفئها، 
والذي أودى باحلجر والبشر، 
ة  ـ بـ وبتــراث عاصمــة بوا
الشرق. ومضى اللبنانيون 
فــي اكتشــاف هــول الدمار 
وتداعياتــه، الــذي امتــدت 
مفاعيله إلى قطر دائري بلغ 
١٥ كيلــو متــرا، إذ تضررت 
كل األبنيــة في هــذا القطر، 
بتكســير زجاجها وتصدع 

واجهاتها باحلد األدنى.
وفي حني انطلقت مواكب 
تشييع الضحايا في كل املدن 
اللبنانيــة، أدرج  والقــرى 
العشــرات علــى األقل، في 
عداد املفقوديــن، إذ عززت 
الساعات التي تلت الكارثة، 
عدم القدرة على الوصول الى 
أجسادهم، وترجيح حتولها 

أشالء.
في هــذا االطار الكارثي، 
انقسم املشهد اللبناني الى 

فئتني:

التبرع بالدم للمستشفيات 
والتطوع لتنظيف شوارع 
العاصمة، وجمع املساعدات 
أنواعهــا. ونشــطت  علــى 
صفحات عدة علــى مواقع 

لدمار تســبب بــه انفجار، 
وتخطى بدقائق ما تسببت 
به احلرب األهلية بني ١٩٧٥ 
و١٩٩٠، وحتى حرب يونيو 
٢٠٠٦ اإلســرائيلية. هؤالء 

كل بلــدة لبنانيــة تختزل 
حكاية عن مفقود أو متضرر 
أو شــهيد. ففــي عمشــيت 
مثال، سيصلى على جثمان 
يوســف عبــداهللا حلــود، 
املدير العام السابق لشركة 
«طيران الشــرق األوسط» 
في كنيسة السيدة املالصقة 
ملنزل والده التراثي (والده 
احملامي املعروف الذي تدرج 
في مكتبــه رئيس املجلس 
النيابي نبيــه بري). وكان 
حلود الذي قضى في منزله 
مبنطقة اجلميزة القريبة من 
املرفأ، فقد ابنه عبداهللا في 
حادث سقوط طائرة خاصة 
في أربيل بالعراق قبل أعوام 

قليلة.
حكايات أخرى من النكبة 
اللبنانية، ترجمتها خشية 
اللبنانيني مــن فقدان مواد 
غذائية وأدوية جراء تدمير 
الرئيســية فــي  مخازنهــا 
اللبنانيون  املرفــأ. فأقبــل 
على األفران لتخزين اخلبز، 
وعمدت األخيرة الى عدم بيع 
أكثــر من ربطتــي خبز من 
قياس واحد، خشية فقدان 
اخلبز والتسبب بهلع لدى 

التواصل االجتماعي في جمع 
التبرعات وتنظيم عمليات 
رفــع الردميات ومســاعدة 
املسنني... إجماع من شريحة 
لبنانية كبيرة على التصدي 

اختــاروا وضــع خالفاتهم 
جانبا، واالنتصار لوطنهم، 
والتمســك مبا بقــي تفاديا 
خلسارة ال يعوضها شيء.

لكن، وكالعادة... خرجت 
شــريحة (وازنــة أيضــا)، 
لتتناول الكارثة من خلفية 
سياســية والدخــول فــي 
زواريب حســابات ضيقة. 
هذه الشريحة أدلت بدلوها 
التواصــل  عبــر وســائل 
االجتماعي في أبشع الصور، 
دون احترام حرمة سقوط 
الضحايا. وميكن القول ان 
البعض يصر على عدم أخذ 
العبر من جتربة االنقسام، 
التــي أثمــرت حربــا أهلية 
طاحنة، لم تكن الغلبة فيها 
ألحد، بــل انتهت الى تأكيد 
الســير حتت راية «الوطن 

الذي يتسع للجميع». 
لكن يبدو أن البعض يريد 
العــودة بعقارب الزمن الى 
الــوراء، رغم التيقن من أن 
األزمات واحلروب في لبنان 
تنتهي بصيغة: ال غالب وال 

مغلوب. 
بعيــدا مــن العاصمة أو 
«مســرح اجلرميــة»، تكاد 

الناس.
الالفت ان قســما كبيرا، 
رأى أن لبنــان ســيخرج 
مــن بني الــركام فــي تكرار 
الفينيــق،  حلكايــة طائــر 
منطلقــا «مــن ان املصيبة 
ستنتهي بتداعيات إيجابية 
تكسر احلصار االقتصادي 
اخلانــق الذي عرفته البالد 
في الفترة األخيرة»، كما قال 

احد األطباء الناشطني.
ملــس اللبنانيــون مــرة 
جديــدة أن املجتمع الدولي 
لم يتركهم. زيارة الرئيس 
الفرنسي اميانويل ماكرون 
كرست ذلك، وهبوط طائرة 
املساعدات األولى اآلتية من 
الكويت واإلعالن عن جسر 
جــوي خاص باملســاعدات 
بــني الكويت ولبنــان، وما 
تاله من مســاعدات قطرية 
أعاد  وسعودية وإماراتية، 
األمــل بأن بيــروت «مدينة 
العالــم»، متاما كما ورد في 
ثالثية الكاتــب ربيع جابر 
الروائية التــي عرض فيها 
اللبنانية  العاصمة  لتطور 
وقيامها بصورتها احلالية 

انطالقا من مرفأ املدينة.

(ابراهيم دسوقي) شباب وشابات من املقاصد في استراحة بعد اعمال التنظيف في وسط بيروت  

االولــى متثلت بالنخوة 
اللبنانيــة الطاغيــة، حيث 
النــاس علــى فتــح  اقــدم 
الســكن  بيوتهــم وتأمــني 
لعائالت فقدت منازلها، الى 

احملامية إميانويل خنيصر لـ «األنباء»: وضعُت ولدي على ضوء هاتف الطبيب
بيروت ـ زينة طّبارة

بعناية إلهيــة ال ريب فيها 
ولد جورج بصحة جيدة، لكن 
املفارقة انه ولد في بلد مريض 
تســتنزفه االزمــات واملآســي 
علــى كل املســتويات، وتدمي 
شعبه محطات امنية يندى لها 
اجلبــني، باكيا خــرج من رحم 
امه، وكان ذلك في مستشــفى 
للــروم  جاورجيــوس  مــار 
االرثوذوكس في االشرفية، حيث 
شــاء القــدر ان تتزامن والدته 
مع االنفجار «الهيروشــيمي» 
الغامض في مرفأ بيروت عصر 

يوم «الثالثاء االسود».
«األنبــاء» تواصلــت مــع 
الوالدة احملامية اميانويل لطيف 
خنيصــر التــي روت تفاصيل 
خــروج جــورج الــى احلياة، 
فقالــت: مــا ان ادخلونــي الى 
غرفة التوليد حتى دوى انفجار 
مهيب، حسبنا للوهلة االولى انه 
داخل املستشفى، وبسرعة فاقت 

(محمود الطويل) الرضيع ابن احملامية اميانويل خنصير الذي ولد على ضوء هاتف الطبيب 

جنبالط: نطالب بلجنة حتقيق 
دولية  وأمشي خلف بكركي

إذا قررت إقالة عون
بيروت - أحمد عز الدين

شــّن رئيس احلــزب التقدمي االشــتراكي وليد جنبالط 
هجومًا عنيفًا على السلطة ووصفها بـ «العصابة احلاكمة» 
مطالبا بلجنة حتقيق دولية في انفجار املرفأ «ألننا ال نؤمن 
بلجنة حتقيق محلية وال ثقة بهذه احلكومة»، متهما القضاء 
واألجهزة األمنيــة بالتقصير قائال: «يحاولون التملص من 

املسؤولية».
ووصف رئيس احلكومة حســان دياب بـ «ذئب كاسر»، 
وهو ال شيء، وقال منشي خلف بكركي اذا قررت اقالة رئيس 
اجلمهورية ميشال عون. وطالب جنبالط بإجراء انتخابات 
جديدة على أساس قانون ال طائفي ودائرة فردية وتشكيل 
حكومة حيادية، ورفض استقالة نواب اللقاء الدميوقراطي ألنها 
تفسح املجال للمحور العوني ومحور حزب اهللا بالسيطرة 
املطلقــة علــى املجلس النيابــي. وأثنى على زيــار الرئيس 
الفرنسي ماكرون بالرغم من موقف احلكومة املتوحش الذي 
أجهض زيارة وزير اخلارجية الفرنســي ايف لودريان الى 
لبنان قبل أسبوع. ورأى انه في الذكرى املئوية األولى للبنان 
الكبير تدمر لؤلؤة بيروت ومعها املرفأ اللذان ميثالن الرمزين 

الكبيرين للبنان الكبير وسأل إذا كانت صدفة أم مؤامرة.

مركز امللك سلمان  
ينظم جسر مساعدات 

جويًا إلى لبنان
العربية.نت: أعلن مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية امس، عن إنشاء جسر جوي بأوامر من خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملساعدة لبنان، 
مضيفا أن اجلسر ممول بالكامل من احلكومة السعودية.
في الســياق ذاته، أكد املركز أن مــا تقوم به بعض 
الهيئات واجلمعيــات من محاولة جمع التبرعات لصالح 
بعض الدول أو املجتمعات أو املؤسسات أو اجلمعيات هو 
مخالــف لألوامر الصادرة بهذا اخلصوص، التي تقضي 
بأن يكون املركز هو اجلهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي 
تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية، سواء كان مصدرها 
حكوميا أو أهليا إليصالها إلى محتاجيها في اخلارج، وفقا 

لألنظمة الصادرة في هذا اخلصوص.
إلــى ذلك، أهاب املركز في بيان له باجلميع إلى عدم 
االســتجابة ملا يتم تداوله من نشــرات أو مقاطع عبر 
بعض وســائل اإلعالم أو قنوات التواصل االجتماعي 
خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن 
غسيل األموال أو متويل اإلرهاب وغيرهما، وأن يكون 
التبرع من خالل اجلهة املخولة مركز امللك سلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية.

لقاء جمع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب بالرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون         (محمود الطويل)

سرعة طرفة العني تغيرت معالم 
الغرفــة، حطام وركام وزجاج 
متناثر فــوق اجلميع، وجرح 
بليغ في رأس طبيبة استوجب 
نقلها الى قسم الطوارئ الذي لم 

تعقيدا وخوفا، لكن البروفيسور 
انستبيادس رفض االستسالم 
وترك املولــود ملصيره، فبادر 
الى اشعال مصباح هاتفه متكال 
على العناية اإللهية التي رافقت 
خبرته وكفاءته املثالية ومكنته 
من اخراج جورج الى احلياة.

