
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

اإلثنني
   ٢٠Monday August 10, 2020 - Issue No.15929 من ذي احلجة ١٤٤١ املوافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٠

24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس

  خلدمة العمالء

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

  إلدارة اجلودة
03

بقية أخبار األولى 
على الصفحة

دعم وضمان التمويل.. بصفة االستعجال
مرمي بندق 

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصــة لـ «األنباء» أن الضمان احلكومي 
لتحفيــز البنوك على منــح االئتمان من 
خالل ضمان الدولة ٨٠٪ من االئتمان يأتي 
كبديل عن عدم وجود قانون يلزم البنوك 
منح االئتمان. وكشفت املصادر عن أن أمام 
مجلس الوزراء مشروع قانون دعم الدولة 
لـ ٨٠٪ من القروض املقدمة إلى املتضررين 
مــن أزمة اإلغالق التــي تزامنت مع أزمة 
كورونــا. وطمأنــت املصــادر أصحــاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة والشركات 
العادية بأن احلكومة ســتتخذ اإلجراءات 
التي تسرع بإجناز مشروع القانون والتي 
منهــا طلب إجنــازه بصفة االســتعجال، 
إلجنــازه قبل فض دور االنعقاد. وأفادت 
بأن احلكومة نفذت العديد من اإلجراءات 
التــي قدمت كحزمة توصيات من اللجنة 
التوجيهية العليــا للتحفيز االقتصادي، 
واإلجراءات املتبقية في طريقها لإلقرار، 
والتي تقوم أساســا علــى توفير املوارد 
املالية لعبور األزمة التي لم تستثن أحداً 
مــن تداعياتهــا. ولفتت املصــادر إلى أن 
اإلجراءات خضعت للتدقيق في األجهزة 
الرقابيــة واحملاســبية إضافــة إلى إدارة 
الفتوى والتشريع التي وضعت القانون 
في الصياغة القانونية املطلوبة والباب أمام 
النواب لتقدمي أي تعديالت تتفق ومطالب 
املعنيني. وبحسب مشروع القانون توجد 
محاذير عديدة وعقوبات مختلفة متدرجة 
ملن يحاول استغالل األموال العامة، حيث 
يتضمن مشروع القانون اجلوانب القانونية 
املسموح استخدام التمويل امليسر فيها.

حتيله احلكومة إلى مجلس األمة إلجنازه قبل فّض دور االنعقاد
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

نائب األمير استقبل رئيسي السلطتني ووزيري الداخلية واخلارجية 
وتلقى برقية من رئيس غينيا لالطمئنان على صحة صاحب السمو

الوطنــي لبالدهــا، متمنيا 
ســموه لها موفور الصحة 
والعافيــة وللبلد الصديق 

كل الرقي واالزدهار.
كما بعث ســمو رئيس 
الــوزراء ببرقيــة تهنئــة 

مماثلة.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس عرفان علي رئيس 
جمهورية غيانا التعاونية 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهاني صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وتهنئة ســموه مبناســبة 
انتخابه رئيسا جلمهورية 
غيانا التعاونية الصديقة، 
متمنيــا لــه كل التوفيــق 
والســداد وموفور الصحة 
والعافية وللعالقات الطيبة 
بني البلدين الصديقني املزيد 

من التطور والنماء.
كما بعث ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.

األمير وولي العهد ببرقية 
إلى الرئيسة حليمة يعقوب 
رئيسة جمهورية سنغافورة 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن تهاني صاحب الســمو 
األميــر وتهانــي ســموه 
العيــد  مبناســبة ذكــرى 

العودة ملناطقهم وأن يتمكن 
املسؤولون في البلد الصديق 
من جتاوز آثار هذه الكارثة 
الطبيعية. كما بعث ســمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

كمــا بعث ســمو نائب 

الغزيــرة التي هطلت على 
عــدة مناطــق وأســفرت 
عن ســقوط العشرات من 
الضحايا واملصابني ونزوح 
اآلالف من مناطقهم راجيا 
للمصابني ســرعة الشــفاء 
والعافية وللنازحني سرعة 

األحمــد ببرقية تعزية إلى 
الرئيــس مــون جــي إن - 
رئيــس جمهوريــة كوريا 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
بضحايــا  لــه  مواســاته 
الفيضانات جــراء األمطار 

شكر جوابية له أعرب فيها 
عن شكره على ما أبداه من 
طيــب املشــاعر وصــادق 
التمنيات راجيا ســموه له 

موفور الصحة والعافية.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 

الصديقــة اطمــأن خاللها 
على صحة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
متمنيا لسموه دوام الصحة 

والعافية.
هذا، وبعث سمو نائب 
األمير وولي العهد ببرقية 

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد بقصر السيف صباح 
أمس رئيــس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
واســتقبل ســمو نائب 
األمير وولــي العهد بقصر 
الســيف صباح أمس سمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سموه بقصر 
السيف أمس نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولة  الداخليــة ووزيــر 
لشــؤون مجلس الــوزراء 

انس الصالح.
واســتقبل ســمو نائب 
األمير وولــي العهد بقصر 
السيف أمس وزير اخلارجية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 

د.احمد ناصر احملمد.
وتلقى سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد برقية من الرئيس 
ألفا كوندي  البروفيســور 
رئيــس جمهوريــة غينيا 

ً سموه عزى رئيس كوريا بضحايا الفيضانات.. وهنأ رئيسي سنغافورة بالعيد الوطني وغيانا مبناسبة انتخابه رئيسا

سمو نائب األمير وولي العهد خالل استقباله أنس الصالح سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

وزير اخلارجية استقبل سفير غيانا 
مبناسبة انتهاء عمله

استقبل وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد أمس سفير جمهورية غيانا 
التعاونية الصديقة لدى الكويت د.شمير 
علي مبناســبة انتهاء فترة عمله ســفيرا 

لبالده لدى الكويت.
وأشاد الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل 

اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها 
فــي إطار تعزيز أواصر العالقات الثنائية 

بني البلدين الصديقني.
حضــر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب وزير اخلارجية الســفير 

صالح اللوغاني.

الشيخ د.أحمد الناصر مستقبال سفير غيانا د.شمير علي

العفاسي تفّقد مبنى اإلدارة العامة للخبراء
أسامة أبو السعود

قام وزيــر العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشــار د.فهد العفاســي 
بجولــة تفقدية فــي املبنى 
اجلديد لإلدارة العامة للخبراء 
مبنطقة الرقعي برفقة وكيل 
وزارة العدل عمر الشرقاوي 

وعدد من مسؤولي اإلدارة.
واجتمــع العفاســي مــع 
رئيس ونواب اإلدارة العامة 
للخبراء وبحث معهم العديد 
من املوضوعات التي تهم عمل 
اإلدارة باإلضافة إلى إمكانية 
فتح افرع لإلدارة في جميع 
احملافظات، كمــا قام بزيارة 
إلى مقر نقابة اإلدارة العامة 
للخبراء فــي املبنى اجلديد 
واســتمع إلــى مالحظاتهــم 
وآرائهم وبحث سبل معاجلة 
جميع املعوقات واملشكالت 

املستشار د.فهد العفاسي وعمر الشرقاوي خالل زيارة مبنى اإلدارة العامة للخبراءالتي تواجههم.

انطالق فعاليات «ملتقى قادة اإلعالم العربي» اليوم
تنطلــق اليــوم فعاليــات 
«ملتقى قادة اإلعالم العربي» 
بنســخته الســابعة عن بعد 
حتت شعار «حتوالت اإلعالم 
فــي أوقات األزمات» ويناقش 
القضايا اإلعالمية في الوطن 
العربــي مبشــاركة عــدد من 
وزراء اإلعــالم وأكادمييــني 

ومتخصصني.
وقال األمني العام للملتقى 
ماضــي  العربــي  اإلعالمــي 
اخلميــس في بيــان صحافي 
أمس إن امللتقى سيعقد أربع 
جلسات على مدى أربعة أيام 

متتالية يناقش فيها املشاركون 
التطورات التي يشهدها املجال 
اإلعالمــي في العالم واملنطقة 
العربية على وجه اخلصوص، 
مضيفا أن انعقاد امللتقى في هذا 
التوقيت يأتي حرصا من الهيئة 
التنفيذية للملتقى على مناقشة 
املســتجدات التي طرأت على 
الساحة أخيرا، مؤكدا أن امللتقى 
يســعى حثيثا منذ تأسيسه 
الــى وضــع رؤيــة إعالميــة 
واضحة وشاملة للقضايا على 
املستويني اإلقليمي والدولي.

