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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

احلكومة ستحضر جلسة »الثقة بالشيتان«
مرمي بندق 

في خطوة جوهرية، وبناء على 
طلب جلنــة امليزانيــات البرملانية، 
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـــ »األنباء«، عن أن مجلس 
الوزراء اعتمــد قرارا باملوافقة على 
توريــد أربــاح اجلهــات احلكومية 
املســتقلة للسنة املالية 2020/2019 

لصندوق االحتياطي العام.
وأوضحــت أن املجلس اســتند 
في قــراره إلى أن األصل في قانون 
امليزانية العامة للدولة هو التوريد 
لصندوق االحتياطي العام، إلى جانب 
األوضاع الراهنة املتمثلة في شــح 
املوارد املالية النقدية التي يتم إيداعها 
في صندوق االحتياطي العام الذي 
يعتبر املمول الرئيســي للميزانية 
العامة للدولة. وبينت املصادر أنه 
حسب القوانني املطبقة يحق للجهات 
املستقلة االحتفاظ بأرباحها السنوية، 
لكن بشرط أن ينص على ذلك بقانون 

احلساب اخلتامي اخلاص بها. ومن 
األهمية ذكر أن وزارة املالية طبقت 
عــدم احتفــاظ اجلهــات احلكومية 
املستقلة باألرباح في السنة املالية 
2017 /2018 وحولتهــا إلى صندوق 

االحتياطي أيضا.
هذا، وذكرت املصادر أن احلكومة 
ستحضر اجللسة املقررة األربعاء 
املقبل للتصويت على الطلب املقدم 
من 10 أعضاء ملناقشــة طرح الثقة 
بوزيــر املالية براك الشــيتان الذي 
قدم عقب مناقشة االستجواب املقدم 
من النائب رياض العدساني الثالثاء 

املاضي.
وأشــارت املصادر إلــى أن عدد 
النــواب املؤيديــن لتجديــد الثقــة 
بالوزيــر كفيل بحضــور احلكومة 
مطمئنة ومرتاحة اجللســة، وكان 
املجلس قد جدد الثقة بالوزير عقب 
استجواب متت مناقشته في جلسة 

17 يونيو املاضي.
وتأكيــدا ملــا انفــردت »األنباء« 

بنشره في 26 يوليو املاضي حتت 
عنــوان » 3.48 مليــارات ســيولة 
فورية فــي »االحتياطي« من وقف 
التحويــل إلى صنــدوق احتياطي 
األجيــال والتبادل بــني الصناديق 
الســيادية«، قالــت املصــادر: إن 
 قانونــي وقــف حتويــل نســبة 
الـ 10% إلى صندوق األجيال، والتي 
تبلــغ 1.479 مليار دينار، والتبادل 
بني الصناديق االســتثمارية بقيمة 
2.5 مليار دينار من ضمن مشاريع 
القوانــني ذات األولويــة للحكومة، 
والتي تسعي إلى مناقشتها وإقرارها 
قبل فض دور االنعقاد الرابع احلالي.
هذا، وكشــفت املصــادر عن أن 
األولويات املتبقية حتتم على أعضاء 
الســلطتني التوافق على اســتمرار 
اجللسات سواء العادية أو اخلاصة 
ملناقشــة واعتماد هــذه األولويات، 
مشيرة إلى أن احلكومة ستطلب عقد 
جلسات برملانية خاصة الستعجال 

مناقشتها وإقرارها.

»األنباء« تنشر 11 مشروع قانون متثل أولويات السلطتني وسيتم إقرارها قبل اختتام دور االنعقاد الرابع.. واحلكومة تؤيد عقد جلسات خاصة إلى جانب »العادية«

٭ مشروع قانون ميزانية الدولة 
للسنة املالية 2021/2020.

٭ احلســابات اخلتامية للسنة 
املالية 2019/ 2020.

٭ وقف استقطاع 10% لصندوق 
احتياطي األجيال.

الصناديــق  بــني  التبــادل  ٭ 
الســيادية واملتمثــل في شــراء 
أصــول االحتياطــي العــام من 
قبل صندوق احتياطي األجيال 

القادمة.
٭ مشروع قانون دعم وضمان 
التمويل امليســر للمشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة والشركات 
العادية، والذي يوجد على طاولة 

مجلس الوزراء.
٭ تعديالت قانوني املطبوعات 

والنشر واملرئي واملسموع.
٭ تعديل قانون االنتخاب بإضافة 
فقــرة تنص على اعتبار كل من 

يشارك في االنتخابات الفرعية 
سيئ السمعة. 

٭ تغليظ العقوبات على جتارة 
البشر.

٭ مشروع قانون إعادة التسوية 
الوقائية وإعادة الهيكلة واإلفالس، 
والذي يحمي الكيانات االقتصادية 
والتي منها املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، وصغار املستثمرين 
الكويتيني، وإعادة بناء االقتصاد 

الكويتي.
٭ االقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحــكام القانون رقم )2( لســنة 
2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة 

بالكشف عن الذمة املالية.
٭ قانون الدين العام الذي تعمل 
احلكومة علــى حتقيق التوافق 
بشــأنه وما زالت تــدور حوله 

املناقشات.

أولويات مشاريع قوانني السلطتني مجلس الوزراء: أرباح اجلهات املستقلة إلى »االحتياطي«

»األعلى للبترول« يعقد اجتماعًا 
مهمًا األسبوع اجلاري

انطالق »الدراسة عن بعد« اليوم
 يضع »التربية« أمام اختبار حقيقي

ضبط موظف مدني بـ »جوازات املطار« 
هّرب شخصني مطلوبني دون »حركة« 

أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة أن املجلس األعلى 
للبترول سيبحث ويناقش خالل اجتماعه الذي سيعقد األسبوع 
اجلاري بعض امللفات النفطية في مقدمتها ملف تعيني العضو 
املنتــدب للموارد البشــرية في مؤسســة البتــرول الكويتية. 
وقالت املصادر إن اجتماع »األعلى للبترول« يأخذ أهمية كبرى 
خاصة أنه االجتماع األول بعد انتشار جائحة ڤيروس كورونا 
فــي البالد واتخاذ القطاع النفطــي العديد من اإلجراءات التي 
استهدفت تخفيض امليزانيات التشغيلية والرأسمالية بنسبة 
25%. وذكرت املصادر أن »األعلى للبترول« سيبحث عددا من 
امللفات املهمة مثل إعادة هيكلة القطاع النفطي، خصوصا بعد 

تعيني املستشار الفني لعملية الدمج بني الشركات النفطية.

عبدالعزيز الفضلي

يســتأنف اليوم األحد طلبة الصف الثاني عشــر الفصل 
الدراسي التكميلي الثاني بنظام التعلم عن بعد، والذي تطبقه 
وزارة التربيــة ألول مرة في تاريخها مما يضعها في اختبار 
حقيقي أمام الطلبة وأولياء األمور. وحددت الوزارة موعد بدء 
احلصة األولى الســاعة 8 صباحا ومبعدل 4 حصص يومية 
مدة كل منها 45 دقيقة، حيث يســتمر الفصل التكميلي حتى 
17 سبتمبر املقبل. وقالت مصادر تربوية ميدانية لـ »األنباء« 
إن الوزارة مطالبة بتحقيق اجلو املناســب للهيئة التعليمية 

للقيام بدورها على أكمل وجه.
 وفــي ســياق آخر، كشــفت املصادر، عن أن قبــول أبناء 
الكويتيات واخلليجيني للعمل في الوزارة كمعلمني سيكون 

عند احلاجة.

قالــت اإلدارة العامــة للعالقات واإلعــالم األمني في وزارة 
الداخلية، إن اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة متكنت بالتعاون 
والتنسيق مع إدارة الرقابة األمنية مبطار الكويت الدولي، من 
ضبط موظف مدني يعمل في إدارة جوازات مطار الشيخ سعد 
العبداهلل قام بتهريب شخصني مطلوبني بعدة قضايا وصادرة 
بحقهمــا أحكام قضائيــة )حبس( وممنوعني من الســفر دون 

توثيق حركة اخلروج باحلاسب اآللي.

جانب من احملتجني اللبنانيني خالل تظاهرة لهم وسط العاصمة بيروت.. وفي اإلطار يحتلون وزارة اخلارجية                    )محمود الطويل(

رون غضبهم في »سبت احلساب«  اللبنانيون ُيفجِّ
بيروت ـ عمر حبنجر

فــوق ركام عاصمتهــم التي حولها االنفجــار الكبير في 
املرفأ إلى ســاحة خراب وأســفر عن نحــو 160 قتيال وآالف 
ر اللبنانيون جام غضبهم في »يوم احلساب«  اجلرحى، فجَّ
أمس، حيث توافدوا بــاآلالف ومن مختلف املناطق، رافعني 
الفتة كبيرة ضمت أسماء الذين قضوا في االنفجار. وسرعان 
ما حتولت االحتجاجات إلى مواجهات مع القوى األمنية في 
محيط البرملان أسفرت عن وقوع عشرات اجلرحى، وأطلق 
الشبان احلجارة على عناصر األمن الذين ردوا بإطالق القنابل 

املسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم. 
وردد املتظاهرون شعارات عدة بينها »الشعب يريد إسقاط 
النظام«، و»انتقام انتقام حتى يســقط النظام«، و»بالروح 
بالــدم نفديك يا بيروت«، كما رفعت في مواقع عدة وســط 
بيروت مشانق رمزية، داللة على الرغبة في االقتصاص من 
املسؤولني عن التفجير. وأحرق املتظاهرون صور الرئيس 
العمــاد ميشــال عون، واقتحم العشــرات منهــم بدعوة من 
عسكريني متقاعدين مقر وزارة اخلارجية في األشرفية شرق 
بيروت، معلنني اتخاذه »مقرا للثورة«، كما اقتحموا مقرات 
وزارات االقتصاد والبيئة والطاقة وأحرقوا جمعية املصارف 
اللبنانية، قبل أن يتدخل اجليش إلعادة األمور إلى نصابها.
وقــال املتحدث باســمهم العميــد املتقاعد ســامي رماح 
للصحافيــني في بيان تاله »من مقــر وزارة اخلارجية الذي 
اتخذناه مقرا للثورة، نطلق النداء إلى الشعب اللبناني املقهور 
للنزول إلى الســاحات واملطالبة مبحاكمة كل الفاســدين«.  
ودفع اجليش اللبناني بتعزيزات كبيرة من ضباطه وجنوده 
إلى شــوارع وسط بيروت. وأعلن الصليب األحمر اللبناني 
عن إســعاف نحو 130 جريحا بعضهم في امليدان وبعضهم 
مت نقلهم إلى املستشــفيات. وشــوهدت تشــكيالت القوات 
املســلحة اللبنانية بأعداد كبيرة وهــي تدعم عناصر جهاز 
قوى األمن الداخلي )الشــرطة( وقوات مكافحة الشغب أمام 

املدخل املؤدي إلى مجلس النواب. 
وفي أول التداعيات السياسية لالحتجاجات دعا رئيس 
احلكومة اللبنانية حسان دياب إلى انتخابات مبكرة كطريق 
خلروج بالده من األزمات احلادة وحالة االحتقان السياسي 

الراهنة. 
وقال دياب إنه مستعد لتحمل مسؤولية رئاسة احلكومة 
ملدة شــهرين حلــني اتفاق القوى السياســية اللبنانية على 

اإلصالحات الالزمة التي من شأنها إنقاذ لبنان. 
وســبق ذلــك اســتقالة نــواب حــزب الكتائب: ســامي 
اجلميل، ندمي اجلميل وإليــاس حنكش، وقد انضمت إليهم 
باالستقالة النائبة الثورية بوال يعقوبيان، على خطى نائب 
الشــوف مروان حمادة، وســبقهم وزير اخلارجية ناصيف 
حّتــي، فيما قالــت الوزيرة الســابقة مي شــدياق إن حزب 
 القــوات اللبنانية وضع اســتقالة نوابه الـ 15 على بســاط 

البحث.

»الصحة« تطلب حصر العاملني املصابني بـ »كورونا«
متهيدًا لصرف مكافآت اإلصابة أثناء العمل

 حنان عبد املعبود 
 عبدالكرمي العبداهلل

وصلت الدفعة الثانية من 
الفريــق الطبــي الكوبــي إلى 
الكويت وتضم 39 طبيبا في 
تخصصــات العنايــة املركزة 
والباطنيــة ملســاندة الكوادر 
الطبية الكويتية في مواجهة 
»كورونــا«. وذكــرت مصادر 
صحيــة مطلعة فــي تصريح 

لـــ »األنبــاء« أن الوفد الطبي 
الكوبــي ســيتواجد ملــدة 6 
أشــهر يقدم خاللها خبراتهم 
فــي مواجهة الڤيــروس. إلى 
ذلك، كشــفت مصادر مطلعة 

عن أن وزارة الصحة بدأت في 
مخاطبة املستشفيات لتزويدها 
بجميع حاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونا ملختلف العاملني لديها، 
وذلك متهيدا لصرف مكافآت 

اإلصابة أثنــاء العمل. وقالت 
املصادر لـ »األنباء« إنه سيتم 
حصر جميع األسماء املصابة 
في كل منطقة صحية بني نهاية 
فبراير وآخــر مايو وإحالتها 
إلى الــوزارة بعد ذكــر مكان 
اإلصابة وسببها، مشيرة إلى 
أن الوزارة ستنسق مع الديوان 
إليجــاد آلية خاصة باحلاالت 
 األخرى التي أصيبت بعد هذا 

التاريخ.

متظاهرون اقتحموا عدة وزارات  بدعوة من متقاعدين عسكريني قبل تدخل اجليش إلعادة األمور إلى نصابها.. ورئيس احلكومة يدعو إلى انتخابات مبكرة

وصول الدفعة الثانية من الوفد الطبي الكوبي لدعم مواجهة الڤيروس

اقتصاد

صالح الرشيدي

قتيبة يوسف الغامن

الرشيدي : »التجارة« 
أطلقت منصة 

إلكترونية لصرف 
املواد اإلنشائية 

املدعومة

إعالن توظيف »كيبيك«.. لم ينجح سوى 
شخصني فقط!

جمعيات نفع عام: قانون الوالية الصحية 
اختزل حق املرأة في »األم« وأهمل صفاتها 

األخرى داخل األسرة

»صناعات الغامن« 
 تشارك 

 »الهالل األحمر« 
 في حملة  »معك 

يا لبنان«

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

محليات

التفاصيل ص 1٧التفاصيل ص 2

مصادر لـ »األنباء«: جلنة لدراسة طلبات 
»غير املستفيدين« من الدعم اإلضافي

بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى 
العاملــة، أن يوم الثالثاء املقبل هو اليوم األخير لتســجيل 
املؤسسات والشركات لالستفادة من الدعم اإلضافي للمسجلني 
على الباب الثالث. على صعيد آخر، كشــفت املصادر عن أن 
جلنة شكلت بتوجيه من مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة 
أحمد املوسى لدراسة احلاالت اخلاصة بأصحاب األعمال الذين 
لم يتلقوا الدعم اإلضافي للعمالة الوطنية، وذلك بسبب عدم 
تلقيهم باألساس الصرف االعتيادي وفق االشتراطات احملددة 
لصرف العمالة. وقالت املصادر إن اللجنة تعمل على دراسة 
طلباتهم ومدى استيفائها شروط صرف دعم العمالة ومنها 
مزاولة العمل، وذلك عبر التعاون مع اجلهات املعنية املختصة 
وهي وزارة التجارة واملعلومات املدنية، مشيرة إلى أن مستوفي 
الشروط سيتم الصرف االعتيادي لهم ثم الصرف اإلضافي.
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»أمانة األوقاف« تتبرع مبليون دوالر إلغاثة لبنان
واستمرار اجلسر اجلوي حاماًل املساعدات اإلنسانية

 عبداهلل الكندري: فريق للتأكد من خلو الكويت 
من املواد الكيميائية سريعة االشتعال واالنفجار

أعلن وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار د.فهد 
العفاســي عن تبرع األمانة العامة 
لألوقاف مبليون دوالر لتقدمي أجهزة 
ومعدات ومواد طبية لدعم الشعب 
بالتنسيق مع  الشــقيق،  اللبناني 
وزارة الصحة. وقال العفاسي: إن 
هذا التبرع يأتي تنفيذا لتوجيهات 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد بتقدمي 
املساعدات اإلنسانية العاجلة للشعب 

اللبناني الشقيق. بدوره، قال رئيس 
وفد الهالل األحمر الكويتي في لبنان 
د.مساعد العنزي لـ »كونا« إن الهالل 
األحمر في امليدان بكل إمكاناته لتقدمي 
العون واملساعدة سواء كانت طبية 
أو صحية أو غذائية ومد يد العون 
إلى كل اللبنانيني للخروج من هذه 
القوة  الكارثة. وكانت طائرتان من 
اجلويــة قد وصلتا أمس إلى لبنان 
ضمن اجلســر اجلوي، وحتمالن 
الطبية  االحتياجات واملســاعدات 

الطارئة.

سامح عبداحلفيظ

قــدم النائب عبداهلل الكنــدري اقتراحا برغبة 
لتشكيل فريق من »اإلطفاء« و»الداخلية« و»البلدية« 
و»التجارة« و»البترول« و»البيئة« للتأكد من خلو 
مدينة الكويت وضواحيها خصوصا مؤسسة املوانئ 
الكويتية واملنافذ اجلوية كاملطار واملخازن املوجودة 
هناك من املواد الكيميائية سريعة االشتعال واالنفجار 
عند تعرضها للحريق وأن يكــون تخزين املواد 
البترولية وفق متطلبات وأنظمة السالمة والتأكد 
عما إذا كانت هذه املخازن مستوفية شروط األمن 
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برنت سكوكروفت

وفاة برنت سكوكروفت.. 
 صوت احلزم 

في اإلدارة األميركية
 باأليام األولى 
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االحد ٩ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

الرشيدي: تنسيق مع «التعاونيات» إلعفاء
املبادرين واملتضررين من اإليجارات

املزيد لـ «األنباء»: ٣٧٥ عامًال مخالفًا 
لقانون حظر العمل ظهرًا في ١٦١ موقعًا

بشرى شعبان

أعلــن الوكيــل املســاعد 
التعاون في وزارة  لشؤون 
الشــؤون االجتماعية سالم 
الرشيدي أن الوزارة ممثلة 
في قطــاع التعاون خاطبت 
احتادي اجلمعيات التعاونية 
االســتهالكية واجلمعيــات 
التعاونية اإلنتاجية والثروة 
احليوانية ملوافاتها بشــأن 
إعفاء املبادرين واملستثمرين 
أو تخفيض القيمة اإليجارية 

للمتضرريــن مــن جائحة ڤيــروس كورونا 
املستجد.

وأوضح الرشيدي في تصريح صحافي أن 
هذا التوجه يأتي نظرا للظروف االستثنائية 

الناجتــة عن أزمة انتشــار 
ڤيروس كورونا املستجد وما 
فرضته من إجراءات احترازية 
اتخذها مجلس الوزراء ومن 
بينها وقف نشاط جزئي أو 
كلي لألنشطة التجارية أثناء 
فترات احلظر اجلزئي والكلي.

وذكر أن هذا االجراء جاء 
بالتنسيق مع وزارة املالية 
إلعفاء اجلمعيات التعاونية 
مــن رســوم أمــالك الدولة 
اعتبارا من ١/ ٤/ ٢٠٢٠ حتى 
انتهاء اإلجراءات االحترازية 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ٥١٦/ ٢٠٢٠ 
ســعيا من وزارة الشــؤون حلل اإلشكاالت 
املتعلقة باملبادرين واملستثمرين باجلمعيات 

التعاونية بسبب األزمة الراهنة.

بشرى شعبان

كشــفت الناطق الرسمي 
مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم فــي الهيئة العامة 
للقوى العاملة أسيل املزيد 
لـــ «األنباء»،  في تصريــح 
عــن مواصلــة فريــق عمل 
الظهيــرة فــي إدارة املركــز 
الوطني للصحة والســالمة 
املهنية اجلوالت التفتيشية 
على مواقع العمل في األماكن 
املكشوفة عبر املفتشني في 

كل املناطق، وذلك حتى نهاية الشهر اجلاري. 
وأملــت املزيــد مــن أصحــاب األعمــال 
والشركات املنفذة للمشاريع االلتزام بقرار 

إيقــاف العمل فــي األماكن 
املكشوفة من الساعة ١١ ظهرا 
حتى الساعة ٤ عصرا حفاظا 
على سالمة وصحة العمالة 
ولكي ال يتعرضوا للمخالفة 
القانونية. وبينت أن الهيئة 
تلقت منذ بداية تطبيق قرار 
حظر العمل الظهيرة بداية 
شــهر يونيــو ٥٩ بالغا عن 
وجود عمالــة متواجدة في 
أماكن مكشــوفة عبر خدمة 
الواتساب، كما مت حترير ٦ 
مخالفات عبر رصد ٣٧٥ عامال 
مخالفا مسجلة على ٢٦٦ شركة في ١٦١ موقعا 
شــملتها جوالت التفتيش، كما مت تســجيل 

إنذارات تالفي مخالفة أول مرة.

أكدت أن حمالت التفتيش مستمرة حتى نهاية الشهر اجلاري

سالم الرشيدي

أسيل املزيد

العنزي لـ «األنباء»: ضبط مواد منتهية 
الصالحية في سوق بالشويخ

بداح العنزي

قــام فريق الطوارئ فــي بلدية العاصمة 
مبشــاركة كل مــن مفتشــي وزارة التجارة 
والصناعة والهيئة العامة للغذاء صباح امس 
بضبط كميات كبيرة من املواد الغذائية منتهية 
الصالحية وأختام تستخدم للغش التجاري 
في احد األســواق املركزية مبنطقة الشويخ 

الصناعية.
وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة زيد 
العنزي لـ «األنباء» ان هذه اجلولة أسفرت عن 

ضبط كميات كبيرة من املواد الغذائية منتهية 
الصالحيــة إضافة إلى مصادرة أختام كانت 
تستخدم للغش التجاري من خالل التالعب 
في تغيير تواريخ صالحية املنتجات الغذائية.

وأشار العنزي إلى حترير ٤ محاضر مخالفة 
من اجلهات املشاركة باجلولة، مشيرا إلى انه 
جار حصر الكميات املضبوطة متهيدا إلتالفها، 
كما متت مصــادرة األختام املســتخدمة في 
تغيير تواريخ الصالحية، مؤكدا انه ســيتم 
غلق السوق إداريا مع إحالة مخالفة األختام 

إلى النيابة التجارية.

خالل جولة شارك فيها فريق طوارئ العاصمة و«التجارة» وهيئة الغذاء

جانب من اجلولة في السوق املخالف

٧٤٢ شكوى واستفسارًا تلقاها قسم 
الطوارئ باخلدمات العامة خالل يوليو

البلديــة فــي  كشــفت 
إحصائية صادرة من إدارة 
اخلدمات العامة عن تلقي 
قسم الطوارئ اخلط املباشر 
١٣٩ مبراقبة النقليات بإدارة 
اخلدمــات العامــة وخدمة 
 ٢٤٧٢٧٧٣٢ الواتســاب 
حوالي ٧٤٢ بالغا وشكوى 
في جميع احملافظات خالل 

شهر يوليو املاضي.
وأوضحــت البلدية أن 

أعلى معدل للشكاوى كان في محافظة األحمدي 
بـ ٢٠٣ شكاوى واستفسارات تلتها محافظة 
مبارك الكبير ١٣١ وجاءت محافظة العاصمة 
في الترتيب الثالث بـ ١١٦ شكوى ثم محافظة 
الفروانية مبعدل ١٠٧ شكاوى وحولي بـ ٩٣ 

وأخيرا اجلهراء بتلقي ٩٢ شكوى.
وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوى 
التي يتم اســتقبالها عبر خدمة الواتساب 
واخلــط املباشــر ١٣٩ من قســم الطوارئ 
التابع إلدارة اخلدمات يتم إدخالها في جهاز 
احلاسب اآللي ومتابعتها من قبل موظفي 
اخلط بعد حتويلها إلى جهات االختصاص 
في البلدية طبقا للمحافظات. وأضافت أن 

النوبات الثالث أ، ب، ج بقسم الطوارئ التابع 
إلدارة اخلدمات العامة يعملون على مدار 
٢٤ ساعة في التعامل مع الشكاوى املتلقاة 
عبر الواتســاب ٢٤٧٢٧٧٣٢ وخدمة اخلط 
املباشــر، الفتة إلى ان موظفي النوبات ال 
يكتفون بتحويل الشكاوى للجهات املعنية 
بأفــرع البلدية باحملافظــات، بل يقومون 
مبتابعتهــا حتى يتم التأكد من اإلجراءات 
التي مت اتخاذها من أجل التواصل مع الشاكي 
واطالعه على تلك اإلجراءات، مبينة أن تلك 
اخلدمــات حلقة وصل بني جهــاز البلدية 
واجلمهور ملساعدتهم في كل املجاالت التي 

تقع ضمن اختصاصاتهم.

 

وصول  ٣٩ طبيبًا كوبيًا ملساندة الكوادر الكويتية
عبدالكرمي العبداهللا

وصلت الدفعة الثانية من الفريق 
الطبي الكوبي إلى الكويت، والتي 
تضــم ٣٩ طبيبا فــي تخصصات 
«العنايــة املركــزة - الباطنيــة» 
ملساندة الكوادر الطبية الكويتية 

في مواجهة ڤيروس «كورونا».
وذكرت مصادر صحية مطلعة 
في تصريح لـ «األنباء» أن الوفد 
الطبــي الكوبي ســيتواجد ملدة ٦ 
أشهر حسب مذكرة التفاهم الصحي 
بني الكويت وكوبا لالستفادة من 

خبراتهم في مواجهة كورونا.
وكانت الدفعة األولى من الفريق 
الطبي الكوبــي والتي تضم ٣٠٠ 
طبيب وممرض وصلت في يونيو 

الدفعة الثانية من الوفد الطبي الكوبي لدى وصولها البالداملاضي.

٤٧٢ إصابة جديدة بـ «كورونا»..وشفاء ٤٧٦

الرميضي لـ «األنباء»: افتتاح سوق الرميثية بتصاميم عصرية

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة أمس 
عن تسجيل ٤٧٢ إصابة جديدة 
مبرض كورونا املستجد خالل 
الـ ٢٤ ســاعة املاضية ليرتفع 
بذلــك إجمالي عــدد احلاالت 
املســجلة في البالد إلى ٧١١٩٩ 
حالــة، فــي حني مت تســجيل 
٣ حــاالت وفاة إثــر إصابتها 
باملــرض ليصبــح مجمــوع 

الوفيات ٤٧٤ حالة.
الرســمي  وقــال املتحدث 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
لـــ «كونا» إن من بني احلاالت 
الســابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخــرى قيد البحث 
عن مصدر العــدوى وفحص 

املخالطني لها.
وأوضح الســند أن حاالت 
الســابقة  الـــ ٤٧٢  اإلصابــة 
تضمنــت ٣٢٠ حالة ملواطنني 
كويتيني بنسبة بلغت ٦٧٫٨٪ 
و١٥٢ حالــة لغيــر الكويتيني 
بنســبة ٣٢٫٢٪، الفتــا إلى أن 
اإلصابــات توزعــت حســب 
املناطــق الصحيــة بواقع ١١٢ 
حالــة فــي منطقــة اجلهــراء 

محمد راتب

على مســاحة ٥٣٠٠م٢ مت 
افتتاح السوق املركزي اجلديد 
جلمعيــة الرميثيــة في مركز 
الضاحيــة قطعــة ١١ ليكــون 
من أكبــر األســواق املركزية 
والصــروح التعاونيــة، مــن 
حيــث التصاميــم واملقاييس 
العاملية احلديثــة واملتطورة 
فــي بنائــه ونظــم اإلضــاءة 
والقبب السماوية التي تكشف 
ضوء الشــمس خــالل النهار 
وحتاكــي املجمعات التجارية 
األكثر حداثــة. االفتتاح الذي 
مت بحضور الوكيل املســاعد 
سالم بطاح الرشيدي ورئيس 
التعاونية  احتاد اجلمعيــات 
فهد الكشتي ورئيس وأعضاء 
مجلس إدارة جمعية الرميثية 
التعاونية وعــدد من أعضاء 
الهيئــة اإلدارية يعــد إجنازا 
تاريخيا ملجلس اإلدارة والبناء 

جلميــع احلاالت التــي ثبتت 
إصابتهــا ومازالــت تتلقــى 
الرعاية الطبية الالزمة ٧٩١٩ 
حالــة. وأشــار إلــى أن عــدد 
املســحات التــي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٢٨٤٤ مســحة ليبلغ مجموع 
الفحوصــات ٥٢٩١٣٠ فحصا. 

الرميثية إلى اجلمعيات التي 
تتميز بأنها تضم أكبر األسواق 
املركزية التعاونية، مشيرا إلى 
أن هــذا الصــرح كان نتيجة 
جهد وعمل توالى على تنفيذه 
وإنشــائه العديد من رؤســاء 
وأعضــاء مجالــس اإلدارات 
املتعاقبة في اجلمعية وكانت 

لكل مجلس بصمة واضحة.
ذكــر  بحســبما  املبنــى 

دون الشــعور بــأي نوع من 
الزحام.

وقد روعي خالل التوزيع 
إيجاد أركان واسعة ومساحات 
كبيــرة للحــوم واخلضــار 
والفاكهة واألسماك واملخبوزات 
بصورة حتاكي أرقى أســواق 
العامليــة، مع  الهايبرماركــت 
استخدام أحدث النظم املتطورة 
للكاشيرية التي تضمن سرعة 
احملاسبة ومناولة األغراض.

وفيما يتعلق بامليزانني، فقد 
بني الرميضي أنه اشتمل على 
العديــد من احملالت التجارية 
واملاركات العاملية احلديثة ما 
يشعر املتسوق بأنه في مول 
جتاري بأنظمة متطورة، حيث 
طبقت هذه السياسة في بعض 
اجلمعيات التعاونية احلديثة 
بعد أن حققت صدى واســعا 
وارتياحا عارما بني املساهمني 
وأهالــي املناطــق ورواد تلك 

األسواق.

لالطــالع علــى اإلرشــادات 
والتوصيات، وكل ما من شأنه 
املســاهمة في احتواء انتشار 
وزارة  وكانــت  الڤيــروس. 
الصحة أعلنت امس عن شفاء 
٤٧٦ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضيــة ليبلــغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ٦٢٨٠٦.

وجدد السند الدعوة للمواطنني 
واملقيمني ملداومــة األخذ بكل 
سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
البدني،  التباعد  استراتيجية 
موصيــا بزيــارة احلســابات 
لــوزارة الصحــة  الرســمية 
واجلهات الرسمية في الدولة 

الرميضــي حتفــة معماريــة 
اشتملت على أحدث متطلبات 
الرقميــة  والنظــم  العصــر 
واألجهزة احلديثة من ثالجات 
وأرفــف وصــاالت عــروض 
البيــع، وروعــي  وواجهــات 
في تصميمهــا وبنائها جميع 
العامليــة احلديثة  املقاييــس 
واملتطــورة، حتيــط بها نظم 
إضاءة مبهرة من حيث القبب 
السماوية واالستفادة من ضوء 

السماء خالل النهار.
وأما توزيع األقســام فقد 
مت بعنايــة فائقــة، كما يقول 
الرميضــي، فقد روعــي فيها 
إعطاء مســاحة كبيرة لقسم 
مــن  واالســتفادة  األجبــان 
املســاحات مبــا يعــزز الفكر 
التسويقي واملظهر اجلمالي، 
مع األخذ في االعتبار سهولة 
الدخول واخلروج عبر مداخل 
ومخارج وزعت بعناية لضمان 
دخول سلس ومميز للمستوقني 

تسجيل ٣ وفيات و١٢٥ حالة تتلقى الرعاية في أقسام العناية املركزة

فهد الكشتي ومحمد الرميضي خالل افتتاح السوق املركزي في جمعية الرميثية التعاونية

الصحية و١٠٤ حاالت مبنطقة 
األحمدي و٩٦ فــي الفروانية 
و٨٧ حالة فــي العاصمة و٧٣ 

حالة في حولي.
وبــني أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العناية املركزة بلغ ١٢٥ حالة 
الكلي  ليصبح بذلك املجموع 

منطقة الرميثية.
وبهذه املناسبة، أكد ممثل 
اجلمعية في احتاد اجلمعيات 
اللجنة  التعاونيــة ورئيــس 
املالية واإلداريــة في جمعية 
التعاونيــة محمد  الرميثيــة 
الرميضــي، فــي تصريــح لـ 
«األنبــاء»، أنه بهــذا االفتتاح 
الكبيرة للســوق  واملســاحة 
املركــزي انضمــت جمعيــة 

أبل: ضرورة وجود قوانني لتنظيم مهنة االختصاصي النفسي
أكد عضــو مجلس إدارة 
جمعية علم النفس الكويتية 
ورئيس حترير مجلة «إشراقة 
الناطقــة باســم  نفســية» 
اجلمعية د.كاظم أبل أهمية 
الدور الذي يلعبه كل من علم 
النفس وعلم اإلرشاد النفسي 
فــي تخطي اآلثار النفســية 
السلبية التي خلفتها جائحة 

كورونا.
وقــال أبــل فــي تصريح 
صحافــي إن علمــي النفس 
واإلرشاد النفسي من العلوم 
اإلنســانية التي تساهم في 
تطوير قــدرات الفــرد على 
مواجهــة الضغوط والتمتع 
بالصحة النفســية اجليدة، 
والتقليل من معاناة اإلنسان 
وعالج املضطربني نفسيا أو 

وخاصة في مجال الصناعة 
والتعليم والصحة.

وأضاف أن اجلمعية تؤمن 
بأن اإلنسان في عالقة طردية 
بني صحته النفسية وصحته 
اجلسدية واإلنتاج، وكلما كان 
الفرد يتمتع بصحة نفسية 
جيدة كان أكثر جناحا وإنتاجا 
في مهنته وأداء دوره في بناء 
املجتمــع والوطن، موضحا 
أن نظام التعليم في الكويت 
يحتاج إلى اعادة النظر لكي 
ينهض ويتطور ويصل الى 
املراتب األولى والرقي، ويجب 
منح االختصاصي النفســي 
الفرصــة والدعــم املعنوي 
واملادي لبناء شخصية الطالب 
السوي والذي يعتبر محور 
العملية التعليمية والتربوية. 

وأصبــح مصيــر كثيــر من 
طالبــي املســاعدة والعالج 
بأيديهــم وهنــاك من يحمل 
شــهادة متوسطة أو ثانوية 
أو شــهادة فــي تخصصات 
ليس لها عالقة بعلم النفس 

وميارس هذه املهنة.
وتابع: إميانا من جمعية 
علم النفس مبنع اســتغالل 
املهنــة مــن قبــل املتطفلني 
قامــت  لهــا،  واملســتغلني 
بتقدمي مشروع قانون للجنة 
التشــريعية مبجلــس األمة 
لتنظيــم مهنة علــم النفس 
واالستشاري النفسي، ونحن 
بأمس احلاجة لتنظيم هذه 
املهنــة وأصبحت الضرورة 
ملحة للموافقة على اقرار هذا 

القانون.

وذكر انه من هذه املنطلقات 
اهتمــت جمعية علم النفس 
مبهمة االختصاصي النفسي 
ودوره البــارز فــي مواجهة 
ظاهــرة انتشــار املخــدرات 
الســلوكية  واالنحرافــات 
النفســية،  واالضطرابــات 
كذلك اهتمــت بدعم املكاتب 
التي  واملراكز االستشــارية 
تساهم في دفع عجلة التقدم 
واالزدهار لوطننا، ولوحظ 
في اآلونة األخيرة قيام بعض 
الدورات  أصحاب شــهادات 
فــي التنمية البشــرية ملدة 
أسبوع أو أكثر باستغالل هذه 
املهنة اإلنســانية وأصبحوا 
ميارســون االرشاد والعالج 
النفســي، علمــا أن ليــس 
لديهم أي عالقة بالتخصص 

أكد أهمية دور علم النفس اإلرشادي ملواجهة تداعيات «كورونا»

د.كاظم أبل

الذين يعانون من مشكالت 
نفسية واجتماعية ومهنية، 
ولذلك اهتمت الدول املتقدمة 
العلــوم واعتبرتهــا  بهــذه 
تكنولوجيا وسببا في تقدمها 
في مجاالت احلياة املختلفة 

«الصحة» تطلب حصر العاملني 
املصابني بـ «كورونا» لصرف مكافآتهم

حنان عبد املعبود 

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الصحة بدأت أمس 
في مخاطبة املستشفيات لتزويدها بجميع حاالت اإلصابة 
بڤيروس كورونا ملختلف العاملني لديها، وذلك متهيدا لصرف 
مكافآت اإلصابة أثناء العمل.  وقالت املصادر لـ «األنباء» إنه 
ســيتم حصر جميع األسماء املصابة في كل منطقة صحية 
وإحالتها إلى الوزارة بعد ذكر مكان اإلصابة، وهل كانت بسبب 
العمل أو املخالطة أو من مصدر آخر خارج العمل، مشيرة إلى 
أن تاريخ اإلصابة احملدد للحاالت يكون ما بني نهاية فبراير 
وآخر مايو. كمــا أوضحت املصادر أن هناك حاالت أخرى 
أصيبت بعد هذا التاريخ ستنظر الوزارة في أمرهم إليجاد 

آلية خاصة بالتنسيق مع الديوان لوضع حلول بشأنهم.

مصادرة أختام لتغيير تواريخ صالحية املنتجات

ضمن الدفعة الثانية ملواجهة ڤيروس «كورونا»



االحد ٩ اغسطس ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

الفيلكاوي لـ «األنباء»: «األشغال»
تواصل إصالح الطرق بنسبة إجناز مرتفعة

السفير الڤيتنامي لـ«األنباء»: عالقات قوية 
تربط الكويت بجميع دول «آسيان»

فرج ناصر

أكد وكيل وزارة األشغال 
العامة م.إسماعيل الفيلكاوي 
أن الــوزارة تواصل أعمال 
إصــالح وصيانــة الطرق 
املتضررة منذ بدء تطبيق 
حظر التجوال ملنع انتشار 
وتفشــي ڤيروس كورونا 
املستجد حتى اآلن، مشيرا 
إلى أن نســبة اإلجناز في 

العمل مرتفعة.
وأشــار الفيلكاوي، في 

تصريــح خاص لـــ «األنباء»، إلــى ازدياد 
وتيرة العمل بالوزارة بعد ان ازدادت نسبة 
احلضور ٥٠٪ للعاملــني تطبيقا لقرارات 
مجلــس الــوزراء فيمــا يتعلــق باملرحلة 

الثالثة من خطة العودة إلى 
احلياة الطبيعية التي أقرها 
املجلس، مشــيدا بتطبيق 
الصحيــة  االشــتراطات 
والتــزام كل العاملني بها، 
مشيرا الى املتابعة الدائمة 
واملستمرة ملشاريع الوزارة 
في مختلف قطاعاتها إلجناز 
تلك املشاريع باملواصفات 
واجلــودة املطلوبتــني مع 
تطبيــق معاييــر األمــن 

والسالمة بتلك املشاريع.
الــوزارة  واضــاف أن 
مستمرة في تنفيذ جميع املشاريع التي تقع 
ضمن خطة التنمية وذلك حسب البرنامج 
الزمني املعد لها وذلك بالتنسيق مع اجلهات 

الرقابية والشركات املنفذة لها.

محمد هالل اخلالدي

أشــاد ســفير ڤيتنــام 
فــي الكويت ترينــه مانه 
بالعالقــات الطيبــة التــي 

تربط البلدين.
 وقال مانه في تصريح 
لـــ «األنبــاء» ان  خــاص 
الكويــت حتظــى بعالقات 
قوية ومكانة مميزة ليس 
فقط في ڤيتنام، وإمنا مع 
جميــع دول رابطــة دول 
جنوب شرق آسيا «آسيان» 

التــي ترأســها بالده فــي ٢٠٢٠. وبصفتي 
رئيسا ملجموعة ســفارات دول آسيان في 
الكويت، أؤكد على متانة العالقات مبختلف 
مســتوياتها السياســية واالقتصادية بني 
الكويت وجميع دول آسيان، والتي تضم أكبر 
دولة إسالمية في العالم وهي اندونيسيا، 
وكذلك ماليزيا وسلطنة بروناي، وتلعب 
دورا حيويا في الرابطة وعالقاتها الطيبة 

مع دول العالم.
 وأضاف أن نائب رئيس الوزراء وزير 
اخلارجية بالده تبادل قبل أيام احلديث هاتفيا 
مع وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد الناصر 
حول العالقات الثنائية وســبل تطويرها 
نحو األفضل، مبا يخدم البلدين والشعبني 
الصديقني، متطرقا إلى ذكرى مرور ٥٣ عاما 
على تأسيس رابطة آسيان والتي تصادف 
هــذه األيام، وألقى الضوء على كلمة نائب 
رئيس الوزراء وزير خارجية بالده والتي 
جاء فيها: عندما تأسســت الرابطة قبل ٥٣ 
عاما لم يكن يتصور الكثير جناحها، وخالل 
نصف القرن املاضي أظهرت الرابطة مرارا 
وتكــرارا قوة الوحدة والصمود. والرابطة 

تضــم ١٠ دول شــقيقة قد 
حولت جنوب شــرق آسيا 
من أرض اخلالف إلى أرض 
الوفــاق، ومــن الفقــر إلى 
التطور الديناميكي واليوم 
مجتمع اآلسيان عائلة كبيرة 
مــن ٦٥٠ مليون شــخص 
مع الناجت احمللي اإلجمالي 
مشتركة ثالثة تريليونات 
دوالر، وعن طريق حتويل 
رؤيتهــا إلى أفعــال عملت 
رابطة آســيان على تعزيز 
مصالح شــعوبنا والسالم 
واالزدهار في منطقة آسيا واحمليط الهادئ. 
وتابع: يجب أن نضاعف جهودنا لتعزيز 
مجتمعنا، في حني نعزز بشكل فعال عالقاتنا 
مــع شــركاء احلوار، كمــا يجــب علينا أن 
نضمن بنيــة إقليمية تركز على اآلســيان 
وتكون مفتوحة وشــفافة وشاملة وقائمة 
على القواعــد. ويصادف هذا العام الذكرى 
اخلامسة والعشرين ملشاركة ڤيتنام في رابطة 
اآلســيان، والتزامنا وخبرتنا في السنوات 
الـ ٢٥ املاضية ميكنانا من تقدمي مساهمات 
أكثر، وحتت رئاسة ڤيتنام هذا العام اتخذت 
رابطة اآلسيان املتماسكة واملتجاوبة اجراءات 
منسقة بشكل جيد حلماية صحة شعوبنا 
وإنعاش اقتصادنا وقادت اجلهود اإلقليمية 
ملكافحة جائحة كوفيد-١٩ وعمقت عالقاتنا 
اخلارجيــة، وبالتالي رفعت مكانة الرابطة 
دوليا مع نهج «فكر املجتمع.. عمل املجتمع»، 
وسنواصل العمل بشكل وثيق مع بعضنا 
البعض ومع شركائنا وأصدقائنا في جميع 
أنحاء العالم لبناء رابطة آسيان قوية ومتحدة 
ال غنى عنها لتحقيق السالم واالزدهار في 

منطقتنا وخارجها.

أكد ازدياد وتيرة العمل مع زيادة نسبة العاملني باملرحلة الثالثة

بالده تترأس املجموعة في ٢٠٢٠ وحتتفل مبرور ٥٣ عاماً على تأسيسها

م.إسماعيل الفيلكاوي

السفير ترينه مانه

نائب األمير عّزى الرئيس الهندي
بضحايا حادث الطائرة الهندية

بعث ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس دام نات كوفند 
رئيس اجلمهورية الهندية الصديقة 
أعــرب فيها عن خالــص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا انشطار 
إحدى الطائــرات التابعة للخطوط 
اجلوية الهندية والذي أســفر عن 
وفاة عدد من ركابها وإصابة آخرين، 

راجيا سموه للضحايا سرعة الشفاء 
والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تعزية مماثلة.
إلى ذلك، بعث سمو نائب األمير 
الشيخ نواف األحمد  العهد  وولي 
ببرقية إلى الرئيس احلسن واتارا 
رئيــس جمهورية ســاحل العاج 

الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وتهاني ســموه مبناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق كل الرقي واالزدهار.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمدتهنئة مماثلة.

سموه هنّأ رئيس ساحل العاج بالعيد الوطني

أمني عام الغرف التجارية اإليطالية: أهمية التعاون
 مع الكويت للمساهمة في حتقيق رؤية ٢٠٣٥

أكد امني عام احتاد الغرف 
التجارية االيطالية جوسيبي 
تريبولي اهمية التعاون مع 
القطــاع اخلــاص الكويتــي 
الفاعلة لتحقيق  للمساهمة 
 «٢٠٣٥ الكويــت  «رؤيــة 

التنموية الطموحة.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
امــني عام االحتاد لســفيرنا 
الشــيخ عــزام  فــي رومــا 
الصباح أمــس مبقر الهيئة 
الرســمية التي متثل ســائر 
الغرف التجارية والصناعية 
واحلرفيــة والزراعيــة فــي 
ايطاليــا والتــي تضــم ٦٠٠ 

ألف شركة.
وقالت السفارة في بيان 
لها أمس ان امني عام االحتاد 

ثنائية لتطوير الشراكات في 
القطاع اخلاص.

من جانبه، قال الســفير 
الشــيخ عزام الصباح: «ان 
زيارة رئيس غرفة التجارة 
والصناعــة محمــد الصقــر 
اليطاليا ستضيف لبنة قيمة 
في صرح التعاون االقتصادي 
والتجاري في اطار العالقات 
املميزة مع ايطاليا التي ترى 
في الكويت ركيزة رٔييسية 
الســتقرار ؤامــن املنطقــة 
ومنوها، كما أهدى أمني عام 
احتاد الغرف «قالدة االحتاد 
الفخريــة» للشــيخ عــزام 
الصباح تقديرا جلهوده في 
تقويــة عالقات التعاون بني 

البلدين الصديقني».

عبر عن تطلعه الى «تشجيع 
وتعزيــز التعــاون املتبادل 
الكويــت فــي االقتصاد  مع 

والتجارة والسياحة».
وذكر البيان أن تريبولي 
سلم الشــيخ عزام الصباح 
دعــوة رســمية مــن رئيس 
احتاد غرف جتارة وصناعة 
اجلمهورية االيطالية كارلو 
سانغاللي الى رٔييس غرفة 
التجارة والصناعة الكويتية 
لزيارة ايطاليا وبحث الفرص 
املتاحة ضمــن خطة (رٔوية 
٢٠٣٥) جلعل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا محوريا على 
املستويني االقليمي والعاملي 
كــي تصبــح ٔاكثــر جاذبية 
لالستثمار، واقتراح مبادرات 

جوسيبي تريبولي يقدم للسفير الشيخ عزام الصباح «قالدة االحتاد الفخرية»

جمعيات نفع عام: قانون الوالية الصحية اختزل
حق املرأة في «األم» وأهمل صفاتها األخرى داخل األسرة

طالب عدد من جمعيات النفع العام بتعديل 
القوانني املتعلقة بالوالية الصحية واملهن الطبية 
وغيرها لتشــتمل وبوضوح على إعطاء املرأة 
احلق باملوافقة على االجراءات الطبية عن أفراد 

أسرتها. 
وقالت اجلمعيات في بيان صحافي إن تعديل 
قانون الوالية الصحية الذي متت املوافقة عليه 
في مجلس األمة األربعاء املاضي اختزل حق املرأة 
باملوافقة على اإلجراءات الطبية عن أفراد أسرتها 
في األم فقط، وأهمل املرأة بصفاتها األخرى داخل 
األسرة كالبنت - الزوجة - األخت - أو اجلدة. 
وأكــدت أنه ال ميكن جتزئــة احلق والتدرج 
فــي منحه للمرأة خصوصــا في ظل التحوالت 

االجتماعية لألسرة داخل املجتمع الكويتي. 
وفيما يلي نص البيان: 

«الناس سواسية في احلقوق والواجبات وهم 
متســاوون أمام القانون ال متييز بينهم بسبب 

اجلنس أو العرق أو اللغة أو الدين»
 الدستور الكويتي - مادة ٢٩ 

متــت املوافقة علــى تعديل قانــون الوالية 
الصحيــة يــوم األربعــاء املوافــق ٥-٨-٢٠٢٠ 
والذي اختزل حق املرأة باملوافقة على اإلجراءات 
الطبية عن أفراد أســرتها (بــاألم فقط) وأهمل 

املرأة بصفاتها األخرى داخل األسرة كالبنت - 
الزوجة - األخت - أو اجلدة.

نحن مجموعة من جمعيات  النفع العام التي 
ساهمت في اقتراح لتعديل قانون الوالية الصحية 
للمرأة والتي ســعت جاهدة مع وزارة الصحة 
وأعضاء اللجنة التشــريعية ومقدمي االقتراح 
من النواب في مجلس األمة الى توضيح أهمية 
تعديل قانــون الوالية الصحية ليشــمل املرأة 
بصفاتها األخرى داخل األسرة وتقدمنا باقتراحات 
في هذا الشــأن، ولهذا فنحن نطالب املسؤولني 
بتعديل القانون حتى ال يقف حق املوافقة على 
اإلجــراءات الطبية عند األم فقط وإمنا يشــمل 

املرأة بصفاتها األخرى داخل األسرة.
للنساء في الكويت دور تاريخي بالنضال من 
أجل حقوقهن، واملرأة الكويتية قدمت دمها فداء 
للوطن ووصلت مشارق األرض ومغاربها بحثا 
عن العلم واملعرفــة متحدية الصعاب بإميانها 
احلقيقي في دورها ببناء وتقدم بلدها الكويت.
نــرى انــه ال ميكــن جتزئة احلــق والتدرج 
فــي منحه للمرأة خصوصــا في ظل التحوالت 
اإلجتماعية لألســرة داخل املجتمــع الكويتي، 
وانســجاما مع أهداف التنمية املســتدامة التي 
تســعى لهــا البالد وخاصــة الهــدف اخلامس 
الساعي لتحقيق املساواة بني اجلنسني، والتزاما 
باالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت. 
وعليه، تطالب املجموعة بتعديل القوانني املتعلقة 
بالوالية الصحية واملهن الطبية وغيرها لتشتمل 
وبوضوح على إعطاء املرأة احلق باملوافقة على 
اإلجــراءات الطبية عن أفراد أســرتها وذلك من 
خالل مســاندة كل مــن احلكومة ممثلة بوزارة 
الصحة كجهة تنفيذية ومقدمة ملشروع احلكومة 
بقانون املهن الطبية واملعروض على جدول أعمال 
مجلس األمة األسبوع املقبل، ومجلس األمة كجهة 
تشريعية تقديرا للمرأة ولكل جهودها املبذولة 

نحو أسرتها ومجتمعها ووطنها.

اجلمعيات املوقعة على البيان
اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

جمعية احملامني الكويتية
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان

الرابطة الوطنية لألمن األسري
جمعية سوروبتسمت الكويت 

اجلمعية الكويتية لإلخاء الوطني

تشغيل رحلة أسبوعية إلى مطاري فرانكفورت وكابول
ثامر السليم

أعلنــت اإلدارة العامــة للطيران 
املدني أمس تشغيلها رحلة أسبوعية 
إلى كل من مطار فرانكفورت في أملانيا 
ومطار كابول في أفغانستان، وذلك 
بهــدف تعزيز التشــغيل التدريجي 
للطيران املباشر بني هاتني الدولتني.

وقال مدير إدارة النقل اجلوي في 
«الطيران املدني» عبداهللا الراجحي في 
تصريح صحافي إن شركة الطيران 
االملانية «لوفتهانزا» ستعود للتشغيل 
من مطار فرانكفورت إلى مطار الكويت 
الدولي بواقع رحلة واحدة أسبوعيا 
وفقــا لالشــتراطات التــي وضعتها 
السلطات األملانية للدخول أو حلركة 

الترانزيت.
وأضاف الراجحي أن شركة الطيران 
األفغانية ستقوم بالتشغيل كذلك بني 
البلدين بواقع رحلة واحدة أسبوعيا 
مــن مطار كابول إلــى مطار الكويت 
الدولــي، وذلك لتغطيــة الطلب من 
اجلالية األفغانية الراغبة في السفر، 

عبداهللا الراجحيوذلك وفقا لالشتراطات الصحية.