هنا وبعد ان اطمأن الفريق 
الطبــي على صحتــي وصحة 
ابني انزلوني على الدرج الذي 
غطى احلطام طبقاته الى بهو 
املستشفى، حيث وجدت عددا 
كبيــرا مــن اجلرحــى والناس 
تصرخ وتبكي وتنتحب، ومن 
البهو الى سيارة االسعاف التي 
اقلتني الى مستشفى ابو جودة 
فــي جل الديب على بعد ٨ كلم 
من بيروت، حيــث اتلقى اآلن 
العناية الطبية الالزمة بانتظار 
قرار الطبيب باخلروج. وختمت 
اميانويــل كالمهــا بالطلب من 
املسؤولني في لبنان مصارحة 
الناس مبا جرى في املرفأ وملاذا 

حصل االنفجار املشؤوم؟

ملشاهدة الڤيديو

يكن اقل دمارا من باقي االقسام 
في املستشــفى، رعب وصراخ 
داخل وخارج احلرم، واصوات 
االســتغاثة والبكاء والنحيب 
تأتينا من كل مكان، وما عادت 

نظرات الناس وتعابير وجوههم 
في تلك اللحظة توحي لي اني 
بأمان، لكن سرعان ما استعاد 
الفريــق الطبــي وعلى رأســه 
طبيــب التوليد البروفيســور 

رباطــة  انســتبيادس  إيلــي 
جأشه فشــرع بنفض الزجاج 
والغبار عنــي متهيدا للوالدة، 
واذ بالتيــار الكهربائي ينقطع 
في تلــك اللحظــة ليزيد االمر 

ماكرون يدعو إلى تغيير «عميق» وُيطالب بتحقيق دولي في انفجار بيروت
الرئاسة اللبنانية توّضح: عون طلب صور األقمار االصطناعية الفرنسية لتفجير املرفأ للمساعدة في التحقيقات
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«الشؤون» تبدأ التنسيق مع اجلمعيات اخليرية إلطالق حمالت تبرعات للبنان

بشرى شعبان و«كونا»
أعلن وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية عبدالعزيز شعيب 
أنه في إطار توجيهات القيادة 
العليا بضرورة تقدمي مساعدات 
اللبنانية  عاجلة للجمهورية 
الشــقيقة في مواجهة أزمتها 
احلاليــة قامــت «الشــؤون» 
بــإدارة اجلمعيــات  ممثلــة 
اخليرية واملبرات بالتنسيق مع 
اجلمعيات إلطالق مشروعاتها 
الغــرض كل  لهــذا  اإلغاثيــة 

جمعية على حدة.
وقال شعيب، في تصريح 
صحافــي أمــس، ان الــوزارة 
ستشرف على هذه املشروعات 
اإلغاثيــة وفــق املعتــاد فــي 
هــذه احلاالت مــن خالل قيام 
اجلمعيات الراغبة في إطالق 
دعوة جلمع التبرعات بالتقدم 
للوزارة بكتاب رسمي مستقل 
لطلــب عمل اإلغاثــة مثل أي 
مشروع آخر يحدد فيه اجلمعية 
املعتمدة فــي منظومة وزارة 

اخلارجية.
وأوضــح أن حمالت جمع 
التبرعات ستخضع للضوابط 
املعمول بها في وزارة الشؤون 

مبرفأ بيروت.
وقام بتســليم املساعدات، 
التــي نقلت عبر طائرة تابعة 
للقوة اجلوية الكويتية كانت 
انطلقــت من قاعــدة عبداهللا 
املبارك اجلوية، رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة الهــالل األحمر 
د.هــالل الســاير علــى رأس 
وفد مــن اجلمعية إلى رئيس 
اللبنانــي  الصليــب األحمــر 
الزغبــي بحضــور  أنطــوان 
سفيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناعــي علــى رأس وفد من 

أعضاء السفارة.
القناعــي  الســفير  وقــال 
فــي تصريح لـــ «كونــا» ان 
الســامية مــن  «التعليمــات 
القيــادة الكويتية امرت بنقل 
املســاعدات الطبية واالغاثية 
عبر جسر جوي، وقد وصلت 
طائــرة  اول  (األول)  امــس 
كويتية تنقل املســاعدات الى 
لبنــان واليوم طائــرة اخرى 
ويستمر اجلسر اجلوي لنقل 
ما ميكن نقله من مســاعدات 

طبية وغذائية».
وأشار الى ان «املسؤولني 
الكويتيني تواصلوا مع اشقائهم 

الذي تقوم به في نقل املعدات 
واملساعدات.

وأشــار الساير إلى تواجد 
فريــق دائم مــن اجلمعية في 
بيــروت ملســاعدة الصليــب 
اللبنانــي في جهوده  األحمر 
االغاثية والتنسيق مع اجلمعية 
فــي الكويــت الطالعهــا على 
االحتياجات املطلوبة في لبنان.

مــن جهتــه قــال الزغبي 
لـ(كونا) إنه «يجمع الصليب 
األحمر اللبناني بالهالل األحمر 
الكويتي تعاون وثيق وقدمي» 
الفتا الى ان الهالل يقف دائما 
الى جانب لبنان في كل ازماته.

ولفــت الى وجــود العديد 
من املشــاريع املشــتركة بني 
اجلمعيتــني تغطــي مختلف 
مناطق لبنان، قائال ان «الهالل 
األحمر الكويتي كان عند وقوع 
الكارثــة في بيروت من أوائل 

املستجيبني للمساعدة».
وتوجه بالشــكر للكويت 
وشــعبها علــى االســتجابة 
الســريعة قائــال «نحــن إزاء 
حجــم الكارثــة التي حصلت 
نعتمد بشــكل كبير على هذه 

املساعدات».

في لبنــان لتزويدهم بقائمة 
باالحتياجات املطلوبة والسيما 
الطبية منها، وقد تسلمنا قائمة 
باالحتياجات امللحة وســيتم 
تلبيــة ما ميكــن تلبيته على 
منت طائرات اجلسر اجلوي».
بــدوره، توجــه د.هــالل 
الساير في تصريح لـ «كونا» 
بالعزاء للشعب اللبناني على 
الفاجعــة، الفتا الــى انه بادر 
فور وقوع احلادثة بالتواصل 
اللبناني  مع الصليب األحمر 
لتأكيد استعداد الهالل األحمر 

للمساعدة.
وقال ان «جتهيز الطائرة مت 
بوقت قياســي مع حمولة ٣٥ 
طنا من املعدات الطبية الثقيلة 
وجتهيــزات للمستشــفيات 
ومــواد للعمليــات اجلراحية 
وادوية واكياس للدم الى جانب 
التجهيزات املخصصة جلائحة 
كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) 
باالضافة الى حليب لألطفال».
نقــل  اســتمرار  وأكــد 
املســاعدات في األيــام املقبلة 
عبر اجلسر اجلوي القائم بني 
لبنان والكويت متوجها بالشكر 
لوزارة الدفاع الكويتية للدور 

احلمالت ستخضع للضوابط املعمول بها في الوزارة وقوانني العمل اخليري

د.هالل الساير مع وفد جمعية الهالل األحمر وعناصر القوة اجلويةطائرة القوة اجلوية الناقلة للمساعدات

وقوانــني العمــل اخليري، إذ 
يحظر على اجلمعيات اخليرية 
جمع التبرعــات النقدية بكل 

أشكالها.
وأضاف أن على اجلمعيات 
االلتزام بجمع تلك التبرعات 
باستخدام الوسائل املرخصة 
املنصــوص عليهــا بالئحــة 
تنظيم جمع التبرعات الصادرة 
بالقرار الوزاري (٢٨/أ) لسنة 
٢٠١٦ «كي.نــت واألوناليــن 
البنكيــة  واالســتقطاعات 
االلكترونيــة  والتطبيقــات 
بالهواتف الذكية وأجهزة اجلمع 
اإللكتروني والرسائل النصية 

التابعة لشركات االتصال».
وذكر أن جميع اجلمعيات 
اخليرية الراغبــة في تنظيم 
حملة جمع تبرعات سيسمح 
لها باستثناء اجلمعيات التي 
لم يرد في نظامها االساســي 

السماح بجمع التبرعات.
فــي هــذا الســياق، قدمت 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
أمس ٣٦ طنا من املواد الطبية 
للصليــب األحمــر اللبنانــي 
دعمــا جلهوده في اإلغاثة اثر 
االنفجــار الضخــم الذي وقع 

«اإلصالح»: فتح باب التبرعات إلغاثة الشعب 
اللبناني بعد احلصول على املوافقات الرسمية

«الكويتية لإلغاثة» تهب مبساعدات عاجلة 
للمتضررين من كارثة انفجار مرفأ بيروت

«النجاة اخليرية» ُتطلق حملة إغاثة 
عاجلة حتت شعار «أبشري.. لبنان»

عبــرت جمعيــة اإلصالح 
االجتماعــي عــن تعاطفهــا 
وتضامنها مع الشعب اللبناني 
في مصابه األليم جراء االنفجار 
العنيــف الذي هــز العاصمة 
اللبنانية بيروت، وأعلنت أنها 
ســتقوم بفتح باب التبرعات 
إلغاثة الشــعب اللبناني بعد 
احلصــول علــى املوافقــات 
الرسمية. وفي هذا الصدد، قال 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
اإلصالح االجتماعــي د.خالد 
املذكور: نقف مع إخواننا في 

لبنــان في مصابهم انطالقــا من واجب األخوة 
العربية واإلسالمية، وقول اهللا تعالى: (وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة) (املؤمنون: ٥٢)، وقول رسول 
اهللا ژ: «مثــل املؤمنني في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل اجلســد إذا اشــتكى منه شيء 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى».
ودعا د.املذكور اجلمعيات اخليرية الكويتية 
إلى املسارعة بتقدمي العون لألشقاء في لبنان، 
مبينا أن اجلمعية تستعد من خالل مؤسستها 
مناء للزكاة والتنمية املجتمعية إلطالق حملة 
«بيروت تستغيث» إلغاثة الشعب اللبناني من 
خالل توفير املواد الغذائية األساسية واملعيشية 
للمتضررين، وذلك بعد احلصول على املوافقات 
الرسمية من وزارة الشؤون االجتماعية. وأثنى 

د.املذكور على تفاعل الشعب 
الكويتــي بكل فئاتــه مع هذا 
املصاب اجللل، وفي مقدمتها 
التوجيهات السامية من سمو 
نائب األمير ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بإرسال مساعدات 
طبية عاجلة إلى األشــقاء في 
اجلمهورية اللبنانية ملواجهة 
آثار االنفجار، مشــيرا إلى أن 
االهتمــام الدائم الــذي تبديه 
الكويت للبنــان واللبنانيني 
يعكس بأمانة احلرص الكويتي 
علــى دعم لبنــان في احملافل 
اإلقليميــة والدولية، والعمــل للمحافظة على 
استقراره وأمنه واقتصاده. وأكد د.املذكور أن 
ما يربط الشعبني الكويتي واللبناني من وشائج 
ضاربة في عمق التاريخ وعالقات أخوية استدعى 
الوقوف بجانب الشــعب اللبناني في مثل هذه 
الظروف، وأشــار إلى أن لبنان وقف دائما إلى 
جانب احلق الكويتي، فقد بادر باالعتراف الفوري 
باستقالل الكويت عام ١٩٦١م، وكان رئيس الوزراء 
اللبناني األســبق د.سليم احلص أول من أدان 
بصراحة وقوة الغزو العراقي الغاشم للكويت 

عام ١٩٩٠.
وختم املذكور بدعاء املولى عز وجل أن يشفي 
اجلريح ويرحم املتوفى ويحفظ لبنان وسائر 

بالد املسلمني من كل مكروه وسوء.