اجللســة  أن  وأوضــح 

وأدواته، أما اجللســة الرابعة 
فتحمل عنوان «اإلعالم العربي..

حرية املمارســة ومســؤولية 
املهنة».

يذكــر أن هيئــة امللتقــى 
اإلعالمي العربي تقيم النسخة 
السابعة من ملتقى قادة اإلعالم 
العربي مبشاركة األمني العام 
جلامعــة الدول العربية أحمد 
أبوالغيط الذي ســيلقي كلمة 
إلــى وزراء  االفتتــاح إضافة 
إعالم عرب وعدد من اإلعالميني 
واألكادمييني ومالك وســائل 

إعالمية عربية.

بعنــوان  ســتكون  األولــى 
«واقــع ومســتقبل اإلعــالم 
فــي ظل املتغيــرات» وتبحث 
مستقبل اإلعالم في ظل الثورة 
التكنولوجية احلالية في حني 
حتمل اجللسة الثانية عنوان 
«أزمات اإلعالم العربي..وسبل 

جتاوزها».
وذكر أن اجللســة الثالثة 
ســتحمل عنــوان «حتــوالت 
صناعــة اإلعالم..بــني الفكــر 
والتطبيــق» وتناقش التغير 
الكبير فــي صناعة احملتوى 
اإلعالمي واختالف أســاليبه 

اخلميس: يناقش القضايا اإلعالمية في الوطن العربي مبشاركة عدد من الوزراء واألكادمييني

الزميل ماضي اخلميس

اليوم افتتاح تقاطع شارعني في «الوزارات» بـ «جنوب السرة» 
فرج ناصر

أعلنت الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري أنه بالتنســيق 
مــع اإلدارة العامــة للمــرور 
يتم افتتاح تقاطع شارع رقم 
٤٠١، شــارع جابــر فهد املالك 
الصباح، مع شــارع رقم ٤٨، 
شارع مساعد عبداهللا الساير 
مبنطقــة الــوزارات- جنوب 
الســرة فجــر اليــوم والــذي 
يعتبر أحد االفتتاحات اجلزئية 
التي تخص مشروع عقد «هـ 
ط/٢٥٦» لتطوير طريق جنوب 

السرة (املرحلة األولى).
وأوضح مهندس مشروع 
تطوير جنوب السرة م.محمد 
الصفــار أن االفتتــاح املزمع 

احلوادث ورفع كفاءة الطرق 
من خالل توفير معايير األمان 
والسالمة عليها. وذكر الصفار 
ان نسبة اإلجناز في مشروع 
تطوير جنوب السرة العقد «هـ 
ط/٢٥٦» (املرحلة األولى) قد 
بلغت ٧٣٪ حتى تاريخه، مؤكدا 
أن سير األعمال باملشروع يتم 
وفقا للبرنامج الزمني املقرر له 
مع احلرص على االنتهاء من 
املشروع وإجناز كل مكوناته 
بفضل تضافر اجلهود للعاملني 
باملشــروع وتعــاون اجلهات 
اخلدمية األخرى بالدولة بشكل 
منســجم ومتواصل من أجل 
تسريع وتيرة العمل واالنتهاء 
من كل األعمال حسب البرنامج 

املوضوع له.

الصفار: سيخدم سكان منطقة جنوب السرة واملراجعني للوزارات واملباني احلكومية

جانب من التقاطع الذي سيتم افتتاحه اليوم

مبنطقة الوزارات لتقاطع شارع 
رقم ٤٠١ شارع جابر فهد املالك 
الصباح مع شارع رقم ٤٨ شارع 
مساعد عبداهللا الساير سيخدم 
ســكان منطقة جنوب السرة 
السكنية والعاملني واملراجعني 
بالوزارات واملباني احلكومية 
املوجــودة مبنطقــة جنــوب 
السرة بصفة خاصة ومرتادي 
الطريق بصفة عامة، مشــيرا 
الــى ان االفتتــاح يأتي ضمن 
سياســة االفتتاحات اجلزئية 
التي تنتهجهــا الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري لالستفادة 
القصوى من األجزاء املنتهية 
أوال بأول في تســيير احلركة 
املرورية واحلد من االختناقات 
املرورية والتقليل من نســبة 

«التربية األساسية» أقامت ندوة افتراضية 
عن «التعليم عن بعد» وأمن املعلومات

انطالقا من اخلطة احملكمة التي وضعتها 
عمادة كلية التربية األساسية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقــي والتدريب ملواجهة أزمة 
ڤيروس كورونا، والتي شملت على مسارين 
مهمني، منها املسار التدريبي ملنتسبي الكلية 
من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطلبة 
والطالبات لعملية التعليم عن بعد، واملسار 
الثاني إطالق حزمة من امللتقيات والندوات 
العلميــة االفتراضيــة التي تقيمها األقســام 
العلمية في كلية التربية األساســية، إللقاء 
الضوء على جائحة كورونا من منظور علمي 
أكادميــي، نظمت كليــة التربية األساســية 
بالتعــاون مع مركــز ابن الهيثم فــي الهيئة 
الندوة االفتراضية بعنوان (التعليم عن بعد،، 
وأمــن املعلومات) وذلك حتــت رعاية نائب 
املدير العــام للتعليم التطبيقــي والبحوث 

د.جاسم األنصاري.
ويأتي الهدف من إقامة هذه الندوة لعرض 
جتربة الهيئة في التعليم اإللكتروني عن بعد، 
والتعرف على الضوابط واإلرشادات للتعليم 
اإللكتروني والتعليم عن بعد، وتسليط الضوء 
على حماية حقــوق امللكية الفكرية (حقوق 
املؤلف)، والتعرف على قانون جرائم تقنية 
املعلومات، واملبادئ األساسية ألمن املعلومات 
وإدارة املخاطر في التعليم اإللكتروني والتعليم 

عن بعد، واألمن السيبراني والتعليم عن بعد 
عبر منصة Ms teams انطلقت فعالية اجللسة 
األولى بإدارة د.محمد العجمي اســتاذ بقسم 
الدراسات االجتماعية مع الكلمة االفتتاحية 
لعميد كلية التربية األساسية املشرف العام 
للنــدوة د.فريح العنــزي بالنيابة عن راعي 
الندوة د.جاسم األنصاري قال فيها: يسعدني 
أن نلتقي اليوم مع نخبة مميزة من األكادمييني 
واخلبراء واملستشارين املشاركني في ندوة 
التعليم عن بعد وأمن املعلومات، فكما تعلمون 
أن كلية التربية األساسية منذ بداية جائحة 
كورونا رسمت خطة ملواجهة هذه اجلائحة 
مــن عــدة جوانب منهــا اجلانــب األكادميي 
واجلانب اخلدمي واجلانب التقني في مجال 
تقنية املعلومات لتعليم منتسبي الكلية على 
عملية التعليم عن بعد. وبعد االنتهاء من آلية 
إعداد وتدريب الهيئة التدريسية والتدريبية 
واإلداريــة والطلبة جاءت أهمية إقامة ندوة 
تتعلــق بأمــن املعلومات والذي لــه ارتباط 
مباشــر باحملاضرات والدراســات والبحوث 
التي تناقش خالل العملية التدريسية، وهذا 
االقتــراح جاء من قبــل رئيس جلنة تدريب 
أعضاء هيئة التدريس للتعليم عن بعد املنسق 
العام للندوة د. دالل العنزي وعضو اللجنة 

د.محمد العجمي.