العتيبي: االنتهاء من محوالت «الوفرة السكنية» أواخر سبتمبر
دارين العلي

املســاعد  الوكيــل  أكــد 
لشبكات التوزيع الكهربائية 
فــي وزارة الكهربــاء واملــاء 
م.مطلق العتيبي ان الوزارة 
مستمرة بالتعاون مع اجلهات 
املعنية بإيصــال التيار ألي 
املناطق اجلديدة ضمن اخلطط 

واجلداول املوضوعة.
ولفــت العتيبــي إلى انه 
سيتم نهاية سبتمبر املقبل 
االنتهاء من تشــغيل جميع 
الثانوية  التوزيــع  محطات 
في منطقة الوفرة السكنية، 
حيث سيتمكن جميع أصحاب 

وحتدث عن منطقة عزب 
عبداهللا املبــارك، حيث يتم 
تشغيل اكثر من مخطة توزيع 
ثانويــة فــي اليــوم الواحد 
إلى حــني االنتهاء منها وفق 
اجلداول املوضوعة، مؤكدا ان 
التركيز في املرحلة احلالية 
بشكل كبير على االنتهاء من 
تشــغيل احملطات في القطع 
والشــوارع التي توجد فيها 
منازل منتهية من أعمال البناء 
حتى يتسنى ألصحابها ايصال 

التيار لها بشكل أسرع.
وأوضح انه مت ارسال كتب 
إلى البلدية مبنح ال مانع من 
ايصــال التيار فــي مختلف 

ثم طرح املناقصات اخلاصة 
املعــدات اخلاصة  لتركيــب 
بإيصال التيــار إلى املنطقة 
تزامنا مع بــدء اعمال البناء 

في تلك املناطق.
وأوضــح انــه توجــد ٣ 
مناقصــات ملدينــة املطــالع 
الســكنية وقد مت طرح عدد 
مناقصتــني منها ومت توقيع 
العقــود اخلاصة بهــا ويتم 
حاليا اعتماد وثائق املناقصة 
املطــالع  األخيــرة ملدينــة 
الســكنية وكذلــك مناقصة 
اخرى ملنطقة جنوب عبداهللا 
مبارك السكنية مع املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.

القطــع في املنطقــة، وحتى 
التي لم يصل إليها التيار بعد 
وهي ضمن اخلطط املوضوعة 
القادمني،  خالل األســبوعني 
حيــث ســتكون جاهزة عند 
انتهاء معاملة أي عميل تقدم 
اليصــال التيار ملنزله، الفتا 
الى تسهيل بعض اإلجراءات 
فيما يخص ترقيم احملطات 
الستقبال االستفسارات حولها 
بشكل سريع من قبل العمالء.

وأشار إلى انه حاليا يتم 
اعتمــاد وثائــق مناقصــات 
منطقة املطالع ومنطقة جنوب 
عبداهللا مبارك مع املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ومن 

اعتماد وثائق مناقصات معدات «املطالع» و«جنوب عبداهللا املبارك»

م. مطلق العتيبي

القســائم هنــاك مــن تقدمي 
طلبــات إيصــال التيار دون 

أي تأخير.

اخلالد: تركيب حواجز حديدية
في ممشى الصليبخات حلماية مرتاديه

أكــد محافظ العاصمة الشــيخ طالل 
اخلالــد أن «تركيب حواجز حديدية في 
ممشى منطقة الصليبخات الساحلي جاء 
حلماية املشاة وممارسي النشاط البدني 
من مخاطر مرور السيارات في املمشى»، 
موضحا أن «احملافظة حرصت بالتنسيق 
مع وزارة األشــغال العامة على ســرعة 
تركيب هذه احلواجز حفاظا على أرواح 
مرتادي املمشى وحرصا على خصوصيته 

والهدف الذي أنشئ من أجله».
جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ 
اخلالد، خالل زيارته ملنطقة الصليبخات، 
وذلك بحضور كل من مدير إدارة هندسة 
الصيانة في وزارة األشغال العامة م.عايد 
العازمي، باإلضافة إلــى مختار املنطقة 
وعدد من مسؤولي ديوان عام احملافظة.

وذكر اخلالد أن «تركيب هذه احلواجز 
احلديدية يساهم في احلفاظ على املمشى 
كمتنفس رياضي آمن لسكان املنطقة عبر 
حمايــة رواده واحلد مــن املخاطر التي 

قد يتعرضون لها»، مبينا أن «احملافظة 
حترص بالتعاون مع اجلهات املعنية على 
متابعة كفاءة كل املرافق والبنى التحتية 
جلميع مناطق احملافظة ومن بينها مواقع 

التريض وممارسة النشاط الرياضي».
ولفت الى أن «احملافظة تتابع عن كثب 
كل احتياجــات املواطنني واملناطق عبر 
كل الوسائل املتـاحة، ومن بينها وسائل 
اإلعالم ووســائل التواصــل االجتماعي 
وتعمــل على تلبيتهــا»، موجها «جميع 
مختــاري املناطق إلــى مواصلة متابعة 
احتياجات املواطنني ومتطلبات املناطق 
ورفعها على الفور لديوان عام احملافظة 
التخاذ الالزم بشأنها بالتنسيق مع اجلهات 

املعنية».
وختــم اخلالــد، تصريحــه، مشــيدا 
«بجهود وزارة األشغال العامة وسرعة 
استجابتها لتركيب احلواجز في املمشى»، 
ومعبرا عن «شكره وتقديره لكل القائمني 
على إدارة هندسة الصيانة في الوزارة».

محافظ العاصمة ثّمن تعاون «األشغال» وسرعة استجابتها

الشيخ طالل اخلالد لدى تفقد تركيب احلواجز



 االحد ٩ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

ومضات

خانوا الكويت 
اشكرة!

في كل صفحات تاريخ الكويت القدمي 
واجلديد لم يثبت أن هذا الشــعب الوفي 

قام بالفتنة!
وجيلنا املخضرم فتح عيونه على هذه 
الدنيا وهو يرى الكويــت أجمل وأحلى 
وأرقى وأكرم وأحسن بلد، ولم ميد يده 
لسرقة املال العام، اللهم إال قلة خسيسة!
هذه مشاعري ومشاعر جيل كامل مر 
بحاالت من الفقر الى التوسط في احلال ثم 
بحبوحة من العيش والرفاه واملال، وتكمن 
هنا (عظمة املربية أكانت أُّما أو جدة أو خالة 
أو عمة) ومرّد هذا كله لآلباء واألجداد الذين 
علمونا مقولة جميلة (ال تبوق ال تخاف)! 
هكذا تربينا على السنع والقناعة بأرزاقنا!
في جائحــة كورونا ومــا قبلها من 
زمن ظهر علينا (أناس لباسهم وحچيهم 
مثلنا) لكن واهللا العظيم.. ما يشــبهوننا 
في شــيء أبدا مو هذا الكويتي وال هذي

الكويتية!
خرجوا علينا نهارا ومساء منفردين أو 
مجتمعني وبكل وقاحة وقلة أدب (مسايق 
بالبوقات) أي التفاخر املعلن بالســرقات 

وكل واحد له تبريره!
وطبل لهــم اإلعالم املنحرف، وصفق 
لهم الشــباب األغرار الذين أبهر عيونهم 
هذا الكم من املالبس الفاخرة واملجوهرات 
والعطور واالكسسوارات، وضاعت وسط 
هذا (األمانات) التي كانت تفخر بها الكويت 
وشعبها، وجاء زمن ضياع األخالق والعهود 
وقبيح الضمائر امليتة الرديئة، واتضح لنا 
جليا حديث رسولنا الكرمي ژ: «ال إميان ملن 
ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له..» وصارت 
الرشوة وغسيل األموال وخيانة الكويت 
والتسكع على أبواب احلكام في خيامهم 

والظهور معهم في قصورهم (وجاهة)!
كم دولــة ومخابراتها (لعبت) مع هذه 
الزمرة الفاسدة، وكم حزب بث أمواله في 
تبييض احلرام على أيدي هؤالء املارقني 
الذيــن جاهــروا أمام اإلعــالم والناس
مبا فعلوه واعتبروه (حرية شــخصية) 

وإجنازا.
قال رسول اهللا ژ: «ال تزال أمتي بخير 

ما ترى األمانة مغنما والصدقة مغرما».
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا 
اهللا والرســول وتخونوا أماناتكم وأنتم 

تعلمون).
يوم ضيع هؤالء اخلونة طريقهم وساروا 
في احلرام فما ربحت جتارتهم وال راجت 
هذه األموال احلــرام التي هي بحوزتهم 
يحاولون إخفاءها بكل الطرق املتاحة لهم!
(ما أشــأم هذه األموال  وأبشــرهم 

وخيانتكم)!
قال رسول اهللا ژ: «ال إميان ملن ال 
أمانــة له وال دين ملــن ال عهد له» وقال 
صلى اهللا عليه وســلم «إن حسن العهد 

من اإلميان».
(الفاشينست) غرقوا في بحار  هؤالء 
الهوى واتباع سبل الشــيطان والغواية 
وتردوا في كل أشكال املوبقات وأخطرها 
التآمر على اقتصاد الكويت وارتكبوا في 
سبيل غاياتهم الشــيطانية كل املعاصي 
واحملرمات واآلثام وسلكوا طريق السوء 
واحلرام في غســل األموال وسرقة املال 
العــام وأكل احلرام وكل جنس ال يخطر 
على بال أحد في سبيل االغتناء السريع، 
وقد يظهر لنا الكثيــر من احلقائق التي 
توضح كيف خانوا الكويت وتآمروا في 

اخلفاء من أجل حفنة دنانير (حرام زقوم) 
حترقهم في اآلخرة ولهم في الدنيا مصير 
امللطخة  النجسة  أسود سواد صحائفهم 

بخيانة الوطن!
وتبقى احلقيقة: قال تعالى: (وعسى أن 
تكرهوا شــيئا وهو خير لكم) البقرة ٢١٦، 
وقال تعالى: (ال حتسبوه شرا لكم بل هو 

خير لكم) النور ١١!
اهللا.. اهللا يا جيلنا املخضرم أنتم ومن 
سبقكم صنعتم (مجد الكويت) بأخالقياتكم 
العالية من السمو اإلنساني، فكانت الكويت 
بحق (عروس اخلليج) وسويسرا املشرق 
والكويت بالد العرب ومسميات ال حصر 
لها من الطهارة وحب الوطن، فكانت الكويت 
منذ فجر االستقالل قبلة للثقافة العربية 
التعليم والدميوقراطية واملسرح  وبروز 
والرياضة والكســب احلالل لكل مجتهد 
مواطن أو وافد على أرضها تعطيه ويعطيها!

الكل يعمل بشرف وهمة وما في واحد 
قال: أحب ريول أمي وأكسب ماليني!

٭ ومضة: جيلنا كان جيال (عبقريا) مخلصا 
لوطنه، أمنوذجا للوالء واحلشــيمة، اتكأ 
دائما الى موروث اآلباء واألجداد، ومتسك 
بالقيم وفدى الكويت وصانها ولم يخنها 
حتى في أضعف أوقاته عندما احتلنا العراق 
٧ أشهر ســوداء برزت فيها خصال أهل 
الكويت في الداخل من الصامدين أو من 

هم في اخلارج!
لقــد وعى جيلنــا وشــعبنا بأهمية 
(التغيير) في حياته لكنــه بنى هذا على 
القيــم واألخالقيــات الكويتية املتعارف 
عليها فكانــت الكويت (منارة العرب) في 
كل شيء الى أن ظهر علينا (ناس) قبلوا 
بالتحويالت املالية وهذه نقطة سوداء في 
تاريخ الكويت وصحيفة كل أولئك النواب 
الذين ارتضوا بهذه التحويالت اآلثمة من 
املال العام حلســاباتهم وما تبع هذا من 
نهب وسرقة في امللف البنغالي واملاليزي 

وصندوق اجليش و.. و.. و..إلخ.

٭ آخر الكالم: فــي ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م 
اجتاحت الكويت وكل دول العالم جائحة وباء 
كورونا ووجدنا أنفسنا في (زمن فساد) 
مظلم أدخل الكويت وشعبها في حتد جديد 
ملواجهة (نوع جديد من احلرامية) يعتقدون 
أنهم شطار وايد ومصيرهم السجن بإذن 
واحد أحد! ومصادرة أموالهم احلرام على 
وجه السرعة ألنهم يحاولون إخفاء الكثير 

منها بأساليبهم الشيطانية!

٭ زبدة احلچي: هناك فئة ظهرت وأخرى قد ال 
تزال خافية هم من خانوا الكويت وشعبها 
وطعنونا في ظهورنا بتحالفهم مع الشيطان 
وأعوانه، وكان هدفهم (محو الكويت من 
اخلريطة) بأفعالهم، فاألموال التي بيدهم 
والتي أخفوهــا حتتاج اليوم إلى (قبضة 
حديدية) تضيق اخلنــاق عليهم في هذا 
الزمن الكوروني لتعريهم وتظهر خيانتهم 
للكويت وتطبق عليهم أقســى اجلزاءات 
وتصادر كل هذه األموال التي كسبوها دون 
وجه حق لتطهير الكويت منهم ورجسهم 
بعد أن مألوا أرصدتهم ومخازنهم من هذا 
املال القذر (قذارة صحائف) أعمالهم التي 
ســتأخذهم إلى مزبلة التاريخ والسجون 
ومصادرة أموالهم احلرام وبئس املصير.. 

في أمان اهللا.

اجلسار لـ «األنباء»: آلية تقييم طلبة الـ ١٢
ستؤدي إلى مشكلة في القبول باجلامعة

تغيير املسميات الوظيفية والدرجات بجامعة الكويت

نظام التحكيم

الدور احليوي لعملية التحكيم بجوار القضاء

آالء خليفة

وصفت األستاذة املشاركة 
فــي كليــة التربيــة بجامعة 
الكويــت والنائــب الســابق 
د.سلوى اجلسار قرار وزارة 
التربية اخلاص بآلية تقييم 
الطلبة مــع اســتكمال العام 
الثانــي  الدراســي للصــف 
عشــر بغير العادل ويجانبه 
الصــواب، الفتة إلــى أنه من 
اخلطورة استخدام هذا التقييم 
كونه يفتقر إلــى العدالة في 
حتديــد مســتوى التحصيل 
الفعلــي للطالب.  وأوضحت 
اجلســار في تصريح خاص 
لـ «األنباء» أن مرحلة الصف 
الثانــي عشــر تعتبر مرحلة 
مصيريــة للطلبة في حتديد 
مصير مســتقبلهم اجلامعي 
ومن ثم فإن تقسيم الدرجات 
الذي أقرته «التربية»، السيما 

آالء خليفة

أعلن القائــم بأعمال نائب مدير 
جامعة الكويت للخدمات األكادميية 
املساندة د.عبداهللا املطوع أن مركز 
نظــم املعلومات قد أنهى اإلجراءات 
الفنية اخلاصة بتغيير املســميات 
الوظيفية ومسميات الدرجات ألعضاء 
هيئــة التدريــس وفقــا لقانون ٧٦ 
لسنة ٢٠١٩ بشأن تغيير املسميات 
من مدرس إلى أســتاذ مساعد ومن 
أســتاذ مساعد إلى أســتاذ مشارك، 
حيث إن التغييرات تكون في الوظيفة 

والدرجة بدون املساس بالراتب.
وذكر املطــوع أن نظام الرواتب 
والتعيينــات فــي جامعــة الكويت 
يعتمد على نظام املوارد البشــرية 
من شركة أوراكل Oracle وهو نظام 
متكامل شديد االرتباط بني أجزائه 
ويشمل املوارد البشرية والرواتب 
واخلدمــة الذاتية وغيرها، مشــيرا 
إلــى أن تعديــل املســمى الوظيفي 
ومســمى الدرجــة في حــد ذاته قد 
يبدو عملية سهلة واستبدال جملة 
بجملة أخرى، لكن هذا التعديل يؤثر 
على أنظمة كثيرة مترابطة في نظام 

األوراكل ويحتاج إلى مراجعة دقيقة 
ملعادالت حســابية وأكواد برمجية 
كثيرة لضمان عدم تأثرها بأي تغيير 
في املســميات اجلديــدة، وذلك ألن 
النظام يعتمد في حساب الراتب على 
شاشة التعيني وهي شاشة محورية 
حتتوي علــى البيانــات الوظيفية 
واملسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية 
والسلم الوظيفي اخلاص باملوظف 
وأي تغيير غيــر مدروس قد يغير 
في مربوط الدرجــة أو الرواتب أو 
األنظمة األخــرى املرتبطة بها مثل 
نظام اإلجــازات واألرصدة وقواعد 

االعتمادات وغيرها.
وأضاف:نظرا حلساسية املشروع 
وبإيعــاز من مديــر جامعة الكويت 
باإلنابــة، مت إعطــاء هذا املشــروع 
األهمية القصوى وقد انتهى الفريق 
الفني مبركز نظم املعلومات من جميع 
اإلجراءات اخلاصة بتعديل املسميات 
بالنظام، وجار عمل فحص ملتابعة 
أي تغييرات على الرواتب مع إدارة 
املوارد البشــرية استعدادا لتطبيق 
النظــام اجلديد على رواتب شــهر 
أغسطس احلالي لتظهر باملسميات 

اجلديدة بنهاية األسبوع احلالي.

يســتند نظــام التحكيــم إلــى اتفاق 
األطــراف في التوجــه لهــا واختيارهم 
للمحكمني لتســوية نزاعهم بدل التوجه 
للقضاء، وعند صدور احلكم بينهم يصبح 
ملزما لهم ويتميز نظام التحكيم بالسرية 
والســرعة واقتصــاد النفقات ويشــمل 
منازعات األشخاص اخلاص ومنازعات 

أشخاص القانون العام لتحقيق العدالة 
بني أفراد املجتمع وصيانة حقوقهم، ولذلك 
فهــو يعتبر نظام صلح وســلم ويحقق 
بقاء العالقات والصداقات بني اخلصوم.

بدور حمود اخلرينج
التخصص: قانون

الكلية: الدراسات التجارية

ُيعد التحكيــم نظاما مكمال للقضاء في 
الفصــل فــي النزاعات الناشــئة عن عقود 
التجارة الدولية، خاصة في الوقت الراهن 
ليصبح أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، 
حيث أقيمت مراكز حتكيمية دولية وداخلية 
متخصصة في التحكيم، كما مت عقد معاهدات 
دولية تعنى بتنظيم عملية التحكيم من بداية 
االتفاق عليــه إلى غاية صدور احلكم فيه، 
إضافة إلى اعتراف معظم الدول بالتحكيم 
كبديل للقضاء في حل نزاعات عقود التجارة 
الدولية، حرصت هذه األخيرة على تنظيم 
كل جوانبه من خالل ســن قواعد قانونية 
لتنظيــم كل هذه القواعــد املتعلقة به بدءا 
باتفــاق األطراف على اللجوء إلى التحكيم 
لفض النزاعات التي تنشــأ بينهم وصوال 
إلــى صدور احلكــم التحكيمي الــذي يأتي 
باحلــل فــي النــزاع القائم بينهــم وكيفية 
تنفيذه واالعتراف به، وذلك من خالل وضع 

قانون خاص بالتحكيم أو من خالل إدراج 
هــذه القواعد بني قواعــد قانون اإلجراءات 
املدنيــة أو االنضمام إلــى معاهدات دولية 
تعنى بتنظيم التحكيــم عامة وباالعتراف 
باألحكام التحكيميــة الصادرة عن هيئات 
التحكيــم وتنفيذها خاصــة بعد املصادقة 

عليها وإصدارها في اجلريدة الرسمية.
والقول بأهمية النظام التحكيمي يعني 
بالضــرورة أهمية احلكــم الصادر عن هذا 
النظــام في النزاع املطــروح، كونه الفصل 
في النزاع القائم بني أطراف العقد التجاري 
فال تختلف أهمية احلكم التحكيمي  الدولي.̀ 
عــن تلك التي يتمتع بها النظام ككل، نظرا 
لكون هذا احلكم ثمــرة إجراءات التحكيم، 
والهدف املنشود من قبل املتعاملني املتنازعني.

رمي خالد وادي احلسيني 
تخصص قانون

كلية الدراسات التجارية

حتديد ٢٥٪ للحضور والغياب 
و٢٥٪ للمشاركة على منصات 
التفاعل عن طريق التعليم عن 
ُبعــد و٢٥٪ للواجبات و٢٥٪ 
للتقارير. وتابعت: عندما نرى 
تخصيــص ٥٠٪ للواجبــات 
والتقارير فالبد أن نتساءل عن 
كيفية تقدمي الطالب التقارير 
وعلــى ســبيل املثــال مــادة 
الرياضيات والعلــوم، وهذا 
األمر سيفتح بابا خطير جدا 
الستعانة الطلبة مبكاتب إعداد 
البحوث والتقارير والتي مع 
األسف تعد البحوث والتقارير 
مبقابل مادي لطلبة الثانوية.
اجلســار:  وتســاءلت 
كيــف ســيقيم املعلمون تلك 
التقاريــر وهــل ســتخضع 
للتحقيــق والتدقيــق جتنبا 
للسرقات العلمية والتأكد من 
املواصفات الفنية إلعداد مثل 
تلك التقارير، خاصة أن فلسفة 

جلان االختبارات بحيث حتقق 
التباعــد االجتماعي، على أن 
يشمل كل فصل دراسي عدد 
طلبــة ال يزيد على ١٢ طالبا، 
وميكن االســتعانة مبدارس 
املرحلــة املتوســطة خاصة 
أنها مغلقــة حاليا كما ميكن 
االســتعانة مبعلمي املرحلة 
املتوسطة في عملية اإلشراف 

على جلان االختبارات. 
واقترحت اجلسار تعيني 
أكثر من جلنة مع اســتغالل 
مباني مدرسة مختلفة لتحقيق 
التباعد االجتماعي للمعلمني 

في تصحيح االختبارات.
وحــذرت اجلســار من أن 
استمرار هذا القرار سيجعل 
التعليم في الكويت على حافة 
الهاوية، وهذا األمر يجب أن 
يعــاد النظر فيه ملصلحة كل 
من الطالب والنظام التعليمي 

واملخرجات العامة.

التعليم في املرحلة الثانوية 
لألسف لم تعد الطالب اإلعداد 
اجليد ألن يقوم بإعداد التقارير 
العلمية الصحيحة.  وأعربت 
اجلســار عن تخوفها من أن 
يكون هناك تساهل «مقصود 
أو غير مقصــود» في كيفية 
احتساب الدرجات مبا قد يؤدي 
إلى حدوث كارثة حقيقية في 
منح الطلبة درجات ال تعكس 
مستواهم التحصيلي مبا يضر 
باملخرجــات العامة للمرحلة 
الثانوية. وزادت: سنفاجأ بأن 
أكثر من ٨٠٪ من نحو ٤٠ ألف 
طالب سيحصلون على نسب 
عالية مبا يؤدي إلى تعثرهم 
فــي احلصول على مقاعد في 
اجلامعة، مطالبة بإلغاء هذا 
القــرار والرجــوع فــورا إلى 
أن تكــون هنــاك اختبــارات 
حتريرية ورقية يتم االستعداد 
لهــا من خالل إعــادة ترتيب 

أكدت أن هذا القرار غير صائب وسيضّر بالتعليم في الكويت

املطوع: من مدرس إلى أستاذ مساعد ومن أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك

د.سلوى اجلسار

مع قرار عقد االختبار أونالين 
وإلغاء االختبــارات الورقية 
التحريريــة، قرار خاطئ وال 
يصب فــي مصلحــة الطلبة 
وال مصلحة املخرجات العامة 
للتعليم. وأضافت: البد أن يعاد 
النظر في هذا القرار، موضحة 
أن آلية التقييم التي أعلنتها 
وزارة التربيــة تنــص على 

مشاركات طالبية

التحكيم لغة العصر
التحكيم هو لغة العصر، 
وهو وسيلة قانونية لفصل 
املنازعات بحكم ملزم عوضا 
ومصــدر  القضــاء،  عــن 
التحكيم هو إرادة األطراف 
أن يحيلوا أي نزاع ينشــأ 
بينهم إلى التحكيم سواء كان 
شخصا محكما فردا أو عدة 
أشــخاص أو مراكز حتكيم 
(مراكز تصــدر بتراخيص 
من الدولــة كمركز ICC في 
باريس)، وقوة حكم التحكيم 
قد يكون أقــوى من احلكم 
القضائــي، ألنــه ال يقبــل 
الطعــن باملوضــوع، ومن 
التحكيم ســرعة  مميــزات 

اإلجناز في القضايا والسرية 
والتكاليف، لذلك يلجأ إليه 
رجــال األعمال والشــركات 
ألنه أوفر في الوقت، لتجنب 
اخلســائر الهائلــة، وهناك 
أحكام حتكيمية أجنبية يتم 
تنفيذها لكن بشروط خاصة 
أهمها عدم مخالفة الشــرع 
ووجود معاهدة، وكل حكم 
حتكيمي يخالف الشــريعة 
اإلســالمية فإنــه ال يصدق 

وال ينفذ.

موضي جابر سليمان السعيد
تخصص قانون

كليه الدراسات التجارية

«الوطني للثقافة»: منحة «غيتي» لصون أبراج الكويت
أعلــن املجلــس الوطنــي 
للثقافة والفنون واآلداب عن 
فوزه مبنحة مؤسسة غيتي 
(Getty Foundation) لدراسة 
احلماية املستدامة لفن تصميم 
وتنفيذاألطباق املعدنية التي 
تغطي الهياكل الكروية ألبراج 
الكويــت واملصممــة من قبل 
املعماريــة الدامنركية ميلينا 
بيورن عام ١٩٦٨، وذلك حلماية 
التاريخية والثقافية  قيمتها 
وحتقيــق شــروط األصالــة 
حســب معايير جلنة التراث 

العاملي باليونيسكو.
وتأتــي هــذه املنحــة من 
 Keeping It» خــالل برنامــج
Modern»، وهي مبادرة منح 
دولية تعبر عن إلتزام مؤسسة 
غيتي باحلفــاظ على التراث 
املعمــاري والعمراني للقرن 
العشرين السيما املباني ذات 
القيمة العاملية اإلســتثنائية 
والتــي متثل فرصــة للتقدم 

وتعتبر هذه املنحة فرصة 
للتعــاون العلمــي والتبادل 
املعرفي حلفظ تراث احلداثة 
وهو مجال حديث نسبيا وال 
زال فــي مراحــل التطور في 
الكويــت، حيــث ان برنامج 
الدعم هذا في سنته األخيرة 
ويستقبل العديد من الطلبات 
سنويا التي تتنافس للترشح 
للدعم الفني واملالي ملواقع ذات 
البالغــة، واملعروف  األهمية 
أنــه مت تقــدمي ٩٠ طلبا لهذه 
املنحة، ومت اختيار ١٣ مبنى 
كان أحدها أبراج الكويت. إلى 
ذلك قال أمني عام املجلس كامل 
سليمان العبداجلليل: ان هذا 
املشــروع أصبــح ممكنا بعد 
موافقة مؤسســة غيتي على 
طلــب املجلس تقــدمي الدعم 
واخلبرة للحفاظ على مبنى 
أبراج الكويت لكونه من املباني 
املعمارية احلديثة ذات القيمة 
العاملية االستثنائية، ويأتي 

العلمــي واملمارســات الفنية 
املعنية بصــون وترميم هذا 
النوع مــن التراث، حيث قام 
البرنامــج مبنــح العديد من 
املبانــي` التاريخيــة املهمــة 
حول العالم ومنها دار سيدني 
لألوبرا في أستراليا وسيدي 
حــرازم في اململكــة املغربية 
ومعرض «طرابلس» رشــيد 

كرامه في لبنان.

ذلك ضمن مبادرة املؤسســة 
حتت شــعار (احملافظة على 
احلداثــة) التي تشــمل دوال 
أخرى بينها الكويت لهذا العام.
العبداجلليــل:  وأضــاف 
يأتي اهتمام املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
بالعمل املشترك مع مؤسسة 
غيتي امتدادا اللتزام املجلس 
في صون التــراث العمراني 
وتــراث احلداثــات وتعزيز 
القدرات املهنية للعمل في هذا 
املجال، ويعكس هذا الدعم ثقة 
املؤسسة في جودة املشروع 
ومبدأ الشــراكة الثقافية مع 
جهــة مرموقة عامليــا للدفع 
البحــث واحلفــاظ  بجهــود 
على نظام التثبيت لألقراص 
املعدنية ألبراج الكويت كما هو 
موضح في مقترح املشروع، 
مع اشــتراط اخلضوع لكافة 
القوانني املرعية من الطرفني 

بهذا الشأن. 

وحــول اجلــدول الزمني 
قــال  املشــروع  وميزانيــة 
العبداجلليل: تبدأ الفترة في 
٢٥ يونيــو ٢٠٢٠ إلى٣١ مايو 
٢٠٢٢، حيــث تنفــق أمــوال 
املنحة على البنــود املدرجة 
في امليزانية املقدمة في مقترح 
املشروع، موجها الشكر لكافة 
القائمني على تســهيل أعمال 
هــذه املبادرة وعلى رأســهم 
األمني العام املســاعد لقطاع 
اآلثار واملتاحف د.بدر الدويش 
وخبراء التراث الثقافي وممثلي 
وفد الكويت في جلنة التراث 
العاملي املهندسية زهراء علي 
بابا وم.جابر عبداهللا القالف 
لدى األمانه العامة باملجلس، 
واجلهات الرسمية األخرى ذات 
الصلة كــوزارة املالية ممثلة 
بالوكيل املساعد لشؤون أمالك 
الدولة والشــؤون القانونية 
العيــاش، ووزارة  د.غــازي 

اخلارجية. 

كامل العبداجلليل
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

انطالق «الدراسة عن ُبعد» لطلبة الثاني عشر اليوم: ٤ حصص افتراضية يوميًا

عبدالعزيز الفضلي

اليــوم األحد  يســتأنف 
طلبة الثاني عشر بقسميه 
العلمــي واألدبــي واملعهــد 
الدينــي الفصــل الدراســي 
التكميلي الثاني بعد توقف 
استمر ملا يقارب ستة شهور 
بسبب أزمة ڤيروس كورونا، 
وذلك بنظام التعلم عن ُبعد 
والذي تطبقه وزارة التربية 
ألول مــرة فــي تاريخهــا، 
وحــددت الوزارة موعد بدء 
احلصة االفتراضية األولى، 
الساعة ٨ صباحا ومبعدل ٤ 
حصص يومية مدة احلصة 
٤٥ دقيقة وتســتمر دراسة 
التكميلــي حتــى  الفصــل 

عن بعــد. ودعــت املصادر 
الوزارة إلى ضرورة التنسيق 
مع شركات االتصاالت لتقوية 
خدمة النت إضافة إلى إصالح 
اخللــل الــذي تعانــي منه 
البوابة التعليمية وهو حذف 
واختفاء الفصول، موضحة 
أن هناك بعض املشاكل في 
البوابة البد مــن حلها قبل 

بدء الدراسة.
الدعــم  أن  وأوضحــت 
الفني يبذل جهودا جبارة 
حتى مســاء أمس السبت 
ملعاجلة األمــور بعد قيام 
عــدد من املــدارس بإجراء 
حصة افتراضية جتريبية 
للطلبــة مضيفــة أنــه مت 
إبــالغ مديــري ومديــرات 

افتراضية مقسمة لكل قسم 
١١٦ حصــة للعلمي واألدبي 

واملعهد الديني.
وقالت مصــادر تربوية 
لـــ «األنبــاء» إن  ميدانيــة 
الدراســة اليوم تبــدأ دون 
جرس االنطالقة للحصة الذي 
يغيــب ألول مرة عن العمل 
املدرسي منذ عقود من الزمن 
والــذي كان رنينه له طعم 
خاص ليس داخل املدرســة 
فقط بــل حتى عنــد أهالي 
البيوت املجاورة للمدرسة 
الذين يستمتعون بسماعه، 
مشيرة إلى أن األمور حتتاج 
إلــى جهــود مضاعفــة من 
اإلدارات املدرســية وأولياء 
األمور والطلبة لعبور هذه 

احملطة في ظروف استثنائية 
صعبة جدا.

وذكرت املصادر أن نظام 
التعلم عن بعد يعتبر اختبارا 
أن  التربيــة قبــل  لــوزارة 
يكون للطلبة، الفتة إلى أن 
الوزارة مطالبة بتحقيق اجلو 
املناســب للهيئة التعليمية 
للقيام بدورها على أكمل وجه 
وإيصال املعلومة الصحيحة 
وبكل ســهولة للطالب عبر 

التعلم عن ُبعد.
وأبدت املصادر تخوفها 
من عملية توافر النت بالشكل 
املطلوب، منوهة إلى أن خدمة 
النت ستواجه ضغطا كبيرا 
خاصــة وان طلبة اجلامعة 
أيضا يعودون اليوم للدراسة 

املدارس من خالل إرســال 
مســچات لهم بعدم إعطاء 
أرقام املهندسني للمديرين 

املساعدين أو املعلمني.
هــذا وســيقوم وزيــر 
التربيــة ووزيــر التعليم 
العالــي د.ســعود احلربي 
صباح اليوم األحد بزيارة 
تفقديــة لثانويــة ليلــى 
التابعة ملنطقة  الغفاريــة 
مبارك الكبير، كما سيقوم 
أحمــد  ثانويــة  بزيــارة 
الربعــي التابعــة ملنطقــة 
حولــي التعليميــة، وذلك 
لالطمئنــان واالطالع على 
سير العملية التعليمية في 
أول يــوم يطبــق به نظام 

التعلم عن ُبعد.

«التربية» تواجه اختباراً حقيقياً أمام الطلبة وأولياء األمور.. ومحاوالت معاجلة اخللل في البوابة التعليمية استمرت حتى مساء أمس

د. سعود احلربي

السابع عشــر من سبتمبر 
املقبل، وملدة ٢٩ يوم دراسة 
تتضمن ٣٤٨ حصة دراسية 

دوام املعلمني غير الكويتيني 
بالثانوية اليوم

عبدالعزيز الفضلي

أعلن قطاع التعليم العام في وزارة التربية عن تسليم 
العمل للمعلمني غير الكويتيني مجتازي املقابالت احمللية 

اعتبارا من اليوم للمرحلة الثانوية.
وأكد قطاع التعليم العام أن معلمي املرحلتني االبتدائية 
واملتوسطة سيتم تسليمهم العمل اعتبارا من يوم ١ سبتمبر.

في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية عن أن املعلمني 
اجلدد من غير الكويتيني يباشــرون عملهم دون دورة 
تدريبية تنشيطية، مشيرة إلى أن الوزارة اعتادت كل عام 

إدخال املعلمني اجلدد في دورة تنشيطية ملدة أسبوع.

اإلعالن عن التخصصات املطلوبة من املعلمني في أكتوبر

كراشي مراقبًا في «تعليمية األحمدي» والسبهان لـ «التخطيط»

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» أن قبول 
أبناء الكويتيات واخلليجيني 
للعمــل فــي وزارة التربية 
كمعلمــني ســيكون عنــد 
احلاجــة، مشــيرة إلــى أن 

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية باإلنابة 
فيصل املقصيد قرارين بتثبيت كل 
من محمد كراشي في العمل بوظيفة 

مراقب التعليــم االبتدائي في إدارة 
الشؤون التعليمية مبنطقة األحمدي 
التعليميــة، وعبدالعزيز الســبهان 
في العمل بوظيفة مراقب التخطيط 
االقتصادي في إدارة التخطيط بقطاع 

املنشآت التربوية والتخطيط.
كما أصدر املقصيد قرارين آخرين 
بندب هبة محمد ثالب للعمل بوظيفة 
مراقب معادلة الشــهادات الدراسية 
فــي إدارة االمتحانــات واملعــادالت 

بقطــاع التعليم اخلــاص والنوعي، 
وندب فيصل عبداهللا العنزي للعمل 
بوظيفة مراقب التفتيش والعقود في 
إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش 

بقطاع الشؤون القانونية.

واإلعالن عنها وفقا للمشغول 
الفعلــي في املدارس، الفتة 
إلى أن الوزارة حاليا بحاجة 
إلى باحث نفســي وباحث 
اجتماعــي «ذكــور وإناث» 
واملجــال مفتــوح ألبنــاء 
الكويتيــات وغير محددي 
اجلنسية وأبناء دول مجلس 

التعيني من أبناء هذه الفئات 
إضافة إلى الكويتيني سواء 
املرشحون من قبل الديوان 
املنتدبــني مــن جهــات  أو 
خارجيــة لــوزارة التربية 
بوظيفة معلم والتي توقفت 
بسبب جائحة كورونا خالل 

الفترة املاضية.

التعاون اخلليجي.
ونفــت املصــادر مــا مت 
تداوله بخصوص فتح باب 
القبــول ألبنــاء الكويتيات 
واخلليجيــني  والبــدون 
بالعمل في سلك التدريس، 
منوهة إلى أن ما مت اإلعالن 
عنه هو استكمال إجراءات 

األمور حتى اآلن لم تتضح 
النقــص فــي  بخصــوص 

الهيئات التعليمية.
وذكرت املصادر أنه في 
بداية العام الدراسي اجلديد 
والذي ســينطلق في شهر 
أكتوبر املقبل سيتم حصر 
املطلوبــة  التخصصــات 

مدارس خاصة جتبر أولياء األمور على دفع 
رسوم أبنائهم مقابل تسليمهم «الباسوورد» 

صرف رواتب ضابطات األمن خالل ١٠ أيام

عبدالعزيز الفضلي

املــدارس اخلاصــة  اســتغلت بعــض 
الظــروف االســتثنائية الصعبة التي متر 
بها العملية التعليمية بعدما تقرر تطبيق 
نظــام التعلم عن ُبعد خاصــة في الفصل 
التكميلي الثاني لطلبة الصف الثاني عشر، 

حيث تفاجأ أولياء األمور برفض املدارس 
إعطاء الطالب «باسوورد» للدخول للمنصة 
التعليمية واستكمال تعليمه الذي توقف 
منذ شهر فبراير املاضي. وقال أولياء أمور لـ 
«األنباء» إن بعض املدارس رفضت تسليمنا 
الباسوورد الذي سيدخل به الطالب للمنصة 

التعليمية في املدرسة.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل املساعد للشؤون املالية يوسف 
النجار أنه ســيتم صــرف رواتب ضابطات 
األمــن التابعات ملنطقة الفروانية التعليمية 

عن األشهر املستحقة خالل ١٠ أيام، وذلك بعد 
احلصول على أرقام حساباتهن. وأكد النجار 
وجود تنســيق بني وزارة التربية ممثلة في 
القطاع املالي والهيئة العامة للقوى العاملة 

لصرف هذه املستحقات في أسرع وقت.
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رحــل عــن عاملنــا يوم 
اجلمعــة املاضي مستشــار 
القومــي االميركــي  االمــن 
االسبق برنت سكوكروفت 
الذي تستذكره الكويت بكل 
التقدير لدوره الفعال خالل 
حــرب حتريــر الكويت من 

الغزو العراقي الغاشم.
وقــد بعــث ســمو نائب 
االميــر ولي العهد الشــيخ 
نواف االحمد ببرقية تعزية 
الــى الرئيس دونالد ترامب 
رئيــس الواليــات املتحــدة 
االميركية الصديقة ضمنها 
تعازي صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وتعازي 
ســموه بوفــاة مستشــار 
االمن القومي االسبق برنت 
سكوكروفت، مستذكرا سموه 
الدور املشــرف الذي قام به 
ابان حرب حترير الكويت عام 
١٩٩١، راجيا سموه له الرحمة 
ولذويه جميل الصبر. وبعث 
سموه ببرقية تعزية مماثلة 
السرة الفقيد، كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.
كما بعث وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
إلــى وزير  ببرقيــة تعزية 
خارجية الواليــات املتحدة 
األميركيــة الصديقــة مايك 

بومبيو بالوفاة.
وأشاد الشيخ أحمد ناصر 
احملمد في البرقية مبواقف 
الراحل سكوكرفت املشهودة 
جتاه رفض واستنكار الغزو 
العراقــي الغاشــم للكويت 
١٩٩٠-١٩٩١ والوقوف بصالبة 
إلــى جانب احلــق الكويتي 
في موقف مشــرف ســجله 

التاريخ.
وقال إن هذا املوقف يظل 
محفــورا بأذهــان الشــعب 
الكويتي إجالال وتقديرا لهذا 
الرجل وإسهاماته البارزة في 
تلك األيام احلالكة من تاريخ 

الكويت واملنطقة.
وأضــاف: «وإذ نعزيكم 
وأسرته ومحبيه نعزي كذلك 
أنفســنا بهذا املصاب اجللل 
سائلني اهللا العلي القدير له 
باملغفرة واملسكنة وان يلهم 
أهله وذويــه جميل الصبر 

والسلوان».
وأكد الشيخ أحمد ناصر 
العالقــات  عمــق  احملمــد 
الكويــت  التاريخيــة بــني 
والواليات املتحدة األميركية 
والقائمة على أسس ومبادئ 
استراتيجية صلبة عززتها 
وتعززها محطات وجتارب 
بارزة عبر مسيرة طويلة من 

العمل والتعاون املشترك.
ولفت إلى أنه يتوجب عند 
احلديث عن تلــك العالقات 
استذكار رجاالتها ومساهمي 
مجد تاريخهــا الوثيق بكل 
فخر واعتزاز، ومن أبرزهم 
الراحل سكوكرفت الذي خدم 
بالده عبر عقود أبرزها عمله 
مع رئيســني أميركيني شهد 
العالم خاللهما وحتديدا إبان 
عمله رفقة الرئيس الراحل 
جــورج بــوش األب أحداثا 
جساما تصدر مشهدها الغزو 

العراقي للكويت.
كتاب «عالم حتول»

وكان الراحــل قد اصدر 
عــام ١٩٩٨ مع جورج بوش 
االب كتاب «عالم حتول» الذي 
رصدا فيه جتربتهما ووقائع 
احداث الغزو العراقي اآلثم 

للكويت.
وكان ســكوكروفت اكثر 
املقربــني للرئيس االميركي 
الراحل جورج بوش واكثر 
من عمل معه في تلك الفترة 
العصيبــة من تاريخ بالدنا 
الســديدة  وصاحــب اآلراء 
التي كان لها عظيم االثر في 
مجريات االمور وحتوالتها 
وصوال الى حترير الكويت 

وعودة الشرعية.
حلظة الغزو

الســاعة  «فــي حوالــي 
الثامنة والعشــرين دقيقة 
 ١ االربعــاء،  مســاء  مــن 
حضــر   ،١٩٩٠ اغســطس 

االرادة والوســائل خلوض 
حــرب، ومــرة اخــرى كنــا 
نواجه موازنة حق الرئيس 
املناضل في استخدام القوة 
في مقابل الفوائد السياسية 
لدعم صريح من الكونغرس.
منذ نهاية نوفمبر حتى 
ينايــر، تعمــق النقاش مع 
الكونغــرس، وكان النــزاع 
متعلقــا بأهداف السياســة 
اخلارجيــة واالمنيــة فــي 
اخلليج اقل مما كان متصال 
مبسائل السياسة الداخلية 

والدستورية.
كما يقول ســكوكروفت 
فــي الكتــاب انــه فــي يوم 
املوافــق ٣ فبرايــر  االحــد 
١٩٩١ اجتمعــت مجموعــة 
محدودة من خبراء التخطيط 
العســكريني واملدنيــني في 
البيت االبيض وابلغ رئيس 
االركان املشــتركة فــي ذلك 
الوقت اجلنرال كولن باول 
الرئيــس بــوش ان القائــد 

امليداني في اخلليج اجلنرال 
نورمان شوارزكوف يعتقد 
انه سيكون هناك اسبوعان 
على االقــل للحملة اجلوية 

قبل بدء الهجوم البري.
اإلدارات األميركية

وكان برنت سكوكروفت 
القومــي  مستشــار األمــن 
السابق لرئيسني جمهوريني 
والشخصية السياسية املهمة 
في واشنطن حيث عمل في 
اإلدارات األميركية، من عهد 
ريتشارد نيكسون إلى رئاسة 
باراك أوبامــا، قد توفي عن 

٩٥ عاما.
فــي  كمــا كان عضــوا 
مؤسسة السياسة اخلارجية 
للحــزب اجلمهــوري، لكنه 
دعم املرشحة الدميوقراطية 
فــي  كلينتــون  هيــالري 
االنتخابات الرئاســية التي 
جــرت في ٢٠١٦ وفــاز فيها 

دونالد ترامب.
التي  وقالــت املؤسســة 
حتمل اسم جورج بوش األب 
فــي بيان إنه «لــم يقدم أي 
مسؤول كما قدم، هذا القدر 
من املشورة لألمن القومي، 
بغــض النظر عــن خطوط 

احلزب».
ووصف روبرت أوبراين 
مستشار األمن القومي احلالي 
سكوكروفت بأنه «أحد أكثر 
األشخاص متيزا في اخلدمة» 

في هذا املنصب.
وقال أوبرايــن في بيان 
إن «ســكوكروفت وضــع 
معايير قيــادة فعالة وحدد 
الدور احلديث لوكالة األمن 
القومــي»، مشــيرا الــى أن 
«هدفي منــذ أن توليت هذا 
املنصــب كان اتباع منوذج 

سكوكروفت».
وســكوكروفت ولــد في 
١٩٢٥ فــي أوغديــن بواليــة 
يوتا وتخــرج في أكادميية 
العسكرية  ويســت بوينت 
فــي ١٩٤٧. وقــد تــدرج في 
الرتب حتــى أصبح جنراال 
في القــوات اجلويــة بينما 
كان يتابع دراسته وحصل 
شهادات في العالقات الدولية، 
وعمل مستشــارا عســكريا 
للرئيس ريتشارد نيكسون، 
ثم استقال الحقا من القوات 
اجلويــة ليشــغل منصــب 
مستشــار األمن القومي في 
إدارة الرئيس جيرالد فورد. 
وقد بقي في املنصب نفسه 
في عهد الرئيس جورج بوش 
األب، ليصبح أول مستشار 
القومــي لرئيســني  لألمــن 

متعاقبني.
وقال بيان مؤسسة بوش 
إن ســكوكروفت «اعتــرف 
بالــدور األساســي ـ ولكــن 
ليس بال حدودـ  الذي ميكن 
أن تلعبــه القــوة والقيادة 
األميركية فــي جعل العالم 
مكانا أكثر أمانا وازدهارا»، 
وأضاف أنه على الرغم من 
خلفيتــه العســكرية، آمــن 
ســكوكروفت بــأن «القــوة 
العسكرية ال تشكل بديال عن 
السياسة والديبلوماسية، مع 

أنها أداة مهمة في احلكم».
وقد اعلن تأييده لهيالري 
كلينتون خالل االنتخابات 
الرئاسية في ٢٠١٦ الرئاسية 
بناء على جتربتها كوزيرة 
للخارجيــة في عهــد باراك 
أوباما، معتبــرا أنها تتمتع 
بـــ «خبرة عميقــة» و«فهم 
الدولية،  متطور» للشؤون 
وهو أمر «أساسي» لدى أي 

رئيس.
انــه  وقالــت املؤسســة 
«اعتمد في فكره الذي منح 
األولويــة لالســتراتيجية، 
علــى مبــادئ أساســية مبا 
فيها أهمية التاريخ في رسم 
القضايــا الدولية وضرورة 
وجود قيادة أميركية دولية 
قويــة (...) وأهمية كســب 
تأييد محلي ودولي للقيادة 
األميركيــة وكذلــك العمــل 
عبــر احللفــاء والتحالفات 

واملؤسسات الدولية».
وقالت املؤسسة ان مراسم 
تشــييعه ســتقتصر علــى 

العائلة واملقربني.

برنت سكوكروفت الذي بدا 
منزعجا الى الطابق السفلي، 
حيث العيادة الطبية للبيت 
االبيض، بصحبة مســؤول 
الشرق االوسط في مجلس 
االمن القومي ريتشارد هاس، 
كنــت على طاولــة الفحص 
ملعاجلتي مــن اصابة كتفي 
بلطعات شمس حادة، وبعد 
ان اكملــت لبــس قميصي، 
توجــه ثالثتنا الــى الردهة 
الباهرة االضواء، حيث حتدث 
سكوكروفت بلهجة تنم عن 
الشــديد وقــال:  االنزعــاج 
حضرة الرئيس، يبدو االمر 
سيئا جدا، فالعراق يبدو على 

وشك ان يغزو الكويت».
نقــل  الفقــرة  بهــذه 
الغزو  ســكوكروفت حلظة 
االولــى للرئيــس االميركي 
يقــول  حيــث  الراحــل، 
ســكوكروفت فــي روايتــه 
لالحداث في تلك الفترة انه 
ســارع الى غرفة العمليات 

برنت سكوكروفت مع جورج بوش وجيمس بيكر عام ١٩٩١

برنت سكوكروفت.. 
صوت احلزم في اإلدارة األميركية

في األيام األولى للغزو اآلثم

ى الرئيس األميركي وأسرة الراحل مستذكراً دوره املشرف في حترير الكويت

بالبيت االبيض، حيث حضر 
اجتماعا استمر الى الثانية 
بعد منتصف الليل، وقال انه 
تقرر في تلــك الليلة اتخاذ 
عدد من االجراءات السريعة 
للتعامــل مع غــزو العراق 
للكويت، واضاف ان من بني 
االجراءات التي تقرر اتخاذها 
نقل بعض قواتنا الى منطقة 
اخلليج مبا في ذلك ســرب 
طائــرات من طــراز ١٥ بعد 
موافقة السعوديني بالطبع، 
كما اننا سارعنا الى اصدار 
امر تنفيذي رئاسي بتجميد 
االصول واملمتلكات العراقية، 
وخصوصا الكويتية ايضا، 
في الواليات املتحدة، وكان 
الكويتية  املمتلكات  جتميد 
فــي الواليــات املتحــدة في 
غايــة االهمية قبل ان يصل 
العراقيون اليها عبر موافقة 
التــي  احلكومــة األلعوبــة 
نصبوهــا فــي الكويت بعد 

احتاللهم لها.

ما بعد نهاية احلرب الباردة، 
فكان صوت احلزم في اإلدارة 
األميركية في  األيام األولى 
للغزو العراقي اآلثم، ويقول 
ســكوكروفت انه طلب من 
الرئيــس بــوش ان يكــون 
املتحدث االول في االجتماع 
القادم ملجلس االمن القومي 
لبحــث الغزو العراقي، وان 
الرئيس وافقه آراءه واقترح 
ان يتحــدث هــو بــدال منه 
للتركيز على املخاوف التي 
أثارهــا ســكوكروفت، لكن 
الرجلني اتفقا في نهاية االمر 
علــى ان يكون املتحدث هو 

سكوكروفت.
ويقول سكوكروفت عن 
الغــزو االولى: مع  حلظات 
اننا ســعينا للحصول على 
دعم االمم املتحدة منذ بداية 
االزمــة، فقــد كان هذا جزءا 
مــن جهودنا القامــة اجماع 
دولي وليــس ألننا اعتقدنا 
اننــا نحتاج الــى تفويض 

ويقول انه مت اعداد االمر 
التنفيذي في الرابعة صباحا، 
واخذه للرئيس في الرابعة 
والنصف من اجل توقيعه.