في إطار سعيها املتواصل 
الفعــال فــي إغاثة  ودورهــا 
املنكوبني واملتضررين جراء 
األزمــات والكــوارث املفاجئة 
حول العالــم، دعت اجلمعية 
الكويتيــة لإلغاثة اجلمعيات 
اخليريــة إلــى اجتماع طارئ 
جراء ما حــدث في جمهورية 
لبنان الشقيق، وذلك ملناقشة 
إطــالق حملة إغاثيــة عاجلة 
للمنكوبــني بســبب انفجــار 
مرفأ بيروت. وفي هذا الشأن 
أوضح رئيس اجلمعية أحمد 

اجلاســر، أن اجلمعية كعادتها بــادرت لدعوة 
مجموعة من اجلمعيات اخليرية لدراسة كيفية 
إطالق املساعدات بأقصى سرعة ممكنة، وبالفعل 
عقد االجتماع، وبالتنسيق مع وزارتي الشؤون 
واخلارجيــة مت بفضل اهللا تعالى اعتماد مبلغ 

١٠٠ ألف دينار كإغاثة عاجلة 
أولية حتت شــعار «الكويت 
بجانبكم». وقال اجلاســر: ان 
الواجــب اإلنســاني والديني 
يحتم علينا املسارعة إلغاثة 
هــؤالء األشــقاء املتضررين، 
وهذه هي أفعال الكويت وأهلها، 
كويت اخلير التي جبلت على 
العطاء وإغاثــة املنكوبني في 
كل مكان في العالم، مبينا أن 
هذا ما اعتادت عليه اجلمعية 
الكويتية لإلغاثة باملســارعة 
واملبــادرة لتقــدمي اإلغاثــة 
العاجلة وتخفيف املعاناة عن كاهل األشــقاء، 
وال غرابة، فالكويت ستظل مركزا للعمل اإلنساني 
وهي في ظل راية قائد العمل اإلنساني صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صبــاح األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه ورده ساملا معافى بإذن اهللا تعالى.

صرح رئيس قطاع املوارد 
والعالقــات العامة واإلعالم 
بجمعية النجاة اخليرية عمر 
الثويني، بأن اجلمعية أطلقت 
حملة إغاثية عاجلة لنجدة 
ومساعدة األشقاء في لبنان 
جراء الكارثة األخيرة التي 
حلت بهم، حيث أودت بحياة 
املئات وأصيــب أكثر من ٥ 
آالف إنسان وشرد ما يقارب 
٣٠٠ ألف شخص، واحلملة 
حتت شعار «أبشري.. لبنان» 
وتهدف الى جمع مبلغ ١٠٠ 

ألف دينار، وتبلغ قيمة السهم ٢٥ دينارا.
وأضــاف الثوينــي: انطالقا مــن دورنا 
الديني واإلنســاني واخليــري حرصنا أن 
نقدم ألشــقائنا املنكوبني هذه املســاعدات 
العاجلة املتمثلة في توفير الغذاء والدواء 
واإليواء من خالل هذه احلملة اإلنسانية بإذن 
اهللا. وقال الثويني: ما نقلته لنا العدسات 
من مشاهد تقشعر له األبدان، فقد شاهدنا 
اللحظات األولــى لكارثة االنفجار الضخم 

الذي هز العاصمة اللبنانية 
بيروت، وهذه املشاهد آملتنا 
جميعا ودفعتنا للمسارعة 
بإطالق هذه احلملة، مبينا 
أنه ميكن التبرع اإللكتروني 
للحملة عبر حسابات النجاة 
(alnajatorg) أو باالتصــال 

على: ١٨٠٠٠٨٢.
الثوينــي  واختتــم 
تصريحه مستشهدا بحديث 
الرســول ژ «مثل املؤمنني 
فــي توادهــم وتراحمهــم 
إذا  وتعاطفهم، مثل اجلسد 
اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر اجلسد 
بالسهر واحلمى»، وقائال: املوقف ال تشرحه 
العبارة، والصورة كانت أبلغ من الكالم فهذه 
دعوة ألهل اخلير للمبادرة إلى جندة هؤالء 
األشقاء، فهناك آالف الناجني بحاجة شديدة 
لدعمكــم فمنهم من يحتــاج للغذاء وللدواء 
واإليواء، ســائال اخلالق جل وعال أن يحفظ 
الكويــت وأهلها من كل ســوء وســائر بالد 

املسلمني.

«مناء للزكاة والتنمية املجتمعية» تُطلق «بيروت تستغيث»

دعت إلى اجتماع طارئ لتقدمي إغاثة عاجلة للبنان

تهدف إلى توفير الغذاء والدواء واإليواء للمتضررين

د.خالد املذكور

أحمد اجلاسر

عمر الثويني

«الهالل األحمر» ناقشت مع «األعمال اللبناني» برامج اإلغاثة
اجتمــع رئيس مجلــس األعمال 
اللبناني في الكويــت علي خليل مع 
جمعية الهالل االحمر الكويتي برئاسة 
د.هــالل الســاير وبحضــور أنور 
احلســاوي ومها البرجس، وقد قام 
د.الساير باحلديث عن برامج اإلغاثة 
للشــعب اللبناني على املدى القصير 
والطويل الذي ستقوم به جمعية الهالل 

األحمر الكويتي.
وستكون إغاثة لبنان من خالل:

٭ التنســيق التام بني الهالل األحمر 
الكويتي والصليــب األحمر اللبناني 
لتقدمي املواد الطبية واألدوية وسيارات 

اإلسعاف.
٭ إقامة جسر جوي لتأمني استمرار 

اإلمدادات الطبية والغذائية الالزمة.
٭ توفير ٥٠٠٠ كيس دم.

٭ إقامة رابط جلمع التبرعات بهدف 
إغاثة لبنان حتت عنوان: «معك يا لبنان».
امــا بالنســبة للمرحلــة الثانية 
فستحث اجلمعية على دعم االستدامة 

االقتصادية من خالل املســاهمة في 
إعادة إعمار لبنان باستخدام مواد يتم 
تصنيعها وشرائها في لبنان، فضال 
إلى دعم املشاريع الزراعية الصغيرة. 

وأشار رئيس مجلس األعمال اللبناني 
في الكويت علي خليل ونائب رئيس 
املجلس محمــد ناجيا إلى أن مجلس 
األعمال اللبناني سيقدم كل الدعم حلملة 
الهالل األحمــر الكويتي في احملاولة 
للوصــول إلى أكبر عــدد ممكن من 
الكويت  اللبنانيني والكويتيني داخل 
وخارجها. وأعــرب خليل عن جزيل 
الشكر للكويت حكومة وشعبا ممثلني 
بصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو نائب األمير وولي العهد 
الذين اظهروا الدعم الكامل والتضامن 
للشعب اللبناني. ولفت إلى أن مجلس 
األعمال يدرس حاليا األمور االقتصادية 
على مختلف األصعدة التي تســاعد 
وتخفف املصائب التي حلت على الشعب 

اللبناني.

«املعلمني»: معلمو الكويت يتضامنون مع أشقائهم في لبنان
عّبــرت جمعية املعلمني 
الكويتيــة وباســم جمــوع 
املعلمــني واملعلمــات وأهل 
امليدان التربوي في الكويت، 
عن تضامنها ومشــاطرتها 
اللبناني الشقيق  للشــعب 
بشكل عام، وملعلمي ومعلمات 
لبنان بشــكل خاص، عقب 
كارثــة انفجار مرفأ بيروت 
الذي خلف الدمار الشــامل، 
وقدمت خالص تعازيها ألسر 
الضحايا، وأمنياتها بالشفاء 
العاجل للجرحى واملصابني. 

وتوفيــر كل املســتلزمات 
الضروريــة فــي مواجهــة 
تداعيــات كارثــة االنفجار. 
وأكد العجمي عمق العالقات 
األخوية املتينة التي تربط 
معلمــي الكويــت بزمالئهم 
في لبنان، مشــيدا باملوقف 
األخــوي النبيل واملشــرف 
لنقابــة املعلمني فــي لبنان 
خالل الغزو العراقي الغاشم 
في ٢ أغسطس ١٩٩٠، ووقوف 
النقابة املشــرف فــي إدانة 

الغزو واستنكاره،

هذا املصاب األليم، والفاجعة 
التــي حلت بلبنان، وإن كل 
اجلهات الرسمية واخليرية، 
جندت نفسها وبشكل عاجل 
الطبية  لتقدمي املســاعدات 
ومســتلزمات اإلغاثــة، في 
الوقــت الــذي تشــهد فيــه 
الكويت حاليا فزعة لصالح 
لبنان، بناء على توجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وسمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد، لتقدمي الدعم 

العجمي اتصل بنقيب املعلمني اللبنانيني وبرئيس املنظمة العربية للتربية

املجلس يدعم حملة اجلمعية ليشارك فيها أكبر عدد ممكن

مطيع العجمي

د.هالل الساير متوسطا علي خليل ومحمد ناجيا ومها البرجس وزينة املقدم وأنور احلساوي

وقام رئيس اجلمعية مطيع 
العجمــي، باالتصال بنقيب 
املعلمني في لبنان رودولف 
عبــود، وبرئيــس املنظمة 
العربيــة للتربيــة ومقرها 
لبنان جمال احلسامي، وذلك 
للتعبير عن مشاعر احلزن 
واملواســاة، وعــن تضامن 
ومشاطرة املعلمني واملعلمات 
لزمالئهــم  الكويــت،  فــي 
املعلمني واملعلمات والشعب 
اللبناني، مؤكدا أن الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا، آملها 

«الهيئة اخليرية»: ٢٥٠ ألف دينار لتضميد جراح منكوبي بيروت
ليلى الشافعي

الهيئــة اخليريــة  أطلقــت 
اإلسالمية العاملية حملة عاجلة 
إلغاثــة متضــرري االنفجــار 
العنيــف الــذي هــز العاصمة 
اللبنانية بيروت حتت شــعار 
«فزعــة للبنــان» للعمــل على 
تلبية احتياجاتهم األساســية 
من الــدواء واإليــواء والغذاء، 
وفي هذا السياق خصصت ٢٥٠ 
ألف دينار لإلسهام في تضميد 
جــراح املنكوبني. وقــال املدير 
العــام للهيئة اخليريــة م.بدر 
الصميط في تصريح صحافي 

اإلنساني بصورة مؤملة. وفيما 
وّجه خالص العزاء واملواســاة 

واألهلي لدعم الشعب اللبناني 
الطبيــة  بالقوافــل  الشــقيق 
واملســاعدات اإلغاثية ملساعدة 
لبنان على اخلروج من محنته، 
السامية  مشــيدا بالتوجيهات 
لســمو نائب األمير ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد بإرسال 
مســاعدات طبيــة عاجلــة إلى 
األشــقاء في لبنــان. ولفت إلى 
ان فرق العمل بالهيئة اخليرية 
اســتنفرت جهودهــا للوقوف 
إلــى جانــب الشــعب اللبناني 
حتى نهاية أزمته، للمســاعدة 
في توفير املستلزمات الطبية 

وااليوائية والغذائية.