بالتعاون مع مركز ابن الهيثم

جانب من الندوة االفتراضية
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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

ردود «تعديل التركيبة السكانية» نهاية األسبوع
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ 

 سلطان العبدان - بدر السهيل

تتسلم جلنة تنمية املوارد البشرية 
البرملانية من اجلانب احلكومي نهاية 
األسبوع اجلاري الردود النهائية حول 
املقترحات املقدمة بشأن تعديل التركيبة 
السكانية. وكانت اللجنة اجتمعت أمس 
واســتمعت إلى عــرض حكومي حول 
مشــاكل التفاوت في أعــداد اجلاليات 

واالجتار في البشر واخلدم. 
وقال رئيــس اللجنة النائب خليل 
الصالح، أن توزيع األوزان بني اجلاليات 
ســيجعل هناك اســتقرارا من الناحية 
األمنيــة. وكانت احلكومــة أوردت الى 
اللجنة خــالل اجتماع األمــس تقريرا 
مفاده أنه خالل ١٥ سنة (٢٠٢٠/٢٠٠٥) 
كان معدل منو السكان الكويتيني ٥٥٪ 
بينما بلغ منو الوافدين ١٠٠٪ في الفترة 
نفسها! ووفق بيانات التقرير احلكومي، 
تعاني دول اخلليج من ارتفاع نســبة 
العمالــة األجنبيــة في أســواق عملها 
مبتوســط ٨٢٫٤٪ أجانــب، مما يجعله 
حتديا إقليميا عاما بجانب كونه محليا 
خاصــا، وأضاف التقرير الذي تنشــر 
«األنبــاء» مختصرا عنــه أنه الختالل 
 التركيبــة الســكانية آثــار اقتصادية، 
أمنيــة، ثقافية، عمرانيــة، واجتماعية 
ضارة، حيث  تقدمــت احلكومة للجنة 
بحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى 
تتضمن على املدى القصير ترحيل ٣٦٠ 
ألف عامل وافد. وقال مقرر اللجنة النائب 
أســامة الشــاهني لـ «األنباء» انه تقدم 
ومجموعة من النــواب بـ ٧ اقتراحات 
بقوانني بشــأن  التركيبة السكانية وال 
يوجد مشروع قانون حكومي بشأنها. 
وأضاف: يجب أن ننتهي من إعداد اقتراح 
بقانون عاجل وشامل وعملي وحازم.

من جانب آخر، دعا النائب احلميدي 
السبيعي وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.سعود احلربي إلى االستعداد 
ملواجهة االســتجواب الذي سيتقدم به 
خالل األيام املقبلة، مؤكدا أن االستجواب 
ســيقدم الثالثاء أو األربعــاء ويحوي 

معلومات صادمة.

«تنمية املوارد البرملانية»: توزيع األوزان بني اجلاليات يعّزز االستقرار أمنياً .. وترحيل ٣٦٠ ألف عامل هدف حكومي قصير املدى .. واستجواب السبيعي لـ «التربية» الثالثاء أو األربعاء

اتفقت القوى العاملية التي تداعت 
لنجدة لبنان أمس على تقدمي «موارد 
مهمة» ملســاعدته على التعافي من 
كارثــة االنفجار. وجاء فــي البيان 
اخلتامي ملؤمتر الدعم الدولي لبيروت 
وللشعب اللبناني، الذي نظم أمس 
مببادرة من فرنسا واألمم املتحدة عبر 
تقنية االتصال املرئي، أن املشاركني 
توافقوا على أن تكون مســاعداتهم 
«ســريعة وكافيــة ومتناســبة مع 

احتياجات الشــعب اللبناني.. وأن 
تسلم مباشرة للشعب اللبناني بأعلى 
درجات الفعالية والشــفافية»، ولم 
يفصح البيــان عن حجم التعهدات 
التي جرى تقدميها. وطالب البيان 
بتحقيق موثوق ومستقل في انفجار 
مرفأ بيروت. هذا وترأس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
وفــد الكويت املشــارك في املؤمتر. 
وقال اخلالد في كلمته أمام املؤمتر: 

لقــد بــادرت الكويــت انطالقــا من 
وقوفها وتضامنها مع لبنان الشقيق 
وبتوجيهات سامية من سمو نائب 
األميــر وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد، بتقدمي املساعدات اإلغاثية 
للبنان الشقيق منذ وقوع االنفجار 
عبر جسر جوي، ويسرني أن أعلن 
عن اســتعداد الكويت لتقدمي الدعم 
في مواجهة هذه الكارثة بالتزامات 
الكويتي  مســبقة على الصنــدوق 

للتنمية ُيعــاد تخصيصها لصالح 
لبنان مبا يقــارب ٣٠ مليون دوالر 
سيتم التنسيق بشأنها مع السلطات 
اللبنانية لدعم األمن الغذائي، إضافة 
إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة 
تصل إلى ١١ مليون دوالر، فضال عن 
تبرعات اجلمعيات اخليرية الكويتية.

وشارك في االتصال املرئي وزير 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمــد ناصر 

احملمد.

ترأس وفد الكويت في مؤمتر مساعدة الشعب اللبناني.. واملانحون يتعّهدون مبساعدات «سريعة ومتناسبة» مع احتياجات اللبنانيني

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ د. أحمد ناصر احملمد وفهد العوضي لدى املشاركة في املؤمتر الدولي ملساعدة لبنان عبر تقنية االتصال املرئي

التفاصيل ص٩
التفاصيل ص٢١

التفاصيل ص١٨

العنزي لـ «األنباء»: استبدال أكثر من ٧٥ ألف متر من أعمال الصرف وفرش 
٦٣٥ ألف متر مربع من اإلسفلت في مشروع تطوير األندلس

تنفيذ شبكات الكهرباء والهاتف           (متني غوزال) م.احمد نايف العنزي
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أميركا تتجاوز ٥ ماليني إصابة بـ«كورونا».. 
والدميوقراطيون ينددون بقرارات ترامب التحفيزية

«اإلفالس اجلديد»: نظام قانوني جاذب لالستثمارات
رشيد الفعم

أحالت احلكومة إلى مجلس 
األمة مشروع القانون اجلديد 
اخلاص باإلفالس والذي يهدف 
إلــى تعظيــم عوائــد الدائنني 
وحتصيــل القــدر األكبــر من 
أموالهم وحتسني بيئة األعمال 
في الكويت وخلق نظام قانوني 
جاذب لالســتثمارات احمللية 

واألجنبية. وجــاء في أهداف 
الــذي  املشــروع احلكومــي، 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منه: السعي إلى احملافظة على 
الشــركات التجاريــة وتوفير 
األنظمــة واآلليــات إلمكانيــة 
اســتمرارها، وذلــك من خالل 
التســوية الوقائيــة وإعــادة 
الهيكلــة باإلضافة إلى حماية 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 

واملتوســطة بتقليــص املــدد 
املنصــوص عليهــا بالقانون.  
ومن أهم خصائص املشروع: 
اســتحداث القانــون نظامــي 
التســوية الوقائيــة وإعــادة 
الهيكلة وإنشاء إدارة مختصة 
باإلفــالس علــى غــرار إدارة 
التنفيــذ، وإعطــاء اجلهــات 
الرقابيــة مثــل البنك املركزي 
وهيئة أســواق املــال املرونة 

الالزمــة لوضع قواعد خاصة 
فيما يتعلــق بحاالت اإلفالس 
نظــرا خلصوصيــة اجلهــات 

اخلاضعة لها. 
ومن خصائص املشــروع 
أيضا إلغاء دور إدارة اخلبراء 
في عملية اإلفالس واستبدالها 
وســرعة  اإلفــالس  بلجنــة 
اإلجــراءات مع متكــني أطراف 
اإلفالس من االستفادة مما يعرف 

 ،Data Room «بـ«غرفة البيانات
مع تشــكيل جلنــة إفالس من 
ذوي اخلبرة املالية واألشخاص 
تختص باإلشراف على إجراءات 
إعادة الهيكلة واإلفالس والصلح 
اخلاضعــة  الديــون  بشــأن 
اللجنــة باإلضافــة  إلشــراف 
إلــى إعفــاء الديــون اخلاصة 
باملشاريع املتوسطة والصغيرة 

بضوابط.