وينتقل سكوكروفت الى 
احلديث عن اول االجتماعات 
التــي عقدهــا اركان االدارة 
االميركية لبحــث مضامني 
الغــزو العراقــي للكويــت، 
ويعــرب مستشــار بــوش 
لشــؤون االمن القومي عن 
البســيطة  ذعــره للطريقة 
التي حتدث بهــا الكثيرون 
ممن حضروا االجتماع عن 
االزمة، معتبرين انها مجرد 
ازمــة وملمحني الى امكانية 
تعايش الواليات املتحدة مع 

الواقع.
انه  ويقول سكوكروفت 
ذهب بعد االجتماع وحتدث 
الــى الرئيــس عــن كارثية 
الغزو على املنطقة واميركا 
والعالم، بل وعلى الطريقة 
التي تريد بها صوغ مرحلة 

منها، لقد وفرت االمم املتحدة 
رداء اضافيــا الــى التغطية 
السياســية، ولم نعتقد ابدا 
اننا ال نستطيع ان نتدخل، 
او اننا لن نتدخل، من دون 
مباركتهــا، كانــت مصالــح 
اميــركا والعالــم معرضــة 
للخطــر، وكانت الكويت قد 
طلبت املساعدة، لم نعتقد ان 
سلطة اضافية كانت مطلوبة 
عدا املادة ٥١ من ميثاق االمم 
املتحدة لتطبيق حصار، وامنا 
اعتقدنــا انها كانت مرغوبة 
سياسيا فقط، وكان قرار االمم 
املتحدة الــى نوفمبر اجراء 
سياســيا قصد منــه تأكيد 
التضامــن الدولــي وتقوية 
الدعم الداخلي في الواليات 
املتحــدة بالتوضيح ان في 
وسعنا استخدام القوة ومتى 
(استخدامها) لم يعد ممكنا 
ان يكون هناك شك في ذهن 
صدامـ  او ذهن اي شــخص 
آخرـ  ان التحالف كانت لديه 

سكوكروفت مع نورمان شوارزكوف خالل فترة الغزو العراقي اآلثم

واشنطن في ذكرى «درع الصحراء»:  
الكويت حليف ال غنى عنه

أسامة دياب

الواليــات  أحيــت 
املتحدة الذكرى الثالثني 
لعملية «درع الصحراء»، 
مؤكدة أن الكويت حليف 
ال غنــى عنه بالنســبة 

للواليات املتحدة.
وقال وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو 
فــي بيــان إن الواليات 
املتحدة قادت ائتالفا من 
٣٥ دولة إلطالق عملية 

درع الصحراء وقوفا ضد احتالل الكويت 
بعد الغزو العراقي.

وأضــاف: «نســتذكر أولئــك الذين 
قــــاتلوا جنبــا إلى جنــب.. ونقر بأن 
الكويــت حليــف عزيــز ال غنــى عنه 
ألميــركا»، مؤكــدا أن «حترير الكويت 
ميثــل ذكرى مهمة ملــا ميكن أن حتققه 
الدول عندما جتتمع في أوقات األزمات 

وتناضل من أجل احلرية والعدالة».

«أن  علــى  وشــدد 
الصداقة التي جتمع بالده 
بالكويت وطيدة للغاية 
وأن شــراكتنا تســاعد 
على إضفاء السالم على 
الشرق األوسط وجعله 

أكثر ازدهارا».
بومبيــو  واختتــم 
البيــان قائــال: «باســم 
الشعب األميركي أشارك 
الكويت في إحياء ذكرى 
والشــجاعة  القيــادة 
والتضحيات التي قدمها 

الشعبان قبل ثالثني عاما».
وفي تغريدة له باملناسبة قال بومبيو: 
«قبــل ٣٠ عاما بــدأت الواليات املتحدة 
وحلفاؤها عملية درع الصحراء حتضيرا 
لتحريــر  الكويــت. تواصل الشــراكة 
األميركية - الكويتية حتقيق الســالم 
واالزدهار على امتداد املنطقة وأشارك 
الكويــت إحيــاء ذكرى هذه املناســبة 

العظيمة».

وزير اخلارجية األميركي أكد تواصل الشراكة بني البلدين لتحقيق السالم واالزدهار

مايك بومبيو

وزير اخلارجية: مواقفه املشرفة ضد الغزو سجلها التاريخ وستظل محفورة في أذهان الشعب الكويتي
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عبداهلل الكندري: تشكيل فريق للتأكد من خلو الكويت
 من املواد الكيميائية سريعة االشتعال واالنفجار

تقدم النائب عبداهلل الكندري باقتراح برغبة قال في مقدمته إنه بعد 
األحداث األخيرة على مســتوى الشرق األوسط وآخرها احلادث األليم 
الذي أصاب االنفجار في أحد مستودعات ميناء بيروت وما ترتب عليها 
من ضحايا بشــرية ـ نسأل اهلل لهم الرحمة ـ وإصابات جتاوزت 5000 
مصاب ـ نســأل اهلل عز وجل لهم السالمة ـ وآثار وخسائر اقتصادية 
وانهيار للبنية التحتية وإحلاق الضرر اجلسيم في ممتلكات األفراد والدولة، 
وأصبحت الكارثة تشكل عبئا على املنظومة الصحية واالقتصادية، ولها 
تداعياتها الكبيرة، واضاف: من جانب آخر قامت دول العالم ومنها الكويت 

في الوقوف بجانب األشــقاء في لبنان مبا يحفظ أمنهم واســتقرارهم 
والتضامن معهم.

وملا كان ما حدث من حريق في تلك املستودعات )املخازن(، يستلزم 
املراقبة الفعالة للمســتودعات التي تكون في مدينة الكويت وضواحيها 
وكذلك املوانئ الكويتية واملنافذ اجلوية )كاملطار( واحلدودية للتأكد من 
تخزين املواد الكيميائية واملواد اخلطرة ضمن املنظومة ومتطلبات السالمة 
وأن جميع املواد الكيميائية ســريعة االشتعال واملواد اخلطرة الواصلة 
إلى املخزن يتم تخزينها واســتخدامها وتصريف مخالفاتها باستخدام 

الطرق املناسبة.
ونص االقتراح على تشــكيل فريق من اإلطفاء ـ الداخلية ـ البلدية 
ـ التجــارة ـ البترول ـ البيئة للتأكد من خلو مدينة الكويت وضواحيها 
وباألخص مؤسســة املوانئ الكويتية واملنافذ اجلوية كاملطار واملخازن 
املتواجدة هناك وعما إذا كانت هذه املخازن متحققة فيها شــروط األمن 
والســالمة وخلوها من املواد الكيميائية السريعة االشتعال واالنفجار 
عند تعرضها للحريق وأن يكون تخزين املواد البترولية وفق متطلبات 

وأنظمة السالمة.

يتكون من »اإلطفاء« و»الداخلية« و»البلدية« و»التجارة« و»البترول« و»البيئة«

عبداهلل الكندري

الغامن يعّزي الهند بضحايا
 انشطار إحدى الطائرات

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقيتني إلــى رئيس البرملان الهندي اوم 
بيرال، وإلى رئيس مجلس الواليات فينكايا 
نايــدو، اعرب فيهمــا عن خالــص العزاء 

وصادق املواســاة بضحايا انشطار إحدى 
الطائرات التابعة للخطوط اجلوية الهندية 
والذي أسفر عن وفاة عدد من ركابها وإصابة 

آخرين.

قــدم النائب محمــد الدالل 
أسئلة إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية أنس 
الصالح ووزير النفط ووزير 
الكهرباء واملاء بالوكالة د.خالد 
الفاضل ووزير الصحة الشيخ 

د.باسل الصباح.
وقال الدالل في مقدمة سؤاله 
األول إلــى وزيــر الداخلية إن 
مجلس الوزراء قام في شــهر 
مايــو املاضــي باتخــاذ قــرار 
مبنح مكافــآت مالية للعاملني 
أثنــاء  العاملــني  واملوظفــني 
مواجهة انتشار الوباء ومن هم 
في مقدمــة الصفوف ملواجهة 

الوباء في كل أجهزة الدولة.
وطالب تزويده بالتالي:

القــرارات والتعاميــم  1- كل 
والنظم التــي وضعتها وزارة 
الداخلية تنفيذا لقرارات مجلس 
الوزراء وقرارات وتعاميم ديوان 
اخلدمة املدنية ووزارة املالية 
منــح مكافــآت للعاملــني فــي 
اجلهــات احلكومية أثناء أزمة 
كورونــا، متضمنــه ضوابــط 
منح املكافــآت وآليات التنفيذ 
واجلهات املعنية بتطبيق تلك 
القرارات والتعاميــم للتنفيذ 
والنســب املئويــة فــي منــح 
املكافــآت وأية تفاصيل أخرى 
في هذا الشأن وذلك منذ 1 مايو 

٢٠٢٠ وحتى تاريخه.
٢- كل القــرارات والنظم التي 
وردت إلى وزارة الداخلية بشأن 
ضوابــط وآلية منــح مكافآت 
للعاملني في مواجهة الوباء ومن 
هم في الصفوف األولى والتي 
اســتلمتها الوزارة من مجلس 
الــوزراء ومن ديــوان اخلدمة 
املدنية ومن وزارة املالية، مع 
تزويدي باملراســات املتبادلة 
بني الــوزارة وبني كل جهة مت 
اإلشــارة إليها في هذا السؤال 
منذ 1 مايو ٢٠٢٠ وحتى تاريخه.
3- مــا األســس القانونية أو 
الفنية أو املاليــة فيما يتعلق 
بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد 
نســبة مئوية من العاملني في 
وزارة الداخلية ممن يستحق 
املكافــأة املاليــة، وهل هذا هو 

املئوية في منح املكافآت، وأية 
تفاصيل أخرى في هذا الشأن، 
وذلك منــذ 1 مايو ٢٠٢٠ حتى 

تاريخه.
٢- كل القــرارات والنظم التي 
الكهربــاء  إلــى وزارة  وردت 
واملاء بشأن ضوابط وآلية منح 
مكافــآت للعاملني في مواجهة 
الوباء ومن هــم في الصفوف 
األولى والتي تسلمتها الوزارة 
من مجلس الوزراء ومن ديوان 
اخلدمة املدنية ومن وزارة املالية 
مع تزويدي باملراسات املتبادلة 
بني الوزارة وبني كل جهة متت 
اإلشــارة اليها في هذه الفقرة 
من الســؤال منذ 1 مايو ٢٠٢٠ 

حتى تاريخه.
3- مــا األســس القانونية أو 
املاليــة  أو اجلوانــب  الفنيــة 
فيمــا يتعلــق بوضع ضوابط 
مرتبطة بتحديد نسبة مئوية 
من العاملني في وزارة الكهرباء 
واملاء ممن يستحقون املكافأة 
املالية؟ وهل هذا هو جزء من 
قرار ملجلس الوزراء ام انه قرار 
لديوان اخلدمة املدنية ووزارة 
املاليــة أو انه قــرار صادر من 
وزارة الكهربــاء واملاء يخالف 
الرئيســي ملجلــس  التوجــه 
الوزراء؟ وبافتراض صحة هذا 
التوجه )مع حتفظنا بشــأنه( 
مــا أســس وضوابــط تطبيق 
آليــة النســبة املئويــة ومــن 
يحددها ومن يحدد أسماء من 
يستحقون وما صاحياتهم في 
وزارة الكهربــاء واملاء وكيف 
تضمن الوزارة عدالة التوزيع 

واالختيار؟
4-هل قامــت وزارة الكهرباء 
واملاء بتنفيذ ما ورد في كتاب 
السيد أمني عام مجلس الوزراء 
الصادر بتاريخ ٢7 مايو ٢٠٢٠ 
واملوجه ملعالي وزير التجارة 
والصناعة بشأن اآللية املقترحة 
ملنح مكافآت مالية للعاملني في 
القطاع احلكومــي؟ وعلى أي 
أســاس مت االخذ مبــا ورد في 

هذا الكتاب؟
5-هل قامــت وزارة الكهرباء 
واملاء بأخــذ الــرأي القانوني 

املكافــآت وأي تفاصيل أخرى 
في هذا الشأن وذلك منذ 1 مايو 

٢٠٢٠ وحتى تاريخه.
٢- كل القــرارات والنظم التي 
وردت إلى وزارة الصحة بشأن 
ضوابــط وآلية منــح مكافآت 
للعاملــني في مواجهــة الوباء 
ومن في الصفوف األولى والتي 
تســلمتها الوزارة من مجلس 
الــوزراء ومن ديــوان اخلدمة 
املدنية ومــن وزارة املالية مع 
تزويدي باملراسات املتبادلة بني 
الوزارة وكل جهة متت اإلشارة 
إليها في هذا السؤال منذ 1 مايو 

٢٠٢٠ حتى تاريخه.
3- مــا األســس القانونية أو 
الفنيــة ملراعــاة اجلانب املالي 
فيمــا يتعلــق بوضع ضوابط 
مرتبطة بتحديد نسبة مئوية 
من العاملني في وزارة الصحة 
ممن يســتحق املكافأة املالية، 
وهــل هذا هــو جزء مــن قرار 
ملجلس الــوزراء ام انــه قرار 
لديوان اخلدمة املدنية ووزارة 
املاليــة أم انه قــرار صادر من 
وزارة الصحة يخالف التوجه 
الرئيســي ملجلــس الــوزراء، 
وبافتراض صحة هذا التوجه 
)مع حتفظنا بشأنه( ما أسس 
وضوابط تطبيق آلية النسبة 
املئويــة ومــن يحددهــا ومن 
يحدد أسماء من يستحقون وما 
صاحياتهم في وزارة الصحة 
وكيف تضمــن وزارة الصحة 

عدالة التوزيع واالختيار؟.
4- هل صحيح ان النسب املئوية 
التي وضعت في وزارة الصحة 
ملنح املكافآت نســبا متساوية 
بني كل املستشفيات واالقسام 
الطبية وان تلك النسب لم تراع 
ان بعض االقســام كالباطنية 
والعاملني في األمراض السارية 
والتقصي الوبائي اكثر عطاء 
وعرضة للوباء ومن الصعب 
اختيار أطباء منهم وترك آخرين 
بسبب النسبة، لذلك فان آلية 
حتديد النسب متساوية دون 
مراعاة اجلهد والدور أمر غير 

عادل في هذه احلالة.
5-هــل قامــت وزارة الصحة 

العاملني  للعاملني واملوظفــني 
أثناء مواجهة انتشار الوباء ومن 
هم في مقدمة الصفوف ملواجهة 
الوباء في كافة أجهزة الدولة، 
وقد أثار العديد من العاملني في 
وزارة الكهرباء واملاء اعتراضات 
وشــكاوى عديدة بشــأن عدم 
وضوح آلية منح املكافآت وعدم 
تساوي آلية املنح ومقدارها في 
الوزارة ذاتها أو ما بني الوزارة 
وأي جهة حكومية أخرى، إضافة 
الى الشــكوى من عدم وضوح 
آلية حتديد من هو مستحق عند 
البعض في الوزارة، والشكوى 
ممن لهــم صاحيات واســعة 
في املنح أو املنع دون ضوابط 
محكمة وسليمة، وهو ما خلق 
حالة من االســتياء عند بعض 
العاملــني واجلاديــن ومن هم 
في مقدمة الصفوف مع أهمية 
الدور الذي يقوم به العاملون 
في قطاعات في الكهرباء واملاء، 
ونظرا ألهمية هذا األمر وحرصا 

على إعطاء كل ذي حق حقه.
وطالــب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
القــرارات والتعاميــم  1- كل 
والنظم التــي وضعتها وزارة 
الكهرباء واملاء تنفيذا لقرارات 
الــوزراء وقــرارات  مجلــس 
اخلدمــة  ديــوان  وتعاميــم 
املدنيــة ووزارة املاليــة منــح 
مكافآت للعاملــني في اجلهات 
احلكومية أثناء أزمة كورونا، 
متضمنة ضوابط منح املكافآت 
وآليات التنفيذ واجلهات املعنية 
بالوزارة بتطبيق تلك القرارات 
والتعاميم للتنفيذ، والنســب 
املئوية في منح املكافآت، وأية 
تفاصيل أخرى في هذا الشأن، 
وذلــك منذ 1 مايــو ٢٠٢٠ حتى 

تاريخه.
٢- كل القــرارات والنظم التي 
الكهربــاء  إلــى وزارة  وردت 
واملاء بشأن ضوابط وآلية منح 
مكافآت للعاملــني في مواجهة 
الوباء ومن هــم في الصفوف 
األولى والتي تسلمتها الوزارة 
من مجلس الوزراء ومن ديوان 
اخلدمة املدنية ومن وزارة املالية 

إلدارة الفتوى والتشريع بشأن 
الضوابط واآلليات والنســب 
املئوية بشــأن منــح املكافآت 
للعاملــني فــي وزارة الكهرباء 
واملاء املواجهني لوباء كورونا؟ 
وهل متت دراسة األبعاد واآلثار 
القانونيــة لتحقيــق العدالــة 
واملســاواة بــني كل األطراف؟ 
يرجى تزويدي مبراسات وزارة 
الكهرباء واملاء مع إدارة الفتوى 
والتشريع في هذا الشأن منذ 1 

مايو ٢٠٢٠ حتى تاريخه.
6-هل تلقــت وزارة الكهرباء 
واملاء شــكاوى أو تظلمات من 
عاملني في الوزارة بشأن قواعد 
وضوابط ونظم توزيع املكافآت 
اخلاصة مبرحلــة الوباء؟ مع 
تزويدي بأعداد تلك الشكاوى 
والتظلمــات، ومــا قامــت بــه 
الــوزارة جتاه كل شــكوى أو 
تظلم وذلــك منذ 1 مايو ٢٠٢٠ 

حتى تاريخه.
7- هل أبدى ديوان احملاســبة 
أو جهــاز املراقبني املاليني أية 
ماحظات أو توجيهات بشأن 
تطبيــق الضوابــط والقواعد 
اخلاصة مبنح املكافآت للعاملني 
في وزارة الكهرباء واملاء ملواجهة 
وباء كورونا أو أثناء التطبيق 
حاليا؟ مع رجاء موافاتي بنسخ 
من تلك املاحظات والتوجيهات 
أو املخالفــات وموقف الوزارة 
جتاه كل ماحظة أو توجيه أو 
مخالفة وذلك منذ 1 مايو ٢٠٢٠ 

حتى تاريخه.
وطالب في سؤاله املوجه إلى 
وزير الصحة الشــيخ د.باسل 
الصباح، تزويده وإفادته باآلتي:
القــرارات والتعاميــم  1- كل 
والنظــم الذي وضعتها وزارة 
الصحة تنفيذا لقرارات مجلس 
الوزراء وقرارات وتعاميم ديوان 
اخلدمة املدنية ووزارة املالية 
منــح مكافــآت للعاملــني فــي 
اجلهــات احلكومية أثناء أزمة 
كورونــا، متضمنــه ضوابــط 
منح املكافــآت وآليات التنفيذ 
واجلهات املعنية بتطبيق تلك 
القرارات والتعاميــم للتنفيذ 
والنســب املئويــة فــي منــح 

بتنفيذ ما ورد في كتاب أمني عام 
مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 
٢7 مايو ٢٠٢٠ واملوجه لوزير 
التجارة والصناعة بشأن اآللية 
املقترحة ملنــح مكافآت مالية 
للعاملني في القطاع احلكومي، 
وعلى أي أســاس مت األخذ مبا 

ورد في هذا الكتاب؟.
6-هل قامت وزارة الصحة بأخذ 
رأي إدارة الفتوى والتشــريع 
القانونــي بشــأن الضوابــط 
املئويــة  واآلليــات والنســب 
بشــأن منح املكافآت للعاملني 
فــي وزارة الصحــة املواجهني 
لوبــاء كورونــا، وهــل متــت 
دراسة االبعاد واآلثار القانونية 
لتحقيق العدالة واملساواة بني 
كل األطــراف، يرجى تزويدي 
مبراســات وزارة الصحة مع 
إدارة الفتوى والتشريع في هذا 
الشــأن منذ 1 مايو ٢٠٢٠ حتى 

تاريخه.
7-هــل تلقــت وزارة الصحة 
شكاوى أو تظلمات من عاملني 
الــوزارة بشــأن قواعــد  فــي 
وضوابط ونظم توزيع املكافآت 
اخلاصــة مبرحلــة الوباء، مع 
تزويدي بأعداد تلك الشكاوى 
والتظلمــات، ومــاذا قامت به 
الــوزارة جتاه كل شــكوى أو 
تظلم وذلــك منذ 1 مايو ٢٠٢٠ 

حتى تاريخه.
8- هل أبدى ديوان احملاسبة 
أو جهاز املراقبــني املاليني أي 
ماحظات أو توجيهات بشأن 
تطبيــق الضوابــط والقواعد 
اخلاصة مبنح املكافآت للعاملني 
في وزارة الصحة ملواجهة وباء 
كورونا أو أثناء التطبيق حاليا، 
مع رجاء موافاتي بنســخ من 
تلك املاحظــات والتوجيهات 
أو املخالفــات وموقف الوزارة 
جتاه كل ماحظة أو توجيه أو 
مخالفة وذلك منذ 1 مايو ٢٠٢٠ 

حتى تاريخه.
وقــال فــي مقدمة ســؤاله 
املوجه إلــى وزير النفط خالد 
الفاضل، إن مجلس الوزراء قام 
في شــهر مايو املاضي باتخاذ 
قــرار مبنــح مكافــآت ماليــة 

مع تزويدي باملراسات املتبادلة 
بني الوزارة وبني كل جهة متت 
اإلشــارة اليها فــي هذه الفقرة 
من الســؤال منــذ 1 مايو ٢٠٢٠ 

حتى تاريخه.
3- مــا األســس القانونية أو 
املاليــة  أو اجلوانــب  الفنيــة 
فيمــا يتعلق بوضــع ضوابط 
مرتبطة بتحديد نسبة مئوية 
من العاملني في وزارة الكهرباء 
واملاء ممن يستحقون املكافأة 
املاليــة؟ وهل هذا هو جزء من 
قرار ملجلس الوزراء ام انه قرار 
لديوان اخلدمة املدنية ووزارة 
املاليــة أو انه قــرار صادر من 
وزارة الكهربــاء واملاء يخالف 
الرئيســي ملجلــس  التوجــه 
الوزراء؟ وبافتراض صحة هذا 
التوجه )مع حتفظنا بشــأنه( 
مــا أســس وضوابــط تطبيق 
آليــة النســبة املئويــة ومــن 
يحددها ومن يحدد أسماء من 
يستحقون وما صاحياتهم في 
وزارة الكهربــاء واملــاء وكيف 
تضمن الوزارة عدالة التوزيع 

واالختيار؟
4-هــل قامــت وزارة الكهرباء 
واملاء بتنفيذ ما ورد في كتاب 
السيد أمني عام مجلس الوزراء 
الصادر بتاريخ ٢7 مايو ٢٠٢٠ 
واملوجه ملعالي وزير التجارة 
والصناعة بشأن اآللية املقترحة 
ملنح مكافآت مالية للعاملني في 
القطــاع احلكومــي؟ وعلى أي 
أســاس مت االخذ مبــا ورد في 

هذا الكتاب؟
5-هــل قامــت وزارة الكهرباء 
واملــاء بأخــذ الــرأي القانوني 
إلدارة الفتوى والتشريع بشأن 
الضوابــط واآلليات والنســب 
املئوية بشــأن منــح املكافآت 
للعاملــني فــي وزارة الكهرباء 
واملاء املواجهني لوباء كورونا؟ 
وهل متت دراسة األبعاد واآلثار 
القانونيــة لتحقيــق العدالــة 
واملســاواة بــني كل األطراف؟ 
يرجى تزويدي مبراسات وزارة 
الكهرباء واملاء مع إدارة الفتوى 
والتشريع في هذا الشأن منذ 1 

مايو ٢٠٢٠ حتى تاريخه.

محمد الدالل

جزء من قرار ملجلس الوزراء، 
أم انــه قــرار لديــوان اخلدمة 
املدنيــة ووزارة املالية أو انه 
قرار صادر من وزارة الداخلية 
يخالف التوجه الرئيسي ملجلس 
الوزراء، وبافتراض صحة هذا 
التوجه )مع حتفظنا بشأنه( ما 
أســس وضوابط تطبيق آلية 
النســبة املئوية ومن يحددها 
ومن يحدد أسماء من يستحقون 
وما هي صاحياتهم في وزارة 
الداخلية وكيف تضمن وزارة 
التوزيــع  عدالــة  الداخليــة 

واالختيار.
وقال في سؤاله املوجه إلى 
وزير النفط، إن مجلس الوزراء 
قــام فــي شــهر مايــو املاضي 
باتخاذ قرار مبنح مكافآت مالية 
للعاملــني واملوظفني العاملني 
أثناء مواجهة انتشــار الوباء 
ومن هم فــي مقدمة الصفوف 
ملواجهة الوباء في كافة أجهزة 

الدولة.
وطالــب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
القــرارات والتعاميــم  1- كل 
والنظم التــي وضعتها وزارة 
الكهرباء واملاء تنفيذا لقرارات 
الــوزراء وقــرارات  مجلــس 
اخلدمــة  ديــوان  وتعاميــم 
املدنيــة ووزارة املاليــة منــح 
مكافــآت للعاملني في اجلهات 
احلكومية أثناء أزمة كورونا، 
متضمنة ضوابط منح املكافآت 
وآليات التنفيذ واجلهات املعنية 
بالوزارة بتطبيق تلك القرارات 
والتعاميم للتنفيذ، والنســب 

احلويلة: كم عدد األحكام الصادرة بعودة 
الكويتيني العاملني بالقطاع النفطي إلى العمل؟

وجــه النائــب د.محمد 
احلويلة ســؤاال إلى  وزير 
النفط ووزير الكهرباء واملاء 
بالوكالة د.خالد الفاضل قال 
في مقدمته: صدرت أحكام 
قضائيــة بإعــادة بعــض 
املوظفــني الكويتيــني فــي 
القطــاع النفطي والذين مت 
فصلهم من أعمالهم واثبت 
النزيه  الكويتــي  القضــاء 
عدم صحة أسباب فصلهم 
عــن العمل وصــدر أحكام 

بإعادتهم للعمل. وأضاف: 
الشــركات  إدارات  أن  إال 
النفطية التابعة ملؤسســة 
البتــرول الكويتية ترفض 
إعادتهــم للعمل، وما زالوا 
هــؤالء املواطنــني با عمل 
ملــدة تصل إلى 3 ســنوات 
ويعانــون فــي ظــل هــذه 
الظــروف فهم لديهم أســر 
ومتضررون من اإلجراءات 
اجلائرة جتاههم وعدم تنفيذ 
أحكام القضاء التي صدرت 

البترول الكويتية بإعادتهم 
للعمل وتنفيذ أحكام القضاء؟
٢- كــم عــدد القضايا التي 
مت صدور أحكام نهائية بها 
لصالح املوظفني الكويتيني 
النفطي  العاملني بالقطــاع 
بإعادتهــم للعمــل منذ عام 
هــذا  ورود  حتــى   ٢٠15
الســؤال؟ مع ذكــر القضية 
وســببها؟ واحلكم الصادر 
بها؟ واإلجراءات التي اتخذت 

بشأنها؟

من احملاكم الكويتية وباسم 
صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهلل ورعاه، 
مع العلم أنهم لديهم اخلبرة 

في هذا القطاع احليوي.
إفادته وتزويده  وطالب 

باآلتي:
1- ملاذا لم تتم إعادة املوظفني 
الذيــن صدرت لهــم أحكام 
الشــركات  قضائيــة ضــد 
التابعة ملؤسســة  النفطية  د.محمد احلويلة

الفضل: السماح بتوظيف الكويتيني
دون الربط بتقدير االحتياج

قدم النائب احمد الفضل 
اقتراحا برغبة جاء فيه:  ملا 
كانت الهيئة العامة للقوى 
العاملة تطبق تقدير احتياج 
العمالة للشركات واملؤسسات 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
بــني  بالدمــج  واملتوســطة 
العمالــة الوطنية والعمالة 
احتســاب  عنــد  الوافــدة 
العمالــة املقدرة، مبا يحول 
توظيــف  إمكانيــة  دون 
العمالــة الوطنيــة متى مت 
اســتيفاء العدد من العمالة 

الوافــدة، ونظــرا لرغبــة الكثيــر منهم في 

توظيــف الكويتيــني فإنهم 
يصطدمــون برفض الهيئة 
بحجة جتــاوز العدد املقدر 
لهم من العمالة باحتسابهم 
من مت تعيينهم من الوافدين. 
لذا فإنني أتقــدم باالقتراح 
التالــي: الســماح  برغبــة 
واملؤسســات  للشــركات 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
بتوظيــف  واملتوســطة 
الكويتيــني دون ربــط ذلك 
املقــدرة  العمالــة  بعــدد 
لاحتيــاج من قبــل الهيئة 

العامة للقوى العاملة.

الدالل يطلب ضوابط القرارات والتعاميم والنظم اخلاصة مبنح 
مكافآت مواجهة  »كورونا« وآليات التنفيذ والنسب املئوية

استفسر عن األسس القانونية والفنية واجلوانب املالية الالزمة لذلك

أحمد الفضل

العدساني: سأعرض شبهات مالية في جلسة طرح الثقة 
كشــف النائــب ريــاض 
العدساني عن وجود تقارير 
من وحــدة التحريات املالية 
الكويتية تخص شبهات مالية 
وشبهة غسيل أموال وتضخم 
حسابات لبعض النواب في 
مجلس األمــة احلالي، وهم 
جزء ممن أعلنوا جتديد الثقة 

بوزير املالية.
وأضاف العدســاني أنه: 
كان األصــل أخــذ املوضوع 
باالعتبار واالهتمام واجلدية 

وعــدم املماطلــة فــي القيام 
بإجراءات اإلحالة إلى اجلهات 
القانونية املختصة ثم متابعة 
القضايــا عنــد اإلحالــة إلى 
النيابة، السيما مع خطورة 
مثــل هذه القضايا وإمكانية 
تأثيرها على ســمعة الباد 

ومكانتها الدولية.
وأكــد أن هــذا التراخــي 
يتحمله وزيــر املالية كونه 
املسؤول سياسيا عن وحدة 
الكويتية،  املالية  التحريات 

لذلك أعلن أنه بجلسة طرح 
الثقة في وزير املالية أتعهد 
بعرض تلك الشبهات املالية، 
ومــن ثــم سيســلم رئيس 
الــوزراء ملفا كاما  مجلس 
التخــاذ اإلجــراءات الازمة 
بهذا املوضــوع، موضحا أن 
امللف يحتــوي على تقارير 
وبيانات مالية وكل التفاصيل 
التي تتعلــق بنواب حاليني 
متورطني في شبهات مالية 
وتضخم احلسابات البنكية.

مشــيرا إلى أنــه كان يجب 
القيــام باإلجراءات املطلوبة 
وأنــه ال يجــوز تعطيل هذا 
املوضوع املهم جدا ألي سبب 
كان، خاصة حتى ال يتحقق 
نــوع مــن أنــواع تعــارض 
املصالح بسبب االستجواب 
والتصويت على طرح الثقة.
وشــدد العدســاني على 
حجم املســؤولية وجسامة 
هذه القضية وأنه من الواجب 
القيام بإجراء عاجل بشأنها،  رياض العدساني

في الشركات واملؤسسات وأصحاب املشاريع الصغيرة

دمج العمالة الوطنية بالوافدة يحول دون إمكانية التوظيف
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كن أنت وكفى

إضاءات

هبة أنور اللهو

أحاول من خالل هذه املقالة تســليط 
الضوء على بعض املالحظات التي لألسف 
طفت على الســطح خالل الفترة احلالية 
الصيدليات،  واملتعلقة بأوضاع بعــض 
والتي لألسف تشهد تغييرا في نشاطها 
األساســي (بيع األدوية)، إال أن عمليات 
البيع أصبحت تشمل مواد التجميل التي 
تشهد رواجا كبيرا من مختلف الصيدليات 
إلى أن أصبحت هذه املواد سلعة رئيسية 
أكثر مــن األدوية، وهناك  بالصيدليات 
عروض وخصومات ملواد التجميل واملكياج 
يتم اإلعالن عنها، بل إن بعض الصيدليات 
ترسل مسجات لبيان تلك العروض إضافة 
إلى قيام بعــض الصيدليات بتخصيص 
للبيع والرد على استفســارات  موظفة 
النساء، وال نعرف هل هي صيدالنية أو 

خبيرة جتميل.
أيضا املالحظة الثانية تتعلق بتواجد 
أعداد من املوظفني داخل الصيدلية حتى 
اصبحنا ال نعرف الصيدلي من احملاسب 
أو العامل، فاجلميع يلبس (بالطو) أبيض 
ويردون على االستفســارات إذا تواجد 
أكثر من شخص للشراء من الصيدلية. 
إضافة إلى أن هناك مالحظة أخرى جديرة 
الغالبية عندما  باالهتمام وأكيد الحظتها 
تطلب دواء معينا فإن الرد يأتيك سريعا 
بوجــود نوع آخر أفضــل، وهذا يكون 
بســعر غاٍل حيث يتم الترويج ملنتجات 
بعض الشركات دون التركيز على الدواء 
املطلوب وال يحظى باالهتمام خاصة إذا 

كان سعره رخيصا.
لذلك بات مــن الضروري على فرق 
التفتيش القيام بدورهم الرقابي وحتديد 
وإلزام الصيدليات ببيع األدوية على عكس 
الوضع احلالي أســوة مبا هو متبع في 
بعض الدول التي حتدد صيدليات معينة 
تختص ببيع املستلزمات الطبية وأخرى 
لبيع األدوية على عكس الوضع عندنا.. 

«بيع كل شيء».
أخيــرا: القرار األخير بإضافة بعض 
املنتجات الغذائية من أجبان وحلوم ضمن 
البطاقة التموينية ليست له فائدة ألن الفرق 
بأسعارها في مراكز التسوق واجلمعيات 
التعاونية قليل جدا وتكاد تكون أسعار تلك 
املنتجات أرخص خالل فترة املهرجانات.
 on) ختاما... جناح فكرة الشراء عبر
line) ال يعطي أصحــاب بعض احملالت 
واملشاريع الصغيرة املبرر لتحصيل رسوم 

توصيل ُمبالغ فيها.

«يعلم اهللا أني حاولت أن أكون مثلكم، 
أيها الغارقون في القطيع، وها أنا يائس، 
بالكامل، مخنوق، وكأمنا  يائس ومشوه 

أحدهم حشر السماوات في حلقي».
فرانز كافكا - فنان، كاتب (١٨٨٣ - ١٩٢٤).

استوقفتني هذه املقولة للكاتب كافكا، 
وكأنه يصف حال كثير من الناس في عاملنا 

الغارق في آخر الصيحات 
و«الهبات» كما نسميها بلهجتنا، جتد 
كثير من الشــباب واألطفال رمبا أسرى 
آلخر ما طرح ما عالم أصبح يصنع نسخا 
من البشر بشكل مخيف، نسخ قد تتشابه 

باملالمح باللباس وطريقة الكالم.
فكن أنت بشــكلك الفريد، مبنطقك 
وأسلوبك الذي مييزك، بلباسك الذي تختاره 
أنت ويعجبك وليس لكونه (املوضة) لهذا 
العام. أن حترص حتى عند انتقاء حذائك، 
على أن يكون مريحا ال يؤثر على صحة 
قدمك وظهرك بالدرجــة األولى، وليس 
بســبب اإلعالنات التي يرفعها املشاهير 
على حســاباتهم على حســاب صحتنا 

وذوقنا العام.
أن تكون أنت بروحك التي تتعاهدها 
لترتقي بها، لتطورها لتظل مشرقة قوية، 
فال تسمح ألي مخلوق وأطماعه بأن يطفئ 
نورها، عندما تكون أنت، ســتكون حرا 
طليقا، ستكون سيد نفسك، تلبس كيفما 
تشاء وتشتري كيفما حتب وبالطريقة التي 
تريد حسب دخلك وحسب ذوقك، ليس 
هناك ما يستدعي إلرهاق ميزانيتك لتشتري 
ما يفوق ميزانيتك حتى تظهر بشكل معني، 
ألنك أنت وجوهرك أغلى وأثمن من تلك 
الكماليات، أنت بعقلك وفكرك، أنت بأخالقك 
العالية، أنت بتواضعك، أنت بإنسانيتك، 
أنت بإجنازاتك. أن تكون أنت باهتماماتك 
املميزة وطموحاتك وأسلوبك اخلاص، أن 
تصنع نفســك فال تكون نسخة مكررة 

في هذا العالم.
أن تكون أنت بجمال روحك، بذوقك 
الفريد، بثقتك العالية بنفسك واختياراتك 
أن تكون أنت بحبك لذاتك وتقبلك لنفسك 
ولعيوبك - فمن منا كامال -، أن تكون أنت، 

وتعلم يقينا أنك بصمة لم ولن تتكرر..
كن أنت وكفى..

ومحدد تتوجه إلى حتقيقه بعينه وقيم 
عظيمة تســعى للوصول إليها فإن كل 
نشاطاتك ستسير شــيئا فشيئا لكي 
تنتظم وتتناســق لتحقيق هذه الغايات 
النبيلة ولدى أي محاولة من لدن األفكار 
الغريبة للدخول في  السلبية واملشاعر 
ذاتك فإنها سرعان ما ستتحول إلى االجتاه 
الذي اخترته منذ البداية، وذلك بفضل 
التفكير احملوري األساسي الذي كنت قد 
وضعته منذ الصباح في عقلك وفي قلبك، 
وبذلك ميكنك تسجيل هذا اليوم كإجناز 
رائع ألنك ستكون قد عشت يوما رائعا 
بهدف نبيل روحي وهو ليس يوما وحيدا 
وحسب، بل سترى أن بقية أيام عمرك 
ستتنور وتصبح على منواله وشاكلته.

وهكذا نحيــا حياة نابضة باإلجناز 
والنجاح والعطاء املتجدد وبأهداف حقيقية 
تغير الواقع الذي يفرض نفســه علينا 

بال رحمة.

وهناك مشكلة أخرى كذلك وهي أنك 
إذا أردت أن حتظى برؤية طبيب استشاري 
فعليك أن تنتظر شهورا حتى يأتيك املوعد 
أو تذهب إلى مستشفى خاص، وإن ألم بك 
مرض مفاجئ فعليك أن تذهب أوال إلى 
املستوصف لكي تأخذ دورا في طابورا 
للمستشفى ثم  طويل لتحظى بتحويل 
تبدأ املعاناة احلقيقية على أبواب الطبيب 
الذي يحتشد أمام بابه العشرات كل يريد 
ان يدخل إلى الطبيب وإذا كشــف عنه 
الطبيب وكتب له وصفة طبية وإذا كان 
حظه جيدا يجد الدواء واذا كان حظه عاثرا 
يفاجأ بأن الدواء غير موجود وترجع الى 
الطبيب حتــى يكتب لك دواء آخر، البد 
أن توفر الدولة جميع األدوية باختالف 
أنواعها، وهللا احلمد والشكر نحن دولة 
غنية بخيراتها، وهذه مســؤولية وكيل 

الوزارة املساعد لشؤون األدوية.
اللهم احفــظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من كل مكروه، وعجل 
لنا وللعالم أجمع يا رب بزوال هذه الغمة 
وترجع األمور كما كانت وأحسن، وأسأله 
تعالى أن يعجل بشفاء أميرنا الغالي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد شفاء 

ال يغادر سقما.. اللهم آمني.

الصليبيون بقيادة ريتشارد قلب األسد 
ضد األيوبيني بقيادة صالح الدين األيوبي، 
والذي أمر بإعدام كل احلامية املسلمة بعد 
استسالمها. وشاركوا أيضا في معركة 
أرسوف الشهيرة والتي بسبب هتافاتهم 
«للقديس جرجيس» زعزعوا ثقة اجليش 
املسلم والتي هزم فيها صالح الدين األيوبي 

أمام ريتشارد قلب األسد.
في ١٢٧٨ بدأت الفرقة العسكرية بتغيير 
الزي العسكري إلى اللون القرمزي باألخص 
بني القادة، وفي سنة ١٥٣٠ استقرت في 
مالطا حتى ١٧٩٨، بسبب هجمة من نابليون 
بونابارت وهو في طريقه إلى مصر بطريقة 
مراوغة وبحجة استراحة جيشه بامليناء. 
يتغلغل الفرســان ويكبر نفوذ هذه 
الفرقة العسكرية حتى يصبح أعضاؤها 
أحد نبالء وجزء مهم من العائلة احلاكمة 

البرتغالية، وأيضا البرازيلية.
ينتقل فيما بعد كل فرســان فرقة 
القديس يوحنا إلى روما ويستقرون هناك 
حتى يومنا هذا. يصب هدف هذه اجلماعة 
حاليا في العلوم الطبية ومساعدة املرضى 
حول العالم وجتديد العالقات الديبلوماسية 
الدول بدون أي تدريبات عسكرية،  بني 

بهدف ونوايا نبيلة إلنقاذ البشرية.
دمتم مبستقبل مشرق..

أن تبــدأ نهارك، فــإذا أردته أن يكون 
مفعما باالمتنان والتسامح عليك وعلى 
من حولك وعلى جميع خلق اهللا، فيجب 
عليك منذ الصباح التوجه وتنوير الفكرة 
إليها  اجلوهرية والتي ستدور وجتذب 
جميع األفكار املتدفقة من روحك وعقلك، 
فإذا كان لديك كل يــوم هدف واضح 

الدول بســبب خطورة مرض كورونا، 
مما زاد مأساة األطباء واملمرضني بعدم 
السفر إلى بلدانهم في عطلة عيد األضحى 
وقضاء اإلجازة بــني أهلهم. والبد من 
وزارة الصحة، وعلى رأسها الوزير الشيخ 
د.باسل الصباح، أن يتحركوا سريعا حتى 
ال تصبح كارثة كبيرة في االســتقاالت 
واألعــداد في تزايد والبــد للطبيب أو 
املمرض أن يرتاح نفســيا وماديا حتى 
يعطي كل مــا لديه، فيكفي هؤالء كثرة 
املراجعني وأزمــة كورونا وعجز وزارة 
الصحة عن أن توفــر لهم احلماية في 

كل شيء.

ممكن من علوم الطب. فهدف تأسيس هذه 
اجلماعة هو حماية املسيحني في القدس 
وحماية املدينة، حتت شعار «دفاعا عن 

الدين ومساعدة الفقراء». 
ولكــي تعكس هــذه اجلماعة روح 
التواضع بني املســيحيني، كان يرتدي 
منتسبيها مالبس حربية بسيطة غامقة 
ومزينة بصليب أبيض كبير على الصدر 
والدرع واخلوذة فقط. وفي ١١٣٦ زاد عدد 
أعضاء ومنتسبي فرقة القديس يوحنا، 
فساهم ذلك بتواجد أراض جديدة وقصور. 
فتصبح وبشكل رسمي الفرقة العسكرية 
األقوى واألشرس واألكثر شهرة. حيث 
إنها شاركت في حصار عكا الذي فرضه 

الذهنية والشعورية وكذلك سيكون بقية 
نهارك متناغما مع السالم والهدوء الروحي 
أو العكس، ومبعنى آخر فإنك أنت من 
يكنس ويزيل احلصى عن طريقه منذ 
بداية اليوم أو بالعكس فأنت من سيزرع 

كل املنغصات والسلبيات لبقية النهار.
لذلك تعلم وتدرب كيف يجب عليك 

كورونا ومن قبل هذه األزمة وما يرونه 
دائما من تكرار حوادث االعتداء عليهم 
بالضرب والشتم من أناس ال يحترمون 

هذه املهنة وغيرها.
واألطباء واملمرضون حرمتهم وزارة 
الصحة من إجازاتهم الرسمية بعدما صدر 
قــرار لهم مبنحهم ١٥ يوما إجازة فقط، 
علما بأن هؤالء لديهم رصيد من اإلجازات 
الكثيرة، واحلل لهذه املشكلة هو توزيع 
اإلجازات على فترات مختلفة، لكي يحظى 
كل طبيب بحقه فــي اإلجازة والراحة، 
واملشكلة األخرى كذلك هو وقف قرار 
الطيران، ومنع دخول القادمني من بعض 

وقيادة رهبان القديــس بينيتو والذين 
يتميزون بلون املسوح األسود. 

بالرغم من العمل الشاق واملساعدات 
الطبية التي قام بها رهبان الدير للمرضى 
واجلرحى، إال أن احلروب مازالت مستمرة 
بفرســانها وعدد اجلرحــى في ازدياد. 
فأصبح من الصعــب نقل اجلرحى من 
أرض املعركة إلى الدير أو إرسال رهبان 
بسطاء للمســاندة. فقام كبير الراهبني 
في الدير جيرارد توم، بتأســيس فرقة 
عسكرية صليبية محاربة تسمى الفرقة 
االسبتارية، فرقة القديس يوحنا، في مالطا. 
والتي تأمر كل منتســبيها من الشباب 
بتعلم جميع الفنون احلربية وأكبر قدر 

مع إشراقة كل صباح وقبل أن نبدأ 
بــأي فعل يجــب أن نتوقف حلظة مع 
أنفسنا لكي تستلهم أرواحنا الطمأنينة 
والسالم ولكي نرتبط مع خالقنا العظيم 
بواسطة الصالة والتأمل ليبدأ يومنا بسالم 

وراحة بال.
عندما يخيم الظالم في مكان ما من 
املهم جدا أال نتخبط مسرعني في الظالم 
لكي نلتقط غرضا ما، أو أن نباشر عمال ما، 
فالصحيح أن نشعل مشعال منيرا يضيء 
لنا الطريق، وهكذا فإننا هنا ينبغي أن 
نبدأ في جتميع أشالء ذاتنا لكي نعرف 
كيف نتحرك ألننا في العتمة سنتخبط 
يسارا وميينا، والبد أننا سنرتطم بكل ما 
هو حولنا وفى النهاية سنجد أننا لم نقم 
بالشيء الصحيح كما متليه احلكمة علينا.
إن ســاعات النهار ستتجه بحسب 
االجتاه الذي سنعطيه نحن لها منذ الصباح 
بسبب ما نفكر وما نشعر، أي بحالتنا 

العالم كله يعيــش حالة صعبة جدا 
بسبب انتشار مرض كورونا املستجد، 
كفانا اهللا وإياكم شر هذا املرض اخلطير 
وغيره، والكويت كباقي دول العالم تعيش 
نفس هــذه الظروف، ونحن نثمن دور 
الكويــت وما تقوم به جتــاه املواطنني 
واملقيمني. وأود أن أشــير إلى مشكلة 
تــكاد تواجه وزارة الصحة، وهي تزايد 
الضغــوط يوميا وتقدم مــا يزيد على 
١٥٠طبيبا وممرضا باالســتقالة بسبب 
الضغوط الكبيرة التي يواجهها هؤالء في 
العمل، بينما العالم كله يسعى إلى جذب 
مثل هؤالء األطباء واملمرضني بتقدمي جميع 
احلوافز واملغريات املادية واملعنوية لهم.

وقــد قــدم األطبــاء واملمرضون 
استقاالتهم بســبب الشكاوى املتعددة 
والكثيرة حــول حرمانهم من حقوقهم 
في اإلجازات واملكافآت، والغربة جاءت 
لتحســني حالتهم املعيشية، في املقابل 
يجد هؤالء األطباء واملمرضون مغريات 
كثيرة تقــدم لهم في اخلارج من جميع 

دول العالم سواء أجنبية أو عربية.
وال يالم هؤالء األطباء واملمرضون 
جزاهم اهللا ألف خير على ما يقومون به 
من أعمــال كثيرة وعديدة في ظل أزمة 

في أواخر القرن احلادي عشر وحتى 
القرن الثالث عشر بدأت حمالت وحروب 
دينية دموية على يد الفرسان حتت شعار 
وراية الصليب املسيحي من أجل الدفاع 
عن األراضي املقدسة والدفاع عن الدين 
املســيحي والتي أطلق عليها فيما بعد 

باحلمالت الصليبية. 
يصبح العنف منطا متداوال وتبدأ معه 
هجرات األوروبيني إلى األراضي املقدسة، 
والتي بدورها تسببت في انتقال العديد 
من األمراض وانتشار رهيب للقوارض 
كالفئران واحلشرات نتيجة اجلثث املتعفنة 
والدمــاء املراقة فــي أرض املعركة التي 

يسميها اإلنسان باملقدسة.
كان البد من البدء بإيجاد حلول جذرية، 
واألخذ بعني االعتبار حماية املدينة املقدسة 
ذات الشوارع الضيقة والتي تنصهر فيها 
ثالثة أديان، املسيحية واليهودية واإلسالم. 

انها القدس عروس املدائن. 
احلملــة الصليبية األولى تنتهي في 
ســنة ١٠٩٩ ويتم تأسيس دير القديس 
جوان باوتيستا بنفس السنة، ليكون مكان 
استراحة احلجاج املسيحني وزوار املدينة 
املقدسة. وأيضا كمصحة للمرضى، حيث 
مت بناء مستشفى متكامل داخل هذا الدير 
ملعاجلة املرضى باملدينة حتت إشــراف 
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النوخذة عيسى بشارة.. 
وكتابي القادم

ومضة

 د.وليد حمد السيف *

النوخذة العود .. 
ليلة كاملة بالبحر

املوقف السياسي

عبد احملسن احلسيني

لم أعرفه ولم يعرفني شــخصيا، ولكن عشقنا 
للبحر وإرثه هو الســبب في تعارفنا. كان ذلك في 
شهر يوليو ٢٠١٢، عندما اتصلت به ملقابلته بخصوص 
كتابي اجلديد حول التراث البحري الكويتي. وفي أول 
لقاء معه، عرضت عليه مسودة الكتاب التي تتضمن 
صورا كثيرة للبحارة والســفن الشراعية. وأكثر ما 
شد انتباهه صور البحارة الذين ركبوا معه في سفينة 
«فتح اخلير» والســفن األخرى التي قادها، وسألني 
بانبهار: «أشلون حصلت على هذه الصور؟!» فقلت: 
«من أصحاب الفرق البحرية الشــعبية»، حيث كان 
معظم أعضائها القدماء بحــارة ومجادمه (ومفردها 

مجدمي وتعني رئيس البحارة).
ثم قال: «الحظت إنك تسميهم في الكتاب «فنانني 
شعبيني»، وأنا أفضل تسميتهم بـ «الرجال»، أحتطهم 
على ميناك، ولهم الفضل ـ بعد اهللا ـ في بقائي على 
قيــد احلياة. أنا املفروض ميــت غرقا في منتصف 
األربعينيات، ولكن اهللا لطف فيني، وبحارتي لقوني 
في البحر بعد بحث دام ثماني ســاعات في الظالم 

واألمواج».
ســألته «هل مازلت متواصال مع بحارتك؟» فرد: 
«نعم، لم أتركهم أبدا منذ أن وقف السفر الشراعي. كنت 
أحرص على أن أكون حاضرا في أفراحهم وأحزانهم. 
وملا مات معظمهم، صرت أتواصل مع أوالدهم وأقوم 
بتوجيبهم. واآلن، ألنني ال أســتطيع املشي، صرت 

أتواصل معهم بالتلفون».
«يقولون عنك إنك «أسد» في البحر، و«حمل وديع» 
في البر؟»! نظر إلّي وقال «هذا صحيح، ملا يحملوني 
مسؤولية كبيرة الزم أكون «أسد» لكي أرجع السفينة 
ملالكها، والبضاعة لتاجرها، والبحارة ألهاليهم ساملني، 

وبعد إمتام ذلك، ما في داعي أكون أسد». 
لقد تعلمت من النوخذة الكثير من املعلومات البحرية 
القيمة التي أثرت كتابي خالل زياراتي املتعددة له. وفي 
مايو ٢٠١٣، أكرمني مبوافقته على كتابة «التصدير» 
لكتابي اجلديد، وقال: يشرفني أن أكتب بحق هؤالء 
الرجال، وبالفعل كتب «التصدير» ووقعه بتاريخ ٢٧ مايو 
٢٠١٣، وبإذن اهللا سيرى الكتاب النور خالل هذا العام.

نسأل اهللا الرحمة واملغفرة واجلنة للنوخذة الكبير 
عيسى يعقوب بشارة، الذي سجل التاريخ البحري 
الكويتي اسمه كأحد أشهر نواخذة السفر التجاري 
الشراعي في الكويت واخلليج العربي، اإلنسان الذي 
عرفوه أهل الكويت بخلقه الرفيع، وعشــقه للبحر، 

ومحبته لبحارته، ووفائه لبلده وأهله وأصدقائه.
* مستشار وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب
ورئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

د.يعقوب احلجي سرد هذه القصة عن النوخذة 
العم عيســى بشارة في كتاب تاريخي جمع فيه كل 
نواخذة الكويت. جاء في الكتاب قصة سقوط النوخذة 
العود عيسى بشارة في البحر وهو يحاول تخليص 
الشــراع من عائق علق بــه.. إال أن  الهواء التارس 
(القوي) قذف به بالبجر، وافتقد البحرية نوخذاهم، 
فجمعوا أنفسهم يبحثون عنه حتى أظلم الليل.. فنزل 
البحارة بســفينة صغيرة يبحثون عنه في البحر،  
فهداهم ربهم إلى موقــع النوخذة الذي كان يقاوم 
بكل شراســة وقوة وجرأة كبيرة، فسمع صوتهم 
فأخذ يناديهم، فتوجهوا نحو مصدر صوته فحملوه 

وعادوا به إلى اللنچ الكبير.
 وبعد أن رجع النوخذة الكبير إلى ســفينته عاد 
ليأخذ مكانه في قيادة سفينته، ال شك في أنها شجاعة 
لم نسمع عن مثل هذه الشجاعة واملغامرة التي قام 
بهــا النوخذة العود ولقد كان النوخذة العود أن قاد 
كل السفن وعلى رأســها سفينة «فتح اخلير» ملك 
التاجر محمد ثنيان الغامن، ومن جملة الســفن التي 
تولى القيادة فيها سفينة التاجر يوسف داود املرزوق.