إلى الشعب اللبناني وإلى أسر 
الضحايــا ودعواتــه بالشــفاء 
العاجل للجرحى، تابع الصميط 
قائال: إن الهيئة عقدت اجتماعا 
عاجــال فــور وقــوع االنفجار 
لتقدير املوقف ودراسة التقارير 
واالحتياجات التي وردتها من 
شركائها، وعلى الفور خصصت 
مبدئيا ٢٥٠ ألف دينار للمساعدة 
الدعــم اإلغاثــي والصحي  في 
وااليوائــي للمتضرريــن، كما 
أطلقــت حملة شــعبية لدعوة 
املتبرعني لإلسهام في تخفيف 
معاناة الضحايا. وثمن التحرك 
اإلنســاني الكويتــي الرســمي 

م.بدر الصميط

ان الهيئــة تابعت منذ اللحظة 
األولى تداعيات هــذا االنفجار 
الدامــي والهائل الــذي وقع في 
لبنان، وتواصلت مباشــرة مع 
شركائها من اجلمعيات اخليرية 
اللبنانيــة املعتمــدة من وزارة 
اخلارجيــة الكويتيــة، وتلقت 
منهــا تقارير ودراســات أولية 
بتقدير االحتياجات األساسية 

للمتضررين كما ونوعا.
وأعرب الصميط عن صدمته 
لوقوع مئــات الضحايا وآالف 
اجلرحي، وتشــرد آالف األسر 
بعــد تدمير منازلهــا وفقدانها 
للمــأوى، وتدهــور الوضــع 

ملشاهدة الڤيديو

«الهالل األحمر» تقدم ٣٦ طنًا من املواد الطبية للبنان وجتهيز الطائرة مت بوقت قياسيالضوابط تشمل حظر اجلمع النقدي والسماح بـ «كي نت» و«األونالين» واالستقطاعات البنكية
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اليوسف إليجاد حل بديل 
إلقامة تصفيات آسيا

شارك رئيس احتاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف في 
االجتمــاع الذي عقد صباح امس اخلميس برئاســة رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني انفانتينو وبحضور 
النائب األول لرئيس االحتاد الدولي ورئيس االحتاد اآلسيوي 
الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة وعضو مجلس «فيفا» 
سعود املهندي ورؤساء االحتادات األعضاء من الدول العربية 

في غرب آسيا.
وعقد االجتماع بنظام الڤيديو «عن بُعد» وذلك للحديث 
عن آخر التطورات املتعلقة مبشاركة االحتادات في البطوالت 
الرســمية وتأثير ڤيروس كورونا «كوفيــد- ١٩» على تلك 

املشاركات.
وأكد الشيخ أحمد اليوسف خالل االجتماع على ضرورة 
إيجاد حل بديل إلقامة تصفيات آسيا املشتركة بسبب صعوبة 
التنقل بني املنتخبات الستمرار تفشي ڤيروس كورونا في 

معظم الدول األمر الذي سيعيق تنظيم املباريات.

بالل مدربًا لـ «سلة» األخضر
هادي العنزي

أســند مجلس إدارة النادي العربي برئاســة عبدالعزيز 
عاشور مهمة القيادة الفنية للفريق األول لكرة السلة للمدرب 

الوطني طالل بالل، بعد تعاقده معه للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وقد سبق لبالل اإلشراف على الفريق األول لكرة السلة 
بنادي اليرموك، وحتقيق العديد من اإلجنازات معه، فضال عن 
كونه العبا سابقا بالنادي، حيث أحرز معه املركز األول لدوري 
الدرجة األولى ملوســمني متتاليني ٢٠١٦-٢٠١٧ و٢٠١٧-٢٠١٨، 
وصعد بالفريق إلى الدوري املمتاز مرتني عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٠.

كما سبق لبالل اإلشراف على منتخب الكويت للسيدات، 
ومنتخب الناشئات، وكذلك نادي سلوى الصباح، وفريق احلرس 
الوطني، وحصل على العديد من الشهادات التدريبية املتقدمة.

وينتظر األخضر موســما صعبا بعدمــا عززت األندية 
املنافسة صفوفها بالعديد من الالعبني احملليني الذين يفوق 

عمرهم ثالثني عاما.

الرندي: «اليد» الكويتية بخير
يعقوب العوضي

أكد املدرب الوطني وعضو اجلهاز الفني للمنتخبات الوطنية 
مســاعد الرندي أن كرة اليد الكويتية التزال أرضا خصبة 
للمواهب والنجوم، حيث تشهد بصورة مستمرة بروز العبني 
في مختلف املراحل السنية يتميزون باملستوى الفني العالي.

جاء ذلك بعد اطالع جلنة التدريب واملنتخبات واألجهزة 
الفنية للمنتخبات الوطنية باحتــاد كرة اليد على تدريبات 
فرق برقان والصليبخات والتضامن في صالة الشهيد مساء 
أول من أمس والتي تأتي ضمن استعدادات الفرق الستكمال 

منافسات الدوري العام سبتمبر املقبل.
وأضاف الرندي أن العمل الدؤوب بني أعضاء احتاد اليد 
واألجهزة الفنية واإلدارية للمنتخبات الوطنية وكذلك أجهزة 
األنديــة الفنية واإلدارية يوفر جوا تدريبيا صحيا للجميع، 
ويسهم في رفع معدل العمل الفني ويتيح الفرصة الكتساب 

اخلبرات وتبادلها.

استقالة احلربي واخلالدي 
من «حكام الطائرة»

يعقوب العوضي

قدم مقرر جلنة احلكام باحتاد الكرة الطائرة احلكم الدولي 
عادل احلربي وعضو اللجنة احمد اخلالدي استقالة مسببة من 
اللجنــة، على خلفية جتاوزات مالية وجتاوز على الئحة الهيئة 
العامة للرياضة فيما يخص مستحقات احلكام، حسبما جاء في 
كتابهما املوجه ملجلس اإلدارة. وتأتي االستقالة بعد انتهاء عمل 
اللجنة منذ يونيو املاضي ولم يقم مجلس االدارة بتعيني أعضاء 
جدد حتى اآلن، مما يعني بقاء صالحية أعضاء اللجنة حتى اليوم.

وأشار إلى أن تقدمي االستقالة هو احلل األخير بوجود وضع 
مزر للجنة حكام الطائرة، بسبب هذه التجاوزات واملخالفات.

إلى ذلك، أّجل االحتاد اجتماعه املقرر مســاء أول من امس، 
ومن املقرر أن يعقد اجتماعه األسبوع املقبل.

دشتي موهبة «السماوي» اجلديدة يحجز مقعدًا بالفريق األول
هادي العنزي

قدم نادي الساملية العديد من املواهب املتميزة 
في السنوات األخيرة، ومن هؤالء العب الوسط 
مهدي دشــتي، الذي قدم مستوى متميزا في 
املباراتني الوديتني اللتني شارك فيهما أساسيا 
أمام الكويت، ليدفع اجلهازين اإلداري والفني الى 
ضمه للقائمة األساسية للمدرب الوطني سلمان 
عواد، ليكون احدى الركائز األساسية للسماوي 
ملواسم مقبلة. وقد سبق له اللعب مع منتخباتنا 

الوطنية في املراحل السنية.
وقد أشاد مدير الســاملية بدر اخلالدي في 
تصريح خاص لـ «األنبــاء» باإلمكانات الفنية 
الرفيعــة التي ميتاز بها دشــتي، مضيفا: اننا 
كسبنا العبا نتوقع منه الكثير في األعوام املقبلة، 
ليكون خير عون لزمالئه في املنافسات املستحقة 
املقبلة. وقال: إننا حرصنا على اللعب مع الكويت، 
رغم أننا سنواجهه في الدور ربع النهائي لكأس 

األمير، وهو الفريق الذي دائما ينافس على لقب 
الدوري في السنوات األخيرة، إال أن جاهزيته 
وحتضيره املبكر للموسم املقبل، جعلته اخليار 
األفضل من قبل اجلهازين الفني واإلداري للفريق، 
وقد عادت املباراتان الوديتان مع األبيض بنتائج 

إيجابية كبيرة.
وذكر اخلالدي أن املباراة الودية الثانية والتي 
انتهت دون أهداف جاءت متكافئة وندية بدرجة 
كبيرة، وشهدت تبديالت مفتوحة من الفريقني، 
لتجربة عدد أكبر من الالعبني، مضيفا: انه نظرا 
لعدم وجــود أي ضغوط على العبي الفريقني، 
فقد شهدنا لقاء متكافئا وممتعا بدرجة كبيرة، 

وحقق كل األهداف املرجوة.
ولفت إلى أن اللقاء الودي الذي يجمع الساملية 
مع العربي اليوم يعد األخير للســماوي، حيث 
سيحرص اجلهاز الفني على اجراء خمسة تبديالت 
فقط، حتضيرا ملواجهة القادسية املؤجلة ضمن 
األسبوع الـ ١٥ املؤجل لدوري الدرجة املمتازة.

اخلالدي: فوائد كثيرة ملباراتي الكويت الوديتني

مبارك اخلالدي

يستضيف الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي فريق الساملية اليوم في لقاء ودي ضمن 
الفريقني خلوض منافسات املوسم  استعدادات 
املتوقف، واملباراة هي الثانية لألخضر بعد فوزه 
على خيطان ٤-٢، والبروڤة االخيرة للسماوي الذي 
تعادل مع الكويت مرتني، االولى ٢-٢، ثم سلبيا في 
املباراة الثانية، ما يشير الى جدية وقوة مباراة 
اليــوم ويضعها مبنزلة اختبار قوي خصوصا 
للعربي الذي يعتمد على مزيج من العناصر الشابة 

والعبي اخلبرة فيما يحتفظ الســاملية بقوامه 
القوي املعتمد على عناصــر دولية ذات خبرة 
طويلة في املالعب. وتعد املباراة فرصة مواتية 
للجهازين الفنيني للفريقني لوضع ايديهما على 
مكامن القوة والضعف قبل خوض االستحقاقات 
الرسمية. ويستعد العربي ملواجهة فريق الكويت 
 stc ١٦ اجلاري ضمن اجلولة الـ ١٥ لبطولة دوري
املمتاز، فيما يتطلع الساملية ملواجهة القادسية في 
ذات اجلولة. اجلدير بالذكر أن السماوي يحتل 
املركز الثالث في جدول الترتيب بـ ٢٦ نقطة فيما 
يتواجد األخضر في املركز اخلامس بـ ٢١ نقطة.