عواصم - وكاالت: سجلت 
الواليات املتحدة عددا قياسيا 
جديدا فيمــا يخص اإلصابات 
بڤيــروس كورونا املســتجد، 
فيما تعاني أوروبا من موجة 
حر شديدة تزيد املخاوف من 
عدم التزام املواطنني بإجراءات 
الوقاية التــي عادت عدة دول 
إلى فرضها مع املوجة الثانية 
من التفشي. فقد أظهر إحصاء 
لرويترز وآخر جلامعة جونز 
هوبكنــز األميركية أن حاالت 
اإلصابــة بالڤيــروس التاجي 
في الواليات املتحدة جتاوزت 
خمســة ماليني شــخص، من 
بــني أكثــر مــن ١٩٫٦٧ مليون 
شــخص أصيبــوا بالڤيروس 
على مستوى العالم. كما أنها 
ســجلت نحو ١٦٣ ألــف وفاة 
من أصل أكثر ٧٢٧ ألفا توفوا 
جراء مــرض كوفيد-١٩ وهو 
ما يصل إلى نحو ربع إجمالي 
الوفيــات فــي العالم بســبب 
الڤيروس. وذلك يعني بحسب 
حتليل لرويترز، إصابة واحد 
من بــني كل ٦٦ أميركيا. هذا، 
وقد أثــار الرئيــس األميركي 

الطقس احلار يعرقل التزام األوروبيني بإجراءات الوقاية

«األنباء» تنشر نص املشروع احلكومي احملال إلى مجلس األمة 

محتجون يلوحون باألعالم األميركية دعماً للرئيس دونالد ترامب في بيڤرلي هيلز بكاليفورنيا          (ا.ف.پ)

دونالد ترامب غضب خصومه 
الدميوقراطيــني بعد توقيعه 
أوامر تنفيذية اعتبروها «غير 
العاطلني  دســتورية» إلغاثة 
عن العمل نتيجة للوباء، بعد 
فشل الكونغرس في التوصل 
إلــى اتفاق. مــن جهتها، قالت 

رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي إن األوامر ستفشل في 
حتقيق النتائج املطلوبة لدعم 
االقتصاد الذي يعاني من أشد 
تباطؤ يتعرض له منذ احلرب 
العاملية الثانية. ووصف جو 
بايدن مرشــح الدميوقراطيني 

الرئاسي اخلطة بأنها «سلسلة 
من أنصاف اإلجراءات». وقال 
إنهــا «محاولــة جديدة وقحة 

للتهرب من املسؤولية».
مــن جهــة أخــرى، يبــدو 
أن اجلــو احلار الذي تشــهده 
االلتــزام  يعيــق  أوروبــا 

باإلجراءات االحترازية، حيث 
يهرب بالسكان إلى الشواطئ 
العامــة متجاهلني  واحلدائق 
تدابير الوقاية املفروضة التي 
أعيد فرضها في كثير من الدول 
كالتباعــد االجتماعــي ولبس 

الكمامات.

اخلالد: تخصيص ٣٠ مليون دوالر لدعم لبنان 
و١١ مليونًا مساعدات طبية وغذائية عاجلة

السفارة األميركية لـ «األنباء»: واثقون من التوصل إلىحّل 
مع الكويت بشأن رسوم اخلدمات الصحية للكويتيني

أسامة دياب

أكدت السفارة األميركية لدى البالد أن الكويت 
جتري مناقشات مع املراكز الطبية في الواليات 
املتحدة بشأن تسديد رسوم اخلدمات الصحية 
املقدمة للكويتيني هناك.  ولفتت الســفارة في 
تصريحــات خاصة لـ «األنباء» إلى أن حكومة 
الواليــات املتحــدة تســاعد فــي تســهيل هذه 
احملادثات. وتابعت الســفارة: إننا نتطلع إلى 
التوصل إلى حل بني احلكومة الكويتية واملراكز 
الطبية األميركية، ونحن واثقون من حتقيق ذلك. 

وأشارت السفارة إلى أن الواليات املتحدة تقدم 
خدمات الرعاية الصحية فائقة التميز ونفتخر 
بتوفير هذه اخلدمات احليوية للكثيرين، الفتة 
إلــى أن تاريخ الرعايــة الصحية بني الواليات 
املتحدة والكويت يعود إلى أكثر من قرن من الزمن 
وذلك من خالل تأسيس مستشفى األمريكاني 
في عام ١٩١٤. وأضافت السفارة: إننا نبحث عن 
طرق لتوسيع حجم التعاون الطبي بني بلدينا، 
وخاصة حول ڤيــروس كورونا (كوفيد-١٩)، 
ونتطلع إلى مناقشة هذه الفرص للتنسيق فيما 

بيننا في احلوار االستراتيجي املقبل.

أكدت أن حكومة بالدها تبذل جهوداً لتسهيل احملادثات بني الطرفني

التفاصيل ص ٩

التفاصيل ص ٥

ملشاهدة الڤيديو

20عربية وعاملية
احتجاجات الغضب تتواصل 

وجتدد املواجهات بني املتظاهرين 
وقوى األمن في بيروت

كرة استقاالت النواب والوزراء 
تتدحرج.. ومصادر تتوقع أن 

ينضم دياب إليها اليوم استدراكًا 
إلسقاطه في «البرملان»

«تيتا روز» تروي لـ «األنباء» 
قصة اقتالعها من منزلها: عندما 

ينعدم الضمير تصبح التهلكة 
مصيرًا محتومًا 

احلربي دّشن «تكميلي الصف الـ ١٢» عن ُبعد: 
ينتهي ١٧ سبتمبر والنتيجة بعد ٣ أيام

عبدالعزيز الفضلي

دشن وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي 
أمس الفصل التكميلي لطلبة 
الصــف الثاني عشــر بنظام 
التعليم عن ُبعد بحضور عدد 
من القيادات التربوية، مؤكدا 
أن العام الدراســي ســينتهي 
فــي ١٧ ســبتمبر املقبل، على 
أن توزع الشهادات على الطلبة 
في ٢٠ منه. وقال احلربي خالل 
جولته بعدد من املدارس أمس 
« لست فارس التربية لكن كل 
رجال الوزارة كانوا فرســانا 
بجميع املستويات»، الفتا إلى 
اجلهود املبذولة طوال الشهور 
املاضية لإلعداد لعملية التعليم 
عن بعد، مؤكــدا إعداد ١١٩٣٠ 
فصــال افتراضيا فــي الثاني 
عشر وتفعيل ٤٥٧ ألف حساب 
للطلبــة، إضافــة إلى ٧٣ ألف 

حســاب مفعل للمعلمني و١٠ 
آالف حساب مفعل للمشرفني 
ورؤساء األقســام والتوجيه 
الفني، مشيرا إلى رصد وتقييم 
التجربة احلالية بكل شفافية 
ومصداقية. وذكر أن مرحلة 
ريــاض األطفــال والصفوف 
االبتدائيــة الثالثــة األولى ال 

ميكن أن يكون التعليم فيها عن 
ُبعد، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر 
على صحة الطفل النفســية 
والتركيبة السيكولوجية له 
ومتت االســتعاضة عن ذلك 
بتســجيل حصص تعليمية 
ستبــــث عـــــبر تلفزيــون 

الكويت.