النوخذة العود العم عيســى بشارة تعلم ركوب 
البحر من والده النوخذة يعقوب أحمد بشارة، فهو 
والد الدكتور املرحوم أحمد بشارة الذي وافته املنية 
وهو في معترك العمر، ولقد أثر هذا في نفس والده 
النوخذة الذي حتدى كل أهوال البحر إال أن حزنه على 
ابنه الدكتور أحمد أقعده وكان تردده قليالً باستثناء 

ديوان يوسف الشاهني الغامن.
وكنت ألقــاه دائماً في ديوانيــة النوخذة على 
العسعوســي بالعديلية وكان حضوره يضفي على 
املجلس شيئا من الوقار، ولم يتأثر بكبر سنه في أن 
يشارك احلاضرين في حوارات مختلفة كان يتحدث في 
السياسة واملشاكل التي يتحدث عنها رواد الديوانية، 
كان حاضراً ومشاركاً في كل حديث، وال يتحدث عن 
جوالته في األسفار إال عندما يلقي البعض السؤال 
عن أسفاره في البحر، كان يتحدث بكل تواضع دون 
أن ينسب إلى نفسه مغامراته في البحر، وقد اشتهر 

باجلرأة في أسفاره بالبحر.
هكذا يكون الرجال الذين اشــتهروا بشجاعتهم 
وجرأتهم، لقد عاش كأي إنسان متواضع في كل شيء 
ولم يكن يتظاهر بأي نوع من املزايا التي يتميز بها، 
هذا هو العم النوخذة العود عيسى بشارة أينما جلس 
التفت حوله قلوب ومحبة اجلالسني ملا يتمثل به من 
وقار وخلق رفيع وحقاً إنه العود في كل شيء، وال 
يســعنا إال أن نبتهل إلى املولــى القدير أن يتغمده 
بواســع رحمته ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته 

مع الصاحلني األبرار.
ِ َوِإنَّا ِإلَيِْه َراِجُعوَن. وإنَّا ِهللاَّ

يقول اهللا تعالى:- (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا 
اِبِريَن). َ َمَع الَصّ َالِة  ِإَنّ اَهللاّ بِْر َوالَصّ ِبالَصّ

اخلدمات الصحية مع انتشار وباء كورونا 
(كوفيد- ١٩).. كلها أمور جعلت من لبنان 
دولة مفككة.. ولهذا عليها ان تعيد اإلعمار 

من جديد لتعود الى سابق عهدها. 
وال شك أيضا ان تفجير مرفأ بيروت 
٢٠٢٠ م يعود بالذاكرة ما حدث في ٢٣ 
أكتوبر ١٩٨٣ م حــني وقعت تفجيرات 
بيروت عن طريق شاحنتني مفخختني 
(هجوم انتحــاري) راح ضحيتها ٢٩٩ 

جنديا أميركيا وفرنسيا.
كلمة أخيرة: تبقى بيروت دائما في القلب.. 
ولعل هذه اللحظات نستلهم فيها قصيدة 
الراحل نزار  «آه يا بيروت» للشــاعر 
قباني.. وصاغها حلنا موســيقار قطر 
الراحل عبدالعزيز ناصر.. تقول كلماتها:

آه يا بيروت يا صاحبة القلب الذهب
سامحينا إن جعلناك وقودا وحطب
ر ط ة ق ع ام ج الم ب اذ اإلع ت * أس

الظروف املفاجئة واحملنة غير املتوقعة.
وبالرغم من الدمار الذي حل بلبنان 
اليوم اال ان جميع الفصائل واألحزاب 
مطالبة بتوحيد صفوفها حتى ال تنجر 
البالد الى دمار سياســي اخر.. خاصة 
ان أزمة اجلوع وانتشار الفساد وتردي 

للحفاظ على املخزونات الغذائية والصحية 
قدر اإلمكان بالرغم من تبرع دول العالم 
للبنان مبساعدات مالية وغذائية وصحية 
ليس لها حدود وهو ما سيساعد احلكومة 
على توفير خدماتها للناس بأسرع وقت 
ممكن حفاظا على سالمتهم في ظل هذه 

انفجار هائل ضــرب مرفأ بيروت 
يوم الثالثــاء املاضي خلّف اآلالف من 
القتلــى واجلرحى.. ويعد اكبر انفجار 
في تاريخ لبنان احلديث.. وهو ما جعل 
العالم بأكمله يندد بهذا احلدث ويقدم 
مساعداته اإلنسانية لهذا الشعب البريء.

وما من شك ان االنفجار كان مبنزلة 
للقطاعني االقتصادي  ضربة موجعــة 
والصحي.. كمــا ان أكثر من ٣٠٠ ألف 
مازالوا في عداد املشردين.. وهناك الكثير 
من املفقودين بجانب أعداد القتلى التي 
تزداد في كل يوم كما يقول التلفزيون 

اللبناني. 
ومن تداعيات االنفجار ونتائجه ان 
احلكومة اللبنانية وضعت عدة مسؤولني 
في مرفأ بيــروت قيد اإلقامة اجلبرية 
واحالتهم للتحقيق مع فرض الطوارئ ملدة 
أسبوعني بجانب اتخاذ كافة االحتياطات 

عالمة استفهام؟

نكبة بيروت

Dr.alkuwari@hotmail.com* د.ربيعة بن صباح الكواري
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فالد دراكيوال.. أمير الظالم

هذا الرجل أحد أسوأ من عرف التاريخ، ويحمل كثيرا 
من األلقاب مثل امير الظالم. اما اشهر ألقابه على االطالق 
فهو بالطبع (دراكيوال) ويعني التنني او الشيطان حتى ان 
كثيرين ال يعرفون اسمه احلقيقي ويعرفونه بهذا اللقب.

هذا الدراكيوال مصاص الدماء األشهر على مر التاريخ 
اسمه احلقيقي فالد تيبيس، وكان امير مملكة (واالشيا) 

وهي اآلن جزء من رومانيا.
عاش دراكيوال في القرن الرابع عشر، وفي (والشيا) 
للناس كابوسا مروعا  بالنسبة  التي كان يحكمها كان 
وكان مجرد ذكر اسمه كفيال بأن يصيب الناس بالذعر، 

بعد ان قام بأعمال وحشية تفوق اخليال.
وتذكر كتب التاريخ انه وبعد ان اصبح دراكيوال حاكما 
لـ (واالشيا) قام بدعوة الفقراء والعجائز واملعاقني من 
ابناء مملكته حلضور وليمة هائلة امر بإعدادها خصيصا 
لهم، وبالطبع لبى اجلميع دعوته وقام هؤالء الضيوف 
املساكني باألكل والشرب وهم ال يصدقون اعينهم، وبعد 
ان انتهوا من االكل سألهم دراكيوال قائال: هل تريدون 
ان تتخلصوا من فقركم وآالمكم لألبد؟ فصاحوا جميعا 
بحماس: نعم! فخرج مع جنوده من قلعته وأقفل أبوابها 
القلعة،  امر جنوده بحرق  الناس، وبكل بساطة  على 
فأشعل اجلنود النار في القصر ليحترق جميع الفقراء 
املسجونني في الداخل، وكانت هذه نهاية مشاكلهم كما 
وعدهم دراكيوال، وقد برر فعلته الشنيعة هذه بأنه كان 
ال يريد ان يكون هناك أي فقير في مملكته، لذا فكان 

احلل األمثل هو التخلص منهم.
وهناك قصص أخرى اكثر وحشية من هذه وأشد 
غرابة، منها ما فعله عندما قام بدعوة مجموعة من النبالء 
لوليمة كبيرة في قصره تقام على  املعارضني حلكمه 
شرفهم، وبينما هم على مائدة الطعام، سألهم دراكيوال 
عن عدد احلكام الذين عاصروهم في واالشيا، فرد عليه 
بأنهم عاصروا عددا كبيرا من احلكام  النبالء قائلني 
التي  الكثيرة  للدسائس واملؤامرات واالغتياالت  نظرا 
حصلت جتاه هؤالء احلكام والتي تؤدي بطبيعة احلال 

الى تغيير احلاكم.
فما كان من دراكيوال اال ان نهض غاضبا وصرخ فيهم 
بثورة فاجأت اجلميع مدعيا بأنهم هم السبب الرئيسي 
وراء كل الدسائس التي كانت حتصل في املاضي والتي 
أدت لتغيير احلكام، فأمر بإلقاء القبض عليهم، وقتلهم، 
وأمر بإرسال الباقني الى منطقة تدعى (بويناري) لبناء 

قلعة فوق اجلبل.

األمم املتحدة

عبدالعزيز املسلم

الكتابة تساعد على التئام اجلروح

تفريغ العواطف واألحاسيس والهموم على ورق 
قد يسرع من التئام اجلروح وشفائها.. هذا ما خلص 
إليه العلماء في مؤمتر اجلمعية النفسية البريطانية، 
ان كتابة املشكالت وما يدور في  الباحثون  وقال 
العقل والنفس من هموم يساعد األشخاص في 

التعامل معها بحكمة وروية.
كما انها حتسن وظيفة جهاز املناعة في مقاومة 
أكبر وتعافي  األمراض وشفاء اإلصابات بفاعلية 
املرضى بصورة أسرع، فقد قام الباحثون مبتابعة 
٣٦ شخصا من نصفهم الكتابة عن اكثر التجارب 
التي مروا بها ازعاجا والتعبير عما شعروا آنذاك 
من مرارة وألم بينما طلب من اآلخرين الكتابة عن 
أمور حيوية مثل هوايتهم وكيف يقضون أوقات 
فراغهم بحيث امضوا ٢٠ دقيقة يوميا ملدة ثالثة أيام 
في الكتابة االنشائية، وخضعوا بعدها لقطع بسيط 
في اعلى الذراع ومتت مراقبة اجلروح ألسبوعني 
فوجدوا ان اجلروح عند افراد املجموعة التي كتبت 
عن جتاربها العاطفية املرة كانت اصغر مما يعني انها 
شفيت بشكل اسرع بينما لوحظ وجود مستويات 
عالية من التوتر واالنزعاج النفسي عند األشخاص 

الذين كانت جروحهم ابطأ التئاما.
أكل األطفال مع الوالدين.. يهذب السلوك

أشار بحث أميركي حديث الى ان املراهقني واألطفال 
الذين يعتادون تناول وجباتهم مع البالغني يشعرون 
بالتوازن النفسي وأوضح البحث انه عندما يتناول 
الطفل الطعام مع والديه فإن ذلك يساعد على جتنب 
املراهق صاحب  ان  البحث  السيئ، وأكد  السلوك 
السلوك السليم هو الذي يتناول وجباته مع والديه 

خمسة أيام أسبوعيا.

ااكلاتااسا

لمتالوللنا

واامذثااةل

طنبحاييقدا

نيةيكقادهم

يااارممارر

ةلللةزاررم

اااجارلحون

لعحبلاعقهت

ملداوبتيشق

تاارهلبقلد

حمثةماةةاد

١ - لقيه مرحبا - حرف نصب (معكوسة)، ٢ - ضد غني - 
أوضاع، ٣ - احترام وإجالل (معكوسة) - اقتل، ٤ - جواري 
- من احلشرات الضارة (معكوسة)، ٥ - متشابهان - عكس 
الن، ٦ - حب - ادور (معكوسة)، ٧ - في الفم (معكوسة) - 
متشابهان، ٨ - عكس يوافق (معكوسة) - اترك، ٩ - جرى 
املاء - طرق، ١٠ - اميرة ويلز الراحلة - من املهن (معكوسة).

األحداث
األمر

الشهور
الذاكرة

كتابة

منتقد
دهر
سنة

الوطنية
حي

توثيق
األيام
أماني

األقدار
الوهم

حقيقة
العتب
البارز

اجلبارة
اإلعالم

١ - فيلسوف يوناني - جواب، ٢ - عليل، ٣ - على رؤوس 
امللوك - قيدن (معكوسة)، ٤ - اضحية - انثى حمار الوحش، 
٥ - عكس املساملة والوداعة (معكوسة)، ٦ - للنفي - ميلك 
قراره بنفسه (معكوسة)، ٧ - الغفران (معكوسة) - متشابهان، 
٨ - حمامة - أجيب (معكوسة)، ٩ - يقدم الطعام والشراب - 

ترجع، ١٠ - من األحجار الكرمية - عشق (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - استقبله - ان (معكوسة)، ٢ - فقير - أحوال، ٣ - تبجيل 
(معكوسة) - اردي، ٤ - اماء - القمل (معكوسة)، ٥ - ن ن - قسا، 
٦ - ود - ألتف (معكوسة)، ٧ - اسنان (معكوسة) - ت ت، ٨ - يعترض 
(معكوسة) - دع، ٩ - سال - دروب، ١٠ - ديانا - حداد (معكوسة).

١ - أفالطون - رد، ٢ - سقيم، ٣ - تيجان - اسرن (معكوسة)، 
٤ - قربان - أتان، ٥ - العنف (معكوسة)، ٦ - ال - يستقل 
(معكوسة)، ٧ - السماحة (معكوسة) - د د، ٨ - ورقاء - أرد 
(معكوسة)، ٩ - نادل - تعود، ١٠ - الياقوت - حب (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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فنـوناالحد ٩ اغسطس ٢٠٢٠

بعد ٨٣ يومًا في املستشفى.. 
«شادي اخلليج» يستكمل عالجه في منزله

تنفيذاً لتوصيات الطاقم الطبي املشرف على حالته الصحية

مفرح الشمري

@Mefrehs
 بعد ٨٣ يوما من العالج في املستشفى 
األميري الذي دخله في ١٥ مايو املاضي، نقل 
«صوت الوطن» شادي اخلليج (عبدالعزيز 
املفرج) الستكمال عالجه في منزله، وذلك 
تنفيذا لتوصيات الفريق الطبي املشرف على 
حالته الصحية باملستشــفى منذ دخوله له 
في ظل استقرار حالته الصحية وخوفا من 
إصابته بالڤيروسات لضعف املناعة في جسمه.

وقد ســارع علي املفرج جنل املطرب 
شــادي اخلليج (عبدالعزيز املفرج) بتنفيذ 
توصيات األطباء ونقل والده إلى املنزل بعد 
أن جهز له غرفة طبية خاصة تشبه «العناية 
املركزة» باملستشفى وحتت إشراف طاقم طبي 
على مدار الساعة خصوصا أن حالة والده 
الصحية مستقرة في الوقت احلالي، حسب 
كالمه لـ«األنباء»، متمنيا من اجلميع الدعاء 
لوالده بأن مين اهللا عليه وعلى كل املرضى 
بالشفاء العاجل والتام، شاكرا «األنباء» على 

سؤالها الدائم عنه.

سليمان الرجيب.. شخصية ال تنسى

مفرح الشمري

@Mefrehs
فقــدت وزارة اإلعــالم وحتديدا 
قطاع اإلذاعة املخرج القدير املهندس 
سليمان الرجيب الذي وافته املنية أمس 
األول «اجلمعة»، والذي يعتبر رحيله 
خسارة إلذاعة الكويت التي عمل بها 
منذ انطالقتها الرسمية األولى في عهد 
الراحل الشيخ عبداهللا املبارك الصباح 
الذي يعتبــر أول رئيس لإلذاعة في 
الفترة بني عام ١٩٥١ و١٩٦٠. واستمر 
الراحل ســليمان الرجيــب في عمله 

باإلذاعة حتى مطلع التسعينيات حيث 
كان من الشخصيات التي ال تنسى في 
أروقة اإلذاعة حلبه وإخالصه في عمله 
وتعاونه الالمحدود مع زمالئه وكان أحد 
البرنامج  التسجيل حللقات  مهندسي 
الذي   الشهير «عالم األسرة»  اإلذاعي 
كانت تقدمه اإلعالمية القديرة عايشة 

اليحيى ألكثر من ٣٠ سنة.
الراحل م.سليمان الرجيب احلديث 
عنــه ال ميل، فهو من الشــخصيات 
اإلعالميــة احملببة للجميــع في كل 
املجــاالت، وكان يحرص على إخراج 
البرامج اإلذاعية التي تبث عبر أثير إذاعة 

البرنامج العام أو الثاني والتي حتمل 
بني طياتها فائدة للمستمع مثل برنامج 
«دروب اخلير» وبرنامج «شخصيات 
ال تنسى»، والذي يسلط الضوء على 
العديد من  شخصيات كويتية قدمت 

اإلجنازات لوطنهم الغالي.
ولتميز الراحل م.سليمان الرجيب 
في مجــال عمله وخبرته الطويلة في 
اإلخراج والهندســة تســلم منصب 
مســؤول البرامج في إذاعة مســقط 
التي انطلقت مطلع السبعينيات تلبية 
لطلب اإلعالمي الكويتي القدير سلمان 
الفهد الذي كان مديرا إلذاعة مســقط 

في تلك الفترة.
وبعد رحيل املخرج القدير سليمان 
الرجيب نتمنى من وزارة اإلعالم أن 
تســتذكر جهود هذه الشخصية في 
تأسيس إذاعة الكويت وذلك من خالل 
إطالق اسمه على أحد االستديوهات 

في اإلذاعة.
وبهــذه املناســبة احلزينة تتقدم 
«األنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي 
واملواساة، سائلني املولى عز وجل أن 
الفقيد بواسع رحمته ويدخله  يتغمد 
فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

مهندس «عالم األسرة» اإلذاعي ومسؤول البرامج في إذاعة مسقط خالل السبعينيات

الراحل م.سليمان الرجيب أيام الستينيات في انطالقة إذاعة الكويت

قدمت مسلسلي «ليالينا ٨٠» 
و«حواديت الشانزلزيه»..فهل 

اصبحت متخصصا في املسلسالت 
التاريخية؟

٭ هــذه األعمــال الدراميــة ال يتم 
تصنيفهــا علــى انهــا تاريخية أو 
سياسية لكنها أعمال ترصد وتكشف 
حالة املجتمع في فترة زمنية معينة 
في املجتمع من خالل دراما مصرية 
ويحمــل طابع تلــك الفترة، وحني 
تصطحب املشــاهد معك في رحلة 
تبحــث خاللها عــن كل التفاصيل 
باألزياء واملنشآت والعالقات واحلالة 
االقتصادية والسياسية فأنت تقدم 
رسالة إنســانية غاية في الروعة، 
خاصة إذا كان املخرج يحرص على 
إظهار املدينة بكل روعتها وجمالها، 
وهو ما صنعه املخرج أحمد صالح 

والكاتب أحمد عبدالفتاح.

البعض يتهمك انك تتدخل في 
اختيار طاقم العمل؟

٭ لــم يحدث منذ ان احترفت الفن 
أننــي تدخلت في عمــل املخرج او 
االنتاج او طلبت ترشيح احد للعمل 

او استبعاد احد من الترشيح، ألنني 
اؤمن بتخصص املخرج وان ذلك من 
صميم اختصاصاتــه وعمله، لكن 
رمبا اختلط االمر على البعض ألن 
طاقم العمل الذي شاركني مسلسل 
«ليالينا ٨٠» شاركوني العديد من 
االعمال الدرامية، فظنوا انني اقوم 
بترشــيح نفــس املجموعــة، لكن 
ترشيحهم جاء ألنهم جميعا جنوم 
يتمتعون بثقل فني كبير في األداء 

ومواهب استثنائية.

هل نشاهد اجلزء الثاني من «ليالينا 
٨٠»؟

٭ حتى اآلن لم يســتقر القائمون 
على العمل على انتاج جزء ثان من 
املسلسل لكن هناك مطالبات عديدة 
تقترح ذلك األمر عقب جناح اجلزء 
األول وإشادة اجلميع به، وننتظر 
عقد جلسة مع أفراد العمل من إنتاج 
ومؤلف ومخرج وفنانني لالستقرار 

على قرار نهائى.

قدمت دور الضابط املصري 
والضابط االسرائيلي في عملني 

مختلفني.. هل قصدت ذلك؟
٭ أنــا ممثــل، عملــي ومهمتي أن 
أجســد شــخصيات مختلفة دون 
إلــى ماهيتهــا وجنســها  النظــر 
وديانتها وجنسيتها، وحني قدمت 
في فيلم «املمر» شخصية الضابط 
اإلســرائيلي جنحت فــي أن أجعل 
املشــاهد يكره الشخصية ويتمنى 
لها النهاية وهذا جناح لي كفنان، أما 
في مسلسل «االختيار» فشاركت في 
دور الضابط املصري الذي يجسد 
منوذجا مشرفا للوطنية، وارتبط بي 
املشاهد، وكالهما جناح لي كفنان أن 
يكره او يحب اجلمهور الشخصية 

التي اقدمها.

اين انت من البطولة املطلقة؟
٭ ال تشغلني البطولة املطلقة وان 
يتصدر اسمي االفيش السينمائى، 
لكننــي ابحث عن عمــل مميز جاد 
محترم يحترم عقل املشاهد، لذلك 
اشارك في اعمال ناجحة جدا وحتقق 

ايرادات مع زمالئى.

وماذا عن نشاطك السينمائى؟

٭ عدنــا مــرة اخرى الســتكمال 
التصوير في فيلم «موسى»، وهو 
عمل خيال علمي عن شاب يصنع 
رجال آليا ويستخدمه لتحقيق عدالة 
معينة، وهو ميثل مخاطرة ومغامرة 
لــي كفنــان، لكنــه امــر مطلــوب 
لتقدمي كل ما هو جديد. ويشــارك 
في البطولة صبــري فواز وكرمي 
محمود عبدالعزيز وأحمد العوضي 
وأحمد حامت وسارة الشامي وأسماء 
أبو اليزيد ومحمود حافظ ومحمد 

لطفي.

هل ميكن ان نراك في عمل 
كوميدى؟

٭ البعض يظنني صارم الوجه وال 
اجيد سوى االعمال الدرامية وأنني 
اميل للجو امللىء بالدراما الكئيبة 
واحلزينة والنفسية، لكن احلقيقية 
اننــي في حياتــي اليوميــة اميل 
للمرح والفكاهة والضحك، لكنني 
ال اجيد اثارة الضحكات وانتزاعها 
او رواية القصص املضحكة او القاء 
«االفيهات»، لذلك ال ارى نفسي في 
الكوميديا نهائيا ولم أقم بالتجربة.
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نفى تدخله في اختيار طاقم أعماله الفنية

الفنان إياد نصار يبحث دائما عن أعمال تثير اهتمام املشاهدين، 
واعتاد تقدمي شخصيات مثيرة للجدل وان كانت كلها حتظى بإشادة 
كبيرة بقدراته كفنان متمكن متميز، ونبغ منذ فترة في تقدمي أعمال 
درامية وسينمائية تدور في فترات زمنية سابقة. «األنباء» هاتفت نصار 

وواجهته بالعديد من الشائعات واوجه النقد.. فماذا قال؟

القاهرة - محمد صالح

سالف فواخرجي: لست بحاجة إلثارة البلبلة

علقت الفنانة السورية سالف فواخرجي 
للمرة األولى بطريقة مباشرة على الضجة 
املثارة حول بوســتر مسلســل «شــارع 
شــيكاغو» الذي يظهرهــا وكأنها تتبادل 
القبالت مع الفنان مهيار خضور، وأكدت 
أنها تلقت تعليقات جارحة جدا، واتهامات 
بالبحث عن الشــهرة، ولكن أكثر ما آملها 
هو تعرض زوجها إلهانات قاسية بسبب 

هذه الصورة.
وقالت سالف، في مداخلة عبر برنامج 
زوم لقناة «اجلديد» اللبنانية، إنها ليست 
بحاجــة إلثارة البلبلة واجلدل حولها في 
الشــارع العربي، مبينة أنها ال متانع في 
قبول االنتقاد خاصة وأن هذا كان شــيئا 
متوقعا، مؤكدة انهــا لم تتوقع أن يكون 
الهجوم واالنتقاد لها بكل تلك البشــاعة، 
مشــيرة الــى انها تتقبــل االنتقاد وليس 

لديها أزمة حدوث ضجة، وتعلم أن الناس 
مصدومة، وهذا شيء كان متوقعا، ولكنها 
لم تتوقع أن تكون الصدمة بهذه البشاعة، 
وأردفت: من حق هؤالء أن ينتقدوا، ولكن 
ليــس من حقهم التجريح بأي شــكل من 

األشكال.
وأضافت: أنا لست ضد االنتقاد، ولست 
ضد أن يتعرض الناس لصدمة ويتفاجأوا، 
ومــا يحبون هــذا العمــل، إذا كانت هذه 
الصورة جرحــت البعض فردود أفعالهم 
كانت ســلبية للغاية، وهذا الشــيء كان 
جارحا أكثر، قامت الدنيا وما قعدت بسبب 
قبلة، وأرى أن هذا طبيعي ألنه شيء جديد 
بالنسبة لي، ولكني مؤمنة مبا أقدمه، ولو 
لم أكن كذلك ملا أقدمت على تلك اخلطوة، 
وأنا لست بحاجة لدعاية أو إثارة بلبلة، 

فأنا أعشق عملي وأخلص له ليس إال.

سعد الفرج: بطوالت أبناء الكويت حتتاج إلى تقدميها دراميًا
عبداحلميد اخلطيب

لــم يكــن ظهــور الفنان 
الكبير سعد الفرج في الفيلم 
الوطني الوثائقي «١٩٩٠/٨/٢» 
والــذي عرضــه تلفزيــون 
الكويــت في ذكرى االحتالل 
الغاشم على الكويت، ظهورا 
عاديا، خصوصا انه حتدث 
عن ذكرياته في تلك الفترة 
بإحســاس كبير وصل الينا 
وجعلنا نعيش معه كل حلظة 
ذكرها وكأننا نشاهد شريطا 

سينمائيا للقصة.
الفــرج وفــي تصريــح 
لـ«األنبــاء» قال: لقد عشــت 
تفاصيــل فتــرة االحتــالل 
كاملــة بكل ما فيها من مأس 
ونضال ومقاومــة من ابناء 
الكويت الذين وهبوا انفسهم 
للوطــن ولعودة االرض من 
احملتل، وعندما كنت احتدث 
في الفيلم ارى ما جرى امام 
عيني وكأنه باالمس، هي فترة 
صعبة مرت علينا واعطتنا 
الكثير من التجارب والدروس 
التي نستفيد منها في حياتنا، 
وكان البد ان ننقلها كما هي 

مســؤولة عــن توثيق فترة 
االحتــالل الغاشــم، ونحــن 
فــي املجــال الفنــي دورنــا 
تسجيل ما حصل من خالل 
مسلسل او فيلم او مسرحية 
وحتى اللوحات التشكيلية، 

القصص التي عاشها الناس 
داخل الكويت، وحتى باخلارج 
توجد حكايات كثيرة نحتاج 
الى تقدميهــا دراميا، ونحن 
جاهزون للمشــاركة في اي 
عمــل لوطننــا الغالــي النه 

واجبنا.
جدير بالذكــر ان الفنان 
الكبيــر ســعد الفــرج ظهر 
رمضان املاضي في مسلسل 
«محمد علي رود» من تأليف 
محمد أنور وإخــراج مناف 
البطولة  عبــدال، وشــاركه 
نخبة من أملــع النجوم، من 
بينهم: جاسم النبهان، محمد 
املنصور، هيفاء عادل، خالد 
أمني، زهرة اخلرجي، فاطمة 
احلوسني، بثينة الرئيسي، 
حسني املهدي، عبداهللا بهمن، 
النبهــان، مشــاري  حصــة 
املجيبل، وغيرهــم، ودارت 
أحــداث العمــل فــي قالــب 
تراثي تشويقي بني الكويت 
والهند خالل أربعينيات القرن 
املاضي، واستعرض عددا من 
القضايا التي تتعلق بالتجارة 
بني البلدين وقتها، وتأثيرها 

على العالقات اإلنسانية.

الســنوات  مســتدركا: فــي 
املاضيــة لم يكن مســموحا 
لنــا تناول هــذا اجلانب في 
اعمالنــا الفنية، اما االن فتم 
فتح الباب لكي نتناوله بشكل 
واقعي، وتسليط الضوء على 

من خالل حديثه في الفيلم الوثائقي «١٩٩٠/٨/٢» للذكرى الـ ٣٠ لالحتالل العراقي الغاشم

الفنان الكبير سعد الفرج

ليعرف اجليل اجلديد قيمة 
التضحيــة من اجــل الوطن 

وترابه الغالي.
وبسؤاله عن تقدمي اعمال 
فنيــة تخلــد هــذه الفتــرة، 
اجــاب: كل جهة فــي الدولة 

هل غيرت دانييال رحمة شروطها؟
عبرت الفنانة اللبنانية دانييال رحمة 
عــن موقفها مــن اجلدل حــول أن النجم 
اللبناني ال يأخذ حقه في الدراما املشتركة، 
وقالت: املشكلة احلقيقية ليست في املمثل 
اللبنانــي، فالفنانــون بعضهــم حاضــر 
والبعض اآلخر غائب، متمنية أن تشاهد 
الفنانــني اللبنانــني في أعمــال أكثر، ألن 
الســوق يحتاج إليهم بحسب اعتبارها، 
وصرحت أنها مشــتاقة للفنان اللبناني 

يوسف اخلال، ألنه موهوب.
وأشــارت دانييــال، فــي تصريحــات 
صحافيــة لهــا، أن الدرامــا اللبنانية لها 
مستقبل كبير، وتعتقد أن انتشار جنوم 
لبنانيــني بدأ يســاهم في رفع أســهمهم 
البحتة. وعن تغيير شروطها كممثلة بعد 
جناح دورها في موســم رمضان املاضي 
مبسلســل «أوالد آدم»، نفت أن لديها أي 
شــروط من األساس، وقالت إنها ال حتب 
هذه الكلمة منذ بداياتها الفنية، واردفت: 
يهمني النص اجليد أوال وأخيرا، قصتي 
والشخصية اللتان أقدمهما وتطورهما أكثر 
ما يعنيني، وال ميكن أن أساوم عليهما أبدا.

يشار إلى أن دانييال رحمة حتضر حاليا 
 «DNA» لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم
إلى جانب النجم اللبناني عمار شلق واملمثل 
السوري معتصم النهار، وهو مأخوذ عن 
قصة حقيقية من كتابة رمي حنا، واملسلسل 

قصير مكون من ١٠ حلقات.
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يحــرص بنــك الكويــت 
الوطني على تطوير خدماته 
ومــا يقدمه مــن حلول دفع 
إلكترونيــة متكنهــم مــن 
إمتام مشــترياتهم بســرعة 
وســهولة وطريقة آمنة مبا 
يلبــي احتياجــات عمالئــه 
ويتماشى مع تطلعاتهم، وفي 
هذا اإلطار يعلن الوطني عن 
توفير Fitbit Pay على بطاقات 
الوطني للسحب اآللي سعيا 
من البنك إلى توفير اخلدمة 

لكل شرائح عمالئه.
ويعد بنك الكويت الوطني 
أول من أطلق Fitbit Pay في 
الكويت مطلع العام احلالي 
الوطني  باستخدام بطاقات 
االئتمانية، وسيكون مبقدور 
عمالء البنك اآلن وباستخدام 
الوطني االئتمانية  بطاقات 
إجــراء عمليات دفع ســهلة 
وآمنــة بدون تالمــس عبر 
جهاز «Fitbit» اخلاص بهم.

ويلتــزم بنــك الكويــت 
الوطني مبنح عمالئه جتربة 
مصرفية متكاملة من خدمات 
مصرفية متميزة وحلول دفع 

أطلق بنك الكويت الدولي 
«KIB» مؤخرا ســت خدمات 
جديدة ضمن إطار اخلدمات 
املصرفية لألفراد، والتي تتيح 
للعمــالء احلاليــني إمكانية 
فتح وديعة، فتح حســاب، 
إصدار بطاقة مسبقة الدفع أو 
ائتمانية، باإلضافة إلى طلب 
مرابحة عبر اخلدمة الهاتفية 
مــن خــالل اتبــاع خطوات 
بسيطة وسريعة وآمنة، وذلك 
بهــدف تلبية احتياجات كل 
عمالئه خالل الظروف الراهنة 
التي تعيشــها البالد بسبب 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
«كوفيد-١٩» املستجد. وبهذه 
املناسبة، صرح املدير العام 
للخدمات املصرفية لألفراد 
فــي البنك، عثمــان توفيقي 
بأن هــذه اخلدمات اجلديدة 
تعتبر إضافة نوعية جلهود 

أعلنــت وزارة التجــارة 
والصناعة وقف وإغالق ٣١ 
شــركة جتارية ومحال عن 
مزاولة اي نشاط بأشخاصهم 
باألصالــة  تابعيهــم  او 
واملشاركة، وذلك ملخالفتهم 
املمارسات جتارية.  وأكدت 
«التجارة» في بيان صحافي 
ان اغالق تلك احملال التجارية 
القوانــني  جــاء ملخالفتهــا 
والقــرارات املعمول بها في 
التجــارة والصناعة  وزارة 
واملتعلــق باإلشــراف على 
السلع واخلدمات واألعمال 
احلرفية واالسعار وغيرها 
مــن القوانــني. وذكــرت ان 
االغالقات جاءت وفق خطة 
مرســومة من فــرق الرقابة 
التجاريــة وبوقــت واحــد 
ومباشر للوقوف على التزام 
الشركات واحملال في القانون 

نحو املزيد من الريادة في 
تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية 
مــن خــالل تعزيــز جتربــة 
العمالء عبر مختلف القنوات 
الرقميــة، أعلن البنك األهلي 
املتحــد عن تطويــر خدماته 
عبــر أجهزة الصــراف اآللي 
من خــالل واجهة التطبيقات 
التفاعلية اجلديدة كليا والتي 
تقــدم لعمالء البنــك جتربة 
اســتثنائية من خالل مفهوم 
جديد لهــذه األجهزة. فقد مت 
استحداث حزمة من اخلدمات 
اجلديــدة املبتكــرة، إلتاحــة 
الدولية وكذلك  التحويــالت 
التحويل الفــوري إلى البنك 
األهلــي املتحد فــي مصر من 
خالل واجهة تفاعلية مبتكرة 
تعزز من رضا عمالئنا أثناء 
قيامهم بالعمليات املصرفية 
املتنوعة على أجهزة الصراف 
اآللي اخلاصة بنا.  واشتملت 
خطة تطوير أجهزة الصراف 

Pay على بطاقــات الوطني 
للســحب اآللــي اســتمرارا 
جلهودنــا في تطوير حلول 
الدفــع اإللكترونيــة األكثر 
نحــرص  والتــي  تطــورا 
علــى أن تكــون متاحة لكل 
شــرائح عمالئنا ليحصلوا 
على خدمات مصرفية أكثر 
سرعة وسهولة بهدف إثراء 
التجربــة املصرفيــة التــي 

يحصلون عليها.
النصــراهللا:  وأضــاف 
نلتزم باحلفــاظ على راحة 
عمالئنا وســالمتهم خاصة 
في ظل الظروف االستثنائية 
احلالية جراء انتشار جائحة 
كورونــا وهــو مــا يجعلنا 
حريصني على توفير حلول 
دفع متطورة والتي تساعد 
عمالءنــــــا علــى االلتــزام 
بقواعــد التباعد االجتماعي 
وتســاهم فــي احلفاظ على 

سالمتهم.
وأكــد النصــراهللا علــى 
سرعة وسهولة إمتام العمالء 
الدفع باســتخدام  لعمليات 
Fitbit Pay بشكل آمن متاما 

في مقدمــة أولوياته تلبية 
احتياجات العمالء وحتقيق 
املاليــة عبــر  متطلباتهــم 
جميع قنواته املصرفية مبا 
يتماشى مع آخر التطورات 
في هذا املجال وبالشكل الذي 
يتناسب مع أسلوب حياتهم 
احلالي، مؤكدا أن التركيز على 
تقدمي أفضل خدمة للعمالء 
يعتبر في صميم استراتيجية 
«KIB»، وأن إطــالق هــذه 
اخلدمــات يعتبــر جزءا من 
التطورات التي يسعى إليها 
البنــك، وذلــك مــن منطلق 
التزامه جتاه أفراد املجتمع 
وحرصــه على حتســني كل 
قنواته املصرفية التي تلبي 
احتياجات العمالء على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع، 
ومن أي مكان وخاصة خالل 

الفترة الراهنة.

Fit- عن طريق مترير ساعة
bit على أجهزة نقاط البيع 
التي تدعم هذه اخلدمة وذلك 
بعد إضافة بطاقات الوطني 
االئتمانية املناسبة أو بطاقات 
الوطني للســحب اآللي إلى 
محفظة «Fitbit» عن طريق 

التطبيق اخلاص بها.
 Fitbit Pay وتوفر خدمة
للعمالء إمكانية الدفع بلمسة 
واحدة ومن خالل طريقة آمنة 
عن طريق استخدام الساعة 
الذكية «فيتبيت» بأنواعها 
Fitbit Icon- املتعددة وهي
 Fitbitو Fitbit Versa 2و ic
Versa 2 بالنســخة املميزة 
Fitbit Ver-و Fitbit Versaو

 Fitbitبالنسخة املميزة و sa
Charge 3 بالنسخة املميزة.

وميكن لعمــالء الوطني 
تفعيــل اخلدمــة عن طريق 
إضافــة تفاصيــل بطاقتهم 
Fit-» االئتمانيــة إلى جهاز

bit» اخلاص بهم، وبالتالي 
ميكنهم إمتام عمليات الدفع 
املختلفة من خالل الســاعة 
الذكية بكل سرعة وسهولة.

كمــا أوضــح توفيقــي 
أنــه بإمكان العمــالء األفراد 
الراغبني في االســتفادة من 
هــذه اخلدمات تقــدمي طلب 
لفتح وديعة KIB أو وديعة 
طويلة األمد أو الوديعة املرنة، 
كمــا ميكنهــم فتح حســاب 
التوفير أو حساب األطفال، 
باإلضافة إلى إصدار بطاقة 
فيزا مسبقة الدفع أو إحدى 
البطاقــات االئتمانية (فيزا 
سيجنتشر، فيزا بالتينيوم، 
ماستركارد وورلد) أو تقدمي 
طلب مرابحة، وذلك مبجرد 
التواصل مع مركز االتصال 
ومــن ثــم ســيقوم املوظف 
املختص بإمتام كل اإلجراءات 
دون احلاجــة لزيارة الفرع 
مــع توفير خدمــة توصيل 
البطاقات للعميل مما يوفر 

وقته وجهده.

والنظم واللوائح.
الى  وأشارت «التجارة» 
ان احملالت املخالفة بعضها 
يبيع ســلعا مقلدة واخرى 
الســيارات  حملــالت زينــة 
تقوم بتجاوز احلد املسموح 
لتظليل الســيارات (٣٠٪)، 
باإلضافة الى عدد من محالت 
املجوهرات والذهب ومحالت 
عطــور وغيرها لــم تلتزم 

بالقوانني املعمول بها. 
وقالــت «التجــارة» ان 
االغالقات شملت مناطق عدة 
في احملافظات الست، مشددة 
على انها تراقب الشــركات 
عبــر احلمالت التفتيشــية 
املســتمرة بخطط وضعت 
لضبط السوق ولن تتوانى 
في مخالفة اي شركة حتاول 
جتــاوز القانــون واللوائح 

التنظيمية املعمول بها.

اآللي للبنك األهلي املتحد في 
املرحلة السابقة على باقة من 
اخلدمات النوعية مثل خدمات 
التحويل ملستفيدين آخرين 
سواء من عمالء البنك األهلي 
املتحد أو عمالء البنوك احمللية 
داخل الكويت، وكذلك خدمات 
عــرض أوامر الدفــع الدائمة 
والتمويــل املمنــوح، إضافة 
إلى احلصول على معلومات 
البطاقات االئتمانية والبطاقات 
مسبقة الدفع والقيام بخدمات 
الدفع لهذه البطاقات، وكذلك 
إمكانية سداد فواتير الهاتف 
النقــال والتبرعات اخليرية، 
كما مت إتاحة خدمات حتديث 
بيانات الهاتف النقال والبريد 
اإللكتروني للعمالء من خالل 
شبكة أجهزة الصراف اآللي، 
والعديد من اخلدمات اجلديدة 
لتلبية متطلبات واحتياجات 
العمــالء على مدار الســاعة. 
وتعليقــا على هذا الباقة من 

التحديثات، قالت هدى املدني 
الرقمي  التحــول  مدير عــام 
واخلدمات اإللكترونية البديلة 
في البنك األهلي املتحد: في ظل 
هذه الظروف التي تتزايد فيها 
احتياجات العمالء للخدمات 
اإللكترونية، يســرنا إطالق 
هذا التطوير ألجهزة الصراف 
اآللي. كما تأتي هذه اخلطوة 
جتسيدا لتوجه البنك الهادف 
إلى تقــدمي أفضــل اخلدمات 
لعمالئه لتســهيل احلصول 
وتلبيــة  منتجاتــه  علــى 
الحتياجات مختلف شــرائح 
العمــالء حيثما كانوا في كل 
الكويــت، وحتفيزا  مناطــق 
لهــم علــى تنفيــذ عملياتهم 
املصرفيــة من خــالل احدى 
القنوات االلكترونية ملصرفنا، 
كما تتماشى مع جهود البنك 
املستمرة بتحقيق املزيد من 
الفائدة املستدامة ضمن عملية 

التحول الرقمي.

إلكترونية متطورة مبا يهدف 
إلى تلبيــة احتياجاتهم مع 
الســعي إلى احلفــاظ على 
ســالمتهم، خاصــة في ظل 
الظروف االستثنائية احلالية 
جراء انتشار ڤيروس كورونا 

.COVID-19 املستجد
وبهــذه املناســبة، أعلن 
نائــب مديــر إدارة الفروع 
احملليــة فــي بنــك الكويت 
النصراهللا  الوطني حمــود 
 Fitbit قائال: ميثــل توفيــر

«KIB» الراميــة إلــى تعزيز 
جتربــة العمــالء ومنحهــم 
أحــدث احللــول واخلدمات 
املصرفيــة التي متكنهم من 
إمتام معامالتهم عبر اخلدمة 
الهاتفية أو اإلنترنت، واضعا 

Fitbit Pay ر لعمالئه «الوطني» يوفِّ
على بطاقات الوطني للسحب اآللي

«KIB» ُيطلق مجموعة جديدة من اخلدمات 
املصرفية لألفراد عبر اخلدمة الهاتفية

«التجارة»: وقف وإغالق ٣١ شركة جتارية مخالفة

«املتحد» يوفر جتربة فريدة للعمالء
من خالل أجهزة الصراف اآللي

عثمان توفيقيحمود النصراهللا

SUV «كروس أوفر و«هايالندر «C-HR» الساير» أ طلقت ٦ موديالت من املركبات الكهربائية الهجينة  املعروفة ومنها»

التكنولوجيا الكهربائية الهجينة من تويوتا أسهمت في تقليل أكثر من ١٢٠ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم

مبيعات «تويوتا» من املركبات الهجينة تتخطى حاجز ١٥ مليون مركبة

في يناير املاضي، جتاوزت 
مبيعات تويوتا العاملية من 
املركبات الكهربائية الهجينة 
حاجز ١٥ مليون مركبة منذ 
إطالق بريوس ألول مرة في 
عام ١٩٩٧. بدأ قرار تويوتا في 
تطوير املركبات الكهربائية 
الهجينة قبل ٢٥ عاما عندما 
قــاد تاكيشــي أوشــيامادا 
فريقا لتطوير سيارة للقرن 
احلادي والعشــرين، والتي 
من شــأنها تقليل انبعاثات 
غــازات االحتباس احلراري 
وامللوثات الضارة األخرى. مت 
إطالق أول جيل من بريوس 
فــي عــام ١٩٩٧ بالتزامن مع 
توقيع بروتوكــول كيوتو، 
والــذي أعطى زخمــا جديدا 

للحركة البيئية.

على نحو متزايد في جميع 
أنحــاء العالــم. وخالل هذه 
الفترة، شهدت تويوتا ارتفاعا 
فــي الطلب على الســيارات 
الكهربائيــة الهجينة، حيث 
قامــت الشــركة بدمــج هذه 
التكنولوجيــا املبتكــرة مع 
التصميــم العاطفــي الــذي 
مت متكينــه من خــالل طرح 
منصاتها العاملية TNGA. إلى 
جانب النظام الهجني احلالي 
مــن اجليل الرابــع، تواصل 
تويوتــا حتســني تقنيتهــا 

العام املســتقبلي للمركبات 
الكهربائيــة، فــإن عقديــن 
من اخلبــرة أيضا في مجال 
السيارات الكهربائية يغذيان 
استراتيجية الشركة لتوليد 
الطاقة بأشكال متعددة. تقوم 
الشركة وستستمر بتزويد 
أنواع متعــددة من املركبات 
الكهربائية لتقليل االنبعاثات 
بنــاء على اللوائــح، البنية 
التحتيــة للســوق وطلــب 
العمالء بشــكل أساسي. إن 
تويوتا ال تؤمن بســيناريو 

تقنيات الكهرباء األساســية 
الشــائعة في جميع أشــكال 
احملركات الكهربائية، واضعة 
إياها في الصــدارة من أجل 
مســتقبل كهربائــي. فعلى 
مــدى عقدين مــن التطوير 
املستمر للمحركات الكهربائية 
والبطاريات ووحدات التحكم 
في الطاقــة، تعلمت تويوتا 
كيفيــة إدارة الطاقة وإعادة 
اســتخدامها بكفاءة، موفرة 
بذلك مجموعة من اخليارات 
الكهربائية للعمالء من خالل 

انبعاثات  الهجينة لتحقيق 
أقل وكفــاءة أفضل للوقود. 
الســيارات  اليوم، أصبحت 
الهجينــة ذات  الكهربائيــة 
تكلفة مقبولة وهي متوافرة 
ومناسبة للعمالء في الشرق 

األوسط.
املركبات الهجينة تؤدي بطبيعة 

احلال إلى املركبات الكهربائية

في حني تعتقد تويوتا أن 
املركبات الكهربائية الهجينة 
هي جزء أساسي من املزيج 

«الفائز يأخذ كل شــيء» بل 
مبســتقبل تقوم فيه جميع 
التقنيات الكهربائية املختلفة، 
من ضمنها املركبات الهجينة 
الهجينــة ذات  واملركبــات 
 ،(PHEV) الشحن اخلارجي
واملركبات الكهربائية بخاليا 
الوقــود (FCEV) واملركبات 
 ،(BEV) الكهربائية بالبطارية
بلعــب دور فيــه. وكنتيجة 
خلبرتها الطويلة في املركبات 
الهجينة، تتمتع  الكهربائية 
الشركة بخبرات عميقة في 

املركبات الكهربائية الهجينة 
الهجينــة ذات  واملركبــات 
 (PHEV) الشــحن اخلارجي
الكهربائيــة  واملركبــات 
بالبطارية (BEV) واملركبات 
الكهربائيــة بخاليــا الوقود 

.(FCEV)
ومنــذ إطالقهــا املركبــة 
الكهربائيــة الهجينــة طراز 
بريوس في فبراير ٢٠١٦ في 
الكويــت، أطلقت مؤسســة 
محمد ناصر الساير وأوالده 
تويوتــا ٦ موديــالت مــن 
املركبات الكهربائية الهجينة 
املعروفــة ومنهــا مركبــات 
تويوتا الكهربائية الهجينة 
C-HR كروس أوفر وهايالندر 
SUV التــي قامــت بإطالقها 

مؤخرا.

اليوم، وبعد بيع أكثر من 
١٥ مليــون ســيارة هجينة، 
قدمت تويوتا مساهمة كبيرة 
للبيئة، حيث قامت تقنيتها 
الكهربائيــة الهجينــة حتى 
اآلن بتقليــل أكثــر مــن ١٢٠ 
مليون طن من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون حول العالم 
مقارنة مببيعات نظيراتها من 
مركبات الوقود. وقد ساهمت 
الرؤية األساسية للشركة في 
جعل تويوتا رائدة في االلتزام 
بلوائح االنبعاثات الصارمة 

هدى املدني
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«سكاي واردز طيران اإلمارات» يتيح ١٥٠٠ 
طريقة جديدة لكسب األميال

Ooredoo تعلن الفائز
بسيارة فورد موستاجن GT اجلديدة

أعلن سكاي واردز طيران 
اإلمارات، عــن إتاحة املزيد 
من الوســائل اجلديدة أمام 
أعضائه لكسب األميال عند 
التســوق عبر اإلنترنت من 
العالمات التجارية الشهيرة 
في اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة. وأصبح اآلن بإمكان 
أعضاء برنامج مكافأة والء 
املسافرين الدائمني مع طيران 
اإلمــارات وفالي دبي زيارة 
 ،skywardsmilesmall.com
واالختيــار والتســوق من 
بــني أكثــر مــن ١٥٠٠ عالمة 
جتاريــة، وكســب األميــال 
التــي ميكــن اســتخدامها 
لشراء تذاكر طيران بأسعار 
مخفضــة واحلصــول على 
مكافــآت أخــرى. التســوق 
عبــر اإلنترنــت: للبــدء في 
كســب األميال، يتعني على 
أعضاء سكاي واردز زيـــارة 
skywardsmilesmall. املوقـــــع
الذي ميكــن الوصول   com
إليه أيضا عبر تطبيق طيران 
 .emirates.com اإلمــارات أو
وميكن لألعضــاء بعد ذلك 
العــروض  تصفــح قائمــة 
التي توفرها متاجر األزياء 
الفاخرة ومحالت  والســلع 

أعلنت Ooredoo الكويت، 
أول شــركة اتصاالت تقدم 
اخلدمات الرقمية املبتكرة في 
الكويت، عن الفائز باجلائزة 
«كنــز  ملســابقة  الكبــرى 
Ooredoo» في سحب القرعة 
الذي طاملــا ترقبه وانتظره 
اجلميع، بالتعاون مع وزارة 
التجــارة والصناعة، حيث 
تســلمت الفائزة احملظوظة 
نوال جاسم اخلالدي مفاتيح 
 GT ســيارة فورد موستاجن
اجلديدة، وذلــك مع مراعاة 
كل اإلرشادات واالشتراطات 
الصحية للتباعد االجتماعي 
والوقايــة التــي وضعتهــا 
الرســمية. وفــي  اجلهــات 
تعليقه على الســحب، قال 
مجبــل األيوب، مديــر أول 
إدارة االتصال املؤسسي لدى 
شركة Ooredoo الكويت: تأتي 
مسابقة «كنز Ooredoo»، في 
الواقع، كأحد جتليات التزام 
الراســخ   Ooredoo شــركة
الرامــي  للوفــاء بوعدهــا 
إلــى إثراء حيــاة األفراد في 
مجتمعنا من خالل شــبكة 
اتصــاالت عاملية املســتوى 
وتوفيــر جتــارب رقمية ال 
تضاهى إلى جانب مبادرات 
قيمة على صعيد املسؤولية 
االجتماعيــة تتمحور حول 
متكني األفراد ومســاعدتهم 
على اختبار وعيش أحالمهم.
تصميــم  مت  وأضــاف: 

 بعد توقف طويل ألنشطة 
وحافالت شركة النقل العام 
الكويتيــة ألول مــرة منــذ 
تأسيســها فــي عــام ١٩٦٤ 
والذي امتد ألكثر من ســتة 
اشهر بسبب جائحة كورونا 
التي أصابت الكويت والعالم 
أجمــع، واســتعدادا لعودة 
الشــركة  تشــغيل حافالت 
قريبا، والتي ســتبدأ ضمن 
الرابعــة مبوجب  املرحلــة 
قرارات الســلطات الصحية 
بعــودة احليــاة والعمــل 
تدريجيا فــي الكويت، فقد 
قامــت شــركة النقــل العام 
الكويتية باتخــاذ خطوات 
استباقية والتجهيز لتسيير 
حافالتها وفقا لالشتراطات 
واالحتياطــات  الصحيــة 
الالزمة لضمان نقل وسالمة 
ركابها بأمان من جهة وسالمة 
موظفي الشــركة والعاملني 

بها من جهة أخرى.
فعلــى صعيــد الــركاب 
ومرتــادي احلافــالت، ومن 
منطلــق الســالمة الصحية 
الڤيــروس، فقد  ومكافحــة 
اســتعدت الشــركة بكامــل 
طاقتهــا للعــودة بتعقيــم 
حافالتها بالكامل وجتهيزها 
بكل سبل التوعية الصحية 
واإلرشادات الالزمة بناء على 
توجيهــات وزارة الصحــة 
والتي تشتمل على االلتزام 

أطلق بنك اخلليج تطبيقا إلكترونيا حلجز 
مواعيد زيارة الفروع، ليتمكن العمالء من 
الدخول للفرع مباشرة دون احلاجة لالنتظار، 
خصوصا في ظل اإلجراءات االحترازية التي 
يطبقها البنك حاليا في جميع فروعه، نتيجة 

النتشار ڤيروس كورونا.
ويتوافر تطبيق Visit Gulf Bank اجلديد 
جلميــع عمالء بنك اخلليــج، على الهواتف 
 ،Androidو iOS النقالــة العاملــة بنظامــي
وميكنهم من حجز موعد زيارة البنك بتحديد 
اليوم والســاعة والفرع املــراد زيارته، ثم 
الوصــول فــي املوعد احملــدد دون احلاجة 

لالنتظار.
وحول التطبيق اجلديد، قال مساعد املدير 
العام لالتصاالت املؤسسية في بنك اخلليج، 

أحمد األمير: في ظل اإلجراءات االحترازية التي نطبقها في 
بنك اخلليج، ومع حرصنا على تقدمي أفضل مستوى خدمة 

كل دوالر أميركي يتم إنفاقه، 
ميكن لألعضاء كسب ما يصل 

إلى ١٢ ميل سكاي واردز.
وميكن حلاملي بطاقات 
سكاي واردز طيران اإلمارات 
التجاريــة  ذات العالمــات 
املشتركة كســب املزيد من 
األميال أثناء التســوق على 
 .skywardsmilesmall.com
ويتوافر للعمالء قبل إمتام 
عملية الشراء خيار حساب 
األميال املؤهلة على البوابة 
بناء على معامالت الشــراء 

واملفيــد ولعــب مســابقة 
مثيرة الكتســاب املزيد من 
الفرص. ويحصل املشاركون 
على املزيــد من النقاط لكل 
اإلجابات الصحيحة. وميكن 
للعمالء االطالع على اخلدمات 
كذلك والعروض احلصرية 
وبيانات االشتراك أونالين 
 MyOoredoo من خالل تطبيق
Ooredoo. واملوقع االلكتروني

 Visit Gulf Bank للعمــالء، أطلقنا تطبيــق
لتنظيم صاالت االنتظار في الفروع بحيث 
نحد عدد العمالء املوجودين في وقت واحد 
في الفرع تطبيقا للتباعد اجلسدي، يقلل هذا 
من املدة التي ميكن أن ينتظرها العميل في 

حالة زيارة الفرع بدون موعد.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن بنــك اخلليج 
يســتقبل العمــالء حاليا فــي مجموعة من 
فروعــه، ويحــرص علــى تطبيــق جميع 
اإلجــراءات االحترازية في مختلف الفروع، 
حيــث يتم تعقيــم الفروع بشــكل منتظم، 
وقياس حرارة العمالء قبل الدخول، واحلرص 
على التباعد اجلســدي، إضافة إلى االلتزام 
بارتداء القفازات والكمام. كما ينوه للعمالء 
األعزاء على أخذ االحتياطات الصحية عند 
زيــارة أي من فروع البنك حماية للموظفني والعمالء على 

حد سواء.