.. وبروڤة أخيرة للفريق أمام العربي اليوم

القادسية يواجه اليرموك غدًا

جلوي من الساحل إلى «البرتقالي»

تأجيل «املمتاز» 
حلٌّ مرٍض لألندية

ناصر العنزي

ليس أمام احتاد كرة القدم سوى تأجيل استئناف الدوري 
املمتاز«٢٠١٩-٢٠٢٠» لعدة أيام بعدما بات من الصعوبة على 
الفرق استكمال استعداداتها للجوالت املتبقية بسبب الظروف 
الطارئة التي منعت عددا من املدربني والالعبني االجانب من 
العودة للكويت واللحاق بفرقهم بسبب االجراءات الصحية 
وحظر الطيران من وإلى بعــض الدول، وكان مقررا ان 
تستأنف املسابقة يوم الثالثاء املقبل بإقامة املباراة املؤجلة 
بني الكويت والنصر على أن تنطلق مباريات اجلولة «١٥» 
في اخلامس عشر من الشهر اجلاري، والكويت والقادسية 

هما األقرب للمنافسة على اللقب.
وباشــرت جميع األندية تدريباتها بعد سلســلة من 
اإلجراءات الصحية تفاديــا لإلصابة بڤيروس «كورونا» 
ولعبت مع بعضها عددا من املباريات التجريبية، ولكن قرار 
وزارة الصحــة األخير مبنع مواطني عدد من الدول من 
الدخول للكويت حال دون وصول بعض املدربني والالعبني، 
لذلك طالبت بعض األندية بالتأجيل، وهو األمر الذي يجب 
ان تتخذه جلنة املسابقات بسبب إجراء ال ذنب لألندية فيه.

ومن أبرز املدربني الغائبني مدرب القادسية األسباني 
بابلــو فرانكو الذي منع من ركــوب الطائرة القادمة إلى 
الكويت من مدريد، وانتظم العبو األصفر في تدريباتهم 
بإشراف العبي اخلبرة بدر املطوع وصالح الشيخ وفهد 
االنصاري، ولعب مباراة جتريبية مع خيطان أمس وسيلعب 

مباراة أخرى غدا مع اليرموك على ملعبه في مشرف.
في حني أشــرف مدرب الكويت الهولندي رود كرول 
على تدريبات فريقه بعدما خضع للحجر املنزلي وأكمل 
األبيض استعداداه وبات مستعدا في حال استئناف الدوري 
أو تأجيله، وتنظر الفرق غير املنافسة على اللقب للمباريات 
املتبقية من الدوري احلالي على أنها فترة إعداد للدوري 
اجلديد «٢٠٢٠-٢٠٢١» بعدما تقرر إقامته بنظام الدمج من 

دور واحد ثم تقسيم الفرق لدرجتني في نفس املوسم.

الفحيحيل يخسر من النصر.. 
ويلتقي كاظمة اإلثنني املقبل

هادي العنزي

خسر الفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل أولى مبارياته الودية من 
نظيره النصر بهدف لال شيء في اللقاء الذي جمع الفريقني على ملعب األخير، 
ويلعب األحمر ثاني مبارياته الودية االثنني املقبل مع كاظمة استعدادا الستئناف 
منافســات اجلوالت األربع لدوري الدرجة األولى للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث 
سيواجه الصليبخات ١٥ أغسطس اجلاري في أولى املباريات املؤجلة. وجاءت 
املباراة متوسطة املستوى بني الفريقني، نظرا لكونها تأتي بعد انقطاع استمر 
ملا يزيد عن ٤ أشهر بسبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد، وحرص مدربي 
الفريقني الوطنيني ظاهر العدوانــي (الفحيحيل)، وأحمد عبدالكرمي (النصر) 
على إشراك أكبر عدد من الالعبني، لتجربتهم ومعرفة مدى جاهزيتهم الفنية 
والبدنية، وكذلك لعدم إرهاقهم واحلؤول دون إصابتهم. ويســعى الفحيحيل 
حلجز مركز متقدم في دوري التصنيف (الدمج)، ضمن الفرق العشرة األولى 

حتديدا، مبا يؤهله للعب بدوري الدرجة املمتازة.

عبدالعزيز جاسم

يخوض الفريق األول لكرة 
ثاني  القادســية  بنادي  القدم 
مبارياته الودية غدا عندما يحل 
ضيفا على اليرموك في السابعة 

مساء على ستاد عبداهللا اخلليفة. 
ويســعى األصفــر إلــى 
االستعداد بصورة جيدة قبل 
الرغم  الدوري على  استئناف 
من عدم وصول طاقمه الفني 
األسباني بقيادة بابلو فرانكو، 

وهي نفس الظروف التي مير 
بها فريق اليرموك بعدما تعذر 
وصول مدربه الصربي دراغان، 
وسيقود األصفر العب اخلبرة 
صالح الشــيخ، فيما سيكون 
حسني ياسني مدربا لليرموك.

هادي العنزي

انتقل مهاجم منتخبنا الوطني للشباب والعب 
فريق حتت ٢٠ سنة بنادي الساحل فهد جلوي 
(مواليد ٢٠٠١) إلى كاظمة في عقد ملدة خمســة 
أعوام، وجاء انتقال جلوي دون مفاوضات بني 
الناديني، أو تكلفة إضافيــة على كاظمة لكون 

عقده املوسمي مع الساحل انتهى بنهاية املوسم 
.٢٠١٩-٢٠٢٠

ويعد املهاجم الشــاب جلوي إضافة جيدة 
لكاظمة ملا ميتلكه من مؤهالت فنية وبدنية عالية، 
وقادر على العطاء لسنوات مقبلة، وقد سبق له 
التدرج ضمن املراحل السنية للساحل واألزرق، 
وتألق املوسم املاضي وسجل العديد من األهداف.

بيروت - ناجي شربل

يعيش لبنان الرياضي حالة تضامن من قبل 
األســرة الرياضية الدولية معه، جراء االنفجار 
الكارثي في مرفأ بيروت، والذي دمر أقســاما 
كبيرة من العاصمة اللبنانية سواء بشكل كامل 
ضمن حرم املرفأ، أو أحلق أضرارا جســيمة 
في غالبية أحياء العاصمة اللبنانية، وصوال الى 

مناطق عدة في محافظة جبل لبنان.
وحتى كتابة هذه السطور، ال معلومات عن 
ضحايا من رياضيني معروفني، أو حتى مفقودين 
رياضيني، ذلك ان أعمال رفع األنقاض لم تنته 
بعد، وال بيانات نهائية بأسماء املفقودين، إال أن 
الثابت حصول أضرار في منشآت رياضية ومقار 
احتادات وجمعيات، من تدمير جزئي، الى سقوط 
ألواح زجاج وتكسير كبير وتهشيم في الديكور.
وأبــرز املتضررين هو االحتــاد اللبناني 
للتجديــف الواقع مقره في حرم مرفأ بيروت، 
ضمن القاعــدة البحرية للجيش اللبناني، على 
بعد مئات األمتار من مكان االنفجار، وكذلك مقر 

جمعية االعالميني الرياضيني الواقع في شارع 
األوروغــواي، صعودا مبئات األمتار من مكان 
االنفجار، حيث كان رئيــس اجلمعية ابراهيم 
دسوقي في املكتب، وقال لـ «األنباء»: «اهللا ستر 
مبغادرة الزميل محمد فواز مراســل «فرانس 
فوتبول» في بيروت املكان قبل دقائق قليلة، ذلك 
ان ألواح الزجاج واحلطام غطت القاعة حيث كان 

يجلس ملراجعة مشروع تعمل عليه اجلمعية».
وأيضا مقر االحتاد اللبناني للكرة الطائرة 
في منطقة الدورة على املدخل الشــرقي ملدينة 
بيروت، والــذي تعرض ألضرار مادية، وكذلك 
مقر االحتاد اللبناني لكرة القدم في فردان (غرب 
العاصمة) والذي يحمل اسم الشهيد الشيخ فهد 

األحمد والذي تعرض ألضرار مادية جسيمة.
حكايات كثيــرة عن جناة العبي كرة القدم 
بينهما العبا نادي النجمة عبداهللا عيش وادمون 
شحادة، إذ كانا في طريق العودة من ملعب النادي 
في املنارة (بيروت) الى محافظة الشمال، وعلى 

مقربة ميدانية من موقع االنفجار.
فيما توالت رسائل الدعم على املسؤولني عن 

الرياضية اللبنانية، وأبرزها على الصعيد الرسمي 
من رئيس اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ فهد 
ناصر صباح األحمد، الى رئيس اللجنة األوملبية 
اللبنانية جان همــام، كما تلقى رئيس االحتاد 
اللبناني لكرة القدم م.هاشم حيدر برقيات دعم 
من رئيس «الفيفــا» جياني إنفانتينو، ورئيس 
االحتاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل 
خليفة، كما حرص كل من رئيس االحتاد الدولي 
للصحافة الرياضية االيطالي جياني ميرلو ورئيس 
االحتاد اآلســيوي للصحافة الرياضية الزميل 
سطام الســهلي على االتصال برئيس جمعية 

اإلعالميني الرياضيني وعدد من الزمالء.
هذا، وقد شــارك احملاضر االوملبي الزميل 
وديع عبدالنور الذي كان مســعفا في الصليب 
األحمر اللبناني أيــام احلرب األهلية، في رفع 
األنقاض في مقر جمعية اإلعالميني الرياضيني، 
حامال أدوات التنظيف، فعمل مع متطوعني ألكثر 
من ٦ ســاعات على إنقاذ مــا ميكن إنقاذه من 

وثائق إعالمية.
أما منزل الرئيس الراحل جلمعية احملررين 

الرياضيني خليل نحاس الذي كان ســيتحول 
ملتحف ألهل االعالم الرياضي بتمويل من املجلس 
األوملبي اآلسيوي في منطقة املدور املقابلة مباشرة 
ملقر االنفجار، فقد تعذر الوصول اليه، إذ سقطت 
حجارة البناء القدمي على مدخله من الشــارع 
الداخلي، فيما تصدعت واجهته البحرية املقابلة 

للمرفأ.
املصور الرياضي الذائع الصيت آسيويا عدنان 
احلاج علــي كان في طليعة الوافدين الى مكان 
االنفجار بعد دقائق من دويه، وقال لـ «األنباء»: 
«الحظت على الفور اختفاء معالم املرفأ ونشوء 

خليج وحوض جديدين في موقع االنفجار».
احلاج علي حتدث عن رائحة املوت املماثلة 
حلرب إسرائيل على لبنان عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٦، 
علما انه كان املصور الوحيد الذي التقط صورا 

ميدانية ملجزرتي قانا في احلربني.
وبشــكل عام، فإن العالم الرياضي تضامن 
مع لبنان، وأهل الرياضة اللبنانية تضامنوا مع 
مواطنيهم، وإجماع على أن لبنان سينهض من 

جديد، شأنه دائما، ليبعث من بني الركام.