أكد تفعيل ١١٩٣٠ فصالً افتراضياً للصف الثاني عشر و٤٥٧ ألف حساب للطلبة

د.سعود احلربي يطلع على آلية الشرح بنظام التعليم 
عن بعد في إحدى املدارس                 (أحمد علي)

«الصحة» تعتمد آلية لتغطية 
«االستشارات الطبية» ملرضى 

04مستشفى الكويت امليداني
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 االثنني ١٠ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

«الصحة» تعتمد آلية لتغطية «االستشارات الطبية»
ملرضى مستشفى الكويت امليداني نظرًا لزيادة السعة السريرية

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة 
آلية لتغطية االستشارات 
الطبية ملرضى مستشــفى 
امليدانــي نظــرا  الكويــت 
لزيادة الســعة الســريرية 
باملستشفى واحلاجة للفرق 
الطبية لتقدمي االستشارات 
مختلــف  مــن  الطبيــة 
التخصصــات «الباطنيــة 
اجلراحــة  - وفروعهــا 
العامــة والتخصصيــة - 

اجللدية».
وجاء فــي اآلليــة التي 
تنشرها «األنباء» بأن يقوم 
مستشــفى مبارك بتغطية 
االستشــارات الطبيــة في 
التخصصات الفرعية لقسم 
الباطنيــة «الغــدد الصماء 
- األعصاب - الروماتيزم 
- اجلهــاز الهضمي - الدم 
جراحــة   - اإلكلينيكــي 

األوعية الدموية». 
اجلراحة

وتضمنــت اآلليــة انــه 
فيما يخص أقسام اجلراحة 

كل حسب تخصصه:
قسم العظام

 د.محمد صالح ٔابو النيل ٭ 
 د.مصطفى العقاد٭ 
اجللدية٭ 
 د.أحمد بجاد املطيري٭ 
 د.أحمد حسن عيد٭ 

د.فرحان العنزي٭ 
د.حسني الدوخي٭ 
د.اسماعيل اجلزاف ٭ 
د.مهند احلداد٭ 
د.خليفة اليتامى ٭ 
د.عمر الشريف٭ 
د.أحمد سليمان٭ 

د.عبداهللا البدر٭ 
د.سليمان احلمد٭ 

قسم العيون

د.محمد أنور٭ 
د.أحمد اجلمال٭ 

األسنان

اجلراحة العامة

د.خالد البسام٭ 
د.محمد علي ٭ 
د.خالد الشمري ٭ 
د.حسني البلوشي٭ 
د.عماد االبراهيم ٭ 
د.سعود السبيعي٭ 

املسالك البولية

د.سعيد يعيش٭ 
د.محمد دشتي٭ 
د.فيصل الهاجري ٭ 
د.يعقوب القطان ٭ 

األنف واألذن واحلنجرة

د.فرح الشرهان ٭ 
د.صفية العوضي٭ 

جراحة التجميل واحلروق

د.قتيبة الكندري٭ 
 د.أحمد العلي٭ 

قسطرة

وذكرت اآلليــة انه في حال 
حاجة املريض لعمل قســطرة 
قلبية عاجلة فينقل الى مستشفى 
جابر «وحــدة عنايــة القلب». 
وأكدت اآللية أن قســم جراحة 
املخ واألعصاب في مستشفى ابن 
سينا يقوم بتغطية االستشارات 
الطبية اخلاصة باحلاالت الطارئة 

جلراحة األعصاب. 
التدخل اجلراحي

وتضمنــت اآلليــة انه في 
حالــة حاجــة املريــض إلــى 
التدخل اجلراحي أو اجلراحة 
التخصصيــة، و`ذلــك بعــد 
الطبية اخلاصة  االستشــارة 
باحلــاالت الطارئــة، فينقــل 
املريض الى املستشفى احملول 
منهــا، وذلك حســب املنطقة 

الصحية التابع لها.

حددت أسماء الفريق الطبي املسؤول عن تغطيتها من مختلف التخصصات

 مستشفى مبارك يغطي تخصصات الباطنية واألوعية الدموية مستشفى الكويت امليداني يشتمل على أحدث التجهيزات الطبية

العامــة واملســالك البولية 
وجراحة احلروق والتجميل 
والعظام والعيون واألنف 
واألذن واحلنجرة واألسنان 
واجللدية، فيقــوم الفريق 
الطبي االستشاري بتغطية 
اخلاصــة  االستشــارات 
مبستشفى الكويت امليداني 

البدّيح لفتح مركز الفنطاس على مدار ٢٤ ساعة
يوسف غامن

رئيــس جمعية  طالــب 
احملامي  الكويتية  النزاهــة 
الصحة  البديح وزير  أحمد 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
ووكيــل الوزارة د.مصطفى 
رضــا بفتح مركز الفنطاس 
التخصصي على  الصحــي 
مدار ٢٤ ساعة خلدمة أهالي 
املنطقة الذين باتوا يعانون 
كثيرا بســبب انتهاء العمل 
فــي املركز الســاعة الثالثة 

بعد الظهر.
وقال البديح: إن حتويل 

معاناة كبيرة لهم خصوصا 
مع هذه الظروف االستثنائية 
التــي متر بهــا البــالد وما 
يرتبط باإلجراءات الوقائية 
واالحترازات الطبية املتخذة 
للتعامل مع ڤيروس كورونا 

املستجد «كوفيد- ١٩».
واعتبر البديح ذلك األمر 
غيــر مقبول صحيا في ظل 
هذه األزمة، حيث تتســبب 
مراجعة األهالي ملستوصف 
العدان  الرقــة وملستشــفى 
وغيرهما أيضــا في معاناة 
لتكدس  للجميع نظرا  أكبر 
املراجعــني في مــكان واحد 

املرضــى من أبنــاء املنطقة 
إلــى مســتوصف الرقــة أو 
إلى مستشفى العدان يسبب 

ومــا ميكن أن يســببه ذلك 
من آثــار صحية ونفســية 
سيئة وضغط على الكوادر 
الطبية، لذلك نطالب وبشكل 
مستعجل أن يصبح العمل 
في املركز طوال اليوم، وأن 
املرضى فيه  اســتقبال  يتم 
على مدار ٢٤ ســاعة طوال 
األسبوع، وأن يكون مركزا 
متكامل اخلدمات وحتى بعد 
زوال أزمة «كورونا» بإذن اهللا 
تعالى، خصوصا أن منطقة 
الفنطاس تعداد سكانها ليس 
تلقي  بقليــل ويســتحقون 

خدمات مميزة تليق بهم.

أحمد البديّح

٥١٤ إصابة جديدة بـ «كورونا» ٧٠٪ منها ملواطنني
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تســجيل ٥١٤ إصابة جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
(كوفيــد-١٩) فــي األربــع 
والعشرين ســاعة املاضية 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد 
إلى ٧١٧١٣ حالة ومت تسجيل 
أربع حاالت وفاة إثر إصابتها 
باملــرض ليصبــح مجموع 
املســجلة  الوفــاة  حــاالت 
حتى اليوم ٤٧٨ حالة، فيما 
أعلنت عن شفاء ٧١٣ إصابة 
فــي الفتــرة نفســها ليبلغ 
مجموع عدد حاالت الشــفاء 
من الڤيــروس ٦٣٥١٩ حالة. 
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا السند في 
بيــان صحافــي إن مــن بني 
احلاالت السابقة التي ثبتت 
إصابتهــا حــاالت مخالطــة 
حلــاالت تأكــدت إصابتهــا 

٦٩٫٨٤٪ و١٥٥ حالــة لغيــر 
الكويتيني بنســبة ٣٠٫١٦٪. 
وذكــر أن اإلصابات توزعت 
حســب املناطــق الصحيــة 
بواقــع ١٢٢ حالة في منطقة 
اجلهراء الصحية و١١٨ حالة 

في منطقة األحمدي الصحية 
و١١١ حالة في منطقة الفروانية 
الصحية و٨٣ حالة في منطقة 
حولي الصحية و٨٠ حالة في 
منطقــة العاصمة الصحية. 
وبــني أن عــدد مــن يتلقــى 
الرعايــة الطبية في أقســام 
العناية املركزة بلغ ١١٥ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلــاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض (كوفيد-١٩) 
ومــا زالــت تتلقــى الرعاية 
الطبيــة الالزمة ٧٧١٦ حالة. 
ولفت إلى أن عدد املســحات 
التي مت القيام بها في األربع 
والعشرين ساعة املاضية بلغ 
٣٢٢٣ مسحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ٥٣٢٣٥٣ فحصا. 
وجدد السند دعوة املواطنني 
واملقيمــني إلى مداومة األخذ 
بكل ســبل الوقاية، وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية 

التباعد البدني.