التي يجرونها. ويتوافر أمام 
األعضاء إمكانيــة االختيار 
مــن بــني أكثــر مــن ١٥٠٠ 
عالمة جتارية شــريكة في 
املتحــدة والواليات  اململكة 
املتحدة من مختلف الفئات، 
مبــا في ذلك مســتحضرات 
التجميل واللياقة والصحة 
وأحــدث  واإللكترونيــات 
منتجات املوضة من األزياء 
 Harvey من هارفــي نيكولز
 Macy›s وميســيز Nichols
على سبيل املثال ال احلصر.

com.kw. كما يتواجد موظفو 
العمــالء واحملادثة  خدمــة 
املباشــرة على رأس عملهم 
طوال الفترة املقبلة، وبإمكان 
العمالء االتصال على ١٢١ على 
مدار الساعة لالستفسار عن 
أي بيانات أو تفاصيل تخص 
اشتراكهم الشهري وتفعيل 
أي خدمــة يرغبــون فيهــا 
وغيرها من اخلدمات املتاحة.

«Ooredoo اجلائزة الكبرى ملسابقة «كنز

التجزئــة األخــرى. ولبــدء 
العالمــات  مــن  التســوق 
التجارية املشــاركة، يتعني 
تسجيل الدخول باستخدام 
بيانات حساب سكاي واردز 
طيران اإلمارات ثم االنتقال 
إلى املوقع الشبكي اخلاص 
بالعالمة التجارية الشريكة 
إلمتام عملية الشراء. ومقابل 
كل جنيــه إســترليني يتم 
إنفاقه في التســوق، ميكن 
لألعضاء كسب ما يصل إلى 
١٥ ميل سكاي واردز، ومقابل 

مســابقة الكنــز مبكافآتهــا 
املذهلة، بشكل أساسي لتعزيز 
تفاعل Ooredoo مع عمالئها 
علــى مدار العام وتشــجيع 
اآلخريــن علــى االنضمــام 
واالشــتراك معنــا. وختــم 
قائال: توفر مســابقة الكنز 
فرصا وفيرة للمشتركني من 
عمالء Ooredoo لالستمتاع 
باحملتــوى اليومــي القيــم 

بوضع الكمام وارتداء القفاز 
وجتنــب املصافحــة ومنع 
االختالط وغيرها، كما اتخذت 
الالزمــة نحــو  االجــراءات 
التباعــد االجتماعي  ضمان 
بترك مقاعد خالية وحجب 
اجللــوس مبقاعــد متقاربة 
حرصــا على عــدم التقارب 

واملالمسة.
أمــا بالنســبة حلــرص 
الشــركة علــى موظفيهــا 
والعاملني بهــا، فقد اتخذت 
كل مــا يلــزم نحو ســالمة 
لوائــح  بوضــع  تابعيهــا 
إرشادية متعددة في األماكن 
املداخــل  احليويــة وعنــد 
الرئيسية، كما جهزت عرض 
ڤيديــو للمزيد من التوعية 
والتوضيح بضــرورة أخذ 
كل االحتياطات في مواجهة 
ومحاربــة الڤيــروس الذي 
يشــكل هاجســا كبيرا على 
صحة اإلنســان وســالمته 

الطبية.
ومن خالل حملة عودتها 
القريبة، تناشد شركة النقل 
الكويتيــة تعــاون  العــام 
اجلميع بااللتزام باإلرشادات 
والتقيــد بالتعليمات رافعة 
شعار «معا.. نحو نقل آمن» 
إذ تسعى الشركة من خالل 
مناداتهــا أن تقــدم لركابها 
خدمات مميزة وآمنة حفاظا 
على راحة وسالمة اجلميع.

«النقل العام» تستعد لعودة تشغيل حافالتها قريبًا

«اخلليج» ُيطلق التطبيق اإللكتروني
Visit Gulf Bank حلجز مواعيد زيارة الفروع

حتت شعار: «معاً نحو نقل آمن»

لتسهيل الزيارة على العمالء وتوفير وقتهم بدالً من االنتظار

قتيبة يوسف الغامن: اجلرح واحد وما يؤلم الشعب اللبناني جراء هذه الفاجعة 
يؤملنا في الكويت واملبادرة تؤكد العمق التاريخي للعالقات بني الشعبني 

هالل الساير: أدعو املواطنني واملقيمني ورجال األعمال والقطاع اخلاص
إلى التبرع ومساندة الشعب اللبناني إلعادة البسمة إلى وجوه أطفالهم

احلملة تهدف إلى توفير املعدات الطبية واألدوية والكراسي املتحركة
وحليب األطفال واملستلزمات الضرورية إليواء املتضررين

طائرات اجلسر اجلوي الكويتي ستقوم بنقل املساعدات اإلنسانية
إلى لبنان بالتعاون مع سفارة دولة الكويت في بيروت

سندس الشطي و عبداحملسن الفهد من Ooredoo مع الفائزة بالسحب

احمد االمير

«صناعات الغامن» تشارك «الهالل األحمر» في حملة «معك يا لبنان»

واحد وأن ما يؤلم الشــعب اللبناني جراء هذه الفاجعة 
يؤملنــا في الكويت. وكم تذكرنا أمام هذا املصاب الكبير 
املوقف الشجاع وغير املتردد واملبكر جدا للبنان، عندما 
بادر في رفض العدوان والغزو الذي تعرضت له الكويت 
في أغسطس ١٩٩٠، نتمنى أن تزول هذه الشدة عن لبنان 
احلبيب في أقرب وقت، راجني الرحمة للضحايا وسرعة 

الشفاء للمصابني.
بــدوره، أثنــى رئيس مجلــس إدارة جمعيــة الهالل 
األحمــر الكويتي د.هالل الســاير على جهــود صناعات 
الغامن املتواصلة في دعم نشاطات اجلمعية اإلغاثية، كما 
أشاد مببادرة رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الغامن 
السيد قتيبة يوسف الغامن بالتبرع لصالح هذه احلملة، 
مؤكدا أن لهذا التبرع أثر بالغ في توفير احتياجات «معك 
يا لبنان»، مؤكدا أن هذه احلملة جاءت انطالقا من شعور 
اجلمعية مبســؤوليتها جتاه الشــعب اللبناني الشقيق 
معربا عن بالغ شكره للمتبرعني الذين يدعمون اجلهود 
اإلنســانية للجمعية. ودعا املواطنــني واملقيمني ورجال 
األعمال والقطاع اخلاص للتبرع ومساندة الشعب اللبناني 
إلعادة البسمة الى وجوه أطفالهم من جديد، مؤكدا وقوف 

الكويت حكومة وشعبا إلى جانب لبنان في محنته.

إلغاثة الشعب اللبناني الشقيق إثر حادث االنفجار

د.هالل السايرقتيبة يوسف الغامن

أعلنت شركة صناعات الغامن عن تبرعها حلملة «معك 
يا لبنان» التي أطلقتهــا جمعية الهالل األحمر الكويتي 
إلغاثة الشــعب اللبناني الشــقيق إثر حــادث االنفجار 
الذي وقع في مرفأ بيروت والذي راح ضحيته العشرات 

وتسبب في جرح اآلالف وأحدث دمارا هائال.
وأعلــن رئيس مجلس إدارة شــركة صناعات الغامن 
قتيبــة يوســف الغامن عن تبرع الشــركة لصالح حملة 
«معــك يا لبنــان» والتي تهدف لتوفيــر املعدات الطبية 
واألدوية والكراسي املتحركة وحليب األطفال باإلضافة 
إلى املستلزمات الضرورية إليواء املتضررين، وذلك على 
طائرات اجلسر اجلوي الكويتي لنقل املساعدات اإلنسانية 
إلى لبنان بالتعاون مع سفارتنا في بيروت، وتأتي هذه 
املبادرة لتؤكد العمق التاريخي للعالقات بني الشــعبني 

اللبناني والكويتي الشقيقني.
وفي تصريح صحافي له حول ذلك، أشاد رئيس مجلس 
إدارة شركة صناعات الغامن قتيبة يوسف الغامن بالدور 
الريــادي الذي تلعبه جمعية الهالل األحمر الكويتي في 
املنطقة وحول العالم في اإلغاثة وتقدمي املساعدات، والتي 
تسطر من خاللها مســيرة العطاء واإلنسانية املتأصلة 
في الهوية الكويتية، وأضاف: مما ال شك فيه أن اجلرح 
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طارق عرابي

والصناعــة  التجــارة  وزارة  أطلقــت 
مؤخرا بوابة استقبال املراجعني إلكترونيا، 
ومن ضمــن اخلدمات التي قدمتهــا الوزارة 
اســتالم املــواد اإلنشــائية املدعومــة عبــر 
االنترنــت عن طريــق موقعهــا االلكتروني

eapp.moci.gov.kw، وذلك في إطار خطواتها 
للتسهيل على املواطنني الراغبني في احلصول 
على مواد الدعم اإلنشــائي وتنفيذا لقرارات 
مجلس الــوزراء في التحــول الرقمي ضمن 
اإلجراءات االحترازيــة التي اتخذتها الدولة 
ملواجهــة ڤيــروس كوفيــد-١٩. وفــي هــذا 
اخلصوص أكد مراقب الدعم اإلنشائي في 
إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة 
صــالح الرشــيدي لـــ «األنبــاء» حــرص 
«التجــارة» على التســهيل على املواطنني 
في تقدمي الطلبات االنشــائية، السيما في 
ظــل إقبال الدولة علــى توزيع العديد من 
املشاريع اإلســكانية اجلديدة، مشيرا الى 
أن الوزارة استقبلت ٢٢٦ طلبا عبر البوابة 
ومت اجناز ١٢٤ معاملة وجار العمل على ٨٩ 

معاملة و١٣ طلبا جديدا.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بصرف 
املواد االنشائية لثالثة أنواع من القروض 
وهي: قروض البناء اجلديد ملنطقة اخليران 
السكنية والوفرة وغرب عبداهللا املبارك، 
إلى جانب قــروض التوســعة والترميم، 
وقروض الشراء عن طريق بنك االئتمان، 
مؤكــدا ان إجمالي تكلفة املواد االنشــائية 
التي مت صرفها خالل السنة املالية األخيرة 

٢٠١٩ بلغت نحو ٨٣ مليون دينار.
وأشار الرشيدي إلى أن البوابة اجلديدة 

باهي أحمد

قال الرئيس التنفيذي ملركز «كوروم» 
للدراسات االستراتيجية طارق الرفاعي، إن 
الكويت ليس لديها في الوقت احلالي قانون 
للدين العام، وهو السبب الرئيسي خلفض 
تصنيفها االئتماني من قبل وكالة ستاندرد 
أند بــورز. وأضاف الرفاعــي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن الكويت ستضطر إلى 
سحب كل األموال من صندوق االحتياطي 
العام، خاصة أنه منذ عام ٢٠١٧ تقوم بسحب 
السيولة منه لتغطية عجز امليزانية إلى أن 
تبقى فيه نحو مليار دينار فقط. ووفقا لـ 
«موديز» و«فيتش» لن يتبقى في الصندوق 
أي أصول بنهاية العام احلالي، وهو ما يعني 
أن احلكومة ستكون في وضع خطير كونها 
غير قادرة على ســداد العجز في امليزانية 

بدون قانون الدين العام.
وأوضــح أن االتفاق علــى طرح قانون 
الدين العام بني احلكومة ومجلس األمة قد 
يدفــع الوكاالت العاملية إلى رفع توقعاتها 
الســلبية لالقتصاد الكويتــي في فترة قد 

تتراوح بني ٦ أشهر وعام.
وأشار إلى أن تصنيف الكويت احلالي 
يعتبــر جيدا ويجب أن تســعى احلكومة 
للمحافظة عليه خشية من انخفاضه مرة 
أخرى، وهو ما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة 

التــي أطلقتهــا «التجــارة» مؤخــرا تتيح 
للمواطنني تقــدمي طلباتهم عبر االنترنت 
وحتميل كل األوراق املطلوبة دون احلاجة 
إلى مراجعة الوزارة، حيث كان في السابق 
يتطلــب حضور املراجــع ألكثر من زيارة 
إلنهــاء معاملته، أما اآلن فــال يتطلب منه 
احلضور إلنهاء الطلب، مشددا على انه يتم 
التعامل مع هذه الطلبات بشكل فوري ليتم 
إرسالها عبر البوابة إلى الشركة الكويتية 
للتمويــن لصرف الطلبــات. وأكد حرص 
«التجارة» على توفير كل املواد اإلنشائية 
التي يحتاجها املواطن أثناء مراحل البناء، 
مع التأكد من أن املواد املستخدمة هي مواد 
صديقة للبيئــة وموفرة للطاقة من حيث 
العازل والتكييف وغيرها من املواد األخرى.

في حالة رغبة الكويت في االقتراض، أضف 
إلى ذلك أن تخفيض التصنيف له انعكاس 
مباشر على جميع الشركات الكويتية ومنها 
البنوك وبالتالي سينخفض تصنيفها هي 
األخرى وهو ما يعني أن الشركات والبنوك 
فــي حالة رغبتها في االقتراض ســيرتفع 
سعر الفائدة مما يؤدي إلى زيادة التكلفة 
عليها وقلة  أرباحها، وهو ما يعتبر تأثيرا 

مباشرا على االقتصاد الكويتي.

(متني غوزال) صالح الرشيدي 

طارق الرفاعي

٢٫٥ مليار دينار سندات وصكوك للشركات والبنوك احمللية
أحمد مغربي

بلغ حجم إصدارات الدين للقطاع اخلاص الكويتي (سندات 
وصكوك) للشركات املدرجة واملرخص لها، والتي وافقت عليها 
هيئة أسواق املال منذ تأسيسها في ٢٠١٠ نحو ٦ مليارات دينار، 
فيما بلغت القيمة االسمية ألدوات الدين التي منحت لها املوافقات 
على إصدارها خالل السنة املالية املاضية ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٢٫٥ 
مليار دينار تراوحت بني ســندات دين وصكوك وسندات دين 

قابلة للتحويل إلى أسهم.
وأوضحت مصادر رقابية لـ «األنباء» أن شــركة مشــاريع 
الكويت القابضة «كيبكو» جاءت في املرتبة األولى بإصدار صكوك 
بقيمة ٩٠٩٫٥ ماليني دينار، تلتها شركة ايكويت للبتروكيماويات 
فــي إصدار صكوك بقيمة ٤٥٤٫٧ مليون دينار ثم بنك الكويت 

الوطني بإصدارات بلغت قيمتها ٣٠٣٫١ ماليني دينار.
أما بالنسبة للسندات فإن بنك برقان حصل على موافقتني 
إلصدار سندات دين بقيمة ٣٠١ مليون دينار، حيث متت املوافقة 
على إصدار ســندات بقيمة ١٥٠ مليون دينار والحقا مت صدور 

موافقة على إصدار سندات أخرى بقيمة ١٥١٫٥ مليون دينار.
وقام مركز ســلطان للمواد الغذائية بإصدار ســندات قابلة 

للتحويل إلى أسهم بقيمة ١٥ مليون دينار.
هذا، ومت تنفيذ ٣ عمليات اندماج خالل العام املالي املاضي 
املنتهــي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ بإجمالي ٢٠٫٩ مليون دينار، حيث 
تصدرتها عملية االندماج بطريق الضم بني شركة كامكو لالستثمار 
وشــركة بيت االســتثمار العاملي (جلوبل) بقيمة ١٠٫٤ ماليني 
دينار، ثم عملية االندماج بطريق الضم بني بيت األوراق املالية 
وشركة األمان لالستثمار بقيمة ١٠٫٥ ماليني دينار، ولم يشهد 

العام املالي املاضي أي عمليات استحواذ نهائيا.
وذكرت انه منذ عام ٢٠١٢ أصدرت هيئة أسواق املال موافقات 
على اســتحواذات واندماجات بقيمــة ١٫٢ مليار دينار منذ عام 
٢٠١٢ متت من خالل ٢٨ اندماجا واستحواذا، وكأكبر قيمة مطلقة 
لعمليات االستحواذ واالندماج فان عام ٢٠١٢ سجل أكبر قيمة 

بنحو ٧١٩ مليون دينار.
وخالل العام املالي املاضي مت إصدار ٧ إجراءات تشــريعية

و٣ حاالت إبداء رأي، وذلك على صعيد نشاط االندماج واالستحواذ 
فيما متت املشاركة في ٥ استبيانات.

وافقت عليها هيئة أسواق املال السنة املالية املاضية.. و«كيبكو» في الصدارة بصكوك قيمتها ٩٠٩٫٥ ماليني دينار

إعالن توظيف قريبًا لشواغر مشغلي احلقل.. بالتزامن مع قرب تشغيل مصفاة الزور

إعالن توظيف «كيبيك».. لم ينجح سوى شخصني فقط!
٢٠٠ كويتي تقدموا لوظيفة «مشغل حقل».. رسب ١٧٢ في «اإلجنليزية» و٢٦ في التخصص

الشركة تشكو من ضعف مخرجات التعليم خصوصًا في مستوى اللغة اإلجنليزية

أحمد مغربي 

مفاجــأة جديدة تلقتها الشــركة الكويتية 
للصناعــات البترولية املتكاملة «كيبيك» في 
إعالن التوظيف االخير الذي أعلنت عنه الشركة 
قبل انتشار جائحة ڤيروس كورونا في البالد، 
حيث قامت الشركة بعمل االختبارات لتوظيف 
املتقدمــني من حملة شــهادة الدبلوم بوظيفة 
مشــغل حقل تخصــص صناعــات كيميائية 
وتشــغيل مصافي االســبوع املاضي، وكانت 
املفاجأة في ان شــخصني فقط هما من اجتازا 
االختبــار. ووفق مصادر نفطية مســؤولة لـ 
«األنباء» فإن شــركة «كيبيــك» تلقت أوراق 
٢٠٠ شــخص ضمن إعالن التوظيف اخلاص 
مبشــغلي احلقل مــن حملة الدبلــوم حديثي 
التخرج وخالل امتحان اللغة االجنليزية جنح 
فقط ٢٨ متقدما فقط، ومت رسوب ١٧٢ شخصا، 
وقامت الشــركة بعمل اختبار تخصص لـ ٢٨ 
شخصا، لينجح شخصان من املتقدمني فقط 

ويرسب ٢٦ متقدما.
واشــتكت املصــادر من ضعــف مخرجات 
التعليم حلملة شهادة الدبلوم، خصوصا في 
مادة اللغة االجنليزية والتي تعتبر ضرورية 
للغاية للعمل في القطاع النفطي وال بديل عنها 

إطالقا، وقالت إن الشركة ستقوم باإلعالن عن 
الوظائف اجلديدة ملشغلي احلقل خالل األسابيع 
املقبلة مللء الشــواغر، وذلك بعد أخذ موافقة 

مؤسسة البترول الكويتية.
وقالت املصادر إن «كيبيك» تستعجل في 
توظيف مشــغلي احلقل، الســيما مع اقتراب 
تشغيل مصفاة الزور واحتياج الشركة لتدريب 
املعينني، حيث إن فترة التدريب تتراوح بني ٦ 
أشهر وسنة الكتساب اخلبرة في تشغيل وحدات 
املصفــاة، كاشــفا عن نية (كيبيــك) إحلاقهم 
بــدورات تدريبية متخصصــة داخل الكويت 
وخارجهــا لتطوير خبراتهــم كأول مجاميع 
تنضم لفريق عمليات مصفاة الزور. وذكرت ان 
شركة البترول الوطنية كانت قد وقعت اتفاقية 
تعاون مع الهيئة العامــة للتعليم التطبيقي 
الستقطاب مشغلي احلقل في شركات البترول 
و(كيبيك) عن طريق برنامج أعدته (البترول 
الوطنية) لدعم املوظفني من خالل دراســتهم 

ثم تعيينهم بشركات النفط.
هذا، ويعتبر مشروع مصفاة الزور من أهم 
مشــاريع القطاع النفطي االستراتيجية التي 
تنفذها الكويت ويشــمل إنشاء مصفاة الزور 
بطاقة ٦١٥ ألف برميل يوميا ومرافق استيراد 

الغاز الطبيعي ومجمع للبتروكيماويات.

الرشيدي لـ «األنباء»: «التجارة» أطلقت منصة 
إلكترونية لصرف املواد اإلنشائية املدعومة

الرفاعي: مليار دينار سيولة االحتياطي العام.. 
والصندوق سينفد بنهاية ٢٠٢٠

البوابة اجلديدة استقبلت ٢٢٦ طلباً خالل شهر مت إجناز ١٢٤ منها

االتفاق على طرح «الدين العام» قد يغّير التوقعات السلبية لالقتصاد الكويتي

قيمة اإلصدار (دينار)نوع الورقة املاليةاجلهة املصدرة (أو امللتزمة)م

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠سندات دينبنك برقان١
١٥١٫٥٨٥٫٠٠٠سندات دينبنك برقان٢
٩٠٫٩٥١٫٠٠٠صكوكبنك الكويت الدولي٣
٩٠٩٫٥١٠٫٠٠٠صكوكشركة مشاريع الكويت القابضة٤
١٥١٫٥٨٥٫٠٠٠صكوكبنك وربة٥

شركة مجموعة الصناعات ٦
٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠سندات دينالوطنية القابضة

شركة مركز سلطان للمواد ٧
الغذائية

سندات قابلة للتحويل 
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠إلى أسهم

٢٤٢٫٥٣٦٫٠٠٠صكوكبنك بوبيان٨
٣٠٣٫١٧٠٫٠٠٠صكوكبنك الكويت الوطني٩
٤٥٤٫٧٥٥٫٠٠٠صكوكشركة إيكويت للبتروكيماويات١٠

٢٫٤٩٩٫٠٩٢٫٠٠٠إجمالي املوافقات
لتبلغ بذلك القيمة اإلجمالية التراكمية ملوافقات الهيئة اخلاصة بإصدار أدوات الدين 

وحدها (دون املوافقات اخلاصة بتسويق أدوات الدين داخل الكويت) منذ تأسيس 
الهيئة ولنهاية السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩: ٦٫٠٨١٫٦٨٧٫٠٠٠ دينارًا
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إدراج «شمال الزور األولى» 
بالسوق األول للبورصة ١٦ اجلاري

أعلنت شركة شمال الزور األولى للطاقة 
واملياه، عن حصولها على موافقة بورصة 
الكويت إلدراج أســهمها في السوق األول، 
اعتبارا من يوم األحد املوافق ١٦ أغسطس 
٢٠٢٠، وبذلك ســتصبح أول شركة لتوليد 
الطاقة وحتلية املياه وأول مشروع شراكة 
بني القطاعني العام واخلاص يتم إدراجه في 

بورصة الكويت.
وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة شمال الزور األولى للطاقة واملياه، 
م.حســام الرومي: «يســعدنا أن نعلن عن 
هذه اخلطوة التاريخيــة في قطاع الطاقة 
وحتلية املياه في الكويت وفي أسواق املال في 
املنطقة، حيث إن إدراج الشركة في بورصة 
الكويــت يزيد من تنوع الســوق ويضيف 
إلى جاذبيته للمستثمر احمللي، واإلقليمي، 
والدولي، وهو مثال حي على قدرة القطاع 
اخلاص على تولي زمام املبادرة في تنمية 
االقتصاد الوطني وزيادة مساهمة األنشطة 
غير النفطية، ومن هنا أود أن أشكر جميع 
مساهمي الشركة، املؤسسني واملواطنني، على 
ثقتهم بالشركة وأعمالها وجودة إدارتها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الوطني لالســتثمار (مستشــار اإلدراج)، 
فيصل احلمد: «لقد أتاح مشــروع شــمال 
الزور األولى للطاقة واملياه فرصة استثنائية 
للمواطنني لالســتثمار في مشاريع البنية 
التحتية بالكويت، وذلك ليس لكونها تعمل 
بقطــاع املنافع فحســب، بــل ألن إيراداتها 
املستقبلية مستقرة (كما أشار تقرير عملية 
التوزيع املعلن) ومرتبطة باتفاقية توليد 
الطاقة وشــراء املياه طويلة األمد، التي مت 
توقيعها بني شــركة شــمال الــزور األولى 

للطاقة واملياه ووزارة الكهرباء واملاء».
وأعرب احلمد عن فخره بأن تكون شركة 
الوطني لالستثمار جزءا من هذا املشروع 
التنمــوي االقتصــادي الضخــم، بقيامهــا 

بدور مستشــار اإلدراج، وبقيادة التحالف 
االستشاري الذي قام بتنفيذ عملية توزيع 
األسهم على املواطنني ألول شركة كويتية 
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى 

الكهربائية وحتلية املياه.
اكتتاب املواطنني

ويأتــي اإلدراج مكمــال لنجــاح عملية 
توزيع ٥٠٪ من أســهم رأس مال الشــركة 
على املواطنني الكويتيني عبر اكتتاب عام 
جرى في الربع األخير من عام ٢٠١٩ والذي 
شهد إقباال كبيرا حيث متت تغطيته مبعدل 
١٢٧٪ وشارك فيه أكثر من ١٢٧ ألف مواطنا. 
يذكر أن النســبة املتبقية من رأســمال 
الشــركة والبالغة ٥٠٪، موزعة بني جهات 
تابعة للدولة والقطاع اخلاص، حيث متتلك 
الدولــة حصة قدرهــا ١٠٪ (ممثلة بالهيئة 
العامة لالســتثمار بنســبة ٥٪ واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة ٥٪) 
وميلك الشريك االســتراتيجي نسبة ٤٠٪ 
ممثــال بتحالف مكــون من كل من شــركة 
«إجني» الفرنســية، وشركة «سوميتومو 
كوربوريشــن» اليابانية وشــركة عبداهللا 

حمد الصقر وإخوانه.
اجلدير بالذكر، أن شــركة شمال الزور 
األولى للطاقة واملياه بدأت أعمالها التشغيلية 
في نوفمبر ٢٠١٦، وهي أول شركة تأسست 
مبوجب أحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠، 
بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى 
بنــاء وتنفيــذ محطات القــوى الكهربائية 
وحتلية املياه في الكويت بنظام الشــراكة 
بني القطاعني العام واخلاص (PPP)، ويتم 
توفير كافة املياه احملالة والكهرباء للمواطنني 
واملقيمني في الكويت من خالل شبكة الطاقة 
واملياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء 
واملــاء وفــق اتفاقية شــراء الطاقة واملياه 

وملدة ٤٠ عاما.

أول مشروع شراكة بني القطاعني.. وأول شركة لتوليد الطاقة تدرج بسوق األسهم

«واشنطن بوست»: املستشفيات األميركية تطالب الكويت 
بـ ٧٠٠ مليون دوالر.. و«اخلارجية» تتدخل لتحصيلها

محمود عيسى

قالــت صحيفة واشــنطن 
بوست إن احلكومة الكويتية 
مطالبة من بعض املستشفيات 
الكبرى فــي الواليات املتحدة 
دوالر  مليــون   ٧٠٠ بنحــو 
مــن الفواتيــر غير املســددة 
للرعايــة الطبيــة املتطــورة 
املقدمة للمواطنني الكويتيني، 
وهي ديون أمضت املؤسسات 
الصحية سنوات في محاولة 

لتحصيلها.
وأضافــت الصحيفــة أن 
املراكز الطبيــة البالغ عددها 
ومستشــفى،  مؤسســة   ٤٥
مستشــفى  تشــمل  والتــي 
ماساتشوســتس العــام فــي 
بوســطن، وإم دي أندرسون 
في هيوسنت وغيرها، حاولت 
مبفردهــا ومن خــالل وزارة 
اخلارجية السترداد املدفوعات 
اخلاصة بالعالجات املتخصصة 
في السرطان والقلب، واألطفال، 
والرعايــة الصحيــة األخرى 
املقدمة آلالف األشــخاص من 

الكويت.

دفاعي لتحصيل الدين املترتب 
علــى الكويت. وقــد خاطبت 
التعاونية األميركية لبرامج 
املرضى الدوليني وزراء الصحة 
واملالية واخلارجية الكويتيني 
في ١١ يونيو بكتاب، جاء فيه 
التعاونية قدموا  ان أعضــاء 
الرعاية الصحية بحسن نية 
استنادا الى ضمان حكومتكم 
للســداد، وهم اآلن يتوقعون 
منكــم املبــادرة لســداد هذه 

للمستشفيات في كل الواليات 
املتحدة.

مــن جانبها، قالــت وزارة 
اخلارجية األميركية في بيان 
إنها «أثــارت هذه القضية مع 
الكويتيــة وتعمل  احلكومــة 
على إيجــاد حل». وقال مدير 
التعاونيــة الدولية للمرضى 
املبلــغ  إن  فاولــر  جاريــت 
املطالب بــه وهو ٦٧٧ مليون 
دوالر ميثل «تقديرا متحفظا» 
للدين املستحق على الكويت، 
ورمبا ال يشمل رسوم األطباء 
أو اخلدمات اإلضافية لبعض 
املراكز الطبية. وقال إن هناك 
أكثر من ١٨٣ ألف دوالر مستحقة 
منذ عــام ٢٠١٧، ومبلغ ١٧٢٫٨ 
مليون دوالر مستحقة من عام 
٢٠١٨ ومبلغ ٤١٤٫٩ مليون دوالر 
من عام ٢٠١٩ وأخيرا مبلغ ٨٩٫٤ 
مليون دوالر حتى هذا الوقت 
من عام ٢٠٢٠. وقال فاولر إن 
مستشفيات ماساتشوستس 
تتولى قيادة جهود اســترداد 
هذه األمــوال التــي تدين لها 
الكويــت بحوالي ربــع املبلغ 

اإلجمالي.

الفواتير بحسن نية أيضا.
وفي إشارة لألضرار املالية 
التــي حلقــت باملستشــفيات 
بسبب جائحة كورونا، كتبت 
التعاونيــة ان املستشــفيات 
الفرديــة اضطــرت لتحمــل 
أعبــاء احلفاظ علــى أرصدة 
الــدوالرات  مدينــة مباليــني 
طيلة ســنوات عديدة، ولكن 
النظام احلالي أصبح غير عملي 
وال ميكن استمراره بالنسبة 

عبارة عن فواتير غير مسددة للرعاية الطبية ملواطنني كويتيني.. واملؤسسات الصحية أمضت سنوات في محاولة حتصيلها

ومضـــــت «الواشنطــــن 
بوســت» إلى القــول، إن هذه 
املؤسســات الصحية وحدت 
جهودها فــي يونيو املاضي، 
للســعي الســترداد الديــون 
البالغة ٦٧٧٫٤ مليون دوالر، 
كمــا جلأت في الشــهر التالي 
لالســتعانة بأحــد أعضــاء 
الكونغرس إلدخال تعديل حتت 
مسمى «إحساس الكونغرس»، 
والذي يفوض بتشريع إجراء 

االعتمادات املالية املخصصة للعالج باخلارج.. «غير كافية»
أكــدت مصــادر لـ «األنبــاء» أن 
االعتمادات املالية املخصصة لبند العالج 
باخلارج مقارنة بعدد املرضى املبتعثني 
«غير كافية»، مع العلم أن وزارة الصحة 
تتقدم ســنويا بطلب تخصيص مبالغ 
مبشــروع ميزانيتها مبا يقارب ٦٠٠ 
مليون دينار سنويا، إال أن وزارة املالية 
ترصد مبالغ أقل من طلب وزارة الصحة، 
مما يؤدي إلى تراكم ديون فواتير عالج 
املرضى اخلاصة باملستشفيات واملراكز 

العالجية باخلارج.
وبينت املصادر أن عدم دفع الفواتير 
أدى إلى جلوء العديد من املستشفيات 

إلى عدم اســتقبال املرضى  باخلارج 
اللجوء  املبتعثني، وفي بعض األحيان 
املتواجدين داخل  إلى طرد املرضــى 
هذه املستشــفيات واملراكز العالجية، 
مما يؤدي ذلــك لتعريض حياة بعض 
املرضى إلى اخلطر. ولفتت املصادر إلى 
أن قيمة جميع الفواتير املطلوبة لعدد 
من املكاتب الصحية بلغت ما يقارب ٣٥٠ 
مليون دينار حتى نهاية مارس املاضي، 
وأشارت إلى أن وزارة الصحة خاطبت 
وزارة املالية العتماد مبلغ ٣٥٠ مليون 
دينار كمعتمد إضافي لتسديد املطالبات 
املتراكمة لدى املكاتب الصحية، إال أن 

الوزارة لم جتد الرد. وأكدت املصادر 
أن بعض املستشفيات واملراكز العالجية 
باخلارج قامت بالتهديد باتخاذ إجراءات 
قانونية حال عدم السداد، خاصة في 
ظل ازدياد سوء األوضاع بعد جائحة 
كورونا، حيث أصبح الوضع املالي لتلك 
املستشفيات سيئا لدرجة أنها اتخذت 
عددا مــن اإلجراءات منها التوقف عن 
حتديد مواعيــد عالج ملرضى جدد أو 
استقبال أي مريض كويتي اعتبارا من 

األول من أبريل املاضي.
وذكرت املصادر أن مطالبات اجلهات 
العالجية للمكتب الصحي بواشــنطن 

تخطت ٢٠٠ مليون دينار، مشيرة إلى أن 
كثيرا من املستشفيات هناك رفضت كتب 
الضمان املالي الصادرة عن طريق املكتب 
وطلبت إما الدفع املسبق أو تعهد املريض 
بدفع تكاليف عالجه على نفقته اخلاصة. 
أما املكتب الصحي فــي لندن، فقالت 
املصادر إن مديونية اجلهات العالجية 
التي تطلب من املكتب تسديدها تعادل 
٦٠ مليون دينار حسب آخر تقرير في 
أبريل املاضي، حيث طالبت املستشفيات 
هناك بسداد املديونيات نظرا للظروف 
الصعبة التي متر بها املستشفيات في 

ظل أزمة «كورونا».

«الصحة» خاطبت «املالية» العتماد ٣٥٠ مليون دينار إضافية لتسديد املطالبات املتراكمة.. لكنها لم جتد الرد



اقتصـاد
االحد ٩ اغسطس ٢٠٢٠

16

امللحم: إستراتيجية «هيئة األسواق» 
متسقة مع التوجهات التنموية احلكومية

أصدرت هيئة أسواق املال في أواخر شهر 
يوليو املاضي تقريرها السنوي التاسع عن 
السنة املالية (٢٠٢٠/٢٠١٩)، متضمنا أبرز ما 
مت إجنازه من مهام خالل تلك الســنة املالية 

في شتى مجاالت عملها.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة - املدير 
التنفيذي د.أحمد امللحم في كلمته االفتتاحية 
علــى األهمية اخلاصة التــي توليها الهيئة 
للتخطيط اإلستراتيجي في كافة مجاالت عملها 
وحرصها على اتساق توجهاتها اإلستراتيجية 
مع التوجهات التنموية احلكومية والتوافق 

مع أحدث املعايير املطبقة في الوقت ذاته.
واســتعرض امللحم مؤشــرات جناح ما 
مت تنفيذه من مشــاريع ومبــادرات تندرج 

في إطار حتقيق تلك التوجهات، ولعل أبرز 
تلك املؤشــرات يتمثل في استكمال الكويت 
تصنيفها كسوق ناشئة وفق املؤشرات العاملية 
 FTSE Russell، S&P) الثالث املتعارف عليها
DJI، MSCI)، وكذلك حتسن ترتيب الكويت 
في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال، 
باإلضافة إلى انتهاء إجراءات تخصيص أسهم 
شركة بورصة الكويت بنجاح الفت جعل منها 
البورصة الوحيدة اململوكة للقطاع اخلاص 

في الشرق األوسط.
كما اســتعرض أبــرز معالــم التوجهات 
املســتقبلية للهيئة، الســيما على صعيدي 
تعزيــز توجهــات اإلدراج النوعي وتنويع 

وتطوير األدوات االستثمارية.

الهيئة أصدرت تقريرها السنوي التاسع

«الوطني»: ٨١٪ تراجع املشاريع املسندة لـ ١١٠ ماليني دينار.. األدنى تاريخيًا
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن إجراءات 
اإلغــالق التي مت فرضها في 
الكويــت منــذ مــارس حتى 
يونيو الحتواء جائحة كورونا 
أثرت على ســوق املشاريع 
التنمويــة فــي الكويــت، إذ 
وصلت قيمة املشاريع التي 
مت إسنادها في الربع الثاني 
مــن العام احلالــي إلى أدنى 
التاريخية على  مستوياتها 
اإلطالق، بتراجع أكثر من ٨١٪ 
ببلوغها نحو ١١٠ ماليني دينار 
باملقارنة  مبستويات الربع 
األول من ٢٠٢٠ البالغة ٥٨٨ 
مليون دينار، كما كانت اقل 
بنسبة ٥٧٪ مقارنة بالفترة 
املماثلة من ٢٠١٩. وشــكلت 
قيمة مشــروع واحــد فقط 
وهو مشروع شارع الغوص 
التابع لوزارة األشغال العامة 
أكثر من نصف إجمالي قيمة 
املشــاريع املسندة في الربع 
الثانــي مــن ٢٠٢٠، إذ بلغت 
قيمــة املشــروع ٥٩ مليون 

دينار.
وأضاف التقرير أن إجمالي 
املشــاريع التي مت إســنادها 
بنهاية النصف األول من ٢٠٢٠ 
بلغ مــا قيمتــه ٦٩٣ مليون 
دينار، أي ضعف مستويات 
٢٠١٩، فيمــا متثل أقل بقليل 
من ربع قيمة املشاريع املقرر 
إقرارهــا فــي ٢٠٢٠ والبالغ 
قيمتهــا ٣ مليــارات دينــار 

تقريبا.
املاليــة  القيــود  أن  إال 
في أعقاب تفشــي اجلائحة 
سيجعل من الصعب حتقق 
الرقم املنقح لتوقعات النصف 
الثاني من هذا العام بقيمة ٢٫٨ 
مليار دينار والذي مت رصده 
لتنفيذ املشاريع التي تنصب 
بصفة رئيسية ضمن قطاعي 

البناء والنقل. 
وتوقع التقرير أن يساهم 
التخفيف التدريجي للقيود 
في احــداث انتعاش طفيف، 
إال أن األولويــة ســتقتصر 
فــي االغلب على املشــاريع 
احليوية لتنفيذ خطة التنمية 

احلكومية.
 قطاع النقل

وأوضح التقرير أن قطاع 
النقل شهد نشاطا متواضعا 

لوزارة األشغال. ومستقبليا، 
مــن املتوقع طرح مشــاريع 
بقيمــة ٧٨٠ مليــون دينــار 
أي قرابــة ٣٠٪ مــن إجمالي 
املشاريع املقرر إسنادها في 

.٢٠٢٠
وتشــمل أبرز املشــاريع 

اإلقليمي الشمالي (١٨٩ مليون 
دينار).

البناء والتشييد

وأشــار التقريــر الى أن 
قطاع البناء والتشييد شهد 
حترك بعض أنشطة املشاريع 

املهندسني باجليش األميركي. 
أما فيمــا يتعلق بالتوقعات 
املســتقبلية، فمن املقرر أن 
تصل قيمة املشاريع املخطط 
لتنفيذها في النصف الثاني 
مــن ٢٠٢٠ إلــى ٧٩٥ مليون 
دينــار، إال أننــا نتوقــع أن 

املســتقبلية املقــرر طرحها 
الثانــي مــن  فــي النصــف 
العام احلالي ضمن مشروع 
توسعة مطار الكويت مبنى 
الركاب اجلديد رقم ٢: األعمال 
األرضية (٢٧٠ مليون دينار) 
وعــدة أجــزاء مــن الطريق 

خالل النصف األول من ٢٠٢٠ 
في ظل إسناد عدة أجزاء من 
مشروع ضاحية حصة املبارك 
(٦١ مليــون دينــار) التابع 
لشــركة العقــارات املتحدة. 
كما مت إسناد مشروع بقيمة 
٢٣ مليــون دينــار لســالح 

يتحقــق رقم أصغر من ذلك 
الواقــع نظــرا  علــى ارض 
للوتيــرة احلالية ألنشــطة 
املشــاريع. وتشــمل قائمــة 
املشــاريع املخطط إسنادها 
خالل الفتــرة القادمة ضمن 
قطاع البناء والتشييد عدة 
أجزاء من مشروع املؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
لتطوير مدينتي جابر األحمد 
وصباح األحمد، بقيمة ٢٢٥ 
مليون دينــار و٢٩٠ مليون 

دينار، على التوالي.
قطاع الطاقة واملياه

وأكــد التقريــر أن قطاع 
الطاقــة وامليــاه لم يشــهد 
أي نشــاط في الربع الثاني 
من ٢٠٢٠ نتيجــة إجراءات 
احتواء اجلائحة، إال أنه في 
وقت ســابق من هذا العام، 
بدأت جهود هيئة مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام 
واخلــاص تؤتــي ثمارهــا 
وجنحــت في دفــع عدد من 
املشاريع قدما بعد أن واجهت 
حتديــات وتعقيــدات فنية 
في السابق. وشملت قائمة 
املشــاريع التي مت إسنادها 
بالتعــاون مــا بــني الهيئة 
الكهربــاء وامليــاه  ووزارة 
مشــروع توســعة محطــة 
معاجلة مياه الصرف الصحي 
في منطقة أم الهيمان، إذ مت 
إســناد أعمال املشــروع في 
الربع األول من ٢٠٢٠ بقيمة 
٤٢٠ مليون دينار. ومن املقرر 
أن تســتقر أنشــطة إسناد 
املشاريع ضمن قطاع الطاقة 
واملياه وفقا لتوقعات مجلة 
ميــد بقيمــة إجمالية تصل 
إلــى ٣٣٨ مليــون دينار في 
النصف الثاني من ٢٠٢٠. من 
جهــة أخرى، كان من املقرر 
أن يتم في الربع الرابع من 
٢٠٢٠ إسناد مشروع محطة 
الدبدبــة للطاقة الشمســية 
ضمن مجمع الشقايا للطاقة 
املتجددة (٣٦٠ مليون دينار) 
البتــرول  التابــع لشــركة 
الوطنية الكويتية إال انه مت 
اتخاذ قرار إلغاء املشــروع 
على خلفية جائحة كورونا 
وما خلفه من تداعيات على 
النفط واألســواق  أســواق 

املالية العاملية.

خالل الربع الثاني.. و٦٩٣ مليون دينار إجمالي قيمة املشاريع التي مت إسنادها بالنصف األول

خالل الربع الثاني من ٢٠٢٠، 
إذ لم يتم إسناد سوى مشروع 
واحد فقط بقيمة ٥٩ مليون 
دينار، وهو حتديدا مشروع 
شــارع الغوص (من طريق 
الســابع لطريــق  الدائــري 
الفحيحيل -األحمدي) التابع 

٩٣ مليون دينار قيمة مشاريع النفط والغاز
املخطط لها بالنصف الثاني

إسناد مشروع مجمع الزور
بالربع األول ٢٠٢١

قال تقرير «الوطني» انه على الرغم من عدم إسناد أي 
مشاريع ضمن قطاع النفط والغاز في النصف األول من 
٢٠٢٠ إال أنه من املتوقع ان يشــهد القطاع بعض النشاط 
في النصف الثاني من العــام احلالي، حيث مت التخطيط 
إلسناد مشاريع بحوالي ٩٣ مليون دينار، وفقا ملجلة ميد.

وقد تضرر قطاع الطاقة العاملي بشدة نتيجة لتداعيات 
اجلائحة، حيث تأثر الطلب على النفط بشدة على خلفية 
ضعف احلركة والركود االقتصادي والتراجعات احلادة التي 
شهدتها أسعار النفط. ونتيجة لذلك، مت تأجيل العديد من 
مشاريع قطاع النفط والغاز بالكويت أو تعليقها. ويشمل 

ذلك تأخير تنفيذ مشروع توسعة مصفاة ميناء األحمدي 
وتشغيل مصفاة الزور.

 وعلى اجلانب اإليجابي، من املتوقع أن يتم إسناد العديد 
من املشاريع األصغر حجما في النصف الثاني من ٢٠٢٠ 
مبا في ذلك قيام شركة نفط الكويت بإسناد مشروع مرافق 
إنتاج الغاز احلر والتي تتضمن: مشروع املناطق الشمالية 
(٣٥ مليون دينار) ومشروع تركيب خطافات رؤوس اآلبار 
في حقل الشعيبة (١٤ مليون دينار) وإنشاء مرفق التعامل 
املبكر مع إنتاج الغاز اجلوراسي (٤٥ مليون دينار) واملقرر 

اسنداها في الربعني الثالث والرابع على التوالي.

توقع تقريــر «الوطني» أن 
يشهد قطاع املواد الكيميائية في 
الكويت بعض احلركة املرتقبة في 
أوائل ٢٠٢١ وذلك بفضل مشروع 
للبتروكيماويات  الزور  مجمع 
التابع للشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة - وفقا للبيانات 
الصادرة عن «ميد» - إذ يتوقع 
أن يتم إســناد أعمال املشروع 
الضخم الذي تبلغ قيمته ٢٫٨٥ 

مليار دينار في الربع األول من 
٢٠٢١ بعــد أن كان مــن املقرر 
الرابع  الربع  طرحه مسبقا في 
من ٢٠٢٠. إال أن التغيير الطارئ 
حلالة املشــروع مؤخرا كشف 
عن خطة إلعادة إجراء دراسات 
اجلدوى لتقييم ربحية املشروع 
على خلفية تداعيات اجلائحة، 
لذا فمن املتوقع أن يشــهد هذا 

املشروع املزيد من التأخير.

«الشال»: ١٤٥٠ دينارًا راتب الكويتي.. و٣٠٦ دنانير للوافد
وكل هذه األرقام ال تشمل 
العمالة املنزلية التي ستترك 
أثرا كبيرا لألدنى على معدالت 
أجور غير الكويتيني لو أخذت 
في االعتبار، كما أنها ال تشمل 
أثر مخصصات دعم العمالة 
للكويتيني العاملني في القطاع 
اخلاص. وبلغ عــدد العمالة 
الكويتية في القطاع احلكومي 
وفقا لنفس املصدر نحو ٣٢٢ 
ألــف عامــل (٣٠٨ آالف عامل 
في ٢٠١٨)، ويبلغ عددهم في 
القطاع اخلــاص نحو ٧٣٫٢٣ 
ألف عامل (٧٢٫٩٦ ألف عامل 
فــي ٢٠١٨) أي أنهــا عمالــة 
موزعة إلى نحو ٨١٫٥٪ عمالة 
حكومية و١٨٫٥٪ عمالة قطاع 
خاص. وتبلغ نسبة الكويتيني 
العاملني في القطاع احلكومي 
من حملة الشهادات اجلامعية 
نحــو ٤٢٫١٪ إضافة إلى نحو 
٤٫٤٪ من حملة الشهادات ما 
فوق اجلامعية، ونحو ١٤٫٦٪ 
ملــن يحملون شــهادات فوق 
الثانويــة ودون اجلامعيــة 
ونحو ٢١٫٦٪ حلملة الشهادات 
الثانويــة أو مــا يعادلها، أي 
أن نحــو ٨٢٫٧٪ مــن موظفي 
القطاع احلكومــي من حملة 
الشــهادات ما بــني الثانوية 

وحتى الدكتوراه. 

غيــر الكويتيات فــي القطاع 
اخلاص نحو ٣٩٤ دينارا (٣٨٦ 
دينارا في ٢٠١٨)، وهو أعلى 
مــن معدل أجــر الذكور غير 
الكويتيني في القطاع اخلاص 
بنحو ٤٢٫١٪ ولكنه أدنى من 
معدل زميالتهم فــي القطاع 

احلكومي بنحو ٤١٫٨٪.
وأشار التقرير الى انه في 
حال دمج القطاعني احلكومي 
واخلــاص، يبلغ معدل األجر 
الذكور  الشــهري للكويتيني 
دينــارا (١٦٩٧  نحــو ١٧٥٤ 
دينــارا فــي ٢٠١٨)، ولإلناث 
الكويتيات نحو ١٢٢٧ دينارا 
(١٢٠٢ دينار في نهاية ٢٠١٨)، 
ويتسع الفارق لصالح الذكور 
إلى ٤٣٪. ويبلغ معدل األجر 
الشهري للذكور غير الكويتيني 
٢٨٩ دينــارا (٢٨١ دينــارا في 
نهايــة عــام ٢٠١٨)، ويبلــغ 
لإلناث غير الكويتيات نحو 
٤٥٤ دينــارا (٤٤٩ دينارا في 
نهاية ٢٠١٨) ويصبح الفارق 

لصالح اإلناث نحو ٥٧٫١٪.
ويبلغ معدل األجر الشهري 
للكويتيني ذكــورا وإناثا في 
القطاعني نحــو ١٤٥٠ دينارا 
(١٤١٥ دينارا في ٢٠١٨)، ويبلغ 
لغيــر الكويتيــني نحو ٣٠٦ 
دينارا (٢٩٨ دينارا في ٢٠١٨).