الزميل وديع عيد النور رافعا األنقاض من جمعية اإلعالميني الرياضينيمتحف «خليل نحاس الرياضي» بعد تدمير واجهته البحرية

العالم الرياضي يتضامن مع لبنان اجلريح
احلاج علي لـ«األنباء»: «رائحة املوت ذكرتني مبجزرتي قانا»

مبارك الفنيني قدم أداء جيدا في ودية الكويت التي انتهت 
بالتعادل السلبي  (املركز اإلعالمي للساملية)
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آكي يوقع لـ «السيتي» رسميًا

األميركي فريدكني يشتري روما

ميالن يضم العبًا مغمورًا!

أعلــن نــادي مان ســيتي 
االجنليزي تعاقده مع مدافع 
نايثن  الهولندي  بورمنوث، 
آكي، خلمس سنوات مقابل 
٤٠ مليون جنيه استرليني 

(٥٢ مليون دوالر).
قال آكي (٢٥ عاما) في بيان 
نشره ناديه اجلديد «ميلك 
ســيتي افضل تشكيلة في 
اجنلترا فــي العقد االخير. 
القــدوم الــى هنا يشــكل 
حلما لي. هــذا فريق كبير 

يغص بالنجوم العامليني». أما مدير الكرة االسباني تشيكي 
بيغيريستيان فأضاف «نايثن مدافع نوعيته جيدة. كان قائدا 
في فترته مع بورمنوث وانا سعيد لقدومه الى هنا. هو قوي 
وســريع، ونشعر بأنه ميلك التقنية والصفات الذهنية التي 

يحتاجها للتقدم في تشكيلة بيب (املدرب غوارديوال)».  
ويأتي تعاقد الفريق اململــوك إماراتيا مع آكي بعد يوم من 

اعالنه قدوم اجلناح اإلسباني فيران توريس من ڤالنسيا.

أعلن نادي روما االيطالي تغييرا في ملكيته بعد شراء امللياردير 
االميركي دان فريدكني فريق العاصمة مقابل ٥٩١ مليون يورو 
(٧٠٠ مليون دوالر اميركي) بعد منافسة من مستثمرين خليجيني. 
واشترى فريدكني (٥٤ عاما) اســهم النادي االيطالي من رجل 
االعمال مواطنه جيمس بالوتا (٦٢ عاما). قال النادي في بيان «يؤكد 
نادي روما ان اتفاقا قد حصل بني ايه اس روما اس بي في، ال 
ال سي، املساهم االكبر في روما اس بي ايه ومجموعة فريدكني 
بشأن بيع النادي». وتابع «تقدر العملية بـ ٥٩١ مليون يورو». 

ويتوقع ان يتم التوقيع قبل نهاية الشهر اجلاري.

أعلن نــادي ميالن اإليطالي 
لكــرة القدم، عن تعاقده مع 
املدافع الفرنسي الشاب بيير 
كالولو قادما من الفريق الثاني 
بنادي ليون الفرنســي، في 
صفقة انتقــال دائم. وذكر 
للنادي  الرســمي  املوقــع 
اإليطالي، أن املدافع الفرنسي 
ســيلعب مليالن حتى نهاية 
شهر يونيو عام ٢٠٢٥.  ولم 
يشارك كالولو في أي مباراة 
مع الفريــق األول ألوملبيك 

ليون، لكنه لعب ثالث مباريات دولية مع املنتخب الفرنسي 
ألقل من ٢٠ عاما. وأنهى ميالن املوسم املاضي من الدوري 

اإليطالي في املركز السادس برصيد ٦٦ نقطة.

اإلنتر ومان يونايتد وكوبنهاغن وشاختار إلى ربع نهائي «يوروبا ليغ»
بلغت أندية إنتر االيطالي، 
مــان يونايتــد االجنليــزي، 
كوبنهاغن الدمناركي وشاختار 
دونيتســك األوكرانــي ربع 
الــدوري األوروبــي  نهائــي 
«يوروبــا ليغ» لكــرة القدم، 
الذي اســتأنف نشــاطه بعد 
توقف أكثر من أربعة أشــهر 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا 

املستجد.
وتغلب إنتر على خيتافي 
االســباني ٢-٠ علــى أرض 
محايــدة فــي أملانيــا لعدم 
إقامة مباراة الذهاب بينهما 
قبــل وقفــة كورونــا، فيما 
قلــب «اليونايتــد» تأخــره 
أمــام ضيفه الســك لينتس 
النمســاوي إلى ٢-١ معززا 

فوزه الكبير ذهابا ٥-٠.
دور  وبلــغ كوبنهاغــن 
الثمانية بعــد فوزه بثالثية 
نظيفة على باشــاك شــهير 
التركي معوضا خسارته ذهابا 
٠-١، فيما كرر شاختار بطل 
٢٠٠٩ فوزه على ڤولفسبورغ 

األملاني ٣-٠ (٢-١ ذهابا).
على ملعب «فلتنس ارينا» 
التابع لنادي شالكه االملاني، 
دخــل انتــر بطل املســابقة 
ثالث مرات آخرها عام ١٩٩٨ 
والذي أنهى املوســم وصيفا 
الــدوري  ليوڤنتــوس فــي 
االيطالــي مرشــحا للفــوز، 
البلجيكــي  بقيــادة جنمــه 
روميلو لوكاكو الذي سجل 
ستة أهداف في «سيري أ» منذ 

استئناف املنافسات.
وجنح لوكاكو في كســر 
حاجز التعادل عندما ترجم 
متريرة بعيدة من اليساندرو 
باستوني سددها في الزاوية 
البعيدة من حــدود املنطقة 
الصغرى (٣٣)، رافعا رصيده 
الــى ٣٠ هدفــا فــي جميــع 

املسابقات هذا املوسم. 
الثامنــة  املــرة  وهــذه 
تواليــا التــي يســجل فيها 
لوكاكــو باملســابقة، معادال 
ألن شــيرر  رقم االجنليزي 

في ٢٠٠٥.
وحصــل خيتافــي على 
فرصــة ذهبية للمعادلة من 

الثانيــة  املبــاراة  وفــي 
على ملعــب «اولد ترافورد» 
وبغياب عدد من اساســييه 
على غرار البرتغالي برونو 
فرنانديش والفرنســي بول 
بوغبا وماركوس راشفورد، 
تلقــى مــان يونايتــد هدف 
السبق بتسديدة لولبية بعيدة 
من ميكايل فيزينغر سكنت 
املقص األيسر ملرمى احلارس 
االرجنتيني سيرخيو روميرو 
(٥٥)، ليهز شــباك يونايتد 
للمرة االولى على أرضه هذا 

املوسم في املسابقة.

ركلــة جزاء اثر ملســة على 
األوروغوياني دييغو غودين، 
بيــد ان خورخــي مولينــا 

أهدرها (٧٦). 
ومــن أصل أربــع ركالت 
جــزاء واجهها حــارس انتر 
ســمير هندانوفيتــش فــي 
املســابقة، صد الســلوڤيني 
ثــالث ركالت والرابعــة من 

مولينا.
وقبل نهاية املباراة سجل 
الدمناركي كريستيان اريكسن 
الهــدف الثاني بعد ثوان من 
نزوله اثر خطأ دفاعي (٨٣). 

لكن جيسي ليغارد عادل 
الكفة سريعا كاسرا مصيدة 
التسلل ومسددا ارضية وهو 
منفــرد بني قدمــي احلارس 

 .(٥٧)
وقبل نهاية املباراة، حسم 
املهاجــم الفرنســي انتوني 
مارسيال الفوز بعد قليل من 
نزوله مبجهود فردي داخل 
املنطقة وتسديدة ارتدت من 
احلارس الى الشباك (٨٧)، 
رافعا رصيــده الى ٢٣ هدفا 
في مختلف املســابقات هذا 

املوسم.

«النيراتزوري» يضم 
سانشيز بعقد دائم

وقع املهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز عقدا لثالث سنوات 
مع انتر االيطالي بعقد حر قادما من مان يونايتد االجنليزي، 
بعد إعارته إلى الفريق اللومباردي املوسم املاضي. وقال فريق 
مدينة ميالنو في بيان امس «انضم اليكسيس سانشيز الى 
نيراتزوري بعقد حر». وميتد عقد الالعب البالغ ٣١ عاما مع 
انتر الى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣. وسجل سانشيز، العب اودينيزي 
االيطالي وبرشلونة االسباني وارسنال االجنليزي السابق، 
أربعة أهداف في ٣١ مباراة مع انتر. وأشاد انتونيو كونتي 
مدرب انتر بأداء سانشــيز برغم غيابه ألكثر من شهرين 
مطلع املوسم بســبب إصابة بقدمه. فال لشبكة «سكاي» 
اإليطالية «اعتقد أن خطوة اســتقدام اليكسيس رائعة من 
قبل النادي. بالنظر لظروف استقدامه، كان انتقاال جيدا».

هونيس: أالبا سيبقى مع «البايرن» ٤ غيابات عن «امللكي»
نصح الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم أولي 
هونيس النجم النمساوي ديڤيد أالبا بتمديد تعاقده مع بطل الدوري 
األملاني (بوندسليغا) حتى ولو كان أمامه عرض أفضل في مكان آخر.
وقال هونيس في مقابلة مع شبكة «دي.أيه.زد.ان»: «ميكنني القول 

من اخلبرة التي اكتسبتها أن املليون األخير ليس مهما».
وقال هونيس ان االنتقال رمبا «يكون تقدما من الناحية املالية، ولكنه 
خطــوة للوراء في كل النواحي األخرى. شــعوري أن األندية التي 
يرغب في االنتقال لها لم تستفســر عنه حتى اآلن، ولذلك لدي أمل 
بأنه سيبقى». ولدى أالبا (٢٨ عاما) عقد مع النادي حتى ٢٠٢١، بعدما 
تطور ليصبح أحد أفضــل املدافعني في أوروبا بعد أن انتقل للعب 
كقلب دفاع بدال من مركز الظهير. وذكرت مجلة «كيكر» األملانية امس 
أنه مييل نحو التجديد. وذكرت تقارير أن مان ســيتي، الذي يقوده 
جوسيب غوارديوال مدرب بايرن السابق، أبدى رغبته في ضم أالبا 

ولكن الالعب يفضل االنتقال لريال مدريد أو برشلونة.

استبعد اجلناح الدولي الويلزي غاريث بيل من قائمة فريقه 
ريال مدريد اإلســباني، الذي يواجه مضيفه مان سيتي 
اإلجنليزي اليوم في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، حســبما أعلن املوقع اإللكتروني 

الرسمي للنادي امللكي.
ولم يكن بيل هو الوحيد الذي مت استبعاده من القائمة املكونة من 
٢٤ العبا، التي أعلنها املدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، 
حيث خلت القائمة أيضا من العب وســط امللعب الكولومبي 
خاميس رودريغيز، وكذلــك ماريانو دياز، الذي ثبت إصابته 

بڤيروس كورونا األسبوع املاضي.
كما كشــف املوقع االلكتروني الرسمي لريال مدريد، عن أن 
قائد الفريق سيرخيو راموس سيسافر مع زمالئه إلى مدينة 
مانشستر، لكنه لن يتمكن من املشاركة في تلك املواجهة بسبب 
اإليقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.