إجمالي اإلصابات ٧١٧١٣ وتسجيل ٤ حاالت وفاة

وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العــدوى وفحص املخالطني 
لها. وأوضح السند أن حاالت 
اإلصابــة الـــ ٥١٤ الســابقة 
تضمنت ٣٥٩ حالة ملواطنني 
كويتيــني بنســبة بلغــت 

العازمي لتدريب العناصر الوطنية وفقًا لسوق العمل
ليلى السافعي

صرح مدير مستوصفات 
الصبــاح األهليــة د.حمــود 
العازمي بأننا نحتاج وبشكل 
عاجــل إلــى خطــط وبرامج 
لتدريــب العناصر الوطنية 
لتولي مهام العمل في مختلف 
القطاعات وفــق احتياجات 
ســوق العمــل، حيث اصبح 
االعتماد على مواردنا البشرية 
وعناصرنا الوطنية في العديد 
من املهن ضــرورة تفرضها 
التحديــات، وأن تصحيــح 
التركيبــة الســكانية يعتبر 
التحدي األبرز الذي تواجهه 
الكويت نظرا ملا كشفت عنه 
أزمــة كورونا خــالل الفترة 
املاضية، والتي أظهرت ليس 
فقط عدم التوازن بني أعداد 
املواطنــني ٣٠٪ والوافديــن 

كل قطاع من العمالة الوافدة، 
ومراعاة التنوع بتحديد نسبة 
لــكل جاليــة وضبــط ذلــك 
بتشريعات محكمة. وتعليقا 
على بعض اإلجراءات في هذا 
املجال، أكد أن احللول غير 
املدروســة قد تأتي بنتائج 
عكســية، حيــث إن معظم 
اخللل في التركبية السكانية 
يتمثل في عمالة ســائبة أو 
هامشــية، وهذه الفئات قد 
جتدي اإلجراءات احلكومية 
العديدة في احلد منها، ولكن 
بعض هــذه اإلجــراءات قد 
تطول العاملني في قطاعات 
الدولــة كالصحة  مهمة في 
والتعليم على سبيل املثال، 
مــا يؤثر على ســير العمل 
حاليــا، حيث يحتاج إحالل 
العناصر الوطنية في بعض 
القطاعات إلى مزيد من الوقت 

لتفعيــل برامــج التدريــب 
والتخصــص،  والتأهيــل 
ما يعنــي ضــرورة توخي 
الدقة في إجراءات تصحيح 
التركيبة السكانية حتى ال 
نفاجأ مبنع من نحتاجهم في 
الوقت احلالي، وببقاء من ال 
نحتاج. وأضاف د.العازمي أن 
الفعلية  حتديد االحتياجات 
مــن التخصصــات املطلوبة 
مــن العمالــة األجنبية، مع 
وضع آليات واضحة ودقيقة 
والتنســيق  لالســتقدام، 
البشرية  الستغالل مواردنا 
املتاحة وإعدادها عن طريق 
برامج التدريب والتأهيل، هو 
ما نحتاج اليــه في مواجهة 
هــذا التحدي الذي بات يهدد 
األوضاع األمنية واالجتماعية 
الكويــت  ويضــر بســمعة 

الدولية.

د.حمود العازمي

٧٠٪ ولكــن أظهــرت أيضــا 
احلاجة لوضع خطط لتلبية 
احتياجات البالد الفعلية في 
بعض التخصصات مثل ربط 
مخرجات التعليم والتدريب 
لدينا بســوق العمل في هذه 
التخصصــات خاصــة فــي 
القطاعات احليوية، ووضع 
نسب معينة لعدد العاملني في 

املراد إلدارة التفتيش واألنصاري
لـ «أصحاب األعمال» في «القوى العاملة»

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة في الهيئة العامة للقوى 
العاملة عن إجراء تدوير محدود 
بني املديرين في الهيئة، حيث مت 

نقل مدير إدارة أصحاب األعمال 
(املشاريع الصغيرة واملتوسطة) 
فهد املراد إلى إدارة تفتيش العمل، 
فيما مت نقل محمد األنصاري من 
إدارة تفتيــش العمل إلى إدارة 

محمد األنصاريأصحاب األعمال. فهد املراد



االثنني ١٠ أغسطس ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

احلربي: ١١٩٣٠ فصًال افتراضيًا بالصف الـ ١٢ وتفعيل ٤٥٧ ألف حساب للطلبة

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزيــر التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي 
أن مرحلــة ريــاض االطفــال 
الثالثة  االبتدائية  والصفوف 
األولى ال ميكن أن يكون التعليم 
فيها عن بعد، مشيرا الى ان ذلك 
يؤثر على صحة الطفل النفسية 
والتركيبة السيكيولوجية له 
واستعضنا عن ذلك بتسجيل 
حصص تعليمية ستبث على 
تلفزيــون الكويــت. جاء ذلك 
خالل اجلولة التفقدية التي قام 
بها احلربي صباح امس لعدد 
من املدارس مبنطقتي مبارك 
الكبير وحولــي التعليميتني 
برفقــة وكيل الوزارة باالنابة 
فيصل املقصيد مبناسبة بدء 
التكميلي  الدراســي  الفصــل 
الثاني لطلبــة الصف الثاني 
عشر بنظام التعليم عن ُبعد.

وردا علــى ســؤال حــول 
مقتــرح التعاقــد مــع بعض 
شــركات االتصــاالت لتقوية 
شبكات املدارس، قال د.احلربي 
ان الوزارة اآلن في طور تقييم 
التجربة خالل الفصل التكميلي 

الســهل، حيث ننتقل من بناء 
معرفي إلى آخــر ومن فضاء 
إلى فضاء، ولكن ما يبعث على 
االرتيــاح أن التقنيات دخلت 
إلى حياتنا قبل هذه اجلائحة 
األمر الذي سهل األمور علينا.
وبني أن الــوزارة دائما ما 
تؤكد أهمية احلق في التعليم 
واحلكومة متمسكة بهذا احلق 
ووضعنــا خططنــا وكانــت 

حركة التعليم التي ال نريد لها 
ان تتوقف وهي فرصة ملراجعة 
الذات ســواء لنا كتربويني أو 
ألبنائنــا الطلبــة فــي كيفية 
معرفة احملافظة على التعليم 
وقت األزمات وقد تعلمنا رؤى 
جديدة ونظريات وكان هناك 
إصرار على املواصلة ومبتابعة 
حثيثة من قبل ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

بخصــوص التعليم عن ُبعد: 
أولها الصف الثاني عشر الذي 
بدأ أمــس ونعمــل ألن تكون 
انطالقة العام الدراسي املقبل 
في ٤ أكتوبر واجلميل في األمر 
إعداد ١١٩٣٠ فصال افتراضيا في 
الثاني عشر وتفعيل ٤٥٧ ألف 
حساب لطلبتنا إضافة إلى ٧٣ 
ألف حساب مفعل للمعلمني و١٠ 
آالف حساب مفعل للمشرفني 

واضحــة وال اخفــي عليكــم 
لــم تكن باالمر الســهل حيث 
واجهتنــا صعوبــات مختلفة 
ولكن مبشيئة اهللا ثم حماس 
الشباب جتاوزنا كل العقبات 
«وال أقول أنــا فارس التربية 
ولكن كل من في الوزارة كانوا 
فرسانا على جميع املستويات»، 
ونحــن اليــوم أمــام مرحلــة 
تاريخية حاســمة لكي نعيد 

اخلالد الــذي كان يجتمع بي 
أسبوعيا الطالعه على كل ما 
هو جديد في هذا اجلانب. وذكر 
أن العــام الدراســي التكميلي 
بدأ أمس وينتهي ١٧ سبتمبر 
وســيكون توزيع الشــهادات 
على الطلبة والطالبات ٢٠ منه 
وسوف أشارك أبنائي وبناتي 
هذا التفوق، مؤكدا أن الوزارة 
تســير اآلن فــي ٣ اجتاهــات 

ورؤساء األقســام والتوجيه 
الفني وســنقيم التجربة بكل 

شفافية.