نحو ١٤٦٨ دينارا (١٤١١ دينارا 
في نهاية ٢٠١٨)، أي أدنى بنحو 
٢٠٪ من معدل أجر الذكور في 
القطاع احلكومي، ويبلغ ذلك 
املعدل لإلناث الكويتيات في 
القطاع اخلاص نحو ٩١٩ دينارا 
(٨٦١ دينارا في نهاية ٢٠١٨)، 
أي أدنى بنحو ٢٨٫٦٪ من معدل 
زميالتهم في القطاع احلكومي، 
وال شــك أن مخصصات دعم 
العمالة املواطنــة تؤدي إلى 
ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل 
األجر الشــهري للذكور غير 
الكويتيني في القطاع اخلاص 
نحو ٢٧٧ دينارا (٢٦٩ دينارا 
فــي نهايــة ٢٠١٨)، أي نحــو 
٣٧٫٣٪ من مســتوى زمالئهم 
في القطاع احلكومي، ويبلغ 
معدل األجر الشهري لإلناث 

(٧٢٤ دينارا في ٢٠١٨)، وبلغ 
لإلناث غير الكويتيات نحو 
٦٧٦ دينــارا (٦٦٤ دينارا في 
٢٠١٨)، بفارق لصالح الذكور 
بــني  الفــارق  أن  أي   ،٪٩٫٨
اجلنسني أكثر عدالة في حالة 
غير الكويتيني. ويبلغ معدل 
األجر الشهري للكويتيني من 
اجلنسني في القطاع احلكومي 
نحو ١٥١٠ دنانير (١٤٨٢ دينارا 
في نهاية ٢٠١٨)، ويبلغ نفس 
املعــدل لغير الكويتيني نحو 
٧١٠ دنانيــر (٦٩٥ دينارا في 
٢٠١٨)، بفــارق بــني املعدلني 
لصالــح   ٪١١٢٫٦ بحــدود 

الكويتيني.
ووفقــا للتقريــر، يبلــغ 
معدل األجر الشهري للذكور 
الكويتيني في القطاع اخلاص 

قــال تقرير «الشــال» إن 
عــدد العمالة في الكويت كما 
فــي نهايــة ٢٠١٩ بلــغ نحو 
٢٫١٣٣ مليــون عامل من غير 
احتساب عدد العمالة املنزلية 
(٢٫١٠٤ مليون عامل في نهاية 
٢٠١٨)، وفقا لإلدارة املركزية 

لإلحصاء.
العمالــة  وعنــد إضافــة 
املنزليــة ومــا فــي حكمهــا 
البالغة  العائلــي-  -القطاع 
نحو ٧٣٢ ألف عامل، يصبح 
املجمــوع نحو ٢٫٨٦٥ مليون 
عامل (٢٫٨١١ مليون عامل في 
نهاية ٢٠١٨)، حيث تبلغ نسبة 
العمالة املنزلية نحو ٢٥٫٥٪ 
من إجمالي العمالة في الكويت 
كمــا في نهايــة ٢٠١٩ (٢٥٫١٪ 
من إجمالي العمالة في ٢٠١٨).
وأضاف التقرير أن معدل 
األجــر الشــهري للذكور من 
العمالة الكويتية في القطاع 
احلكومي بلغ نحو ١٨٣٤ دينارا 
(١٧٨٨ دينارا في ٢٠١٨)، وبلغ 
ذلك املعدل لإلناث الكويتيات 
نحو ١٢٨٧ دينارا (١٢٧٢ دينارا 
فــي ٢٠١٨)، بفــارق ٤٢٫٥٪ 
لصالح أجــور الرجال. وبلغ 
معدل الراتب الشهري للذكور 
غيــر الكويتيني فــي القطاع 
احلكومــي نحــو ٧٤٢ دينارا 

خالل العام ٢٠١٩.. وال تشمل العمالة املنزلية

ترامب يستعد لتوقيع خطة دعم اقتصادي ملواجهة «كورونا»
أ.ف.پ: أعلــن الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامب إنه يســتعد لتوقيع 
مرســوم رئاســي حــول خطــة دعم 
اقتصادي لألميركيني الذين يواجهون 
صعوبات بســبب ڤيــروس كورونا 
املستجد، رغم اســتمرار املفاوضات 
بني إدارته والقادة الدميوقراطيني في 
الكونغرس حول خطة إنفاق جديدة.

وردا على سؤال حول متى سيوقع 
املرســوم، أجــاب ترامب «فــي نهاية 
األســبوع»، موضحــا أن «احملامــني 

يقومون بصياغته اآلن».
وقــال أيضا ان فريقه االقتصادي 

حزبهــا وافق على خفض حجم مبلغ 
اإلغاثة من ٣ تريليونات إلى تريليوني 
دوالر، لكــن البيت األبيض يســتمر 
في رفض تقدمي املســاعدة حلكومات 
الواليات وحكومات محلية، والتي يرى 
خبراء االقتصاد إنها ضرورية لتفادي 

عملية تسريح جديدة للموظفني.
وقالت بيلوسي للصحافيني بعد 
لقاء اســتمر ساعة مع وزير اخلزانة 
ستيفن منوتشــني «قلت لهم عودوا 
عندمــا تكونــوا جاهزيــن إلعطائنا 
رقمــا أعلى». ورأى ترامب إن أوامره 
التنفيذية من شأنها أن تسمح بإرجاء 

دفع ضريبة األجور حتى نهاية العام 
وتسديد قروض التعليم ومتدد فترة 

احلماية من الطرد.
وقال إنه ســيمدد إعانات البطالة 
اإلضافيــة حتــى نهاية العــام، وهي 
املسألة التي تثير جدال حادا بني البيت 
األبيض والدميوقراطيني. وانتهت فترة 
تقدمي إعانة إضافية بقيمة ٦٠٠ دوالر 
تدفع أسبوعيا من األموال الفيدرالية 
للعاطلني عن العمل، في نهاية يوليو، 
ويريد اجلمهوريون خفض هذا املبلغ. 
ولم يكشــف ترامب عــن املبلغ الذي 

سينص عليه مرسومه الرئاسي.

يعارضها الدميقراطيون في الكونغرس

«يواصل العمل بحسن نية للتوصل 
إلــى اتفــاق مــع الدميوقراطيــني في 
الكونغرس» على خطة إغاثة تتضمن 

إعانة بطالة وحماية من الطرد.
وأضاف ترامب في مؤمتر صحافي 
فــي نــادي الغولف الــذي ميلكه في 
بيدمنســتر بواليــة نيوجيرزي «إذا 
اســتمر الدميوقراطيون في أخذ هذه 
املساعدة احلساسة رهينة، سأستخدم 
صالحياتي الرئاسية إلعطاء األميركيني 

اإلغاثة التي يحتاجون لها».
وقالــت رئيــس مجلــس النواب 
الدميوقراطية نانســي بيلوســي إن 
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الرابع عشــر من يونيــو املاضي  في 
تطرقت الى خطورة فتح الطيران التجاري 
على مصراعيه للوافدين من بقاع العالم في 
نافذتي االسبوعية بعنوان )عودة الى املربع 
االول( وذلك لتفشي ڤيروس كورونا املستجد، 
وقلت: »فتح املجال اجلوي أمام حركة الطيران 
التجاري ال جدوى منه بالوقت الراهن ألن 
احملصلة قد تعود بالسلب على اجلهود املبذولة، 
وقد يأتي أشخاص يضافون للمتعطلني ورمبا 
»مصابني« فنعود الى املربع األول، ونضيف 
أعباء وضغطا على األمن الغذائي ونشــتت 
ونرهق اجلهاز الصحي بتوزيع كوادر طبية 
باملنافذ وبالتالي الظروف اآلنية غير مواتية.

واحلل باعتقــادي يكمن بتقنني العودة 
بتحديد فئــات حتتاجها اجلهات احلكومية 
كاألطباء والوظائف الفنية وهذا ما شرعت 

فيه الدولة وبخالف ذلك علينا التروي. 
لألسف مت غض البصر عن املخاوف التي 
يشــاركني فيها أعداد كبيرة من املواطنني 
وأصحــاب الرأي وصدرت قــرارات بفتح 
حركة الطيران التجاري امام عدد من البلدان 
والتي تؤكد التقارير الصحية انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد بها وطبيعي ان تواكب هذه 
اخلطوة قدوم طائرات محملة بآالف الوافدين 
يوميا، هذا االجراء ولد مخاوف مســتحقة 
لدى الغالبية العظمي من املواطنني، وتشكلت 
حالة ولّدت فزعة وطنية حتذر من خطورة 
ما يحدث واحتمالية تدفق مصابني بڤيروس 
كوورنا وقد حتدث انتكاسة صحية وحينما 
ادركت احلكومة خطورة ما قد يحدث وان 
اخلطر اصبح وشيكا بل دخل حيز التنفيذ 
قامت بالعدول، وحددت عددا من الدول التي 
تشهد تزايدا في أعداد املصابني ومنعت حركة 
التنقل من هذه البلدان. نعم قرار فتح املجال 
اجلوي وسط هذا اجلائحة العاملية غير موفق 
رغم اخلسائر االقتصادية التي قد تقع على 

شرائح بعينها ولكن يبقى الهاجس الصحي 
واحلفاظ على صحة وســالمة املجتمع اهم 

من اي اعتبارات.
 احلكومة قامت بتصحيح اخلطأ ولم تكابر 
ورد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد بحكمة على النقد والعتب النيابي في 
جلسة مجلس االمة االسبوع املاضي بالقول 
»طاملا نحن بشر فبالتأكيد سنرتكب أخطاء 
وسنراجعها ولن نكابر، وسنعترف بأننا من 
خالل إدارتنا ألزمة صحية مثل هذه، سنخطئ 
ثم نخطئ ثم نخطئ، لكن لن نكابر وسنتلمس 

الطريق ونقوم بالتعديل قدر املستطاع«.
االعتذار ليس دليل ضعف بل دليل )قوة( 
واالعتراف باخلطــأ فضيلة، وهي ثقافة ال 
يقوى عليها إال كبير املقام، املطلوب التروي 
ألبعد حد ممكن في اعادة فتح املجال اجلوي 
حتى ال نقع في مخاطر ونتعرض النتكاسة 
ممكن جتنبها وننتظر حتى تكون الرؤية اكثر 
وضوحا مع الوضع في االعتبار ان الكويت 
ليست دولة سياحية وهناك مصالح ال تزال 
معطلة وعمالة تنتظر فرصة عمل، ولســنا 
بحاجة الى أعداد اخرى تضاف للمتعطلني.

آخر الكالم 
ها هي الكويت تثبــت انها دولة العطاء 
والعمل اإلنســاني بفزعتها لنجدة وتقدمي 
العون والدعم للشــعب اللبناني وكيف ال، 
وهي بلد اإلنســانية التي وقفت دوما إلى 

جوار الشقيق والصديق.
فبمجرد وقوع احلادث األليم بانفجار مرفأ 
بيروت سارعت الى تقدمي كل أوجه الدعم الى 
الشعب الشقيق والذي نأمل ان يتجاوز احملنة 
اجللل والتي اودت بحياة اشخاص وأحلقت 
الضرر باملمتلكات، حفظ اهلل الكويت وأعاد 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

الى ارض الوطن ساملا معافى.

نافذة على األمن

الترّوي في فتح املجال 

اجلوي مطلب وطني

الفريق م. طارق حمادة

وافدة تناشد وزير الداخلية حتويل
إقامة زوجها الزائر إلى »مادة 22«

بالغ استغاثة ُيحرر فتاة »بدون« من االحتجاز
أحمد خميس

اســتطاع رجال أمــن محافظة اجلهراء 
حترير فتاة من غير محددي اجلنسية من 
االحتجاز الذي تعرضت له ومت اصطحابها 
الى مخفر املنطقة ومتكينها من تســجيل 

قضية لها حتت عنوان »احتجاز بالقوة«، 
فيما أكد مصدر أمني أن الفتاة متلك خيار 
التنازل عن البالغ. وبحســب املصدر فإن 
عمليات األمن العام تلقت بالغ اســتغاثة 
من فتاة قالت فيه إنها محتجزة منذ يومني 

ليتم التعامل مع البالغ وحتريرها.

ناشدت وافدة مصرية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح متكينها 
من عمل إقامة التحاق بعائل لزوجها مادة 22. 
وقالت في رســالة لها: أنا أم مصرية لطفل 
وأعمل في الكويت معلمة في القطاع خاص، 
أصيب زوجي بجلطة في املخ أثناء إجازته في 
مصر العام املاضي، وسقطت إقامة العمل التي 
كانت لديه وذلك ملغادرته الكويت أكثر من 6 

أشهر، وقمت بتحويل إقامة ابني على اسمي، 
واستخرجت لزوجي زيارة عائلية وهو في 
الكويت منذ فبراير املاضي. كلي أمل ورجاء 
باهلل سبحانه وتعالى ثم بشخصكم الكرمي 
في حتويل الزيارة العائلية إلى التحاق بعائل 
على اسمي نظرا لظروفه الصحية وللم شمل 
أسرتنا، حيث إنني العائل الوحيد لهم اآلن.
)التفاصيل لدى »األنباء«(

وفاة عاملني خالل أعمال حليم
 مبشروع الغاز املسال في»الزور«

سعود عبدالعزيز- كونا

أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية 
الكويتية  الرسمي للشركة  واإلدارية واملتحدث 
للصناعات البترولية املتكاملة )كيبك( محمود أبل 
عن وقوع »حادث أليم« فجر أمس السبت أدى لوفاة 
اثنني من عاملي املقاول الباطن في مشروع بناء 
مرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال في منطقة 
الزور. وقال أبل في تصريح صحافي إن التحقيق 
األولي جار ملعرفة مالبســات وأسباب احلادث، 
كما ستقوم )كيبك( باتخاذ كل اإلجراءات املتعلقة 
بالتحقيق الشامل وفقا لإلجراءات املتبعة. وذكر 
أنه سيتم تشكيل جلنة من قبل مؤسسة البترول 

الكويتية ملعرفة تفاصيل ومالبســات احلادث 
واألسباب التي أدت لوقوعه ورفع التوصيات التي 
حتول دون وقوع حوادث مشابهة في املستقبل، 
وذلك حسب اإلجراءات املتبعة باملؤسسة وشركاتها 
التابعة بهذا الشأن. على صعيد ذات صلة أعلنت 
اإلدارة العامة لإلطفاء عن انتشــال رجال مركز 
االنقاذ الفني والزور احد العاملني.  وبحســب 
بيان عن اإلطفاء، فقد توجه رجال اإلنقاذ الفني 
إلى املصفاة إثر بالغ ورد ملركز عمليات اإلطفاء 
يفيد بســقوط عامل أثناء عملية حليم األنابيب 
واستطاع رجال اإلطفاء إخراج اجلثة باستخدام 
أجهزة التنفس واحلبال املخصصة لإلنقاذ ورفع 

اجلثمان وتسليمه لألدلة اجلنائية.

»اإلطفاء« انتشلت أحدهما باستخدام أجهزة التنفس واحلبال املخصصة لإلنقاذ

رجال اإلنقاذ الفني انتشلوا جثة الوافد باستخدام أجهزة التنفس واحلبال

إغالق 8 قضايا نصب على باعة مجوهرات في »االنستغرام«

ن مطلوبني من الهرب دون »حركة« ضبط موظف باملطار مكَّ

محمد اجلالهمة

استطاع رجال األمن اجلنائي إغالق 
8 قضايا نصب واحتيال مع أشخاص 
يقومــون بعــرض وبيــع الذهب على 
»االنســتغرام«، حيــث مت ضبط وافد 
عربي وآخر بدون بعــد جهود كبيرة 
وقيام رجال املباحث اجلنائية بالتنسيق 
مع باعة املجوهرات في جميع أسواق 
الكويــت وإعطائهــم بيانــات الذهب، 
وأسفرت هذه اجلهود عن ضبط املتهمني 
واعترفــا بجرائمهمــا وأخبــرا بكامل 
التفاصيل بشأن طريقة النصب احلديثة 
والغريبة في الوقــت ذاته وتعمدهما 
اختيــار منازل »بطن وظهر« يســهل 

الدخول إليها واخلروج منها.

واستنادا الى مصدر أمني، فإن آخر 
قضايــا املتهمني متثلت في تقدم وافد 
ســوري الى رجال األمن وقال إنه كان 
يعرض ذهبا للبيع عبر االنســتغرام 
وقامت بسيدة بالتواصل معه واتفقت 
معه على موديل بعينه، وأبلغته بأنها 
كانت ســمينة ومن ثم عملت ريجيم 
وطلبت منه أن يأتي اليها بـ 3 أساور 
مــن كل نوع مبقاســات مختلفة حتى 
تختار من بينها واتفقت معه- حسب 

كالمه- على سعر الذهب.
وأضــاف الوافد: أعطتني الســيدة 
العنــوان وكان في منطقة أبوفطيرة، 
وبالفعــل ذهبت إلى العنــوان احملدد 
وحاولــت االتصــال بالســيدة هاتفيا 
فوجدت الهاتف مغلقا فتواصلت معها 

على االنستغرام حيث أبلغتني بأنها 
سترســل لــي ابنهــا. وأردف بالقول: 
بعــد دقائق خرج شــخص من املنزل 
املكور وأتى إلى سيارتي وقال لي: انت 
راعي الذهب؟ فقلت له: نعم. فرد علّي: 
هات الذهب وأمي ستشــاهده وتختار 
منه وترســل لك قيمــة الذهب وباقي 
الوافد: أعطيته  املصوغات. واضــاف 
الذهب وطــال االنتظار فطرقت الباب 
وإذ بخادمة تخرج فسألتها عن صاحبة 
املنزل، ثم حضرت وأخبرتها مبا حدث 
فاستنكرت ذلك وأخبرتني بأن ال أبناء 

ذكور لديها.
وقال املصدر األمني: مت التأكد بعد 
التحريــات أن أقــوال صاحبــة املنزل 
صادقة وان الوافد الســوري تعرض 

للنصب، وتبني أن هناك قضايا مماثلة 
ليتم إعداد خطة عمل وتوزيع أوصاف 

الذهب على محالت املجوهرات.
وذكر املصدر أن رجال املباحث تلقوا 
اتصاال من أحد باعة املجوهرات قال إن 
شــخصا أتى اليه وعرض عليه شراء 
الذهب املُبّلغ عنه بســعر زهيد، حيث 
قام بشــراء الذهب منــه وقام بتتبعه 
حتى التقط رقم لوحة املركبة التي كان 
يستقلها. وأشار املصدر الى أن رجال 
املباحث استطاعوا حتديد هوية اللص 
من خالل لوحة املركبة، وبالتنســيق 
مع املرور تبني أنــه وافد عربي حيث 
أرشد عن شريكه البدون واعترفا بأنهما 
ينتحــالن صفة أنثى ويأخذان الذهب 

ويبيعانه على باعة الذهب.

عبداهلل قنيص

ذكــرت اإلدارة العامــة للعالقــات 
واإلعــالم األمنــي انــه ضمــن جهود 
قطاعات وزارة الداخلية في التصدي 
للخارجني عن القانون، متكنت اإلدارة 

العامة ملباحث شؤون اإلقامة بالتعاون 
والتنســيق مــع إدارة الرقابة األمنية 
مبطار الكويت الدولي من ضبط موظف 
مدني يعمل بإدارة جوازات مطار الشيخ 
سعد العبداهلل قام بتهريب شخصني 
مطلوبــني بعدة قضايــا وصادرة بهم 

أحــكام قضائية )حبــس( وممنوعني 
من السفر دون توثيق حركة اخلروج 
باحلاســب اآللي. وتوضح اإلدارة انه 
وبعد عمل التحريات الالزمة مت ضبط 
الشــخص، وهو موظــف مدني يعمل 
بجوازات املطار قام بتهريب شخصني 

احدهما من جنســية عربية وآخر من 
جنســية أجنبيــة دون توثيق حركة 

اخلروج باحلاسب اآللي.
وتؤكــد اإلدارة انه مت حتويله إلى 
جهات التحقيق التخاذ كل اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه.

شرارة في كيبل أرضي
تتلف مركبتني في خيطان

محمد الدشيش

متكنت فرق اإلطفاء مساء امس األول من السيطرة على نيران 
التهمت مركبتني في منطقة خيطان، وكانت عمليات اإلطفاء وجهت 
مركز إطفاء الفروانية إلى موقع احلادث فور بالغ باحلريق، حيث 
تبني أن شــرارة النيران بدأت في كيبل كهرباء أرضي، مما تسبب 
في انتقال احلريق إلى مركبتني متوقفتني حتت الكيبل املشــتعل، 
ومتت الســيطرة على احلريق دون إصابــات، وتواجد في مكان 
املركبتان وقد حلقت بهما أضرار وتلفيات مادية كبيرةاحلادث رجال الداخلية وفرق الطوارئ الطبية وطوارئ الكهرباء.
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ترامب يعد بتوقيع اتفاق مع بيونغ يانغ وطهران حال فوزه باالنتخابات
واشنطن - وكاالت: وعد 
الرئيــس االميركي دونالد 
اتفاقيات  بإبــرام  ترامــب، 
مع إيران وكوريا الشمالية 
على وجه الســرعة إذا فاز 
الرئاســية  في االنتخابات 
املرتقبة في نوفمبر املقبل، 
رغم أن عالقات واشنطن مع 

الدولتني في أوج توترها.
هــذه  وتتزامــن 
التصريحات التي من املتوقع 
أن تثير حفيظة إسرائيل، 
مع إعالن الواليات املتحدة 
طرح مشــروع قرار جديد 
على مجلس األمن ميدد حظر 
املفــروض على  األســلحة 
إيران، رغم إعالن روسيا أنها 
ال جتد أي ضرورة لبحثه، 
في إعالن ضمني مسبق عن 

تعطيله بالڤيتو.
ويقترح مشروع القرار 
األميركــي إدانــة «هجــوم 
سبتمبر ٢٠١٩ اإليراني على 
الســعودية»، و«الهجمات 
على الســفن التجارية في 
مضيــق هرمــز»، وجرائم 

أخرى تتهم فيها طهران.
أما بشــأن العالقات بني 
واشنطن وبيونغ يانغ، فإنها 
تشهد تصعيدا وحربا كالمية 
بني الفترة واألخرى، إال أن 
ترامب أعلن في التاسع من 

انتخاب املرشــح  تقويض 
الدميوقراطي جو بايدن.

وفــي بيان علنــي غير 
إيفانينا  معتاد، قال وليام 

فــي محاولــة التأثير على 
الناخبني وإثارة االضطراب 
وتقويــض ثقــة الناخبني 
بالعمليــة  األميركيــني 

خالل محاولة تخريب عملية 
االقتراع أو ســرقة بيانات 
االنتخابات أو التشكيك في 
شرعية النتائج االنتخابية.
لكن إيفانينا شدد على 
أنه ســيكون «من الصعب 
علــى خصومنــا التدخــل 
فــي نتائــج التصويت أو 
اســتقطابها علــى نطــاق 

واسع».
مــن جهتــه، شــدد تيم 
مورتو املتحدث باسم حملة 
إعادة انتخاب دونالد ترامب 
علــى أن الرئيس األميركي 
«أكثر حزما مع روسيا من أي 
إدارة في التاريخ» األميركي. 
وأضاف «ال نحتاج أو نريد 
تدخــال أجنبيا، وســيهزم 
الرئيس ترامب جو بايدن 
بنزاهة وشرف». وسبق أن 
قال ترامب انه آخر شخص 
تريد روســيا أن يفوز في 

للمرة الثانية.
في ســياق متصل، بلغ 
عدد النساء املرشحات للفوز 
مبقاعد في مجلس النواب 
األميركــي فــي انتخابــات 
نوفمبــر رقمــا قياســيا، 
حسبما أعلن مركز النساء 

األميركيات والسياسة.
امــرأة  وضمنــت ٢٤٣ 
ترشيح أحزابهن لعضوية 

مدير املركز الوطني لألمن 
ومكافحة التجسس إن تلك 
الدول تســتخدم التضليل 
اإللكتروني ووسائل أخرى 

الدميوقراطية. وأضاف: قد 
يحاول اخلصوم في اخلارج 
أيضــا التدخل فــي النظم 
االنتخابيــة األميركية من 

املجلس، وفق املركز التابع 
ملعهد إيغلتون للسياسات 

بجامعة راتغيرز.
ويتوقع ارتفاع عددهن 
االنتخابــات  بانتظــار 
التمهيديــة فــي ١٣ والية، 

وفق املركز.
وأضاف املركز إن الرقم 
الســابق لعــدد  القياســي 
النساء املرشحات لعضوية 
مجلس النواب ســجل في 
االنتخابــات النصفية عام 
٢٠١٨، عندما بلغ ٢٣٤ سيدة.
اللواتي فزن  والنســاء 
بترشيح أحزابهن خلوض 
االنتخابات ينقسمن إلى ٧٤ 
عن اجلمهوريني و١٦٩ عن 

الدميوقراطيني.
والرقم القياسي السابق 
ملرشحات احلزب اجلمهوري 
بلغ ٥٣ امرأة في ٢٠٠٤، فيما 
خاضــت ١٨٢ مرشــحة عن 
انتخابات  الدميوقراطيــني 

املجلس عام ٢٠١٨.
وعــام ٢٠١٨ مت انتخاب 
عــدد قياســي من النســاء 
ومرشحي األقليات لعضوية 

الكونغرس.
وتعتبر نانسي بيلوسي 
الرئيس احلالية الدميوقراطية 
للمجلــس، هــي أول امــرأة 

تتولى هذا املنصب

عدد قياسي من النساء املرشحات ملجلس النواب.. ومسؤول كبير يتهم روسيا والصني وإيران مبحاولة التدخل

الرئيس االميركي مغادرا املؤمتر الصحافي بعد نهاية كلمته في منتجعه للجولف  (رويترز)

يونيو املاضي أنه مستعد 
لعقد اجتماع آخر مع الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون شرط أن يكون مستعدا 
لتقدمي تنازالت، معتقدا أن 
مثل هذا االجتماع قد يكون 
مفيــدا. وهــو مــا رفضته 
بيونــغ يانــغ احملبطة من 
غياب أي مؤشر على تخفيف 
العقوبات املفروضة عليها، 
وسط تقارير عن استئناف 
تطوير برنامجها النووي. 
أظهــرت  ذلــك،  إلــى 
اســتطالعات للرأي أن جو 
بايدن املرشح الدميوقراطي 
الرئاســة  انتخابــات  فــي 
األميركيــة يتقــدم علــى 
الرئيس دونالد ترامب في 
تأييد الناخبني املســجلني، 
كما يتمتع بايدن فيما يبدو 
أيضــا، بفارق كبيــر لدى 
الناخبني الذين لم يحسموا 

رأيهم حتى اآلن.
أن  أيضــا  املفارقــة 
تصريحات ترامب، جاءت 
عقب حتذير أكبر مسؤول 
أميركــي في مجال مكافحة 
التجســس مــن أن إيــران 
إلى جانب روسيا والصني 
فــي  التدخــل  ســتحاول 
انتخابات الرئاسة، مضيفا 
أن روســيا حتاول بالفعل 

 «كورونا».. أميركا الالتينية تتقدم املنكوبني.. ومؤشرات إيجابية من أفريقيا
عواصــم - وكاالت: تضع الكثير من دول 
العالم أملها في التوصل قريبا إلنتاج لقاح فعال 
ضد ڤيروس كورونا املستجد، الذي رفع عدد 
املصابني به الى ما يزيد على ١٩ مليونا ونحو 

٤١٢ ألف إصابة، وأكثر ٧٢١ ألف وفاة. 
وتخطت حصيلة وفيات كوفيد-١٩ في أميركا 
الالتينية والكاريبي، مثيلتها في أوروبا لتصبح 
املنطقة التي تســجل أكبر عدد من الوفيات 
بالوباء في العالــم، فيما جتاوزت الهند عتبة 

املليوني إصابة.
وسجلت املنطقة األكثر تضررا في العالم 
٢١٣ ألفا و١٢٠ وفاة متخطية حصيلة الوفيات 
املسجلة في أوروبا، حسب تعداد لوكالة فرانس 

برس استنادا إلى أرقام رسمية.
كما أصبحــت صاحبة أعلى عدد إصابات 

بالڤيروس في العالم جتاوز ٥٫٣ ماليني.
وسجل في املنطقة خالل األسبوع املاضي 
٤٤٪ مــن إجمالي الوفيات العاملية الناجتة عن 
كوفيــد-١٩، أي ١٨ ألفا و٣٠٠ وفاة من بني ٤١ 

ألفا و٥٠٠.
وجاء أكثر من نصف اإلصابات في البرازيل 
التي سجلت مليونني و٩٦٣ ألف إصابة ونحو 
١٠٠ ألف وفاة بني ســكانها البالغ عددهم ٢١٢ 
مليون نسمة. بحسب إحصاءات جامعة جونز 

هوبكنز األميركية. 
ولم يسجل ســوى الواليات املتحدة عدد 

وفيات وإصابات أعلى منها.
وفي الواليات املتحدة، أعلن حاكم نيويورك 
أندرو كورمو إن املدارس ميكن أن تفتح أبوابها 

هذا اخلريف إذا التزمت ببعض املعايير.
وأعادت املــدارس في العديد من الواليات 
األميركية فتح أبوابها وتقدمي الدروس بحضور 
شخصي، لكن في البعض منها اضطرت أعداد 
كبيرة من الطــالب واملوظفني للزوم احلجر 

الصحي بعد تسجيل إصابات جديدة.
وارتفع عدد اإلصابــات في الهند مبقدار 
الضعفني في ثالثة أسابيع لتبلغ مليونني ونحو 
١٠٠ ألف إصابة، في أعقاب حصيلة يومية قياسية 

بلغت ستني ألف إصابة إضافية.
وباتت الهند ثالث دولة بعد الواليات املتحدة 
والبرازيل تتخطى املليونــي إصابة. وتظهر 
األرقام الرسمية أن ثاني أكبر دولة في العالم 
في عدد السكان سجلت أكثر من ٤٢ ألفا و٥٠٠ 

وفاة بالڤيروس.
ويقول اخلبراء إن األعداد احلقيقية لإلصابات 
والوفيات أعلى بكثير من املعلن، إذ ان أسباب 
الوفاة في الدولة البالغ عدد سكانها ١٫٣ مليار 

نسمة قلما تسجل بدقة.

والوصمة املرتبطة باإلصابة متنع كثيرين 
من إجراء فحص.

لكن برزت بعض املؤشرات اإليجابية في 
افريقيــا، حيث حذرت ســلطات الصحة من 
التراخي وســط توقعات بأن يكون الوباء قد 

بلغ الذروة في بعض أجزاء القارة.
وقالت ماري ســتيفن من منظمة الصحة 
العاملية مكتب افريقيا لوكالة فرانس برس إن 
«الدول اإلفريقية تبذل ما بوسعها رغم القيود».
وسجلت بعض الدول تراجعا نسبته نحو 
٢٠٪ فــي أعداد اإلصابات لكــن التزال هناك 

مخاوف من موجة ثانية.
وقالت ستيفن «ألننا ال نرى العدد الكبير 
كالذي اعتدنا رؤيته في إيطاليا، أي وفاة ألف 
شــخص (يوميا)، مييل الناس إلى التساهل 
ويعتقدون ان املخاطر ليست كبيرة في افريقيا».
هذا، والتزال تضع الكثير من دول العالم 
أملها في التوصل قريبا إلنتاج لقاح فعال ضد 
الڤيروس. وميكن أن يتوافر ما يصل إلى مئة 
مليون لقاح ضد كوفيد-١٩ للدول األكثر فقرا 
بحلــول ٢٠٢١، وفق ما أعلن حتالف اللقاحات 
«غافي». واللقاحات البالغ سعر اجلرعة منها 
ثالثة دوالرات كحد أقصى، سيتم إنتاجها في 

«معهد الهند لألمصال».

الصني ستقرر مصير برملان هونغ كونغ 
بعد انتهاء واليته في سبتمبر املقبل

لندن تدعو باريس إلى منع عبور 
املهاجرين القناة اإلجنليزية

عواصم - وكاالت: بدأت اللجنة الدائمة 
في البرملان الصيني امس اجتماعا يستمر 
أربعة أيام لتقرير الطريقة التي ستتبع 
مللء الفراغ التشريعي في هونغ كونغ 
الناجم عن إرجاء االنتخابات البرملانية.

وأعلنت حكومة هونغ كونغ في أواخر 
يوليو املنصرم إرجاء ملدة عام بسبب وباء 
كوفيد-١٩ انتخابات املجلس التشريعي 
وهو برملــان املدينة التي تتمتع بشــبه 
حكم ذاتي. وكانــت االنتخابات مرتقبة 

في السادس من سبتمبر املقبل.
وســتقيم اللجنة الدائمة في اجلمعية 
الوطنية الشعبية (البرملان الصيني) ما إذا 
كان مناســبا متديد والية النواب احلاليني 

التي تنتهي في ٣٠ سبتمبر املقبل، أو تعيني 
«هيئة انتقالية».

واعتبرت رئيسة السلطة التنفيذية في 
هونغ كونغ كاري الم أنه سيكون براغماتيا 
أكثر متديد والية البرملان احلالي، لكن ذلك 
يثير مسألة شائكة جديدة هي مسألة متديد 
والية أربعة نواب معارضني ممنوعني عن 

التمثيل.
في غضون ذلك، قال أكبر مكتب ممثل 
لبكني في هونغ كونغ امس إن العقوبات 
التي فرضتها واشــنطن على مسؤولني 
بارزين من هونغ كونغ والصني «تصرفات 
بهلوانية» لن تخيف أو ترهب الشــعب 

الصيني.

عواصمـ  وكاالت: ذكر مسؤول امس أن 
احلكومة البريطانية تريد من باريس تبني 
إجراءات أكثــر صرامة ملنع املهاجرين من 
عبور القنــاة اإلجنليزية على منت قوارب 

صغيرة.
وكتب وزير الدولة املكلف بالهجرة كريس 
فيليب في افتتاحية نشــرت في صحيفة 
«ديلــي تليغراف» أنه يتعني على فرنســا 
اعتراض املهاجرين في البحر وإعادتهم إلى 
موانئ فرنسية، وتابع أن باريس يتعني أن 
متنع محاوالت متكررة، مع تهديد «بعواقب 

حقيقية» مثل السجن أو الترحيل.

تأتــي دعوتــه بعــد أيام من تســجيل 
بريطانيا ارتفاع قياسي لعمليات العبور 

غير الشرعية للقناة اإلجنليزية.
وكان تقرير إخباري قد ذكر اول من امس 
أن عدد املهاجرين، الذين عبروا بشكل غير 
شــرعي القناة اإلجنليزية من فرنســا إلى 
بريطانيا، في يوم واحد بلغ ارتفاعا جديدا.
وقالــت وكالــة «بــرس أسوشيشــن» 
البريطانيــة ان ٢٣٥ شــخصا علــى األقل 
وصلوا إلى بريطانيا على منت ١٧ من القوارب 
الصغيرة اخلميس، وتتبع الوكالة بانتظام 

عمليات العبور تلك.

 وصفت العقوبات األميركية بأنها «تصرفات بهلوانية»

العثور على الصندوقني األسودين للطائرة الهندية..
وثبوت إصابة أحد الضحايا بڤيروس كورونا

قــال  ـ وكاالت:  عواصــم 
مسؤول بارز في الهيئة العامة 
للطيــران املدني بالهند امس 
إنه جرى انتشال الصندوقني 
األســودين، مســجل بيانات 
الرحلة ومسجل الصوت في 
قمرة القيادة، لطائرة الركاب 
الهندية التي حتطمت اول من 
امس والتابعة لشركة طيران 

«إنديا إكسبريس».
وكانت طائرة شركة «إير 
إنديا إكسبريس» تقل هنودا 
عائديــن إلى ديارهــم بعدما 
تقطعت بهم الســبل في دبي 
مع حظر السفر بسبب ڤيروس 
كورونا، وجتاوزت مدرج مطار 
كاليكوت الدولي خالل أمطار 
غزيرة قرب مدينة كوزيكود.

وارتفــع امس عــدد قتلى 
حادث طائــرة الركاب إلى ١٨ 
شخصا إضافة إلى إصابة ١٦ 

آخرين بجروح بالغة.
أظهــرت  الســياق،  فــي 
الطبيــة ألحــد  االختبــارات 
ضحايا حتطم الطائرة نتائج 
إيجابيــة لڤيــروس كورونا 

املستجد.
وقال الوزير األول لوالية 
كيــرال، بينارآيي فيجني، في 
بيان أوردته شــبكة «ســي.

إن.إن» األميركية امس، «إنه 
سيتم إجراء اختبارات طبية 

الصحة لوالية كيرال، كاي كاي 
شيالجا، عبر تدوينة لها على 
«تويتر»، الشكر لعمال اإلنقاذ 
الستجابتهم السريعة للتعامل 
مع احلادث، موضحة أن بعض 
عمال اإلنقاذ اضطروا إلعطاء 
األولوية إلنقاذ األرواح، وأنه 
لم يكن مبقدور اجلميع اتباع 

صحــة  وزارة  يخطــر  أن 
الوالية التي تعد حاليا قائمة 

باملشاركني.
الســياق، جتاهلــت  فــي 
الهندية توصيتني  السلطات 
على األقل فــي العقد املاضي 
لتركيب نظام سالمة على ما 
يسمى بـ «مدارج قمم التالل»، 
التي انزلقت على واحد منها 
الطائرة املنكوبة اول من امس.

وكان تقرير لتحقيق بشأن 
حتطــم طائرة أخرى في عام 
٢٠١٠، تابعة لشركة «إير إنديا 
اكســبرس»، قــد أوصى بأنه 
يتعــني تركيــب نظــم حتكم 
أرضيــة، مماثلــة ألنظمــة 
موجودة فــي قواعــد تابعة 
لســالح اجلو، فــي املطارات 
املوجودة في قمم التالل إليقاف 

انزالق أي طائرة.
وكتــب عضو في املجلس 
االستشاري لسالمة الطيران 
املدني بهيئة تنظيم الطيران 
فــي خطــاب إلى مســؤولني 
حكوميني كبار في عام ٢٠١١، 
حصلت وكالــة «بلومبيرغ» 
على نسخة منه أن املدرج في 
مدينة كوزيكود، التي شهدت 
وقوع احلادث، لم يكن مزودا 
بآلية سالمة كافية، السيما في 
ظروف هطول األمطار وهبوب 

رياح.

بروتوكوالت «كوفيد ـ ١٩». 
وقالت شــيالجا، حسبما 
ذكرت قنــاة «إن دي تي ڤي» 
الهندية امس، إنه يتعني على 
كل من شارك في عملية اإلنقاذ 
أن يخضــع لعزل ذاتي أيضا 
كإجــراء احترازي، داعية كل 
من شــارك في جهود اإلنقاذ 

السلطات جتاهلت توصيتني لتركيب نظام سالمة على ما يسمى بـ «مدارج قمم التالل»

(أ.ف.پ) مسؤولون يتفقدون حطام الطائرة الهندية املنكوبة  

لڤيــروس كورونــا جلميــع 
الركاب الذين كانوا على منت 
الطائرة املنكوبة، مشيرا إلى 
أنــه مت التعرف علــى هوية 
جميع الضحايا القتلى، البالغ 
عددهم ١٨ ضحية، من بينهم 

قائدا الطائرة».
من جهتها، وجهت وزيرة 

دراسة: ٥٥٪ من املصابني يعانون
أمراضًا عصبية حتى بعد ٣ أشهر

لندن ـ أ.ش.أ: كشــفت دراسة أجريت حديثا 
أن ٥٥٪ من األشــخاص الذين أصيبوا بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩) ال يزالون يعانون 
من بعض أمراض اجلهاز العصبي حتى بعد مضي 
ثالثة أشهر من التشخيص املبدئي باملرض، فيما 
يعزز اعتقاد الباحثني بــأن الفيروس التاجي قد 

يترك أثرا سلبيا طويل األمد على خاليا الدماغ.
وبحســب الدراســة ـ التي أجرتها مجلة «ذا 
النسيت» الطبية ونشرها موقع «ماركت ووتش» 
االقتصــادي ـ فإن العديد من مرضى كورونا ال 
يزالون يشكون من بعض أمراض اجلهاز العصبي 
رغم انقضاء فترة طويلة من تاريخ اإلصابة: مثل 
انعدام التركيز واالرتباك وصداع وإرهاق شديد 
باإلضافة إلى تقلبات عنيفة باحلالة النفسية وأرق 

وفقدان حلاستي التذوق والشم.
وأشارت الدراسة إلى التحذير الذي أطلقه «املركز 

األميركي للسيطرة على األمراض والوقاية منها»، 
من أن التعافي من ڤيروس كورونا قد يستغرق 
أكثر من ١٠ - ١٤ يوما فــي العزل، حيث أظهرت 
نتائج بحثية أن واحدا من كل ٥ مصابني من فئة 
الشباب ال يستعيد عافيته كليا حتى انقضاء ثالثة 
أسابيع على األقل من تاريخ التشخيص باإلصابة.
وبحســب الدراسة التي شــملت ٦٠ مريضا 
من مرضى كورونــا، فأظهرت الفحوصات التي 
أجريت لهم، تغيرات بتركيبة الدماغ مرتبطة بفقدان 
الذاكرة وحاسة الشم، وأوضحت أن هذا األمر ال 
يتعلق بالشباب فقط بل شمل األطفال أيضا، بعد 
أن كشفت نتائج دراسة أجريت في شهر يونيو 
املاضي، أن العديد من األطفال املصابني داخل اململكة 
املتحــدة عانوا من أمراض باجلهاز العصبي مثل 
``الصداع وضعف بالعضالت واالرتباك وانعدام 

التركيز. 

نحو ١٩ مليوناً ونصف املليون إصابة.. ودول العالم تأمل بقرب التوصل للقاح
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أنباء مصرية

«كورونا» يخترق مناطق السيطرة وينتشر في معظم سورية

عواصــم - وكاالت: جتــاوزت 
أعداد اإلصابات املعلن عنها رسميا 
بڤيروس كورونا املســتجد، عتبة 
األلــف حالــة في مناطق ســيطرة 
حكومــة دمشــق، فيمــا يواصــل 
التفشي في باقي املناطق اخلارجة 
عن سيطرتها. وأعلنت وزارة الصحة 
في احلكومة الســورية أمس أعلى 
حصيلــة يومية بلغــت ٦٥ إصابة 
جديدة بالڤيــروس ما يرفع العدد 

اإلجمالي إلى ١١٢٥.
فقــد أعلنــت «هيئــة الصحة» 
التابعــة ملا يســمى اإلدارة الذاتية 
التي اعلنها األكراد في شمال شرق 
سورية، عن تسجيل ١٦ حالة إصابة 
جديدة بڤيروس كورونا باإلضافة 
إلــى حالة وفاة واحدة، في مناطق 

سيطرتها.
وقال املسؤول في هيئة الصحة 
التابعــة لــإلدارة الذاتيــة «جوان 
مصطفى» أمس، إن ١٦حالة جديدة 
بالڤيــروس توزعت علــى مناطق 
احلســكة والقامشلي وعني العرب 

«كوباني».
وبذلــك وصــل إجمالــي عــدد 
اإلصابــات بڤيــروس كورونــا في 

التــي  الذاتيــة»  مناطــق «اإلدارة 
تهيمن عليها عسكريا قوات سوريا 
الدميوقراطية «قسد» إلى ٨٢ حالة 
منها أربع حاالت وفاة، مع تسجيل 
حالــة وفــاة مــن ضمــن احلاالت 
املوجودة في احلسكة، وهي لرجل 

في الثالثة والثمانني من العمر.
وأصدرت «اإلدارة الذاتية» بوقت 
ســابق بيان قررت مــن خالله عن 
التشــديد على إجراءات إغالق كل 
املعابر احلدودية للمنطقة وفق ما 
جاء في البيان الصادر عن اإلدارة 
الذاتية، الــذي تضمن بنودا جرى 

اإلعالن عنها بوقت سابق.
تضمن حينها فرض حظر جتول 
في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية 
ومنعت حركــة النقل، باســتثناء 
احلركــة التجاريــة، بــني مناطــق 
سيطرتها واملناطق األخرى، ومنع 
العيــد والتجمعات في  جتمعــات 
املســابح واملقاهــي، باإلضافة إلى 
حركة باصات النقل اجلماعي داخل 
املــدن، وذلك ملدة ١٠ أيــام تبدأ مع 
أول أيــام عيــد األضحى في ٣١ من 

يوليو املاضي.
وكانت هيئة الصحة التابعة لـ 

«قسد» حملت النظام املسؤولية عن 
حدوث أي إصابات بڤيروس كورونا 
مبناطق سيطرتها بسبب ما قالت 
انه استهتاره، وعدم التزامه بقواعد 
وإجراءات الوقاية، واستمراره في 
إرســال املســافرين وإدخالهم إلى 

مناطق سيطرتها.
وفي مناطق شمال غرب سورية 
التي تسيطر عليها املعارضة، أفادت 
تقاريــر عن فرص احلجر الصحي 
على ثالثة منــازل في بلدة «أبني» 
بريــف حلب الغربــي أمس، وذلك 
بعد مخالطة امرأة مصابة بڤيروس 
«كورونا» املستجد قادمة من مناطق 
سيطرة النظام في حلب إلى البلدة 
عبــر معابر التهريــب بريف حلب 

الشمالي.
وأوضح موقع «زمان الوصل» 
أنه مت أخذ مسحات بلعومية جلميع 
املخالطــني للمــرأة وفرض احلجر 

الصحي عليهم.
في الســياق، مت توقيف مشفى 
«أرمناز» عن العمل وعدم استقباله 
للمراجعني واحلاالت اجلديدة وحجر 
الكادر واملرضى بداخله، وذلك بعد 
االشــتباه بأحد املرضى املراجعني 

للمشفى وأخذ مسحة بلعومية لها 
مع ستة أشخاص مرافقني لها.

وأشــار إلى أن احلالة املشــتبه 
بها تعود المرأة تبلغ من العمر ٨٥ 
عاما من أبناء ريف إدلب اجلنوبي 
قادمة من العاصمة دمشق عن طرق 

التهريب أيضا.
من جهته، أفاد املرصد السوري 
حلقوق االنســان نقال عن مصادر 
طبية في ريف إدلب، بتسجيل حالة 
حتمل ڤيروس «كورونا» في بلدة 
تفتنــاز ضمن مناطــق نفوذ هيئة 
حترير الشــام والفصائل في ريف 

إدلب.
وبذلك يرتفع عدد املصابني في 
ريف محافظة إدلب إلى ٢٠. ووفقا 
إلحصائيات املرصد السوري، فإن 
عدد اإلصابات منذ الـ ٩ من يوليو 
ارتفــع إلى ٤١ بينهــم طبيبان كانا 
مقيمان في تركيا، و٢٠ شخصا بينهم 
كوادر طبية في إدلب وريفها، و١٩ 
مصابا في مناطــق نفوذ الفصائل 

املوالية لتركيا.
كما تعافت حالة جديدة، وبذلك 
يرتفع عدد حاالت الشــفاء الكلية 

إلى ٢٧.

وزارة الصحة تعلن أعلى حصيلة يومية وارتفاع اإلصابات إلى ١١٢٥

(أ.ف.پ) الشوارع شبه خالية بعد إجراءات احلجر اجلديدة التي فرضها األكراد في القامشلي 

رسميًا.. ٤٣ سوريًا ضحايا
انفجار مرفأ بيروت

«التحالف» و«قسد» يجتمعان
مع وجهاء دير الزور لبحث التطورات

عواصمـ  وكاالت: أفادت تقارير واردة من 
مناطق شرق سورية بأن كال من التحالف الدولي 
الدميوقراطية (قسد)، اجتمعا  وقوات سوريا 
مع وجهاء وشيوخ عشائر في قرية املوحسن 
ببلدة هجني في ريف دير الزور الشرقي، فيما 
قامت عناصر «قسد» التي يسيطر عليها االكراد 
باعتقال عدد من ابناء احملافظة وسط توترات 
اشعلها اغتيال عدد من شيوخ عشائر املنطقة.

وبحسب املرصد السوري حلقوق اإلنسان، 
فقد متحور االجتماع حول تردي الوضع األمني 
والسياسي الذي متر بها املنطقة، وسبل حلها.

على صعيد متصل، نشرت «قسد» حواجزها 
وعززت مواقعها في جميع قرى ريف دير الزور 
الشرقي، بعد ساعات من املظاهرات املناوئة لها 
في مدينة البصيرة وبلدات الشحيل وذيبان 

وقرية احلوايج.
وفرضت حظرا للتجوال من في عدة مناطق 
من الريف الشــرقي حملافظة دير الزور التي 

تخضع لنفوذها.
وقال املرصد ان «قسد» عمدت في ساعات 
مبكرة من يوم امس إلى اعتقال ٧ شــبان في 

بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وأكد مصدر أهلــي ملوقع «زمان الوصل» 
اعتقال ميليشــيات «قسد» ٨ أشخاص بينهم 
نازحون في بلدة «احلوايج» ومخيم «الكسار» 
أمس األول، مشيرا إلى استمرار حملة املداهمات 
ليال في بلدتي «احلوايج والشحيل» ما يرجح 

ارتفاع عدد املعتقلني.
وقال املصدر ان «قسد» داهمت املعابر املائية 
على نهر الفرات قرب بلدات «ذيبان والطيانة 
والشنان» وشرعت مبصادرة العبارات، وسط 
استمرار وصول تعزيزات عسكرية من حقل 

«العمر» النفطي.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من مقتل شعبان 
الزايد قائد فوج «البوكمال» التابع مليليشــيا 
«قسد» برصاص مجهولني قرب مدينة «هجني».

وفرضت «قســد» مجــددا حظر جتوال 
الدراجات النارية يبدأ من أمس من الساعة ٦ 
مساء لغاية ٦ صباحا في بلدات «الطيانة ودرجن 
وســويدان واجلرذي»، إلى جانب «احلوايج 
والشحيل وذيبان» ضمن املنطقة التي تشهد 
توترا أمنيا على خلفية اندالع احتجاجات ضد 
امليليشيات املدعومة أميركيا بعد مقتل «مطشر 
الهفل» أحد شيوخ «العكيدات» األسبوع املاضي.

وكاالت: أعلنت السفارة السورية في بيروت 
أن العدد املعلوم من الشــهداء السوريني جراء 
االنفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم الثالثاء املاضي 
وصل حتى أمس إلى ٤٣ في حصيلة غير نهائية.

وقالت السفارة في بيان لها نقلته وكالة االنباء 
الرسمية «سانا»: إنه واستمرارا للجهود التي تبذلها 
املتضررين  السوريني  املواطنني  ملتابعة أحوال 
من االنفجــار املروع الذي ضرب مرفأ بيروت 
فقد قامت بتقدمي كل التســهيالت لنقل جثامني 
بعض الشهداء إلى سورية واملساعدة على دفن 
البعض اآلخر في لبنان. وأكدت متابعة اجلهود 

مع السلطات اللبنانية للبحث عن املفقودين.
وكان نشاطون ومواقع اخبارية حتدثوا عن 

وفاة نحو ٢٧ سوريا اخلميس املاضي. 
ونقــل موقع زمان الوصــل، حكاية الجئ 
سوري «أحمد حاج صطيف» الذي فقد اثنتني 
من بناته وأمهما في االنفجار. وقال «أبو أسعد 
حاج صطيف» إن قريبه املنكوب «أحمد مصطفى 
حاج صطيف» (٤٥ عاما) ينحدر من حي «الناعورة» 
مبدينة إدلب، وانتقل للعمل في بيروت قبل ٢٠ 
عاما ومنذ ٥ سنوات حلقت به عائلته املكونة من 
زوجة وأربع بنات. واســتأجر منزال في عمارة 
مكونة من ٣ طوابق في منطقة «الكرنتينا» التي 

ال تبعد أكثر من ٣٠٠ م عن ميناء بيروت.
وروى املصدر أن قريبــه الذي يعمل على 
عربة في بيع األدوات املنزلية كان خارج املنزل 

ســاعة االنفجار وعاد مســرعا إلى املنزل بعد 
وقوعه ليجد أن طوابق املبنى الذي يسكن فيه 

قد سقطت بكاملها على األرض.
وكشف محدثنا أن قريبه متكن من سحب 
إحدى بناته التي كانت عالقة في زاوية السقف 
املهدم وبعد سحبها بلحظات قليلة انهار السقف 
لينجو مــع ابنته، وقامت عناصر الدفاع املدني 
بإخراج زوجته التي توفيــت ثم ابنته الكبيرة 
«لطيفة» ١٦ ســنة وصغرى بناته «جود» اللتني 
توفيتا أيضا فيما جنت ابنته «ديانا» التي مازالت 
تتعالج في أحد مشافي بيروت، ومت إنقاذ ابنته 
«دمية» التي لم تصــب بأذى ليضعها لدى ابن 

عم له في بيروت.