ولم يكن بيل هو الوحيد الذي مت استبعاده من القائمة املكونة من 

مانشستر، لكنه لن يتمكن من املشاركة في تلك املواجهة بسبب 

جدول املباريات بتوقيت الكويت

دوري أبطال أوروبا ( إياب دور الـ ١٦)

اليوم اجلمعة
١٠:٠٠beIN sports HD١مان سيتي ـ ريال مدريد

١٠:٠٠beIN sports HD٢يوڤنتوس ـ ليون
غداً السبت

١٠:٠٠beIN sports HD١برشلونة ـ نابولي
١٠:٠٠beIN sports HD٢بايرن ميونيخ - تشلسي

يواجه فرق ريال مدريد االســباني، أكثر األندية 
تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مهمة 
صعبة مثله مثل حاملي اللقب الســابقني تشلســي 
االجنليــزي ويوڤنتــوس االيطالي، مــن أجل بلوغ 
الدورة املصغرة لدور الثمانية التي تقام بلشبونة، 
كما أن برشلونة لديه بعض العمل للقيام به لبلوغ 
ذات الدور. ويحل ريال مدريد ضيفا على مان سيتي 
االجنليزي اليوم علما بأنه خسر مباراة الذهاب بدور 
الســتة عشــر ١-٢، قبل أن تتوقف البطولة بسبب 
ڤيروس كورونا في مارس املاضي، فيما يستضيف 
يوڤنتوس فريق أوملبيك ليون الفرنسي في مباراة 
أخرى تقام اليوم، حيث يهدف لقلب تأخره في مباراة 

الذهاب بهدف نظيف.
ويعد حال تشلسي هو األسوأ حيث لديه قائمة 
إصابات طويلة قبل مواجهة مضيفه بايرن ميونخ، 
غدا السبت، الذي خسر أمامه ٠-٣ في مباراة الذهاب. 
ويلتقي غدا برشلونة مع نابولي علما بأن نتيجة 

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل ١-١. 
وقبــل التوقــف، تأهلت فــرق أتلتيكــو مدريد 
االسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي واليبزيغ 
االملاني وأتاالنتا االيطالي للبطولة املصغرة التي تقام 
في الفترة من ١٢ إلى ٢٣ الشــهر اجلاري بلشبونة، 
حيث تقــام مباريات األدوار املقبلــة بنظام خروج 

املغلوب من مباراة واحدة.
ويفتقد مان سيتي، بقيادة جوسيب غوارديوال 
املدير الفني، جهود املهاجم سيرخيو أغويرو.

في الوقت نفسه، ينبغي أن يحصل ريال 
مدريد على دعم من خالل انطالقته القوية 
مع استئناف الدوري، حيث حقق عشر 
انتصارات متتالية وتعادل فقط في 

مباراته األخيرة بعدما ضمن الفريق بالفعل التتويج 
بلقب الدوري. 

فــي املقابل، يدخل تشلســي مباراته أمام بايرن 
ميونيخ بعد اخلســارة ١-٢ أمام أرسنال في نهائي 
كأس االحتــاد اإلجنليزي، حيــث فقد الفريق جهود 
كريستيان بوليسيتش واملدافع سيزار أزبيليكويتا 
بســبب إصابة في الفخذ باإلضافــة إلصابة بيدرو 
بخلع في الكتف، كما حتوم الشكوك حول مشاركة 

العب خط الوسط البرايزلي ويليان.
ومتكن تشلســي من قبل من التغلب على بايرن 
ميونــخ علــى ملعبه فــي طريقه للتتويــج باللقب 
في عــام ٢٠١٢، ولكنه يواجه فريق بايرن، الذي لن 
يســتهني بالفريق الذي يدربه فرانك المبارد، وفاز 
أيضا مببارياته العشر منذ استئناف الدوري األملاني 
(بوندسليغا) وكأس أملانيا ليتوج باللقبني، ويسعى 
حاليا لتكرار الفوز بالثالثية التي حققها في ٢٠١٣. 
ويأمل ليون أن يدافع عن تقدمه الذي حققه قبل 
خمسة أشهر أمام، بطل الدوري تسع مرات متتالية 
يوڤنتوس، الذي ظهر مرهقا في اجلوالت اخلتامية 
من الدوري بعد أن خاض الفريق ١٢ مباراة في ستة 

أسابيع حتى يوم األحد املاضي.
ويــرى فريــق نابولي أيضــا أن لديه فرصة في 
ملعــب كامب نو على الرغم من أن الشــكوك حتوم 
حول مشــاركة قائد الفريق لورينزو إنسيني، وفقا 

ملا ذكره جينارو غاتوسو مدرب الفريق.
ولم يرفع برشلونة بقيادة ليونيل ميسي الكأس 
خالل اخلمس سنوات األخيرة، ولكن بعد خسارة 
لقب الدوري اإلسباني ملصلحة ريال مدريد، أصبحت 
بطولة دوري أبطال أوروبا هي الفرصة األخيرة 

للتتويج بلقب هذا املوسم.

عجلة «األبطال» تدور من جديد اليوم 
بقمة «امللكي»و«السيتي».. و«اليوڤي» لتجاوز ليون

برشلونة لعبور نابولي.. وتشلسي في وضع صعب أمام بايرن ميونيخ غدًا



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

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

واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهللا

دراسة: نزالت البرد ميكن أن 
تدرب اجلهاز املناعي ضد 

«كورونا».

«الشؤون» تبدأ التنسيق مع اجلمعيات 
اخليرية إلطالق حمالت تبرعات 

للبنان.

  كثرت الدراسات وشّح 

اللقاح!

   كويت اإلنسانية ما تنسى 

لبنان املواقف.

أبعد من الكلمات
«أعد بأن أخبركم عندما أختار نائبي قريبا».

٭ املرشح الرئاسي جو بايدن (٧٧ 
سنة) يعلن انه لم يختر بعد نائب 
الرئيس، ويعد باإلفصاح عن االسم 

مبجرد اختياره.

«سأتقدم بقانون لفرض ضريبة على الثروات 
الفظيعة التي كونها المليونيرات أثناء أزمة 

كورونا».
٭ املرشح الرئاسي اخلاسر بيرني 
ساندرز يعلن أن أزمة كورونا كما 
أضرت بكثير مــن فئات املجتمع 
فإنها أيضــا كانت مجاال وفرصة 
لفئات أخرى من األغنياء للتكسب 

على حساب املتضررين.

«انفجارات بيروت تبدو مدمرة ومؤلمة. أبعث 
بحبي وصلواتي لكل من أصابهم الحادث».

٭ املمثلة الهندية بريانكا شوبرا (٣٨ 
سنة) تشارك رسالة مواساة ملدينة 
بيروت عقب حادث االنفجار الذي 

أصاب العاصمة اللبنانية.

«سنشدد اإلجراءات الصحية حتى تنخفض 
اإلصابات عبر أسبوع متواصل».

٭ فيل مورفي، حاكم نيو جيرسي، 
يعلــن العودة لتشــديد اإلجراءات 
الصحية، بعد ارتفاع أعداد اإلصابات 
بڤيروس كورونا في والية نيو جيرسي 

مرة أخرى عقب فتح االقتصاد.

٣:٤٤الفجر
٥:١١الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٦املغرب
٨:٠٠العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٠٢:٤٢ ص ـ ٠١:٤٠ ظ
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

أحمد علي حسني العبيدلي: ٨٢ عاما ـ ت: ٦٠٣٨٣٦٨٦ ـ ُشيِّع.
معيبر سوعان محسن الظفيري: ٩٢ عاماـ  ت: ٥٥٩٩٨٠٨٠ـ   ُشيِّع.
عبداهللا مجبل عبداهللا املسيكان: ٧٦ عاماـ  ت: ٦٠٩٨٩٠٠٠ـ   ُشيِّع.

عبدالعزيز ناصر محمد الغامن: ٧١ عاما ـ ت: ٥١٣٤٤٣٤٤ ـ ُشيِّع.
منيرة فهد الركيبي: ٣١ عامــا ـ ت: ٩٩٣٩٨٣٤٧ ـ ٩٩٩٩٤١٧٧ ـ 

٦٦٦٦٤٣٠٨ ـ ُشيِّعت.
بتول حجي عباس الصفار، أرملة عبدالصمد علي حسن الصفار: 

٨٨ عاما ـ ت: ٩٩٧٢٢٠٥٠ ـ ٦٦٧٠٥٢٠٠ ـ ُشيِّعت.
محمد صالح ابراهيم الصراف: ٩١ عاما ـ ت: ٩٩٧٧٩٠٠٩ ـ  الدفن 

التاسعة صباحاً.
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شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

اكتشاف أول حالة إصابة 
بالسرطان لدى ديناصور

ق  معرض فني في بكني يوثِّ
معركة الصني مع «كورونا»

نفوق زرافة وإنقاذ ٣٠ أخرى 
جراء أمطار غزيرة في النيجر

اوتــاوا - أ.ف.پ: اكتشــف باحثون كنديــون أول حالة 
إصابة بالســرطان لدى ديناصور، وفق ما كشــفت دراسة 
نشرتها مجلة «النســيت أونكولوجي» العلمية في عددها 
لشــهر أغسطس. وكان علماء حفريات عثروا عام ١٩٨٩ في 
مقاطعة ألبرتا الكندية على عظمة من ســاق ديناصور من 

فصيلة «سنتروصور»، وهي ديناصورات ذات قرون.
وكان اخلبراء يعتقدون بداية أن العظمة التي بدا شكلها 

مشوها، تعرضت لكسر متاثل للشفاء.
لكــن حتاليل أجريــت أخيرا بواســطة املجهر وتقنيات 
متطورة بينها األشــعة املقطعية العالية الدقة، أظهرت أن 
كتلة بحجم تفاحــة على العظمة تعود في الواقع إلى ورم 
ســرطاني. وأوضح مارك كراوذر، أحد معدي الدراســة، أن 
«حياة الديناصورات لم تكن سهلة، والكثير منها كان يصاب 

بكسور تشفى الحقا، أو بالتهابات في العظم».
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن «من الصعب 
إيجاد أدلة على السرطان» على عظام قدمية إلى هذا احلد، 
شــارحا أن معظم األورام تنمو على األنسجة الرخوة التي 
ال تتيــح عملية التحجر حفظهــا جيدا. لكن مفاجأة ظهرت 
عنــد التحليل الدقيق لعظمة هذا احليوان اآلكل األعشــاب 
الذي عاش ٧٦ أو ٧٧ مليون سنة، إذ بدت هذه الكتلة حتت 
املجهر «شديدة الشبه بالساركوما العظمية لدى اإلنسان»، 

وهي ورم خبيث في العظم، على ما قال كراوذر.