منطقة مبارك الكبير
من جانبه، اكــد مدير عام 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 
محمد العجمي، حرص املنطقة 
الدائم على تقدمي اعلى درجات 
االستعداد الســتكمال الفصل 
الدراســي الثاني، مشــيرا الى 
انها قامت بتشكيل ١١١٤ فريق 
عمل النهــاء التجهيزات على 
أكمل وجه. وقال العجمي في 
تصريــح صحافــي، ان فريق 
اخلدمات قام باالشــراف على 
تعقيم جميع مدارس املرحلة 
الثانوية وعددها ١٥ مدرســة 
باالضافة الى ٤ مراكز لتعليم 
الكبــار والتأكد مــن نظافتها 
وتعقيمهــا بالكامل، مؤكدا ان 
فريق الشؤون التعليمية تابع 
خطة تفعيل حسابات الطلبة 
بنسبة ١٠٠٪. الفتا الى وجود 
٢٦٠ دارسا بالقسم العلمي و١٨٥ 
دارسا بالقسم االدبي بإجمالي 
٤١٥ دارسا موزعني على مركزين 

للتعليم املسائي رجال.

أكد خالل تفقده عدداً من مدارس مبارك الكبير وحولي انتهاء الفصل التكميلي ١٧ سبتمبر وتوزيع الشهادات على الطلبة ٢٠ منه

(أحمد علي) (محمد هاشم)د.سعود احلربي وفيصل املقصيد خالل جولة تفقدية في مدرسة ليلى الغفارية   احلربي يعقم يديه في احدى املدارس  

متابعة لعمل أحد املعلمني خالل احلصص االفتراضية

احلربي واملقصيد يطلعان على آلية الشرح في «التعليم عن بعد»

احلالــي ومــن ثم نــدرس كل 
اخليارات بعد مراجعة عقودنا 
ومناقصاتنا، الفتا الى ان جميع 
كوادر الوزارة عملت خالل الـ 
٤ أشهر املاضية بجد واجتهاد 
واآلن نقوم برصد هذه التجربة 
بشكل مقنن وسنكون مبنتهى 
الواقعية والشفافية، مبينا أن 
االنتقال من التعليم التقليدي 
إلى التعليم عن بعد ليس باألمر 

ال أقول إني فارس «التربية» ولكن كل من في الوزارة كانوا فرسانًا بجميع املستويات

 ٧٣ ألف حساب ُمفّعل للمعلمني و١٠ آالف للمشرفني ورؤساء األقسام والتواجيه الفنية

التعلم عن ُبعد يؤثر على صحة الطفل النفسية مبرحلة الرياض وحتى «الثالث االبتدائي»

نحن اآلن أمام مرحلة تاريخية حاسمة لكي نعيد حركة التعليم التي ال نريدها أن تتوقف

السلطان تفقد مدارس العاصمة واطلع على جهوزيتها

فتح باب التعاقدات احمللية للمعلمني غير الكويتيني

عبدالعزيز الفضلي

قام الوكيل املساعد للتعليم العام 
اسامة السلطان بجولة تفقدية أمس 
في ثانوية عبــداهللا اجلابر التابعة 
ملنطقة العاصمة التعليمية لالطالع 
على جاهزيتها ومتابعة سير عملية 
التعليــم عــن بعد، كمــا زار منطقة 
العاصمة التعليمية والتقى مديرها 
باإلنابة جاسم بوحمد ومراقب التعليم 
الثانــوي متعــب العتيبــي ملتابعة 

اجلهوزية. 
وأكد جاســم بو حمد استعدادات 
وجهوزية مدارس منطقة العاصمة 
مبختلف طاقاتها وحرصها على تعقيم 
املدارس الستئناف الدراسة عن بعد 
للصف الثاني عشــر، مثمنا اجلهود 

املبذولة خالل الفترة املاضية خالل 
االجازة واستعداد املعلمني واملعلمات 
والتواجيه الفنية والهيئات االدارية، 
شاكرا الوكيل املساعد للتعليم العام 
على زيارته ومتابعته احلثيثة لتذليل 
الصعوبــات التــي تواجــه املنطقة 

التعليمية او املدارس.
مــن جانبــه، اكــد مديــر منطقة 
االحمدي التعليمية منصور الديحاني 
انه مت استئناف الفصل الدراسي الثاني 
أمس من خالل مشاركة ٦٢٠٠ طالب 
العلمي واألدبي  وطالبه بالقســمني 
باملنطقة في الفصــول االفتراضية، 

مشيرا الى جتهيز
الصفوف اخلاصة بتدريس املعلمني 
واملعلمات عن بعد في جميع مدارس 
املرحلة الثانوية مبنطقة االحمدي.

وأضاف الديحاني انه قام بجولة 
ميدانيــة تفقديــة ملــدارس منطقــة 
األحمدي التعليمية مبرافقة مديري 
اإلدارات ومراقبي املراحل التعليمية 
واملوجهني الفنيني في املنطقة وذلك 
للوقوف على اســتعدادات املدارس 
في متابعة عملية التعليم عن بعد.

بــدوره، لفــت مدير عــام منطقة 
اجلهــراء التعليميــة باالنابــة حمد 
السعيد إلى جاهزية املنطقة الستئناف 
العام الدراســي، حيث قامت االدارة 
العامة للمنطقة بقطع شــوط كبير 
الالزمــة  وعمــل كل االســتعدادات 
وتقدمي الدورات التدريبية اخلاصة 
باســتخدام برنامــج تيمــز ألعضاء 
الهيئــة التعليميــة وتعقيــم جميع 

مباني االدارات املدرسية.

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن 
فتح باب التعاقدات احمللية 
لغيــر الكويتيني للهيئات 
الدراسي  التعليمية للعام 
٢٠٢١/٢٠٢٠، مشــددة على 
ضــرورة االلتزام بشــرط 
اخلبرة لقبول مســتندات 
املتقدمــني في جميع املواد 
باستثناء تخصص التربية 
املوسيقية لإلناث والديكور 
للذكــور وذلك على النحو 

التالي:
٣ سنوات لذوي املؤهالت 
غيــر التربويــة، ســنتان 
التربوية،  لذوي املؤهالت 
ويستثنى من شرط اخلبرة 

الفئات التالية:
٭ حملة شهادة الدكتوراه 
واحلاصلني على تقدير ال 
يقل عن جيد جدا في املؤهل 

اجلامعي.
٭ حملة شهادة املاجستير 
واحلاصلــني على معدل ال 
يقل عن امتياز في املؤهل 

اجلامعي.
٭ خريجو كلية التربية من 
الكويت وخريجو  جامعة 
كليــة التربية األساســية 
في «التطبيقي» من داخل 
الكويــت، ويقتصر قبول 

الديحاني: مشاركة ٦٢٠٠ طالب بالفصول االفتراضية في منطقة األحمدي التعليمية

مع االلتزام بشرط اخلبرة بجميع املواد باستثناء التربية املوسيقية والديكور

إعالن التعاقدات احمللية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ من وظائف الهيئة التعليمية

البيان
اجلنس

الكلياتاملالحظاتاخلبرة
املعلماتاملعلمني

٭التربية اإلسالمية

يستثنى 
أبناء 

الكويتيات 
من شرط 

اخلبرة

فقط خريجي أبناء الكويتيات
كليتي التربية 

والتربية األساسية
أبناء الكويتيات وغير ٭٭اللغة العربية

محددي اجلنسية
يقتصر قبول اإلناث على أبناء الكويتيات ٭٭اللغة  اإلجنليزية

خريجات كليتي التربية والتربية األساسية
٭اللغة الفرنسية

٭٭الرياضيات
٭العلوم
يقتصر قبول اإلناث على أبناء الكويتيات ٭٭الكيمياء

خريجات كلية التربية (املرحلة الثانوية) ٭٭الفيزياء
٭األحياء

٭اجليولوجيا
٭الديكور

يقتصر قبول الذكور على أبناء الكويتيات ٭٭التربية املوسيقية
خريجي كليتي التربية والتربية األساسية

ملشاهدة الڤيديو

اإلنترنت «أضعف» التعليم عن ُبعد
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ «األنباء» ان هناك العديد من 
املشاكل التي واجهت االدارات املدرسية في اول يوم دوام للتعليم عن 
بُعد أمس، مشيرة الى ان اغلب املدارس عانت من ضعف «االنترنت» 
والذي اثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية والتواصل مع 
الطلبة، الفتة الى حــدوث انقطاع متكرر للصوت غير ان ثانوية 
احمد الربعي وباجتهاد شــخصي وفرت أجهزة تقوية. واضافت 
املصادر انه من الســلبيات ايضا سعة البرنامج وخيارات ادواته 
احملدودة بالنسبة للمعلم واملتعلم، ناهيك عن نقص كوادر املعلمني 
بســبب سفر الكثير من الوافدين لبلدانهم، الفتة الى ان املدارس 
طالب خالل متابعة دروسه عن بُعد في املنزلحتتاج الى خدمات وادوات وصيانة بسبب اغالقها لفترة طويلة.