صورة من مقطع مصور لالب املنكوب احمد صطيف

بعد غياب ٧ سنوات.. مصر تبدأ أولى خطوات عودة «الشيوخ» اليوم
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن وناهد إمام

بعد غياب استمر أكثر من ٧ سنوات، تبدأ اعتبارا من اليوم 
أولى خطوات عودة مجلس الشورى مبسماه اجلديد «مجلس 
الشيوخ»، حيث يصوت املصريون في اخلارج «بريديا» الختيار 

أعضائه على مدار يومني اليوم وغدا.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون املصريني باخلارج 
السفيرة نبيلة مكرم، إن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة 
الستقبال أسئلة واستفسارات الناخبني حول خطوات املشاركة 

في التصويت خارج مصر.
وأوضحــت مكرم أن الوزارة أعدت غرفــة ملتابعة العملية 
االنتخابية باخلارج وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا 
لالنتخابــات للرد على كل االستفســارات والتســاؤالت حول 
عمليــة التصويت، من خــالل تخصيص البريــد اإللكتروني 
gmail.com@Egyexpcare٢٠٢٠ ، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب 
على األرقام املخصصة لذلك وهي: ٠١٠٦٩٦١٣٧٥٥ـ  ٠١٠٦٢٤٣٧٢١٠.
ولفتــت وزيرة الهجرة إلى ضــرورة متابعة تطبيق «كلم 
مصر» اإللكتروني اخلاص بوزارة الهجرة على الهواتف احملمولة 
سواء بنظام Andriod أو IOS، إذ انه سيساعد اجلاليات املصرية 
باخلارج عند بدء التصويت في االنتخابات، من حيث حتديد 
عناوين املقار االنتخابية والســفارات والقنصليات املصرية 
حــول العالم، خاصة أن تصويــت املصريني باخلارج في هذا 
االستحقاق الدستوري سيجرى للمرة األولى عبر البريد السريع.
وأضافــت الوزيرة أن منصــات وزارة الهجرة على مواقع 
التواصــل االجتماعــي ستشــهد أيضا نشــر كل الڤيديوهات 
التعريفيــة بعملية تصويت املصريــني باخلارج، وامللصقات 
التفاعليــة الدالة على ذلك، باإلضافة إلى الروابط املهمة التي 
تهــم الناخبني واملتاحة على املوقع الرســمي للهيئة الوطنية 

لالنتخابات.
من جانبه ، أوضح املستشار عادل عمران، املستشار القانوني 
لوزارة الهجرة، أنه غير متاح تسليم أوراق االنتخاب للسفارات 
في اخلارج، مشــيرا إلى أن آلية التسليم عبر البريد السريع 
استحدثتها الهيئة الوطنية لالنتخابات، للتخفيف على املصريني 

املقيمني باخلارج في ظل تفشي وباء كورونا.
وفتحت الهيئة الوطنية لالنتخابات خطوط اتصاالت عبر 
شــبكة االنترنت مع ســفارات وقنصليات مصر في ١٢٤ دولة 
حول العالم لتتلقى نتائج التصويت النتخاب أعضاء «الشيوخ» 
اجلدد ســواء على املقاعد الفرديــة أو القوائم، ومن املقرر أن 
تكــون أولى النتائج الواردة من الواليــات املتحدة األميركية 

وكندا ودول أميركا الالتينية لفروق التوقيت.
وفي الداخل جتري االنتخابات يومي ١١ و١٢ اجلاري، حيث من 
املقرر أن يتسلم القاضي رئيس كل جلنة مظروفا باالستمارات 
اخلاصــة بالتصويت قبل بدء االنتخاب بســاعات ويســتمر 
التصويت ١٢ ساعة يتخللها ساعة راحة للجنة املشرفة، ويجرى 

االنتخاب بنظام قاض لكل صندوق وفقا ألحكام الدستور.

ً وزيرة الهجرة: مشاركة املصريني باخلارج في االنتخابات عبر البريد السريع فقط وال يجوز تقدمي األوراق يدويا

إثيوبيا ترفض توقيع اتفاق يشترط مترير
حصص محددة من مياه سد النهضة لدول املصب

القاهرة - خديجة حمودة ووكاالت

استمرارا للتعنت ومحاولة فرض 
إثيوبيا  الواقع، جددت  سياسة األمر 
رفضها توقيع اتفاق يشترط مترير 
حصص محــددة للمياه من الســد 
أن الضغوط  لدول املصب، زاعمــة 
التي حتاول الواليات املتحدة والبنك 
الدولي أن تفرضها عليها للتوقيع على 
اتفاقية لن حتدث تأثيرا سوى إحلاق 
الضرر باملفاوضات الثالثية مع مصر 
والسودان.  وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإلثيوبية السفير دينا مفتي، 
إن إثيوبيا قدمت نسختها من املبادئ 
التوجيهيــة والقواعد اخلاصة مبلء 
الســد في احملادثات التي استؤنفت 
االثنني املاضي، حسبما أفادت وكالة 

األنباء اإلثيوبية (إينا). 

وذكر السفير اإلثيوبي، في مؤمتر 
صحافي، أنه مت تعليق احملادثات بطلب 
مصري- سوداني، حتى يتسنى لهما 
دراســة املبادئ التوجيهية والقواعد 

التي قدمتها أديس أبابا. 
وأوضح أن إثيوبيا رفضت الطلب 
املقدم في احملادثات للتوصل إلى اتفاق 
حول التقاســم املســتدام حلصص 
مياه النيل، معتبرا أنه «أمر ال يتعلق 
مبفاوضات الســد»، وإمنا سيجري 
مناقشته في جلسة أخرى مبشاركة 

جميع دول حوض النيل. 
كما قال أن املقترح اإلثيوبي أكد 
التزام أديس أبابا مبراعاة مخاوف دول 
املصب من حــاالت اجلفاف احملتمل 

وقوعها مستقبال. 
كان االحتاد األفريقي الذي يرعى 
املفاوضات بني الدول الثالث شدد سابقا 

على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم 
قانونا، وليس مجرد إرشادات وقواعد 

حول ملء السد. 
وفي حني شــدد الديبلوماســي 
اإلثيوبي على أن بالده مازالت متسقة 
في رسالتها بشأن عالقاتها الثنائية مع 
واشنطن، حذر من أن الضغط األميركي 
على بالده- مبا في ذلك محاولة قطع 
الثنائية- سيؤثر سلبا على  العالقات 
أميركا وعلى املفاوضات، بحسب (إينا). 
وقال: «لن تسلم إثيوبيا مصلحتها 
الوطنية ألطــراف أخــرى متأثرة 
بالضغوط األميركيــة»، مضيفا: «ال 
تضر تصرفات الواليات املتحدة والبنك 
الدولي العالقات الثنائية فحسب، بل 
تضر باحملادثات الثالثية اجلارية. لن 
يوقف أي ضغط بناء السد أو عزمنا 

على بناء مشروعنا».

صورة ارشيفية ملفاوضات سد النهضة في نوفمبر املاضي

إطالق اسم «طبيب الغالبة»
على ثاني أكبر ميدان في «الشروق»

أطلق م.عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، 
اســم د.محمد مشالي على ثاني أكبر ميدان في املدينة وهو 
ميدان الشباب سابقا، وذلك تخليدا وتقديرا إلنسانية الطبيب 
الراحــل في التعامل مــع املرضى محــدودي الدخل، والذي 
اشــتهر بلقب «طبيب الغالبة». بدوره، نشر مروان مشالي، 
حفيــد طبيب الغالبة، مجموعة صور للميدان عبر صفحته 
الشخصية على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك والذي كتب 
في تعليقه عليها: «ميدان د.محمد مشالي مبدينة الشروق».

في السياق ذاته، كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 
قد قرر إطالق اســم د.محمد مشــالي (طبيــب الغالبة) على 
الوحدة الصحية بقرية ظهر التمســاح مسقط رأسه والتي 
دفــن جثمانه بها بنــاء على وصيته ألبنائــه وذلك تكرميا 

وتخليدا لذكراه.
وأكد اللواء هشــام آمنة أن ما قام به د.محمد مشالي ابن 
مركز إيتاي البارود من التفاني في العمل والتضحية وإنكار 
الذات من أجل خدمة البشــرية وعالج الفقراء مثال يحتذى 

به في اإلنسانية ورمزا خالدا للعطاء.
وتابع أن طبيب الغالبة لم يبخل بتقدمي خدماته وخبراته 
الطبية والعالجية للمحتاجني وغير املقتدرين ماديا، حيث 
كان يتقاضى أجرا زهيدا مقابل عالج املرضى وأحيانا باملجان، 
حتــى أطلقوا عليه لقب طبيب الغالبة، ليضرب مثاال خالدا 
في العطاء واإلنســانية ويرفع راية روح املهنة دائما وقبل 

أي اعتبارات أخرى.
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مؤمتر مانحني »افتراضي« لدعم لبنان اليوم برعاية ماكرون ومشاركة ترامب
عواصم - داود رمال ووكاالت 

 تستضيف فرنسا مؤمتر 
املانحني املخصص ملساعدة 
لبنــان بالتعــاون مع األمم 
املتحدة، اليوم عبر الڤيديو.

وفي الوقت الذي حتتشد 
فيــه الــدول إلعــادة إعمار 
بيــروت، ذكرت مصادر من 
املكتب الرئاســي الفرنسي 
امس أن املؤمتر سيعقد في 
متام الســاعة الثانية ظهر 
اليوم )التوقيــت احمللي(، 
إغاثــة  علــى  وســيركز 
الســكان املتضررين بشدة 
مــن الكارثــة، وستشــارك 
املؤسســات األوروبيــة في 
هذا احلدث املنظم من أجل 
تعبئة مســاعدة إنســانية 

طارئة لسكان بيروت.
وسيسعى املؤمتر الذي 
واألمم  فرنســا  تتشــارك 
املتحدة في رعايته للحصول 
على تعهدات من املشاركني 
ومن بينهم الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، ومن املتوقع 
أن يقرر املؤمتر كيفية توزيع 
املســاعدات بحيث يستفيد 

منها الشعب مباشرة.
وفــي الســياق نفســه، 
تلقــى الرئيــس اللبنانــي 
العماد ميشال عون اتصاال 
هاتفيا من الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب اكــد له فيه 
دعم الواليات املتحدة للبنان 

واملساعدات، وسيكون في 
طريقه الى لبنان عما قريب«.
وأشــاد ترامب باجلالية 
فــي  الكبيــرة  اللبنانيــة 
الواليات املتحدة األميركية 
الذين يشــعرون  وافرادها 
باالسى الذي أصاب اقرباءهم 
واهلهــم. وجــدد الرئيــس 
ترامــب وقــوف الواليــات 
املتحدة األميركية الى جانب 
لبنان في كل الظروف، الفتا 
الى مشــاركته فــي املؤمتر 
لدعم لبنان في هذه الظروف 

ابو الغيــط في لقائاته »ان 
هناك إحساسا كبيرا وعميقا 
للغاية بالتضامن العربي مع 
شعب لبنان االبي والقوي«، 
مشددا على »املساندة املطلقة 
من قبل اجلامعــة العربية 
للمســاعدة  واســتعدادنا 
والدعم مبا هو متاح لدينا. 
ونحن لدينا قدرات معنوية 
جتميعية للحشد العربي«.
الى »اســتعداد  وأشــار 
اجلامعــة العربيــة فــي ان 
تشارك الطاقات العربية في 

للبنــان، نقول له انه ليس 
وحيــدا وتركيــا بجانبــه 
دائمــا بالتضامــن وتقدمي 
كافة أنواع املساعدات له«. 
إمكانــات تركيــا  واضعــا 
بتصرف لبنان في مجاالت 
املســاعدة واإلغاثــة ورفع 
األنقاض ومعاجلة اجلرحى 
واملصابني في املستشفيات 
التركية إضافة الى ارســال 
طائرات-مستشــفى لنقــل 
اجلرحــى. وقال: »ان تركيا 
الدعــم  ســتواصل تقــدمي 

بالتنسيق مع فرنسا وقال: 
»سوف نساعدكم الى اقصى 
احلدود، وثقوا ان الواليات 
املتحدة األميركية بجانبكم«.
كمــا تواصلــت حركــة 
العرب والدوليني  املوفدين 
باجتــاه لبنان، حيث زارها 
امس امني عام جامعة الدول 
العربية احمد أبو الغيط الذي 
الثالثة  الرؤوســاء  التقــى 
ميشــال عــون ونبيه بري 
وحســان ديــاب وقيــادات 
سياســية وحزبيــة، واكد 

أي شيء يتعلق بالتحقيق 
في هذه املأساة وكيفية تأمني 
ان يأتــي التحقيق شــفافا 
وايجابيا لصالح احلقيقة. 
وهــذه هي مهمــة اجلامعة 
العربيــة في هذه اللحظات 

الصعبة«.
ايضــا  بيــروت  وزار 
نائب الرئيس التركي فؤاد 
اوكتاي واجرى لقاءات مع 
الرؤوساء الثالثة والقيادات 
السياســية واحلزبية واكد 
»اننا كجار وصديق وشقيق 

للبنان، ال ســيما في إعادة 
اعمار مرفأ بيروت واالبنية 
املتضررة، خصوصا جلهة 
تأمني الزجاج ومستلزمات 

البناء«.
كمــا زار بيــروت امــس 
لســاعات، رئيــس املجلس 
االوروبــي شــارل ميشــال 
على رأس وفد من املجلس، 
الثالثة  الرؤســاء  والتقــى 
والقيادات السياسية، ناقال 
دعــم ومســاعدة االحتــاد 
االوروبي للبنان في املجاالت 

كافة.
وتلقى عون اتصاال من 
رئيــس وزراء بريطانيــا 
بوريــس جونســون، نقل 
اليه تعازي امللكة اليزابيت 
الشــعب  مــع  وتعازيــه 
البريطاني بضحايا االنفجار 
الذي وقع في مرفأ بيروت، 
واكــد دعــم بالده للشــعب 
اللبناني الصديق، وإرسال 
مســاعدات عاجلة ومعدات 
طبيــة واملســاهمة بإعادة 
إعمــار املرفــأ واملمتلــكات 

املتضررة.
وأكد جونسون مشاركة 
بالده فــي مؤمتــر باريس 
الداعم للبنان، وان بريطانيا 
ســتعمل مــع االميركيــني 
والفرنسيني واالملان إلعادة 
إعمار املنشآت التي تضررت، 
وتنمية قدرات لبنان في هذه 

الظروف الصعبة.

ً كثافة موفدين عرب وأجانب في بيروت.. تضامنا

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مستقبال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي للتضامن مع بيروت   )محمود الطويل(

فــي هذه احملنــة، الفتا الى 
ارسال ثالث طائرات محملة 
باملساعدات الغذائية واألدوية 
ومواد أخرى، و»سوف نقدم 
املزيد، وكل مساعدة ممكنة«.
وأشــار ترامــب الى انه 
حتدث مع الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون »الذي يكن 
محبة كبيــرة للبنان، وانا 
لدي شعور قوي جتاه لبنان 
ونقف معكم والى جانبكم«.
وأضــاف: »لدينــا فريق 
الطــوارئ  متخصــص في 

النائب روكز: رأيت شهبًا 
تهوي باجتاه املرفأ

استجواب قادة الوحدات األمنية 
حول انفجار املرفأ غدًا

بيروت - أحمد منصور

لفت النائب شامل روكز الى أنه رأى »شهبا قبل االنفجار 
الكبير بحسب املشاهد التي أظهرها فوج االطفاء«، وأكد 
انه يجب ان يحاسب »املسؤولون عن االهمال في قضية 
املواد املتفجرة التي وجدت في املرفأ« وأضاف، »الشعب 
اللبناني ينتظر ان يحاسب املسؤولون اليوم قبل انتهاء 
التحقيق، ألن الدمار الذي شهدته بيروت لم تشهده من 

قبل ال بحرب يوليو وال غيرها«.
وكشــف النائب روكز ان »كميات كبيرة من مادة 
الـ Hydrogene، موجودة فــي معمل الكهرباء القدمي 
في الزوق«، مشيرا الى أن »خزانات الفيول موجودة 
حوله وممكن ان تتسبب بانفجار اكبر من الذي حصل 

في بيروت«.

بيروت: كلف النائب العام التميزي غسان عويدات الشرطة 
العسكرية استجواب رؤساء األجهزة األمنية بإشرافه على 
صعيد التحقيقات القضائية حول انفجار مرفأ بيروت الضخم.

وعلمت »األنباء« أن احملامي العام التمييزي غسان خوري 
دعا إليه رؤســاء الوحدات األمنية، املــدراء العامني لألمن 
الداخلي واألمن العام وأمن الدولة واملخابرات، لالســتماع 

إليهم غدا حول االنفجار.
وقالــت مصادر لـ »األنباء« إن بعض اجلهات في املرفأ 
منعت اخلبراء الفرنسيني من الوصول إلى مكان االنفجار، لكن 
النائب العام التمييزي طلب من الشرطة العسكرية مواكبتهم.

وفي معلومات املصادر أن االنفجار أحدث حفرة بعمق 43 
مترا ما ساهم في تخفيف ضغط االنفجار نسبيا على السطح.
هذا، وأعلنت وزارة الصحــة اللبنانية ارتفاع عدد من 
قضوا في االنفجار إلى 158 إضافة إلى ارتفاع عدد اجلرحى 
إلى ما فوق 6 آالف مصاب. وتشير التقارير إلى وجود نحو 
60 جثة مجهولة الهوية وأن ثالثني منها ميكن التعرف إلى 
هوياتهم، و أعلن أمس عن وفاة زوجة السفير الهولندي في 
لبنان يان والتمان متأثرة بجراحها إثر انفجار مرفأ بيروت.

ر غضب اللبنانيني ودياب يدعو إلى انتخابات مبكرة »سبت احلساب« ُيفجِّ

التفجير الضخم في مرفأ بيروت 
ل عاصمتهم إلى ساحة  الذي حوَّ
خراب، وأســفر عــن نحو 16٠ 
قتيال وآالف اجلرحى. وتوافد 
املتظاهرون تباعا إلى وســط 
بيــروت آتني مــن مناطق عدة 
وسط اجراءات أمنية مشددة، 
وانطلقت مســيرة حاشدة من 
شــارع مــار مخايــل املتضرر 
بشدة إلى وسط بيروت، رافعني 
الفتة كبيرة ضمت أسماء قتلى 

االنفجار.
وسرعان ما سجلت مواجهات 
بني القوى األمنية ومحتجني في 
طريق مؤد إلى مدخل البرملان، 
وأطلق الشــبان احلجارة على 
عناصر األمن الذين ردوا بإطالق 
القنابــل املســيلة للدموع في 

محاولة لتفريقهم.

على هذه السلطة التي جوعت 
البلد وقمعتها وتسببت بدمار 
بيــروت، عاصمتنا، وشــردت 
اهلهــا وقتلتهــم وجرحتهــم. 
هذه الســلطة يجب ان تسقط 
في سبت احملاسبة، وقد علقنا 

املشانق في ساحة الشهداء«.
وختم نادر بالقول: »ندائي 
الى كل العسكريني املتقاعدين، 
الى كل ثوار 17 اكتوبر، الى كل 
املشردين، هيا القتحام منازل 
الــوزراء والنــواب، والقصــر 
اجلمهــوري ومجلــس النواب 
والســراي احلكومــي، لنقعد 

املشردين مكانهم..«.
ويرفض احملتجون اعتبار ما 
حصل قضاء وقدرا، أو حتميل 
املسؤولية لعمال التلحيم، في 
ظل عدم اســتبعاد اخلبراء ان 

وردد املتظاهرون شعارات 
عدة بينها »الشعب يريد اسقاط 
النظام«، و»انتقام انتقام حتى 
يسقط النظام«، و»بالروح بالدم 
نفديك يا بيروت«، كما رفعت 
في مواقع عدة في وسط بيروت 
مشانق رمزية داللة على الرغبة 
في االقتصاص من املسؤولني 

عن التفجير.
العميد  وحســب توصيف 
جورج نادر، احد قياديي هيئة 
اإلنقــاذ الوطنــي التــي تضم 
متقاعدي اجليش واملؤسسات 
األمنية- والذي قال في تسجيل 
صوتــي موّجه الى املتقاعدين 
وكل الثورة، تلقــت »األنباء« 
نسخة منه-: »خلص احلزن، 
الدفن،  البكاء، خلــص  خلص 
وجاء يــوم الغضب، الغضب 

بيروت ـ عمر حبنجر

هل تولد الثورة من رحم 
االنفجار، من »يوم االنتقام«، 
كمــا ســّمته املجموعــات 
الــى  املنتســبة  الثوريــة 

انتفاضة 17 أكتوبر؟
يبــدو انها كذلك فقد تفجر 
غضب اللبنانيني أمس واقتحمت 
مجموعة من املتظاهرين بينهم 
عسكريون متقاعدون مقر وزارة 
اخلارجية في محلة األشرفية 
في شرق بيروت، معلنني اتخاذه 

»مقرا للثورة«.
وقال املتحدث باسمهم العميد 
املتقاعد سامي رماح للصحافيني 
في بيان تــاله »من مقر وزارة 
اخلارجية الــذي اتخذناه مقرا 
للثورة، نطلق النداء إلى الشعب 
اللبناني املقهــور للنزول إلى 
الســاحات واملطالبة مبحاكمة 

كل الفاسدين«.
وضمت املجموعة نحو ٢٠٠ 
متظاهر اقتحموا باحة الوزارة 
ثم مبناها، حيث انتزعوا صورة 
لرئيــس اجلمهورية ميشــال 
عون وأقدمــوا على حرقها في 
اخلارج أمام عدســات وسائل 
اإلعالم وبعد اخلارجية اقتحم 
احملتجــون وزارات االقتصــاد 
والبيئة والطاقة وأحرفوا مبنى 

جمعية املصارف.
وعلى وقــع االحتجاجات 
التــي اجتاحت بيــروت، دعا 
رئيــس احلكومــة اللبنانيــة 
حســان دياب، إلــى انتخابات 
مبكرة كطريق خلروج بالده من 
األزمات احلادة وحالة االحتقان 
السياسي الراهنة. وقال دياب 
- فــي كلمة تلفزيونية - إنه 
مســتعد لتحمــل مســؤولية 
رئاســة احلكومة ملدة شهرين 
حلني اتفاق القوى السياسية 
اللبنانيــة علــى اإلصالحــات 
الالزمة التي من شــأنها إنقاذ 
لبنان. وأشار إلى أنه سيطرح 
خالل اجتماع مجلس الوزراء 
الــذي ســيعقد غــدا االثنــني 

الشوف مروان حمادة، وسبقهم 
وزير اخلارجية ناصيف حّتي، 
وســفيرة لبنــان فــي األردن 
تريسي داني شمعون احتجاجا 
على االنهيار الذي بلغته الدولة 
في ظل الطبقة احلاكمة. وقالت 
الوزيرة السابقة مي شدياق ان 
حزب القوات اللبنانية وضع 
استقالة نوابه الـ 15 على بساط 
البحث وســنبقى في صفوف 

املعارضة.
 لكن رئيس القوات اللبنانية 
د.ســمير جعجــع قــال خالل 
جولته في شــارع ساسني في 
األشرفية:  اســتقاالتنا جاهزة 
فــي جيوبنــا منــذ 18 أكتوبر 
وسنضعها موقع التنفيذ الفعلي 
عند التأكد من أنها ستؤدي إلى 
انتخابات نيابية عامة مبكرة، 

يكــون احلادث مفتعــال، األمر 
الذي يتجاهله املسؤولون، ومن 
خلفهــم حــزب اهلل، متاما كما 
يحصل في الهجمات اإلسرائيلية 
على املواقع اإليرانية في سورية 

وحتى في ايران.
رت احلكومة  في املقابل، بكَّ
في حشــدها لقــوات مكافحة 
الشــغب في محيط ســاحتي 
الشهداء ورياض الصلح، وعلى 
أســاس ان هنــاك منع جتول 

اعتبارا من 6 مساء.
احلدث السياسي امس متّثل 
باستقالة نواب حزب الكتائب: 
ســامي اجلميل، ندمي اجلميل 
والياس حنكش، وقد انضمت 
اليهم باالستقالة النائبة الثورية 
بــوال يعقوبيان، حيث مشــى 
النواب األربعة على خطى نائب 

ولن نترك لهم مسرح مجلس 
الى التحضير  النواب، واشار 
لتوقيع عريضة نيابية تطالب 
املجلس بجلسة خاصة ملناقشة 

انفجار املرفأ.
بدوره، أعلــن نائب زحلة 
ميشال ضاهر امس انسحابه من 
كتلة التغيير واإلصالح بسبب 

فشلها في تطبيق شعاراتها.
العام  وفي تشــييع األمني 
حلزب الكتائب نزار جناريان 
الذي قضى باالنفجار وهو داخل 
مكتبه، أعلــن رئيس الكتائب 
ســامي اجلميل استقالة نواب 
الكتائب ونزع ورقة التني عن 
هذه السلطة، داعيا اللبنانيني 
مبختلف طوائفهم الى التوحد 
من أجــل الســيادة، كمــا دعا 
كل الشــرفاء فــي الدولــة الى 

االستقالة.
على املســتوى السياسي، 
رفضــت مصــادر املعارضــة 
اللبنانيــة مقولــة ان زيــارة 
الرئيــس الفرنســي اميانويل 
الرئيــس  ماكــرون واتصــال 
ترامــب  دونالــد  األميركــي 
واتصاالت التعزية من الرؤساء 
العرب واألجانب، فّكت احلصار 
عن السلطة اللبنانية، كما قال 
النائب  الرئيس عون، ويقول 
السابق انطوان زهرة: احلصار 
لم يســقط، بل نحن في حالة 
اغاثــة وليــس ما حصــل فكا 

للحصار عن السلطة.
األحداث املتســارعة حّدت 
من االهتمــام بخطــاب األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل، لكن رئيس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليــد 
جنبالط علَّق على نفي نصراهلل 
عالقة حزبــه باملرفأ والكارثة 
التي حّلــت به، فقال: ان هناك 
عالقة غامضــة بني حزب اهلل 
اللبنانية،  الدولــة  وســلطات 
وأضاف جنبالط لـ »العربية«: 
هل يعقــل ان حزب اهلل ليس 
معه خبر؟ لست مقتنعا برواية 

حسن نصراهلل.

ً احملتجون يقتحمون وزارات ويعلنون وزارة اخلارجية »مقراً للثورة«.. ومصادر مطلعة تتوقع تغييراً سياسياً جارفا

..ويحتلون مقر وزارة اخلارجية  )محمود الطويل(محتجون يرمون احلجارة باجتاه قوات األمن وسط بيروت

مشانق رمزية نصبها احملتجون في وسط بيروت

مشروع قانون إلجراء انتخابات 
نيابية مبكرة، مضيفا: »مأساة 
لبنان كبيرة وتتطلب قرارات 
يؤكــد  وهــذا  اســتثنائية«. 
 مــا توقعتــه مصــادر متابعة
لـــ »األنبــاء« مــن تغييــرات 
سياســية كبرى فــي غضون 
املقبلــني، حيــث  الشــهرين 
ستشــكل جبهــة وطنيــة في 
الشارع بقيادة سياسية منتقاة 
تضم في الطليعة النواب الذين 
أعلنوا استقالتهم من »مجلس 
الفــراغ والعجز«، وســتكون 

موجة جارفة.
وبالعــودة إلى احتجاجات 
»ســبت احلساب«، توافد آالف 
املتظاهرين الناقمني على السلطة 
السياسية إلى وسط العاصمة 
مطالبني مبعاقبة املسؤولني عن 

متظاهرون ينادون بـ »انتقام انتقام حتى يسقط النظام«.. استقاالت النواب تتوالى.. وجعجع: موجودة في جيوبنا
ملشاهدة الڤيديو
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العفاسي يعلن تبرع «أمانة األوقاف» مبليون دوالر مساعدات إلى لبنان

أعلن وزيــر العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار د.فهد العفاسي عن 
تبرع األمانة العامة لألوقاف 
الكويتية مبليون دوالر لتقدمي 
أجهــزة ومعدات ومواد طبية 
لدعم الشعب اللبناني الشقيق، 
وذلك بالتنســيق مــع وزارة 

الصحة الكويتية.
وقال العفاسي في تصريح 
لـ «كونا»: إن هذا التبرع يأتي 
تنفيذا لتوجيهات سمو نائب 
األميــر وولــي العهد الشــيخ 
نواف األحمد وســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد بتقــدمي املســاعدات 
اإلنســانية العاجلة للشــعب 
اللبنانــي الشــقيق ملواجهــة 
تداعيــات الكارثة التي خلفها 
انفجار مرفأ بيروت. وأوضح 
أن هــذا التبــرع يأتــي كذلك 
ضمن املساعدات التي تقدمها 
الكويت إلى لبنان منذ اللحظات 
األولى لالنفجــار انطالقا من 
الدور اإلنساني للكويت جتاه 
الدول الشقيقة والصديقة عبر 
التضامن والدعــم في أوقات 
احملن واألزمات. وأشار إلى أن 
التبرع يأتي أيضا اســتمرارا 
لنهــج الكويــت فــي الوقوف 
إلــى جانب لبنــان في جميع 
الظروف وترجمة لسياستها 
بــأن تكون ســباقة فــي دعم 
اللبنانيــني. وذكــر  األشــقاء 
د.العفاســي أن األمانة العامة 
لألوقاف تسعى دائما إلى تقدمي 
ودعم جهود اإلغاثة للمنكوبني 
واملتضررين من الدول واألفراد 
واملجتمعات اإلسالمية وتقدمي 
الغــوث للمحتاجني شــعوبا 
حيثمــا وجدوا حني حتل بهم 

الكوارث واحملن.
العفاســي عــن  وأعــرب 
خالــص عزائــه ومواســاته 
لذوي الضحايا، داعيا الباري 
عز وجل أن يرحم من توفاهم 
اهللا في هذا احلادث األليم، وأن 
ميــن على املصابني بالشــفاء 
العاجل وأن يحفظ لبنان من 

كل مكروه. 
الهالل  كما وزعت جمعية 
االحمــر أمــس الســبت مواد 
غذائية وصحية على االســر 
التي تضررت جراء االنفجار 
الضخــم الذي وقــع في مرفأ 

بيروت.
وقــال رئيس وفــد الهالل 
االحمــر الكويتــي فــي لبنان 
لـ«كونا»:  العنزي  د.مســاعد 
ان الهــالل االحمــر في امليدان 

اجلوي، وحتمالن االحتياجات 
واملســاعدات الطبية الطارئة 
واملواد الغذائية وذلك لتأمينها 
للمتضرريــن جــراء حــادث 
اإلنفجار الــذي وقع في مرفأ 

بيروت.
الرحلتان  وتأتــي هاتــان 
بالتنسيق مع وزارة التجارة 
ووزارة الصحة وجمعية الهالل 
االحمر، وجدير بالذكر أنه قد مت 
شحن ٧٥ طنا من االحتياجات 
واملســاعدات الطبية الطارئة 

موزعة على الطائرتني.
وقــد نقلت طائــرة تابعة 
للقــوة اجلوية الكويتية يوم 
اجلمعــة مســاعدات طبيــة 
وغذائية تزن ٣٥ طنا الى لبنان 
في اطار اجلسر اجلوي الذي 

اقامته الكويت لدعم لبنان.
وقال املستشار في سفارتنا 
لدى لبنان عبداهللا الشــاهني 
الطائرة  لـ«كونا»: «استقبلنا 
الثالثــة مــن القــوة اجلويــة 
الكويتية في اجلســر اجلوي 
اإلغاثي واالنســاني املستمر 
منــذ يوم وقوع احلدث األليم 
الذي ألم ببيروت استنادا إلى 

اجلويــة  املبــارك  عبــداهللا 
العقيد الركن طيار عبدالعزيز 
اللوغاني املساعدات التي تزن 
٣٥ طنا وتتضمن معدات طبية 

ومواد غذائية.
وشــارك من ســفارتنا في 
تسلم املســاعدات الى جانب 
الشاهني كل من السكرتير االول 
عبدالعزيــز العومي وامللحق 
الديبلوماسي سيحان السيحان 
والعقيد الركن سرور املطيري 

من املكتب العسكري.
كما أعلنت وزارة التجارة 
والصناعة تســيير طائرتي 
مساعدات مواد غذائية صباح 
يوم اجلمعة الى بيروت ضمن 
جســر املساعدات اإلنسانية 
املقدمة لألشقاء في لبنان اثر 
االنفجار الكبير الذي شهده 
مرفأ بيروت الثالثاء املاضي.

وقالت «التجارة» في بيان 
لها إن مساعدات املواد الغذائية 
جاءت بالتنسيق مع وزارتي 
اخلارجيــة والدفاع وشــركة 
املطاحــن الكويتية واجلهات 
احلكوميــة وبإشــراف مــن 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد، وذلك 
بناء على التوجيهات السامية 
من ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد، 
وانطالقا من حرص الكويت 
علــى الوقــوف مع األشــقاء 
في لبنــان والتضامن معهم. 
وأكدت تقدمي مساعدات عبر 
شــحنات مجدولــة تتضمن 
مواد غذائية عاجلة مع بداية 
األسبوع املقبل. هذا، وسبق 
إرسال الطائرة اتصال وزير 
التجــارة والصناعــة خالــد 
الروضان مع وزير االقتصاد 
والتجارة اللبناني راوول نعمة 
ملعرفــة احتياجات لبنان من 
املواد الغذائية التي ميكن أن 

تقدمها الكويت.

توجيهات ســمو نائب األمير 
وولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهللا ومبتابعة دقيقة من سمو 
رئيس مجلس الوزراء ومعالي 

وزير اخلارجية».
هــذه  «تأتــي  وأضــاف: 
وعونــا  دعمــا  املســاعدات 
للبنان الشقيق في هذا الظرف 
االســتثنائي والدقيق محملة 
مبواد طبية وصحية وغذائية»، 
مشيرا الى انه من املتوقع ان 
تصل غــدا طائرتان محملتان 
مبزيــد من املســاعدات. ومن 
جانبه، نقل ممثل قائد اجليش 
اللبناني شكر العماد جوزيف 
عون للكويت اميرا وشعبا على 
املساعدات التي تقدمها للبنان.

وقال: «لقد اعتدنا ان تكون 
الكويت في مقدمة الدول التي 
تقدم املساعدة للبنان على امل 
ان تكــون هــذه احلادثة آخر 
الكــوارث.. ولبنان الذي وقع 
في هذه الكارثــة يعتمد على 
املساعدات من الدول الشقيقة 

والكويت في طليعتها».
وسلم مســاعد امر قاعدة 

وزير العدل ووزير األوقاف أعرب عن خالص عزائه ومواساته لذوي الضحايا.. واملساعدات  تتم بالتنسيق بني وزارات اخلارجية والدفاع والتجارة والهالل األحمر

من املساعدات الكويتية العاجلة إلغاثة األشقاء في لبنان

ممثلون عن السفارة الكويتية وقيادة اجليش اللبناني خالل تسلم املساعداتفريق العمل من وزارات اخلارجية والدفاع والتجارة وشركة املطاحن الكويتية

بكافة امكانياته لتقدمي العون 
واملساعدة سواء كانت طبية 
وصحيــة وغذائيــة ومد يعد 
العون لكافة اللبنانيني للخروج 

من هذه الكارثة.
وذكــر ان الوفــد امليداني 
للجمعيــة جــال في عــدد من 
املناطق املتضــررة وعدد من 
املستشــفيات لالطــالع على 
االحتياجات الطبية والصحية، 
مشيرا إلى أنه قام بتوزيع املواد 
االغاثية واملستلزمات الصحية 
علــى املتضرريــن بالتعاون 
اللبناني  مع الصليب االحمر 
وبالتنسيق مع سفارة الكويت 

في لبنان.
هذا، وتنفيذا للتوجيهات 
الســامية لســمو نائب األمير 
وولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، 
االخــوة  لــروح  وجتســيدا 
والتعاون املشترك بني البلدين 
الشــقيقني، فقد وصلت ظهر 
أمس طائرتان من القوة اجلوية 
الكويتية إلى جمهورية لبنان 
الشــقيقة، وهمــا الرحلتــان 
الرابعة واخلامســة للجســر 

«النجاة»: حملة «أبشري.. لبنان» بالتنسيق
مع وزارتي «الشؤون» و«اخلارجية»

املنظمة العاملية حلماية الطفل تتضامن
مع لبنان وتثمن جهود املجتمع املدني

أبناء اجلالية اللبنانية يطلبون الفزعة بالسماح
لهم بالسفر والعودة لالطمئنان على أهاليهم

جمعيــة  أوضحــت 
النجاة اخليرية أن حملتها 
«أبشري.. لبنان» تخضع 
إلشــراف وزارة الشؤون، 
ويتم تنفيذهــا من خالل 
شريك استراتيجي معتمد 
اخلارجيــة،  وزارة  مــن 
وأكــدت حرصهــا علــى 
وصول تبرعات احملسنني 
كاملة إلى املستحقني، وعلى 
توثيق كل خطوات التنفيذ.

وفي هذا الشأن صرح 
املــوارد  قطــاع  رئيــس 

والعالقــات العامــة واإلعــالم بجمعيــة 
النجــاة اخليرية عمــر الثويني بأن نهج 
اجلمعية الثابت يتمثل في الشــفافية مع 
املتبرعني واحملسنني، واطالعهم أوال بأول 
على احلقائق، واإلجابة على تساؤالتهم 

بشكل سريع.
وأضاف: عقب االنفجــار الكبير الذي 
وقــع مبرفأ بيروت وراح ضحيته اآلالف 
بني قتيــل وجريح حصلنا مــع عدد من 
اجلمعيــات اخليرية علــى موافقة وزارة 
الشؤون االجتماعية جلمع التبرعات لدعم 
وإغاثة بيــروت وتقدمي العــون العاجل 

لألشقاء في لبنان.
وبعد أن طرحنا املشروع 
على املتبرعني وصلنا عدد 
مــن االستفســارات حول 
كيفية وصول املساعدات 
للمتضررين، واجلهات التي 
ســتقوم بالتنفيذ، وهذه 
االستفسارات والتساؤالت 
هي حق أصيل لكل محسن 
أو متبــرع، وقــد قمنا في 
النجــاة اخليرية  جمعية 
بإصدار بيان ونشرناه في 
مواقع التواصل االجتماعي 
أجبنا فيه على هذه التســاؤالت بشــكل 

واضح.
وفيما يتعلق باحلملــة قال الثويني: 
مستمرون في جمع التبرعات ضمن حملة 
«أبشري.. لبنان» والتي نعبر من خاللها 
عن دعمنا ووقوفنا جانب لبنان وشعبها 
احملب للكويت، وميكن املساهمة في احلملة 
عبــر حســابات النجــاة (alnajatorg) أو 
باالتصال على اخلط الساخن ١٨٠٠٠٨٢.

وختم الثويني بحّث احملســنني على 
املشــاركة في احلملة، مبينــا أن املصاب 
جلل، وأن أعداد املصابني واملشردين كبيرة.

بشرى شعبان

في إطــار ما يجرى من 
أحداث في لبنــان، تابعت 
املنظمــة العامليــة حلماية 
الطفل بروكســل برئاســة 
عبدالعزيــز  املستشــار 
السبيعي بحزن وتضامن 
وأسى حادث االنفجار األليم 
في مرفأ بيروت باجلمهورية 
اللبنانية يوم ٤ أغسطس. 
وقال السبيعي: نحن 
إذ نقدم للشعب اللبناني 

عظيــم التعــازي بالشــهداء، ودعاءنا 
وأمنياتنا للجرحى واملصابني بالشفاء 
العاجل، لنؤكد أننا نثمن جهود املجتمع 
املدني الذي تداعى إلى الوحدة الوطنية 
والتكاتف في هذا الظرف الصعب واجللل 
واملشــاركة في أعمال اإلغاثة واإلعانة 
واإلسناد، كما نناشد الهيئات واملنظمات 
الدولية والدول القيام بالواجب اإلنساني 

واألخالقي جتاه األطفال 
الذين تأثــروا باالنفجار 
الضخــم، وان املنظمــة 
تضــع خبراتهــا خدمــة 
اللبنانــي فــي  للطفــل 

مصيبته هذه.
آملــني أن يعــود لبنان 

قويا مستقرا ومتماسكا.
املستشـــــار  وأكـــــد 
السبيعي ضرورة تعاون 
الدولــي لصالح  املجتمــع 
اللبنانيــة  اجلمهوريــة 
والعمل على حماية األطفال 
وتقدمي كل أشــكال الدعم لهم، متمنيا لهم 
أن مين اهللا على املصابني بالشفاء العاجل، 

وأن يحمي أطفالنا من كل مكروه.
وأضاف السبيعي: إننا كمنظمة نتابع عن 
قرب تلك التداعيات التي خلفها االنفجار، وان 
املنظمة ال تتوانى في تقدمي كل اإلمكانات 
من أجل سالمة األطفال وحمايتهم وتأمني 
مستقبلهم الصحي في ظل تلك الظروف.

أطلق عدد من أبناء اجلالية اللبنانية 
املقيمــني في الكويت نــداء وطلب فزعة 
بالسماح لهم بالسفر والعودة لالطمئنان 
على أسرهم وذويهم بعد حادثة انفجار 

مرفأ بيروت.
وقالوا في ندائهم: تعودنا أن حتتضننا 
الكويت في مختلف احملن واألزمات واليوم 
لبنــان واللبنانيون بأمــّس احلاجة ملا 

عودتنا الكويت عليه.
نتفهم قرار األول من أغســطس منع 
دخــول القادمني من لبنــان من منطلق 
اإلجراءات االحترازية لتتمكن الكويت من 
االستمرار بالتعامل مع جائحة «كوفيد 

.«١٩
وفي اخلامس من أغســطس استفاق 
اللبنانيون في بيروت وضواحيها على 
منــازل أصبحــت غير صاحلة للســكن 
بســبب كارثــة االنفجــار الــذي أصاب 
لبنان بالصميم، من بني هؤالء لبنانيون 

مقيمون في الكويت علقوا في لبنان منذ 
شهر مارس املاضي بسبب اإلغـــــــالق، 
لبنانيون توقفــــت مداخيلهـــــم لعدم 
مقـدرتهـــم على العـــودة ألعمالهــم في 
الكويــــت، زوجـــــات وأبنــاء وأزواج 
فرقتهــم اإلجراءات عــن أهلهم املقيمني 

في الكويت.
وباسم اجلالية اللبنانية في الكويت، 
فإننا نناشد صاحب السمو أمير اإلنسانية 
وســمو نائب األميــر وولي عهده األمني 
وســمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
مجلس األمــة ومجلس األمة واحلكومة 
الكويتية الرشيدة باستثناء لبنان املنكوب 
من هذا القرار ليتمكن من بات بال منزل 
يأويه، وليتمكـــــن مــــن افترق عــــن 
أهله مــن العودة للكويت، وليتمكـــــن 
اللبنانــي املقيــم مــــــن املغــــادرة الى 
لبنان لدعم أهله ومســاعدتهم والعودة 

الى الكويت.

تنفذ عبر جمعيات خيرية رسمية معتمدة

السبيعي: نناشد الهيئات واملنظمات والدول أداء واجبها جتاه األطفال

الكويت تعودت احتضانهم في مختلف احملن واألزمات

عمر الثويني

عبدالعزيز السبيعي

«بلد اخلير» جتمع املساعدات للشعب اللبناني
ليلى الشافعي

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية بلد اخلير سعد الراجحي، 
أن اجلمعية بدأت في جمع التبرعات والصدقات من احملسنني 
إلغاثة املنكوبني في لبنان إثر التفجير اآلثم في ميناء بيروت 
البحري، الفتا إلى أن «بلد اخلير» نسقت مع اجلمعيات اخليرية 
في لبنان واملعتمدة من قبل وزارة اخلارجية الكويتية لتوزيع 
املساعدات على مستحقيها في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن 
هذا واجب إنساني وديني وواجب شرعي في إغاثة الشعوب 
املنكوبة، ويعتبر مــن أكرم األعمال صنائع املعروف وإغاثة 
احملتاجني. قال النبي ژ: «من فرج عن مسلم كربة من كرب 

سعد الراجحيالدنيا فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة».

د.فهد العفاسي

نصف مليون دوالر دفعة أولى من تبرعات أهل الكويت
نصف مليون دوالر تقريبا هي حصيلة الدفعة 
االولى من تبرعات أهل الكويت من خالل جمعية 
إحياء التراث االسالمي خالل يومني من بدء الفزعة 
الكويتية التي أطلقتها جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
إلغاثة املتضررين من حادثة االنفجار املدمر الذي 

حصل في بيروت.
وأعلنــت إدارة احلملة أنها بدأت وفي أرض 
احلدث فعليا بتوزيع املســاعدات العينية على 
املتضررين، وخصوصا السالل الغذائية التي مت 
إعدادها بشكل عاجل من خالل شركاء العمل من 
اجلمعيات اخليرية العاملة هناك واملعتمدين من 
سفارة الكويت في بيروت، ومتثل هذه املساعدات 

الدفعة األولى وســتليها قريبا دفعات أخرى إن 
شاء اهللا، كما أعلنت أن احلملة ستستمر لتقدمي 
مواد اإلغاثة واملساعدات وفق ما تفرضه األوضاع 
هناك من احتياجات. وقد حددت إدارة اجلمعية 
في وقت سابق خطة عمل عاجلة تتضمن التركيز 
على توفير املســاعدات الطبية العاجلة، وتوفير 
املواد الغذائية، حيث مت البدء فعليا بتوزيع سالل 

غذائية على املتضررين واحملتاجني هناك.
وتعمل اجلمعية بالتنسيق مع اجلهات اخليرية 
املعتمدة في لبنان، حيث مت توفير هذه املساعدات 
من خالل الشراء املباشر من لبنان، نظرا لتوفر 

جميع املستلزمات واملواد في السوق اللبناني.

من خالل «إحياء التراث» خالل يومني من بدء الفزعة الكويتية إلغاثة املتضررين

اغاثة لبنان

العنـزي: «الهـالل األحمـر» فـي امليـدان بـكل إمكاناتـه لتقدمي املسـاعدة سـواء أكانـت طبيـة أو صحيـة أو غذائيـة ومد يـد العـون لكافـة اللبنانيني للخـروج مـن الكارثة

اسـتمرار مسـاعدات الكويـت للبنـان بوصول ٣٥ طنـًا مـن االحتياجـات واملسـاعدات الطبية الطارئـة واملـواد الغذائية عبـر الرحلتـني الرابعة واخلامسـة للجسـر اجلوي

ملشاهدة الڤيديو

العجمي: ضرورة تكاتف الدول إلنقاذ لبنان
أكد الناشط راكان العجمي أن ما جرى 
في بيروت من انفجار هز العالم كله يفتح 
الباب أمام تساؤالت كثيرة حول ما جرى، 
داعيا إلى حتقيق أممي وكشف مالبسات 

ما جرى وتقدمي اجلناة إلى العدالة.
وذكر أن مشــاهد االنفجار وســقوط 
عشرات القتلى وآالف اجلرحى وتضرر 
املباني وسقوط بعضها وسقوط الزجاج 
في الشــرفات والســيارات ودمار املرفأ 
بالكامل تتطلب تكاتف الدول إلنقاذ لبنان 

في هذه احملنة العظيمة.
وتابــع أنه ال ميكن ملثل هذا االنفجار 
النوعي الذي دمر البنية التحتية، وصنفه 
البعض بثاني أقوى انفجار في العالم أن 
يكون بسبب خطأ بشري، وإمنا هو أمر 
مدبر إللهاء الشعب اللبناني عن الكوارث 
االقتصادية والســرقات التي متت وأدت 
إلى جعل لبنان يستجدي العالم كله دون 
جدوى. وتســاءل العجمي: هل مثل هذا 
االنفجار سببه قصف إسرائيلي أم بسبب 

جتميع مواد من نترات الصوديوم، مشيرا 
إلى أن كال األمرين أسوأ من اآلخر، حيث 
يكشفان حقيقة الواقع اللبناني الفاسد 
الذي تتســبب في دمار دولة وخســارة 

أبنائها.
واختتم: اننا نقف إلى جانب أشقائنا 
اللبنانيني في مواجهة آثار هذا االنفجار، 
وقد وجهت الكويت بالتحرك للمساعدة، 
معزيــن في هــذه الظــروف بالضحايا، 
راكان العجميوسائلني املولى الشفاء العاجل للجرحى.
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الدوري في موعده.. و«الكرة» ينتظر قرار عودة املدربني واحملترفني
االحتاد يخاطب «اآلسيوي» لتأجيل التصفيات املشتركة.. وعناد يتابع الوديات

جالي لـ «األنباء»: 
الساحل استفاد 

من ودية برقان

«طائرة» الشباب 
ُيجدد عقد 
بن عياشي

العنزي ينضم 
إلى حراس الشباب

«سلة» اجلهراء 
تبحث عن 

صانع ألعاب

هادي العنزي

أبدى مــدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الساحل يوسف 
جالي رضاه التام عما قدمه فريقه 
بعد الفوز علــى نظيره برقان 
٣-١ في املباراة الودية جمعتهما 
اخلميس املاضي، سجلها محمد 
جمال (هدفني) وناصر املطيري.
لـ«األنباء»:  وقــال جالــي 
الفرصة  إتاحة  «حرصنا علــى 
الالعبني، عبر تبديالت  جلميع 
مفتوحة خالل األشواط الثالثة 
للمباراة التي كشفت عن جاهزية 
فنية وبدنية بدرجة كافية جلميع 
الالعبني خلوض املراحل األربعة 
املؤجلة للدوري املمتاز ودوري 
باملوســم اجلديد»،  التصنيف 
الفتا إلى أن خطة اإلعداد تسير 
وفق البرنامــج الفني والزمني 
املعد مسبقا للفريق، وان الروح 
العاليــة لالعبني واحلرص على 
حضور التدريبات دليل على أن 
الفريق سيقدم مستويات جيدة 

املوسم املقبل.

يعقوب العوضي

الشباب  إدارة نادي  جددت 
عقد مدرب الفريق األول للكرة 
الطائرة التونسي فريد بن عياشي 
ملوسم آخر، حيث باشر الشباب 
اســتعداداته الستئناف املوسم 
اجلديد في ســبتمبر املقبل، إذ 
سيخوض مباراتني مع صاحب 
املركز الثاني من دوري الدرجة 
األولــى والفائز فــي اللقاءين 
املمتاز في  للدوري  ســيصعد 

املوسم املقبل.
وقاد بن عياشــي تدريبات 
الفريق على صالة النادي وركز 
البدني مع تفادي  على اجلانب 
التوقف  اإلصابات بعد فتــرة 
الطويلة التي جاءت على خلفية 
انتشار ڤيروس كورونا في البالد.

أمتت إدارة الشباب تعاقدها 
مع احلارس سعد العنزي ليجاور 
سليمان ميزرا في ظل خضوع 
زميلهما علــي الفاضل لعملية 

الرباط الصليبي مؤخرا.
وميتلــك العنــزي خبرات 
عريضة اكتســبها خالل رحلة 
طويلة بني األندية الكويتية، إلى 
جانب جتربة احترافية في عمان.