أ.ف.پ: نظم املتحف الوطني الصيني معرضا فنيا يوثق 
جهود الصني في معركتها ضد وباء «كوفيد-١٩» يضم نحو 
مئتي عمل فني تصور املرضى والطواقم الصحية والعاملني 
في اخلطوط األمامية في مواجهة الوباء. وحتى أمس أعلنت 
الصني رسميا (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) عن 
٤٦٣٤ وفاة من أصل ٨٤٥٢٨ إصابة (٣٧ إصابات جديدة بني 

األربعاء واخلميس) تعافى منها ٧٩٠٥٧ شخصا.

نيامــى - أ.ف.پ: نفــق ذكر زرافة في ســن اخلامســة 
والعشــرين غرقا فــي النيجر، فيما أنقــذ حوالي ٣٠ زرافة 
أخــرى بصعوبــة في غابــات كوريه في جنــوب العاصمة 
نيامي التي تشهد منذ يونيو هطول أمطار غزيرة، على ما 
أفادت هيئة املياه والغابات اخلميس لوكالة فرانس برس.

وأوضح مدير الهيئة المني ســايدو «لقد أنقذنا أكثر من 
ثالثني زرافة يوم اجلمعة الفائت. لقد هطلت أمطار غزيرة 
وغــزت املياه واديًا كانت الزرافات قــد احتمت فيه قبل أن 
تباغتها األمطار». وأشار سايدو إلى أن السكان ساعدوا في 

إنقاذ الزرافات من خالل دفعها والصراخ عليها.
غير أن «ذكر زرافة في سن ٢٥ عاما وبزنة تقرب من طن 
ونصف الطن نفق قبل وصول فرق اإلغاثة»، وفق ســايدو 
الــذي عزا ذلك إلى «وزنه وإنهاكــه بفعل املنازعة للخروج 

من الوحل» ما أدى إلى «املوت غرقا».

عظام الديناصور التي كشفت عن اصابته بالسرطان

جانب من املعرض الفني

هل تعزز صفقة «تيك توك» هيمنة أميركا على اإلنترنت؟

السياحة في قبرص منكوبة بغياب السياح البريطانيني

واشنطن - أ.ف.پ: قد يؤدي استحواذ 
«مايكروســوفت» على «تيــك توك» إلى 
توســيع الهيمنــة األميركية علــى عالم 
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، 
لكن قد يكون لهذه اخلطوة بعض النتائج 
السلبية غير املقصودة أيضا على الشركات 

األميركية واإلنترنت املفتوح.
وهذه الصفقة التي يتم التفاوض عليها 
مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ستمكن 
«مايكروسوفت» من احلصول على موطئ 
قدم في عالم وسائل التواصل االجتماعي 
الســريعة النمو التي تركز على الشباب 
واالنضمــام إلــى صفوف منافســني مثل 

«فيسبوك».
وقال داريل ويست مدير مركز االبتكار 
التكنولوجــي فــي معهــد «بروكينغــز 
إنسيتيوشــن» إنه من شأن هذه الصفقة 
«تعزيــز الهيمنــة األميركيــة فــي عالم 
التكنولوجيا من خالل نقل منتج استهالكي 

رئيسي من امللكية الصينية».
وأضاف «لكنها قد تشــجع أيضا على 
هيمنة نزعة قومية على البيانات من خالل 

تأجيــج املطالبات في العديــد من الدول 
بالسيطرة احمللية على منصات اإلنترنت 
وتخزين البيانات داخل حدودها الوطنية».

وقال محللون آخرون إن الصفقة ميكن 
أن تكون لها آثار بعيدة املدى على مسألة 
اإلنترنــت املفتوح، وهو موقــف تدعمه 
واشــنطن منذ فترة طويلــة على عكس 
الصني واألنظمة االستبدادية األخرى التي 
تقيد احملتــوى عبر اإلنترنــت. وأوضح 
غراهام ويبستر احملرر في «ديجي تشاينا 
بروجكت» في مركز السياسة اإللكترونية 
في جامعة ســتانفورد أن «ذلك سيكون 
قــرارا ال رجعــة فيه فيمــا يتعلق بإدارة 

اإلنترنت».
وأضاف «ســتؤدي هذه اخلطوة إلى 
ظهــور الواليــات املتحدة مبظهــر داعمة 
للموقف الصيني، وهو أنه إذا لم يعجبها 
الطريقة التي تعمل بها شركات بلد آخر، 
ميكنها حظرها أو االستيالء عليها. ستكون 

هذه خطوة ضخمة».
وقد أعلنت «مايكروسوفت» أنها جتري 
محادثــات مع «بايتدانس» الشــركة األم 

لـ «تيك توك» لالســتحواذ على عمليات 
التطبيــق فــي الواليــات املتحــدة وكندا 
وأستراليا ونيوزيلندا ومعاجلة مخاوف 
واشــنطن بشــأن أمن البيانات في ضوء 
االدعاءات بــأن املنصة االجتماعية ميكن 

أن تصبح أداة جتسس.
وقال ترامب إنه من املرجح أن يوافق 
على مثل هذه الصفقة، وحدد موعدا نهائيا 
في منتصف سبتمبر لعقدها قبل أن يحظر 

«تيك توك» في الواليات املتحدة.
لشــركة  صفقــة  أي  وســتمنح 
«مايكروســوفت» جزءا كبيرا من قاعدة 
مستخدمي «تيك توك» الذي يقدر عددهم 

مبليار شخص غالبيتهم من الشباب.
وتأتي احملادثات على خلفية الهيمنة 
املتزايدة في كثير من أنحاء العالم لشركات 
التكنولوجيا الكبرى التي تتخذ في الواليات 
املتحدة مقرا لها واملتخصصة في وسائل 
التواصل االجتماعي والبحث واإلعالن عبر 
اإلنترنت واحلوسبة السحابية وغيرها من 
القطاعات التي أصبحت أكثر أهمية خالل 

أزمة ڤيروس كورونا املستجد.

الرنكا (قبرص) - أ.ف.پ: 
كانت قبرص تأمل في عودة 
السياح البريطانيني اعتبارا 
مــن األول مــن أغســطس 
إلنعاش قطــاع يعاني جراء 
األزمة الصحية، غير أن ذلك 
لم يتحقق، ويقــول يانيس 
أنغيلوبولو الذي يدير حانة 
على شاطئ الرنكا «إنها سنة 

ضائعة».
ويؤمن البريطانيون عادة 
٤٠٪ من العائدات السياحية 
في اجلزيرة املتوسطية التي 
يزورهــا عــادة ١٫٢ مليــون 
بريطانــي، أي مــا يزيد على 
عدد ســكانها، بحسب املدير 
العام جلمعية فنادق قبرص 
فيلوكيبروس روسونيديس.
لكــن ماريــوس بوليفيو 
رئيــس مجموعــة فنــادق 
«ســاني ســيكر» التي متلك 
ثمانيــة فنادق فــي اجلزيرة 
ســتة منها مفتوحــة حاليا، 
أوضح لوكالة فرانس برس 
أن «وكاالت تنظيم الرحالت 

وتشكل السياحة مصدر 
دخل رئيســيا للمســتعمرة 
البريطانية السابقة التي تعول 
علــى هذا القطــاع، ووصلت 
العائدات السياحية عام ٢٠١٩ 
إلــى ٢،٦٨ مليار يورو مقابل 
إجمالــي ناجت داخلــي قدره 

٢١٫٩٤ مليار يورو، بحســب 
األرقام الرســمية. إال أن عدد 
السياح األجانب تراجع بنسبة 
٨٤٫٣٪ في النصف األول من 
السنة إلى ٢٥٥٫٦٧٥ سائحا، 
وبلغ التراجع ٩٨٫٢٪ في شهر 

يونيو.

عدد السياح األجانب في قبرص تراجع بنسبة ٨٤٫٣٪

حذرتنــا األســبوع املاضــي 
لــن تــدرج قبــرص  بأنهــا 
مجددا (على قوائم وجهاتها) 
طاملــا أن بريطانيا لم تدرج 
في الفئة إيــه» من تصنيف 
الدول بحســب مخاطر وباء 

«كوفيد-١٩».

بسبب معلومات مضللة.. «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» حتذف منشورًا لترامب عن «كورونا»
رويترز: حذفت فيســبوك األربعاء منشورا للرئيس 
األميركي دونالد ترامب اعتبرته الشركة ينتهك قواعدها 
املناهضة لنشــر معلومات مضللة عــن ڤيروس كورونا 
املستجد. واحتوى املنشور على تسجيل مصور من مقابلة 
مع فوكس نيوز قــال فيه ترامب إن األطفال «محصنون 
تقريبا» ضد مرض كوفيد- ١٩. وقال متحدث باسم فيسبوك 
«هذا التســجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس 
محصنة ضد اإلصابة مبرض كوفيد-١٩، وهو ما يعد انتهاكا 
لسياساتنا بخصوص املعلومات املضللة الضارة املتعلقة 
بكوفيد». ونشــرت حملة ترامب االنتخابية تغريدة على 
حسابها على تويتر، شاركها الرئيس، حتتوي على املقطع 
املصور. لكن تويتر أخفت التغريدة الحقا أيضا النتهاكها 

قواعد الشركة املتعلقة باملعلومات املضللة.
وقال متحدث باسم تويتر إنه يتعني على صاحب حساب 
حملة ترامب حذف التغريدة قبل نشر أي واحدة أخرى.

وقال متحدث باســم موقع يوتيوب كذلك إن الشركة 
حذفت املقطع املصور النتهاكه لسياستها اخلاصة باملعلومات 
املضللة عن كوفيد- ١٩. لكن املقابلة األصلية ال تزال متاحة 

على صفحة فوكس نيوز على املوقع. ولم يرد يوتيوب على 
الفور على استفسارات عن أي املقاطع املصورة حتديدا التي 
حذفها. وأظهر حتليل أعدته منظمة الصحة العاملية وشمل 
ســتة ماليني مصاب بالڤيروس في الفترة من ٢٤ فبراير 
إلى ١٢ يوليو أن نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

أربع سنوات و١٤ سنة بلغت ٤٫٦٪.
ولم يرد البيت األبيض على الفور على طلب التعليق. 
وكرر ترامب في إفادة بالبيت األبيض زعمه بأن الڤيروس 
أثره ضعيف على األطفال. وقــال للصحافيني «األطفال 
يتحملونه بشدة. إذا نظرت إلى أرقام الوفيات... لألطفال 
حتت سن معينة... (جتد أن) جهازهم املناعي قوي للغاية... 
وهم على ما يبدو يتحملونه بشكل كبير وهذا وفقا جلميع 
اإلحصاءات». وقال املتحدث باسم فيسبوك إن هذه هي املرة 
األولى التي حتذف فيها شركة التواصل االجتماعي منشورا 

لترامب بسبب املعلومات اخلاطئة عن ڤيروس كورونا.
وهذه فيما يبدو هي املرة األولى أيضا التي حتذف 
فيها الشركة منشــورا للرئيس بسبب انتهاك قواعد 

ترامب لدى حديثه عن «كورونا» في البيت األبيضاملعلومات املضللة.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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