هادي العنزي

للفريق  املدرب املساعد  أكد 
األول لكرة السلة بنادي اجلهراء 
محمد عباس، أن اجلهازين الفني 
واإلداري يبحثان عن صانع ألعاب 
لتعزيز حظــوظ «اجلهراوية» 
املركز األول  املنافسة على  في 
املقبلــة، وذلك بعد  بالبطوالت 
التعاقدات الكبيرة التي قامت بها 
إدارة النادي، وأثمرت عن ضم 
عدد من جنوم اللعبة من بينهم 
عبدالعزيــز احلميدي، ومحمد 
أشــكناني، وأحمــد درويش، 
وعبدالرحمن جمعة، ويوسف 
عقاب. وقال عباس في تصريح 
لـ «األنبــاء»: «املركز األول هو 
هدفنا في املوسم املقبل، وال عذر 
باأللقاب، وهو  الفوز  لنا سوى 
ما نطمــح لتحقيقه، خاصة أن 
الفريق ليس بغريب عن منصات 
التتويج، ولديه تاريخ طويل من 
الكبيرة، كان آخرها  اإلجنازات 
الفوز ببطولة درع االحتاد قبل 
موسمني»، متوقعا موسما متميزا 
ومنافســة قوية بني العديد من 
األندية على املراكز الثالثة األولى.

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

قطع احتاد كرة القدم مساء أول من أمس الشك 
باليقني عندما أكد في بيان أن اســتئناف املوسم 
الكروي ببطولة دوري stc املمتاز سيكون في موعده 
املعلن عنه مسبقا (١١ أغسطس اجلاري)، وذلك بعد 
مطالبات عدد من األعضاء واألندية بتأجيل موعد 
استئناف مسابقة الدوري نظرا لعدم وصول عدد 
كبير من األجهزة الفنية والالعبني احملترفني األجانب 
إلى البالد، بعد القرار احلكومي الذي صدر بحظر 
دخول مواطني ٣١ دولة للكويت. وعلى الرغم من أن 
هذا القرار قد يتسبب في حرمان عدد من األندية 
عند استئناف املوســم الكروي من مدربيهم او 
العبيهم احملترفني إال أنه بات واقعا عليها التعامل 
مع األمر وبشكل سريع على اقل تقدير بالتنسيق 
مع مدربني وطنيني او مدربني من املراحل السنية 

لقيادة فرقها حلني وصول مدربيهم.
وكان رئيس مجلس إدارة االحتاد الشيخ أحمد 
اليوســف أكد في بيان احتاد الكرة أن استئناف 
املوسم الكروي احلالي سيكون في موعده احملدد 
والذي أقره مجلس إدارة االحتاد في وقت سابق. 
وقال ان االحتاد يقدر مــا تقوم به احلكومة 

من اجراءات احترازية للحد من انتشار ڤيروس 
كورونا املســتجد «كوفيد- ١٩» لذا يتوجب علينا 

االلتزام باإلجراءات الجناح تلك املساعي.
وأشــاد باالجراءات االحترازية الصحية التي 
قامت بها األندية سواء في التدريبات أو من خالل 
املباريات الودية، موضحا أن االحتاد ينتظر القرار 
النهائي من اللجنة الثالثية يوم األحد املقبل بشأن 
آخر املستجدات حول دخول املدربني واحملترفني 

في الفترة املقبلة.
إلى ذلك ارســل احتاد الكرة كتابا إلى االحتاد 
اآلسيوي يطالب من خالله بتأجيل تصفيات كأس 
آسيا املشتركة املقررة في شهري اكتوبر ونوفمبر 
املقبلني واملؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 
٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا في الصني ٢٠٢٣ لصعوبة 
التنقل والسفر بني البلدان بسبب تفشي ڤيروس 

كورونا.
ومن جهة أخرى، يحرص مدرب األزرق ثامر 
عناد على التواجد في معظم املباريات الودية التي 
تقام هذه األيام بني األندية ملتابعة جميع الالعبني 
والتأكد من جهوزيتهم قبل أن يقوم بإعالن قائمته 
في منتصف سبتمبر املقبل التي ستخوض مواجهتي 

أستراليا واألردن.

ثامر عناد وعلي محمود يتابعان مباراة العربي والساملية الودية

كاكاو تابع تدريب «أزرق الصاالت».. واعتذار الغريب

الدخول في املرحلة الثانية من االعداد 
في االول من سبتمبر املقبل، ومن ثم 

الدخول مع بقية زمالئه الالعبني. 
إلى ذلك، تقدم العب نادي الساحل 
املعــار للكويــت، فيصــل الغريب، 
باعتذاره رسميا عن عدم قدرته على 
االلتحاق في التدريبات وغيابه املؤكد 
خالل املرحلة املقبلة لظروف خاصة.

عبدالعزيز الكوت.
وقد خضع الالعــب عبدالرحمن 
الوادي لتدريب منفصل قبل انطالق 
التدريبــات الجرائه عملية جراحية 
فــي الرباط الصليبي خــالل فبراير 
املاضي وحاجتــه لتدريبات خاصة 
العداده بالشكل السليم، ومن املنتظر 
ان يواصــل تدريباته املنفصلة قبل 

يحيى حميدان 

بدأ منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 
رحلة اعداده للمشاركة في نهائيات 
كأس آسيا املقررة في نوفمبر املقبلة 
واملؤهلة بدورها الى كأس العالم في 
ليتوانيا العام املقبل وسط حضور 
٢٤ العبــا ظهر امس في صالة نادي 
الكويت ومبتابعة من اجلهاز الفني 
البرازيلــي بقيادة املــدرب ريكاردو 
سابرال «كاكاو» عبر تقنية بث الڤيديو 
املباشر من مقر اقامتهم في العاصمة 
القطرية الدوحة بعدما تعذر وصولهم 
للبالد حتى اآلن بسبب منع مواطني 
٣١ دولة من الدخول من بينها البرازيل. 
وجرى خــالل التدريب تقســيم 
الالعبني الى مجموعتــني، بواقع ١٢ 
العبــا فــي كل مجموعــة، وتدربت 
املجموعة االولى عند الســاعة الـ ١٢ 
ظهرا، وملدة ســاعة ونصف الساعة 
حتــت قيادة املــدرب املؤقــت احمد 
العصفــور ومســاعده احمللل الفني 

كاكاو وجهازه املعاون تابعوا التدريب االول عبر تقنية «الڤيديو»

«اآلسيوي» يرشح املسلم لرئاسة «دولي السباحة»
أعلــن االحتاد اآلســيوي 
للســباحة عن ترشح حسني 
لرئيس  النائب األول  املســلم 
االحتاد الدولــي للعبة (فينا)، 
للمنافسة على منصب رئاسة 
انتخابات  الدولي، في  االحتاد 
املجلس التنفيذي لـ (فينا) التي 
ســتقام على هامش اجلمعية 
العموميــة التي ســتعقد في 
اخلامس مــن يونيو ٢٠٢١ في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ومن املتوقــع ان يتنافس 
املسلم على الرئاسة مع نظيره 

اإليطالي، باولو باريللي، رئيس االحتاد األوروبي 
ونائب رئيس االحتاد الدولي، لوالية متتد حتى 
عام ٢٠٢٥، خلفا للرئيس احلالي األوروغوياني 

خوليو ماليوني.

وكان االحتاد اآلسيوي قد 
كشــف عن قائمة املرشحني 
الدولي عن  النتخابات االحتاد 
القارة الصفراء بعد انتهاء املوعد 

النهائي أول من أمس.
وضمت قائمة املرشــحني 
حســني املسلم ملنصب رئيس 
االحتاد، فيما ترشحت ملنصب 
نائب الرئيس عن آسيا الصينية 
Jihong Zhou أما لعضوية مجلس 
اإلدارة فقد ترشح من سلطنة 
عمان طه الكشــري، وأندري 
كريوكوف من كازاخســتان 
ودايتشي سوزوكي من اليابان وفيريندرا نانافاتي 
من الهند وســتعقد اجلمعية العمومية لالحتاد 
اآلسيوي اجتماعاتها الدورية في سلطنة عمان 

- مبدينة مسقط ٧ نوفمبر املقبل.

رسميًا..غلوم مدربًا لـ «يد البرتقالي» 
لذا فتحنا األبواب وتواصلنا مع 
األجهزة الفنية لألندية لتحقيق 
هدفنا عبر رفع مستوى اللعبة.
املاضية  الفترة  وتابع: قمنا 
بزيارة عدد من األندية للوقوف 
على جاهزيتها في اســتئناف 
الدوري العام ســبتمبر املقبل 
باإلضافة الى تبادل اخلبرات مع 
الفنية ملا فيه مصلحة  األجهزة 

اللعبة واملنتخبات.
من جانب آخر، اســتخدم 
مــدرب حراس املرمــى بنادي 
الساملية علي اخلضر تقنية طائرة 
«dron» ألخذ القياسات الدقيقة وأبعاد التدريبات 
(نظام التحليل ثالثي األبعــاد)، ويعتبر اخلضر 
أول من يقوم بتفعيل النظــام الثالثي التدريبي 

في الوطن العربي.

يعقوب العوضي

أعلن احتاد كرة اليد موافقته 
على إعارة مدرب املنتخب الوطني 
للشــباب خالد غلوم إلى نادي 
بناء على  كاظمة رسميا، وذلك 
الكتاب املوجه من إدارة البرتقالي 
لالحتاد، حيــث تعثرت عملية 
وصول مدرب الفريق املصري 
مروان رجب بسبب اإلجراءات 
االحترازيــة املتخذة من الدولة 
للحد من انتشار ڤيروس كورونا.

وفي هذا اإلطار، قال أمني سر 
االحتاد قايد العدواني انه من منطلق دعم األندية 
جميعها دون استثناء وافقنا على طلب كاظمة بإعارة 
غلوم، مضيفا: ان عملنا ينصب على الرقي بلعبة 
اليد الكويتية في جميع القطاعات واملراحل السنية 

خالد غلوم

كاظمة جتاوز اجلهراء ويدعو لتأجيل الدوري
دعا رئيــس مجلس إدارة 
البنوان  نادي كاظمة اســعد 
احتاد كرة القدم الى معاملة كل 
األطراف املتنافسة في الدوري 
املمتــاز بسواســية وتأجيل 
املسابقة من منطلق مبدأ العدالة 
والوقوف على مسافة واحدة 
األنديــة، منتقدا  جتاه جميع 
أســلوب االحتاد احلالي في 
العمل ومتسكه مبوعد انطالق 
هذه البطولة دون أي دراســة 
موضوعية أو التفات ملصلحة 
األندية. واستغرب البنوان من 

متسك االحتاد بعدم تأجيل انطالق الدوري املقرر 
في ١١ أغسطس اجلاري من خالل التصريح األخير 
لرئيس مجلس إدارته، رغم أن كثير من األندية 
ستتضرر من هذه اخلطوة ومن بينها كاظمة، 
بســبب قرار منع دخول مدربيها ومحترفيها 
املنتمني الى دول أعلنت الكويت حظر الطيران 
التجاري معها حتى إشعار آخر، ضمن تداعيات 

جائحة ڤيروس كورونا.
وقال البنوان انــه «ال يجوز ان يكون هذا 
االحتاد الذي نتحفظ منذ مدة طويلة على نهجه 
في العمل، سلبيا وغير حيادي في متسكه مبوعد 
انطالق الــدوري وظلم عدد من األندية وبينها 

كاظمة».

وقال البنوان: اذا كان رئيس 
االحتاد دعا الــى التعاون مع 
انه ســينتظر  احلكومة وأكد 
املدربني  قرارها بشأن دخول 
واحملترفني، فلماذا ال يتعاون 

مع أنديته؟
وشــدد على وجــوب أن 
الفرصة  أنديته  مينح االحتاد 
لترتيــب أوضاعها جراء قرار 
حظر الطيران املذكور، خصوصا 
ان بعضها سيكون محروما من 
مدربيه ومحترفيه مثل كاظمة. 
ومن غير املعقول أن نخوض 

الدوري بدون مدربنا ومحترفينا.
حقق كاظمة فوزا عريضا على اجلهراء برباعية 
دون رد في املباراة الودية التي جمعتهما على 
ستاد مبارك العيار ضمن استعدادات الفريقني 
الستئناف املوسم الكروي احلالي، وهي الودية 
األولى للبرتقالي. سجل األهداف بندر بورسلي 

هدفني وعلي الدوخي وحمد حربي.
من جهته، أبدى مدرب كاظمة احلالي جمال 
يعقوب رضاه عما قدمه الالعبون في أول مباراة 
ودية خصوصا من الناحية البدنية، مشيرا إلى انه 
قام بتجربة عدد من الالعبني السيما أن الفريق 
مير مبرحلة جتديد لالعبــني الذين نتمنى أن 

يعيدوا اجنازات البرتقالي مرة أخرى.

الكويت يتغلب على اليرموك.. ويجّهز مصابيه لـ «العنابي»

«األصفر» مستمر بالشيخ واألنصاري حتى وصول فرانكو

الساملية يخسر من العربي.. وعواد: ال تعاقدات جديدة

يحيى حميدان

وصل فريق الكرة بنادي الكويت 
إلى مرحلة عالية من اجلاهزية قبل 
عودة احلياة مــن جديد ملالعبنا 
مبالقاة النصــر بعد غدا الثالثاء 
في قص شريط استئناف البطولة، 
وذلك مبؤجلة اجلولــة الـ ١١ من 

دوري «stc» املمتاز.
وقد خاض الفريق الكويتاوي 
آخــر مبارياتــه التجريبية أمام 
اليرموك يــوم اخلميس وانتهت 
بفوزه ٣-١ سجلها كل من يعقوب 
الطراروة وجمعة سعيد وفيصل 
زايد مقابل هدف ســجله يوسف 
جنــف، حيــث حــرص اجلهــاز 
الفني على منح الفرصة بالبداية 
للعناصــر الشــابة، قبــل الدفع 
باألساســيني قبل نصف ســاعة 
من النهاية عندما كانت النتيجة 
تشير إلى التعادل ١-١، ليتمكنوا 

من تسجيل هدفني.
إلى ذلك، حصل املدرب اجلديد 
الهولنــدي رود كرول على فكرة 
كافية عن وضــع الالعبني بعدما 
حصل على كل التقارير اليومية 

ســعيد من إصابات بسيطة غير 
مقلقــة عبــارة عن شــد عضلي، 
حيث ستكون مسألة جاهزيتهم 
للقــاء «العنابــي» مؤكدة ويبقى 
قرار مشاركتهم لدى كرول بعد ان 
عمل اجلهاز الطبي في «األبيض» 

على معاجلتهم وجتهيزهم.

عن التدريبات في املرحلة املاضية، 
كونه في «احلجر املنزلي» أسوة 
باحملتــرف العراقــي عالء عباس 
الذي سيغيب عن لقاء النصر لهذا 

السبب.
ويعاني الثالثي يوسف ناصر 
وطالل الفاضــل والعاجي جمعة 

عبدالعزيز جاسم

نــادي  إدارة  يبــدو أن مجلــس 
القادسية واجلهاز اإلداري قد حسما 
أمر من ســيقود الفريق األول لكرة 
القدم عند اســتئناف بطولة دوري 
stc املمتاز، حيث بات في حكم املؤكد 
أن قرار إسناد املهمة سيكون لالعبي 
اخلبرة صالح الشيخ وفهد األنصاري 
ليس فقط في الوديات بل في الدوري 
حلني وصول املدرب اإلسباني بابلو 

فرانكو ومساعديه.
وجــاءت فكــرة اســمرار قيادة 
الشــيخ واألنصاري بعــد أن ظهر 
الفريــق بشــكل جيد فــي املباراة 
الودية أمام خيطان اخلميس املاضي 
وانتهت بفوز األصفر بثالثية دون 
رد ســجلها عبداهللا ماوي وأحمد 
الظفيــري وبدر املطوع، حيث قام 
املركز اإلعالمي بالنادي بنقل املباراة 
عن طريق البث املباشــر، وهو ما 
مكن املدرب فرانكو من مشاهدتها 
وتواصلــه من خــالل املوبايل مع 

التجربة في املباريات الرسمية، والتي 
قد ال تســتمر مطوال حال الســماح 
باســتثناء املدربــني واحملترفني من 
الدخول خالل األيام القليلة املقبلة.

الشيخ واألنصاري ونقل تعليماته 
سواء بطريقة اللعب أو التبديالت 

طوال املباراة.
ويســعى األصفــر لتكــرار تلك 

مبارك اخلالدي - هادي العنزي

حقــق الفريق األول لكــرة القدم 
بالنادي العربي فــوزا معنويا مهما 
علــى الســاملية ١ - ٠ فــي املبــاراة 
الودية التي جمعتهما مساء أول من 
امس، وسجل الهدف الالعب الليبي 
السنوســي الهادي مــن ركلة جزاء. 
وساهم احلارس سليمان عبدالغفور 
بفوز األخضر بعــد تصديه بنجاح 
لركلة جــزاء للســماوي نفذها فهد 
املجمد. ورفع الفوز احلالة املعنوية 
للجهازين الفنــي واإلداري والعبي 
العربي الذي يستعد ملواجهة فريق 
الكويت ١٦ اجلاري في مواجهة قوية 
ضمن اجلولة الـــ ١٥ لبطولة دوري 

stc املمتاز.
من جهة اخرى، أبدى مدرب الفريق 
األول لكــرة القــدم بنادي الســاملية 
ســلمان عواد رضاه عن أداء فريقه 
فــي املباريــات الودية الثــالث التي 
خاضهــا أمــام الكويــت (مباراتان) 
والعربي تواليا، والتي جاءت ضمن 
التحضيــرات النهائيــة للســماوي 
خلوض منافســات املراحل األربعة 

بينهــم، الفتــا إلى ان اخلســارة من 
العربي بهدف دون رد في آخر مباريات 
السماوي الودية ال تعكس املستوى 
العام للفريق، كما أنها كشفت بعض 
األخطاء التي حتتــاج إلى تصحيح 
قبل استئناف املوسم «ولدينا الوقت 

الكافي لذلك».
وذكر عواد أن الساملية لن يتعاقد 
مــع محترفني جدد، مكتفيا بالثالثي 
البرازيلــي املهاجــم باتريك فابيانو 
ومواطنيه املدافع أليكس ليما والعب 

الوسط رونيرو سوزا.

املؤجلة لدوري الدرجة املمتازة لكرة 
القدم بســبب وباء كورونــا، والتي 
تنطلق منتصف أغسطس اجلاري، 
وكأس األمير مع الكويت ٢ سبتمبر 

املقبل ودوري التصنيف (الدمج).
وأكد عــواد فــي تصريح خاص 
لـ«األنباء» أن األداء اجلماعي للفريق 
وصل الــى مرحلة مرضيــة بدرجة 
كبيرة، وحققنا األهداف التي وضعت 
قبل انطالق البرنامج اإلعدادي، سواء 
برفع اجلاهزية الفنية والبدنية بالقدر 
الكافي لالعبني، أو حتقيق التجانس 

(املركز اإلعالمي للكويت) يعقوب الطراروة يتقدم بالكرة حتت أنظار حمد السعيد  

(املركز اإلعالمي للقادسية) القادسية حقق الفوز في وديته األولى أمام خيطان 

(املركز اإلعالمي للعربي) دفعة معنوية للعربي بالفوز على الساملية  

حسني املسلم

أسعد البنوان
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الريـــــال واليوڤي «بّره» األبطال..
والسيتي وليون يكسبان الرهان

بعد توقف منذ مارس بسبب تفشي ڤيروس كورونا 
املستجد، عاود دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نشاطه 
خلــف أبواب موصدة مبباراتني من أصل أربع متبقية 
في إياب ثمن النهائي، وقد أنهى مان سيتي اإلجنليزي 
رحلة ضيفه ريال مدريد اإلسباني بتجديده الفوز عليه 
بنفس نتيجة الذهاب ٢-١، لكي يحجز بطاقته إلى البطولة 

املصغرة في لشبونة.
وعلى الرغم من أن ريال مدريد احلالي مختلف عما كان 
عليه حني توقف النشاط في مارس بعد تفشي «كوفيد-١٩»، 
عجز رجال املدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن االستفادة من 
الروح املعنوية املرتفعة الناجمة عن إزاحة الغرمي الكاتالوني 
برشلونة عن عرش الدوري احمللي، وسقط مجددا أمام سيتي بعد 
أن خسر ذهابا في ملعبه بنفس النتيجة ١-٢ أيضا قبل التوقف.

ولم يكن وضع يوڤنتوس اإليطالي أفضل من ريال، إذ عجز 
عن قلب الطاولة على ضيفه ليون الفرنسي وودع املسابقة رغم 
فوزه ٢-١ بثنائية جنم ريال الســابق البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو، وذلك خلسارته ذهابا ٠-١.
ويلتقي سيتي مع ليون في ربع النهائي السبت املقبل على 

ملعب «جوزيه الفاردي» في لشبونة.
على «ســتاد االحتاد» أزاح ســيتي، الساعي الى إحراز لقبه 
األول الكبير على الصعيد القاري، ضيفه ريال بعدما جدد الفوز 
عليه بفضــل هدفي رحيم ســترلينغ (٩) والبرازيلي غابريال 
جيزوس (٦٨)، في حني سجل الفرنسي كرمي بنزمية (٢٨) هدف 
النادي امللكي. وهذه املرة األولى التي يخسر فيها زيدان مباراة 
في األدوار االقصائية بعد أن فاز في مبارياته الـ ١٢ السابقة في 
هــذه األدوار، كما أنها املرة الثانية تواليا لريال مدريد 
التي يخرج فيها من هذا الدور بعد العام املاضي على 

يد اياكس امستردام الهولندي.
وبدأت مشــاكل ريــال منذ الدقيقــة ٩ حني ارتكب 

الفرنســي رافايل فاران خطأ رهيبا داخل املنطقة فانتزع 
منه جيزوس الكرة مررها باجتاه ســترلينغ الذي تابعها 
بسهولة داخل الشباك، رافعا رصيده الى ٣١ هدفا هذا املوسم 
في مختلف املســابقات بينها ٦ في هذه املســابقة بالذات، 

واملائة بقميص سيتي ضمن جميع املسابقات.
وجنح ريال في التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة 
داخل املنطقة فتابعها بنزمية رأسية داخل الشباك (٢٨).

لكن فاران ارتكب خطأ فادحا آخر عندما أعاد الكرة باجتاه 
حارس مرماه ما ســمح جليزوس بخطفها وغمزها من فوق 

كورتوا، مانحا فريقه الفوز (٦٨).
خروج «السيدة»

وفي تورينو انتهى مشوار يوڤنتوس عند ثمن النهائي بعد 
أن كان قاب قوســني من تكرار إجناز املوسم املاضي حني خسر 
في الدور ذاته أمام أتلتيكو مدريد ٠-٢ ثم فاز إيابا على أرضه 

٣-٠ بفضل ثالثية لرونالدو.
وتعقدت األمور على يوڤنتوس باكرا حني احتســب احلكم 
ركلة جزاء غير واضحة على األوروغوياني رودريغيو بنتانكور 
بحق عوار بعد االحتكام الى تقنية الڤيديو وانبرى لها الهولندي 

ممفيس ديباي على طريقة «بانينكا» (١٢).
وعرف ليون بعدها كيــف يحد من خطورة يوڤنتوس لكن 
احلكم تدخل مجددا لتغيير النتيجة باحتسابه ركلة جزاء مثيرة 
للجدل على ديباي الذي ارتدت الكرة من يده وهي على جسده 
بعد ركلة حرة نفذها البوســني ميراليم بيانيتش، فانبرى لها 

رونالدو بنجاح وأدرك التعادل (٤٣).
وعندمــا بــدا أن يوڤنتوس عاجــزا في الشــوط الثاني عن 
الوصول مجددا إلى شباك ضيفه، قال رونالدو كلمته بتسديدة 
صاروخية من خارج املنطقة إلى الزاوية اليسرى العليا (٦٠)، 

معيدا احلياة لعمالق تورينو.

فاران يعتذر زيدان: علينا تقبل اخلروج
بعد أخطائه الكارثية أبدى املدير الفني لريال مدريد اإلسباني زين الدين زيدان خيبة أمله إثر 

خروج الفريق من دور الســتة عشــر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
لكنه أكد في الوقت نفسه أنه فخور مبا قدمه الفريق خالل هذا املوسم.

جتدر اإلشــارة إلى أنها الهزمية األولى لزيدان في مواجهة بأدوار خروج 
املهزوم بدوري األبطال منذ بداية مشواره في منصب املدير الفني لريال 
مدريد. وقال زيدان عقب مباراة: «بالطبع ال ميكننا الشــعور بالسعادة، 
لقد خســرنا املباراة وخرجنا».  وأضاف: «نحن فخورون مبا قدمنا هذا 

املوسم، هذه هي كرة القدم. خسرنا أمام فريق جيد وعلينا تقبل هذا».
وواجه زيدان انتقادات بســبب عدم إشــراك العب اجلناح ڤينيسيوس 

ومحاولة قلب املوازين أمام املنافس خالل الشوط الثاني.
وقال: «كل شخص ميكن أن يكون له رأي، لكنني أنا املدرب».

وأضاف: «بعض الالعبني يشاركون أحيانا وآخرون يشاركون في أحيان 
أخرى، وفي هذه املباراة شارك العبون آخرون».

وتابع: «ال ميكننا الشعور بالسعادة إزاء ما حدث، لكن موسمنا كان رائعا 
بشكل عام».

أعلن مدافع ريال مدريد اإلسباني رافاييل فاران 
حتمله مسؤولية هزمية الفريق أمام مان سيتي.
وقــال فاران:«أردت أن أظهر في العلن ألن هذه 
الهزمية جاءت بسببي، اســتعد الفريق بشكل 
جيد حقا لهذه املباراة لكن األخطاء كلفتنا. إنني 
حزين وأشعر باألسف لزمالئي». وأضاف: رمبا 
جازفنا كثيرا في وقت مبكر للغاية من املباراة، 
وقــد دفعنا ثمن هذا. هنــاك مراكز على أرض 
امللعــب إذا ارتكبت فيها أخطاء قد تكون مكلفة 
حقا. وقال فاران:«أنا ممنت لدعمهم. أشياء كهذه 
لم حتدث كثيرا لي خالل مسيرتي». وقال توني 
كروس:«فاران كان رائعا طوال املوسم، لذلك لن 

نركز اللوم عليه».

أبدى مدرب مان سيتي بيب غوارديوال سعادته بالفوز 
الذي حققه الفريق على ريال مدريد. وقال غوارديوال عقب 
املباراة «إنها مجرد خطوة، وإذا اعتقدنا أن هذا يكفي، 
فسنظهر وكأننا فريق صغير. إذا أردت التتويج فيجب 
عليك الفوز على الفرق الكبيرة». وعن مواجهة ليون 
الفرنسي في دور الثمانية يوم السبت املقبل، قال 
غوارديوال: «حتدثت مع قسم مراقبة الالعبني 
بشــأن ليون ونصحوني بأن أكون متأهبا. 
أمامنا ثمانية أيام لالستعداد قبل املواجهة، 
سنســتمتع بهذا الفوز ثم نبدأ التفكير 

في مباراة ليون».

أوباميانغ أفضل العب في أرسنال
أعلن نادي أرسنال اإلجنليزي اختيار الغابوني 
بيير إميريك أوباميانــغ مهاجم الفريق أفضل 

العب في الفريق عن موسم ٢٠٢٠.
وقاد أوباميانغ أرســنال منذ عدة أيام للتتويج 
بلقب كأس االحتاد اإلجنليزي، بعدما سجل ثنائية 
في انتصار املدفعجية على تشلسي في املباراة 

النهائية بهدفني مقابل هدف.
وكشف نادي أرسنال عبر صفحته الرسمية على 
موقع «تويتــر» اختيار أوباميانغ أفضل العب 
في موسم ٢٠٢٠ بعد املستوى العالي الذي ظهر 
خالله هذا املوسم. يشار إلى أن املهاجم الغابوني 
إمييريك أوباميانغ يتقاضى حاليا ١٩٨ ألف جنيه 

استرليني أسبوعيا في أرسنال.

إنفانتينو: التحقيقات تسببت 
في أضرار جسيمة لـ «فيفا»

دافع السويسري جياني إنفانتينو رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نفسه أمام الدول 
األعضاء في الهيئة احلاكمة للعبة الشعبية األولى 
في العالم، بعد أن أسفرت االجتماعات مع املدعي 

العام السويسري عن حتقيق جنائي ضده.
وفي خطاب إلى ٢١١ عضوا في فيفا، في إنفانتينو 
بشدة ارتكاب أي خطأ، لكنه قال «ينبغي علينا 
أيضــا أن نعترف بأن هذا التطور قد تســبب 
بالفعل في ضرر كبير لفيفا كمنظمة ولي بصفتي 
رئيسه».  قام املدعون السويسريون مؤخرا بفتح 
حتقيق مع إنفانتينو، على خلفية االجتماعات التي 
عقدها مع املدعي العام السويسري مايكل الوبر.

وذكرت هيئة الرقابة القضائية السويسرية أن 
االتهامات املوجهة إلى إنفانتينو تشــمل إساءة 
استخدام الوظيفة العامة، وانتهاك السرية الرسمية، 
ومساعدة املخالفني، والتحريض على هذه األعمال.

 في املقابل، ينفي إنفانتينو تلك االتهامات، مشددا 
على أنه سيكون هناك تعاون مع السلطات.

وكتب رئيس فيفا في خطابه «من الواضح أيضا 
أنه لم يحدث شــيء غير قانونــي أو كان من 

املمكــن أن يحدث ذلك خالل هذه االجتماعات. 
التفكير في األمر سخيف». وحتدث إنفانتينو 
عن االتهامات املوجهة إليه، قائال «مت تقدمي بعض 

الشكاوى املجهولة ضدي في (كانتون برن)».
وتابع «ال نعرف مضمون تلك الشكاوى املجهولة، 
ال يسعنا إال التكهن بشأن سبب تقدميها ومن 
يقف وراءها. نأمل أن تظهر احلقائق يوما ما».

توخل يتعرض للكسر.. وسيلڤا يريد وداعًا تاريخيًا مع باريس
تعــرض املــدرب األملاني 
لباريس سان جرمان توماس 
توخــل لكســر فــي مشــط 
القدم خالل حصة تدريبية، 
كمــا أعلــن نــادي العاصمة 

الفرنسية.
وكشــف النــادي عن أن 
توخــل تعــرض لكســر في 
املشــط اخلامس مــن القدم 
والتــواء فــي الكاحل خالل 
«حصــة تدريبيــة» مســاء 
اخلميــس املاضــي، لينضم 
إلــى العبــني عــدة مصابني 
على رأســهم كيليان مبابي 
واإليطالــي ماركــو فيراتي 
وليفــني كــورزاوا واالملاني 

ثيلو كيهرر.
يذكــر ان ســان جرمــان 
يســتعد خلــوض مباراتــه 
ضد اتاالنتا اإليطالي في ربع 
نهائــي دوري أبطال أوروبا 

ســانت اتيــان. فــي املقابل 
سيغيب اجلناح األرجنتيني 
انخل دي ماريا بداعي اإليقاف.
من جهة اخــرى، بعد أن 
قضي األمر وحســم رحيله 
عن باريس سان جرمان هذا 

وقال سيلڤا «لقد اختبرت 
كل شيء هناك، هذه البطولة 
مهمة للغاية لالعبني وللنادي 
أيضا. الفوز بها كان الهدف 
منــذ اليوم الــذي جئت فيه 

الى هنا».
وضمن باريس تأهله الى 
ربــع النهائي قبيــل تعليق 
املوســم فــي مــارس بعدما 
عوض خســارته ذهابا أمام 
بوروســيا دورمتونــد ١-٢ 
بالفوز إيابا على أرضه ٢-٠.
وأشــار ســيلڤا الــى أنه 
«ليس من السهل البقاء في 
أنا  باريس لثمانيــة أعوام. 
ســعيد حقا بكل ما قمت به 
هنا، وكيف كســبت احترام 

املشجعني. إنه أمر مذهل».
وآمل أن «أنهي هذا املغامرة 
باحــراز لقــب دوري أبطال 

أوروبا، هذا هو احللم».

الصيف، مينــي قلب الدفاع 
البرازيلــي تياغــو ســيلڤا 
النفس بــوداع تاريخي من 
خالل قيادة النادي الباريسي 
الــى أن يصبــح ثاني فريق 
فرنسي فقط يحرز لقب دوري 
أبطــال أوروبا بعــد غرميه 
مرســيليا الذي تــوج بطال 

للمسابقة عام ١٩٩٣.
وعلى الرغم مــن املبالغ 
الكبيرة التي أنفقتها اإلدارة 
القطرية على الفريق، أبرزها 
التعاقد مع البرازيلي اآلخر 
نيمار بصفقة قياسية قدرها 
٢٢٢ مليــون يــورو وضــم 
كيليــان مبابي مــن موناكو 
مقابل ١٨٠ مليون يورو، عجز 
ســان جرمان حتى اآلن عن 
نقل تألقه احمللي الى الساحة 
القارية والفوز بلقب دوري 

األبطال للمرة األولى.

األربعاء املقبل.
ويحــوم الشــك حــول 
مشاركة مبابي بعد تعرضه 
اللتــواء في الكاحــل في ٢٤ 
الشــهر املاضــي باملبــاراة 
النهائية لكأس فرنســا ضد 

يوڤنتوس يقيل ساري بعد اإلخفاق األوروبي
دفع املدرب ماوريتسيو 
ساري ثمن خروج يوڤنتوس 
مــن الــدور ثمــن النهائــي 
ملسابقة دوري أبطال أوروبا، 
وذلك بعدما قررت إدارة بطل 
الدوري اإليطالي في املواسم 
التسعة املاضية إعفاءه من 
مهمتــه بحســب مــا أعلــن 

النادي.
وقال عمالق تورينو في 
بيان «يعلن نادي يوڤنتوس 
إعفاء ماوريتســيو ســاري 
من منصبه كمدرب للفريق 
األول. يود النادي أن يشكر 
املدرب على كتابته صفحة 
جديدة في تاريخ يوڤنتوس 
بفوزه ببطولة الدوري للمرة 
التاســعة على التوالي، في 
تتويج لرحلة شخصية قادته 
الى تسلق جميع درجات كرة 

القدم اإليطالية».
وانتهى مشوار يوڤنتوس 
عند ثمن النهائي، على الرغم 
من فوزه على ضيفه ليون 
الفرنســي ٢-١ فــي اإلياب، 
وذلك خلســارته ذهابا ٠-١ 
قبل أشــهر عدة قبــل قرار 

أن القرار اتخذ بعد اجتماع 
طوارئ بــني رئيس النادي 
أندريــا أنييلــي واإلداريني 

واملدرب.
وأشارت شبكة «سبورت 
إيطاليا» التلفزيونية الى أن 
يوڤنتوس اتصل بإينزاغي 
بعــد اخلــروج مــن دوري 
األبطــال، لكــن يبــدو ان 
التعاقد مع األخير مستبعد 
مبا أن فريق العاصمة تأهل 
للمشاركة في دوري األبطال 
املوســم املقبل بحســب ما 
توقعــت شــبكة «ســكاي 
سبورت» اإليطالية وصحيفة 
«ال غازيتا ديلو سبورت».

وكل هذه املعطيات، جتعل 
من بوكيتينو بحسب وسائل 
اإلعــالم اإليطالية املرشــح 
األوفــر حظــا، الســيما أنه 
من دون وظيفة بعد إقالته 
من منصبه مع توتنهام في 
نوفمبر ٢٠١٩، كما لطاملا أعلن 
صراحة بأنه «يحلم» بتدريب 
يوڤنتوس مبا أن عائلته من 
أصول إيطالية وتتحدر من 

تورينو بالذات.

تعليق املنافســات بســبب 
ڤيروس كورونا املستجد.

واخلروج من املســابقة 
عقد وضع ساري الذي عجز 
في موسمه األول عن كسب 
تأييــد اجلمهور على الرغم 
مــن الفــوز بلقــب الدوري 
احمللي للمرة التاسعة تواليا 
بالنســبة لفريق «الســيدة 

العجوز».
وكان التخلي عن ساري 
متوقعا بحســب ما تناقلته 
وسائل اإلعالم احمللية، بينها 
موقع «فوتبول إيطاليا» الذي 
حتدث عن تقارير تفيد بأن 
يوڤنتــوس اتصــل مبدرب 
التسيو ســيموني إينزاغي 
واملدرب الســابق لتوتنهام 
اإلجنليــزي، األرجنتينــي 
بوكيتينــو،  ماوريســيو 
ومدرب ريال مدريد اإلسباني 
احلالــي وجنــم يوڤنتوس 
السابق الفرنسي زين الدين 
زيــدان مــن أجــل محاولة 

التعاقد مع أحدهم.
وأفــاد املوقــع نقــال عن 
مصادر عدة بحسب ما أشار، 

غوارديوال: 
نريد االستمتاع بالفوز

ولڤرهامبتون يتوصل إلى تسوية مع «يويفا» 
قال االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه توصل 
الى تسوية مع ولڤرهامبتون يلتزم مبقتضاها 
النادي االجنليزي بتسجيل ٢٣ العبا فقط بدال 
من ٢٥ إذا تأهل لدوري أبطال أوروبا املوســم 
املقبل بعد مخالفته لوائح اللعب املالي النظيف 
اخلاصة باالحتاد القاري. وفي بيان إلى وسائل 
اإلعالم البريطانية قال يويفا إن ولڤرهامبتون 
املنافس في الــدوري االجنليزي املمتاز للعبة 
الشعبية توصل الى تسوية معه سيدفع النادي 
مبقتضاها غرامة ٢٠٠ ألف يــورو (٢٣٥٫٧٢٠ 

دوالرا) وقد ترتفع إلى ٦٠٠ ألف يورو.
وتهدف لوائح اللعب املالي النظيف الى منع األندية 
من تكبد خسائر كبيرة من خالل اإلنفاق على 
الالعبني. وقال يويفا في بيان: «اتفاق التسوية 
يغطي املوسمني الرياضيني ٢٠٢٠-٢٠٢١ و٢٠٢١-

٢٠٢٢». وأضاف البيــان: «تعهد ولڤرهامبتون 
واندرارز بتســجيل ٢٣ العبا فقط بحد أقصى 
في قائمته األولى موســم ٢٠٢٠-٢٠٢١ من أجل 
املشاركة في البطوالت األوروبية بدال من احلد 

األقصى لالعبني وهو ٢٥ العبا».

٣١بسهولة داخل الشباك، رافعا رصيده الى ٣١بسهولة داخل الشباك، رافعا رصيده الى ٣١ هدفا هذا املوسم 

وجنح ريال في التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة 

لكن فاران ارتكب خطأ فادحا آخر عندما أعاد الكرة باجتاه 

ركلة جزاء غير واضحة على األوروغوياني رودريغيو بنتانكور 
بحق عوار بعد االحتكام الى تقنية الڤيديو وانبرى لها الهولندي 
ركلة جزاء غير واضحة على األوروغوياني رودريغيو بنتانكور 
بحق عوار بعد االحتكام الى تقنية الڤيديو وانبرى لها الهولندي 
ركلة جزاء غير واضحة على األوروغوياني رودريغيو بنتانكور 

احلكم تدخل مجددا لتغيير النتيجة باحتسابه ركلة جزاء مثيرة 
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واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهللا

ترامب يعد بتوقيع اتفاق مع 
بيونغ يانغ وطهران حال 

فوزه باالنتخابات.

أمانة األوقاف تتبرع مبليون دوالر 
إلغاثة لبنان.

   اهللا يفك عوقهم.  هذا ما تفعله االنتخابات!

أبعد من الكلمات
«ال أصدق أنني مضطر للقول: علينا منع ترامب 
من التنقيب عن اليورانيوم داخل غراند كانيون»

املرشح الرئاسي األميركي جو بايدن 
ينتقد خطة الرئيس ترامب للتنقيب 
اآلثار  اليورانيوم قرب منطقة  عن 
األميركية غراند كانيون، الستخدامه 
في املفاعــالت الذرية، ألنها تنتهك 

اعتبارات احلفاظ على البيئة.

«ايلون ماسك يحصل على معونات حكومية
بـ ٤٫٩ مليارات دوالر، لكنه يرفض دعم غيره»

الدميوقراطي األميركي  السياسي 
بيرني ساندرز، منتقدا رأسمالية 
رجل األعمال األميركي ايلون ماسك 
التي تتمتع مبعونات حكومية باهظة.

«أصبح من المستحيل أن تخدم هذه اإلدارة في 
أي موقع، وأن تقول الحقيقة في الوقت نفسه»

املذيع واملعلق السياسي األميركي 
إدارة ترامب،  دان راثر، منتقــدا 
ومنتقدا أغلب السياســيني الذين 
يحيطون به في مختلف مناصبهم.

«أثناء حفل عيد ميــالدي االفتراضي عبر 
االتصال المرئي، رأيت والدتي تغفو بعد ٥ 

دقائق من االحتفال»

املمثلة األميركية تشارليز ثيرون 
واصفة حفل عيــد ميالدها الذي 
اقامته عبر اإلنترنت مع أصدقائها 

عبر تقنيات االتصال املرئي.
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٣:٢٩العصر

٦:٣٤املغرب
٧:٥٨العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٣٠

أعلى مد: ٠٣:٣١ ص ـ ٠٣:٠٣ م
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

بعد ٩٧ يومًا بال عدوى.. كيف متكنت نيوزيلندا من هزمية «كورونا»؟
يحق للنيوزيلنديــني أن يفخروا بأن بالدهم 
تعتبر واحدة من أكثر بلدان العالم أمانا إزاء ڤيروس 
كورونا. لهم بالطبع ان يناموا قريري العني، ولكن 
وكما تقول صحيفة «اندبندنت» بعني واحدة مفتوحة 
على الدول التي تغلبت لوهلة من الزمن على الڤيروس 
القاتــل قبل ان يفلت من عقاله مرة أخرى. البالد 
حسب الصحيفة تتحسب ملعركة جديدة ليس ضد 

الڤيروس فقط بل أيضا ضد االستهانة به.
وتضيــف الصحيفة أن آخر انتقال من داخل 
البالد للعدوى كانت قبل ٩٧ يوما وكانت كل حاالت 
العدوى األخرى الـ ٢٤ بني مسافرين عائدين الى 
البالد. هؤالء مت وضعهم قيــد احلجر الصحي، 
ولكن املســؤولني قالوا ان املسألة ليست فيما اذا 
كانت ســتحدث اإلصابات خارج احملاجر بل متى 

سيحدث ذلك.
قبل أشهر قليلة فقط كان تسجيل ١٥٠٠ إصابة 
و٢٢ حالة وفاة بالڤيروس كافيا لفرض إغالق صارم 
في البالد خالل شهري مارس وأبريل، ولكن كل 

القيود رفعت منذ شهرين باستثناء إجراءات احلدود.
هذه القيود ســتبقى بعد أن أخذت نيوزيلندا 
العظة من والية فيكتوريا في أستراليا التي كانت 
قد خففت القيود على حدودها، فاذا بحاالت العدوى 
املجتمعية ترتفع بحــدة مما دفعها إلعادة فرض 

قيود أكثر صرامة.
وتدرك السلطات الصحية في البالد أن االستهانة 
حتولت لدى الكثيرين الى االســتخفاف ويسلم 
املسؤولون بحالة «التعب» املألوفة من اإلجراءات، 
فكما يقول األستاذ في جامعة «أوتيغو» النيوزيلندية: 
«من الصعب على الناس ان يعيشــوا طويال في 
حالة من االســتنفار الشديد والتي قد تكون أمرا 

غير صحي».
نيوزيلندا لم تتراجــع عن عودتها إلى احلياة 
الطبيعية، ولكنها شــددت من حمــالت التوعية 
والتحذيــر. وهي رمبا تنام قريــرة العني، ولكن 
بعني أخرى مفتوحة جيــدا على ما ينطوي عليه 

جانب من جهود السلطات الصحية النيوزيلندية ملواجهة «كورونا»«تعب الڤيروس» من أخطار.

«كوفيد - ١٩» يدفع البريطانيني أكثر نحو األرياف
ذكر موقع «ديلي أونالين» 
أن بريطانيــا تشــهد اجتاهــا 
متزايــدا للهجــرة مــن املدن 
الكبرى الى البلدات الصغيرة 
والقرى نتيجة وباء كورونا. 
وأوردت الصحيفــة نقال عن 
مكاتب عقارية ومواقع إنترنت 
أن هذا االجتاه ليس محكوما 
باعتبارات مالية ألن أســعار 
العقارات في األرياف القريبة 
من املدن تفوق أســعارها في 
املدن نفسها. ويضيف املوقع 
أن االستفســارات غالبــا مــا 
تكون حول بلدات وقرى تابعة 
للمدينة، مما يرجح أن يكون 
الراغبون في االنتقال حريصني 
علــى االحتفــاظ بوظائفهــم 
احلالية مع عدم اخلشــية من 
االضطــرار لقطــع مســافات 
طويلة الى أعمالهم بعد انتشار 
فرصة العمل من املنزل. ويرى 
اخلبراء العقاريون ان األرياف 
متثل جاذبا قويا للســكن مبا 
توفره من مساحات طبيعية 
أرحــب وهــدوء وقلــة تلوث 
وحياة اجتماعية أكثر حميمية. 
ويحتل وجود حديقة للمنزل 
أفضلية واضحة لدى للهاربني 
من السكن في بيوت ذات حدائق 

مبعزل عن القيود املفروضة 
على التنقل في املدن بســبب 
إجراءات مكافحة كوفيد-١٩. 
وهو يوفر على أي حال مجاال 
للتريض وحتى لالســتغناء 
عــن الكمامــات عندما يخرج 
الى حديقة خاصة رحبة. ومع 

القرب النســبي للمسافة عن 
مكان العمل وتزايد شــعبية 
فكــرة ممارســة العمــل مــن 
البيت متثل القرى حال مثاليا 
للتخلص من أعباء املدينة مبا 
تنطوي عليــه من احتماالت 
اكبر لإلصابة بعدوى كورونا.

الريف االجنليزي مالذ للهاربني من كورونا

صغيرة أو في أبراج سكنية، 
مما يرجح فرضية ان البحث 
عن منط صحي للعيش بعيدا 
عن ضوضاء املدن واكتظاظها.

ومن الطبيعي أن العيش 
فــي األرياف مينــح صاحبه 
التحــرك  أكبــر فــي  حريــة 

إغالق احلدود يجعل زراعة األفيون أفضل من البطيخ!
د.ب.أ: أدى غلــق احلــدود فــي 
أفغانستان بسبب تفشي وباء كورونا، 
إلى جانب وفرة محصول البطيخ، إلى 
استياء الكثير من املزارعني هناك، حيث 
تتوافر أطنان من البطيخ الطازج حتت 
خيــام ملونة في كل مكان تقريبا في 
األســواق بشــوارع العاصمة كابول، 
وذلك في إشارة مقلقة على أن املزارعني 
ال يصــدرون القــدر الكافــي منه إلى 

اخلارج.

يقول محمد داود، وهو مزارع ورجل 
أعمال ٣٦ عاما من إقليم فرح في غرب 
البالد إنه قرر أن يوقف جتارة البطيخ 
في العــام املقبل، محذرا من أن هناك 
الكثيــر من املزارعني قــد يبدأون في 
زراعة األفيون بدال من البطيخ، مثلما 
حدث في األعوام املاضية. ويقول داود: 
«هؤالء الذين زرعــوا األفيون، جنوا 
أرباحا تفوق ما ربحناه بعشر مرات.

وقد أدت قلة فرص التصدير بسبب 

إغــالق احلدود، إلــى جانــب تعبئة 
القياســية، وتضاؤل  احملصول غير 
حجم الطلب في املنطقة، إلى حدوث 
وفرة في ســوق البطيخ، كما تسبب 

في إثارة قلق املزارعني.
ويتمتــع إقليم فــرح مبناخ جيد 
مناســب لزراعة البطيــخ، وقد أنتج 
املزارعــون في اإلقليــم أكثر من ٦٨٩ 
ألــف طن من البطيــخ في عام ٢٠٢٠، 

بزيادة قدرها ٦٪عن العام السابق.

بيروتية ُمسّنة تعزف 
موسيقى األمل وسط الدمار

أ.ف.پ: بعد االنفجار الدامي الذي هز بيروت، مخلفا 
دمــارا هائال في العاصمة اللبنانية، انتشــر ڤيديو على 
مواقــع التواصل االجتماعي المــرأة تبلغ ٧٨ عاما، وهي 

تعزف البيانو في منزلها املتضرر. 
مي ملكي وهي من ســكان االشــرفية، التي دعت إلى 
تخطــي اليأس والتمســك باألمل قالــت لفرانس برس، 
«وصلت إلى املنزل ورأيت اخلراب، وقلت لنفســي إنني 
ال أستطيع فعل أي شــيء، ماذا سأفعل؟ وماذا سأرفع؟ 
أتيت إلى البيانو وجلســت وبــدأت العزف، بينما بدأوا 
بالتنظيف والترتيب، ورأيت أشخاصا كثرا أتوا ملساعدتنا 

في التنظيف، وأنا كأني في عالم آخر أجلس وأعزف».
وأضافت ملكي: لدي رســالة، رسالة أريد إيصالها، ال 
تيأســوا! أمور كهذه حصلت معنا مــرة واثنتني وثالثة 
من قبل، وفي كل مرة نهضنا، وهذه املرة أيضا ســيقوم 

لبنان بإذن اهللا.
وتابعــت: فــي التســعينيات حصل انفجــار رهيب، 
وأحسســت هذه املــرة بإحباط ويأس. هــل في كل مرة 
نتعرض للخراب والدمار ونبدأ من جديد؟ هذه املرة لم 
أعد أستطيع. فاقترب مني زوجي، وأمسك يدي كالعادة، 

وقال لي: مي، بدأنا الطريق معا، وننهيها معا.

ملشاهدة الڤيديومي ملكي خالل العزف

حظر «تيك توك» و«ويتشات» 
ُيهدد مصالح ماليني 

األميركيني والصينيني

واشنطن - أ.ف.پ: ليس للحظر األميركي ملنصتي «تيك 
توك» و«ويتشات» الصينيتني أهمية كبرى بالنسبة إلى أمن 
الواليــات املتحدة وفق ما قاله خبراء لوكالة فرانس برس، 
لكنه قــد يزيد من الضغوط التجارية على بكني ويســاعد 
الرئيس دونالد ترامب في الظهور كشخص صارم في سياق 
ســعيه إلعادة انتخابه. وفي مسوغات إعالنه احلظر الذي 
يدخــل حيز التنفيــذ خالل ٤٥ يوما، قــال ترامب إن هذين 
التطبيقــني الصينيني «يهــددان األمن القومي والسياســة 

اخلارجية واقتصاد الواليات املتحدة».
وأوضــح أن جمع البيانات بواســطة التطبيقني «يهدد 
بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى املعلومات 
الشخصية عن املستخدمني األميركيني» وأنه ميكن استخدامهما 
للتجسس على املواطنني الصينيني داخل الواليات املتحدة 

وابتزازهم وتتبعهم.
لكن خبراء في األمن اإللكتروني يقولون إن فوائد احلظر 
ضئيلة وليس حال ألي تهديدات مباشرة، مضيفني أن حظر 
«ويتشات» خصوصا يضر في الواقع مباليني من األميركيني - 
الصينيني والصينيني املقيمني في الواليات املتحدة والشركات 
التــي تتعامل مــع الصني إذ يعتبر هــذا التطبيق ضروريا 
لالتصــاالت بني كل هــؤالء الفرقاء. وقــد مت تنزيل كل من 
التطبيقني اكثر من مليار مرة. وتطبيق «ويتشــات» الذي 
يعتبر أداة شاملة، يوفر خدمات تبادل الرسائل واملعامالت 
املاليــة واحملادثات اجلماعية والتواصــل االجتماعي، كلها 
تخــزن على خوادم صينية ميكن لالســتخبارات الصينية 

الوصول إليها وفقا لقانون األمن للعام ٢٠١٧.
أما «تيك توك» وهو تطبيق يسمح ملستخدميه بتصوير 
مقاطع ڤيديو قصيرة ومشاركتها، فيقوم في الوقت نفسه 
بالتنقيب في حسابات املستخدمني والهواتف للحصول على 

الكثير من املعلومات الشخصية.

«تيك توك» و«ويتشات»

جمال الكويت
من على جسر جابر

ُيعد جسر الشيخ جابر من التحف اجلمالية في الكويت. وال يقتصر جمال جسر الشيخ 
جابر على إنشاءاته، بل ميتد إلى منظر مدينة الكويت عند مطالعتها من على سطحه. 

عدسة الزميل هاني الشمري التقطت جمال املنظر في حلظة صفاء للجو.
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