غير الكويتيني الذكور حملة 
مؤهل العلوم على مخرجات 
كلية التربية األساسية من 

داخل الكويت.
لقبــول  ويشــترط 
تعيــني حديثــي التخــرج 
غير الكويتيني من كليات 

إعداد املعلم اجتياز املقابلة 
الشخصية وال يستثنى من 
ذلك أي حالة أو تخصص، 
وتكون أولوية التعيني بعد 
قبول جميع الكويتيني في 
التخصصــات املطلوبــة، 
ملخرجات كليات إعداد املعلم 

احمللية للفئات التالية: أبناء 
الكويتيــات، غير محددي 
اجلنسية، أبناء دول مجلس 

التعاون اخلليجي. 
الــوزارة  وحــددت 
التخصصات املطلوبة وفق 

اجلدول التالي:
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

أن تكون حكيما في الوقت املناسب فذلك 
تسعة أعشار احلكمة.

لدى الدولة واحلكومة في الكويت (ثروة 
بشــرية) ال تقدر بثمن مركونة لألسف، 
هم إخواننا (املتقاعدون) والذين هم اآلن 
خارج دائرة العمل، وآن األوان أن نلتفت 
الى أهميتهم القصــوى في هذه املرحلة 
الكورونية، خاصة (املعلمني) الذين تقاعدوا 
الســنوات اخلمس األخيرة، فهؤالء  في 
يســتطيع وزير التربية أن يطلب منهم 
العودة الى ممارسة التدريس بنظام املكافأة 
وال يحتاج األمر إال عودتهم إلى «التأمينات» 
واجلهات املسؤولة لترتيب هذا األمر العاجل 
وتطبيقه وسد االحتياجات لكل التخصصات 

دون االستعانة باخلارج.
تعودنا فــي الكويت على االلتفات إلى 
اخلارج كثيرا، وآن األوان أن نلتفت للداخل 
ونستعني بهذه اخلبرات الوطنية لسد كل 

نقص.
لقد هاتفت األستاذ مطيع العجمي رئيس 
جمعية املعلمني الكويتيني فوجدت هذا الهم 
يحمله ويحــاول أن يعرضه على وزير 
التربية في أقرب فرصة، واذا ما مت رفضه 
أو عرقلته فعليه ان يتجه إلى َمن بابه دائما 
مفتوح، رئيس الوزراء، وسيجد  أذنا صاغية 

ملطلبه ألن هذا طلب أهل الكويت.
واهللا إن االستعانة باملتقاعدين ستفتح 
باباً «مســّكر» من زمان، ووزارة التربية 
محرومة من هذه اخلبرات التدريسية في 
كل التخصصات التي تغطي لنا كل نواحي 
العجز، وعملية االستعانة بهؤالء املتقاعدين 
لها مردود نفسي إيجابي على أبناء الكويت 
من هذه الفئة الكرمية من املربني واملربيات.
وقد قيل في األثر: «الصندوق املمتلئ 
باجلواهر ال يتسع للحصى، والقلب املمتلئ 

باحلكمة ال يتسع للصغائر».
إن قيادات الدولة التــي بيدها القرار 
عليهــا أن تفكر جيدا بهذا املقترح، وعلى 
املتقاعدين الكــرام الذين أنعم اهللا عليهم 
بالصحة والعافية أن يوافقوا على العودة الى 
قاعات الدرس وأداء واجباتهم مع حصولهم 
على مكافأة في نهاية الشــهر توفر لهم 

العيش الرغيد.
أيها املتقاعــد دورك اآلن أن تضغط 
معنا لتحريك هــذه القوة الكامنة في فئة 
املتقاعدين الذين نأمــل أن يأخذوا دورا 
وطنيا جديدا يساهموا من خالله في دعم 

التعليم وتوطينه.
أبعث إليكم أيها اإلخوة واألخوات هذا 
املقترح الذي آن األوان أن تفكروا فيه بعد 
فترة قضيتموها مبرحلة التقاعد واالبتعاد 

عن ميدان العمل واإلنتاج من جديد.
آن األوان أن نغيّــر عقولنا وقناعاتنا 
عن فكرة التقاعد املستمر، فما الذي مينع 
أن نرد الــى أعمالنا ما دام الوطن بحاجة 

إلينا؟.. والكويتي أولى من غيره.
إن العودة الى العمل بدل التقاعد قد تكون 
أمرا مطلوبا في بعض األحيان كما في حالة 
وزارتنا، لديها أكثر من ألف معلم اآلن عالقني 
باخلارج، ما الذي مينعها أن تستعني بعيال 

الوطن لتغطية هذا العجز املؤقت، خاصة كلنا 
نعرف أن التعلم عن بُعد نحتاج فيه معلما 

متمكنا يعلم العشرات؟!
املتقاعد  لعودة  العمل هذا  أوكلوا  ٭ ومضة: 
الكويتي للكويتيني بعيدا عن املستشارين 
األجانب حتى ال نرى األعذار والتلفيقات 

واحلجج الواهية.
عزيزي القارئ الكرمي.. فئة املتقاعدين 
فئة عظيمة وعدد هائل من احلكماء الذين 
تقاعــدوا وميلكون اخلبــرة واملعلومة، 
فاليد مع اليد بركة وأولى هذه اخلطوات 
قبول- من حيث املبدأ- عودة املتقاعدين 
ليكملوا األعداد الناقصة بقطاع املكافآت، 
وهذا أمر يسير لكن بشرط واحد.. أبعدوا 
(املستشارين األجانب) عن هذا املوضوع 
احلســاس، ال حترجوهم وال أنتم بحاجة 
الى رأيهم، القضية واضحة (عندي نقص) 
وعيال الديرة قادرون على سد هذا النقص.

٭ آخر الكالم: أيها املتقاعد العزيز.. يوم فكرت 
في العــودة ثبت اهللا خطاك، وأعانك على 
حتقيق عالك ووفقــك ملا حتب وترضى 
بالعمل املبارك من كســب يدك وجهدك، 
وكلنا يذكر حديث رسولنا الكرمي ژ: «اليد 

العليا خير من اليد السفلى».
فضل العمل كبير وقد نهانا ديننا عن 
الكسل والعجز، وبارك اهللا لكم في أرزاقكم 
بالشــغل احلالل، وتذكروا: االعتماد على 

النفس أساس النجاح.
٭ زبدة احلچي: أمرنا ديننا وشريعتنا اإلسالمية 
الغّراء بضرورة العمل احلر الشريف وترك 
العجز وبيان مضّرته فــي الدنيا وعاقبته 
باآلخــرة. فما أجمل العــودة إلى الوظيفة 
ولو لســاعات قليلة لنيل رضا الرب وأداء 
التربوية نحو  واجباتنا املهنية ورســالتنا 

أجيالنا الكويتيني.
تعبنا من احلماقات ورأي املستشارين 
األجانــب، واحلماقة هنا «اجلذر التربيعي» 
لكل ما حلقنا نتيجة القرارات والتشريعات 
التي دائما تظلم الكويتي وال تعطيه الفرصة، 
وآن األوان ان نضع هذه القوانني واللوائح 
والنظم التي تقيّد الكويتي في أقرب حاوية.. 

«ما حك جلدك مثل ظفرك»!.
قال اإلمام الشافعي رحمه اهللا:

ما حك جلــدك مثل ظفرك
فتــول أنــت جميــع أمرك

حلاجــٍة قصــدت  وإذا 
فاقصــد ملعتــرٍف لفضلك

املتقاعدون قد يسدون احتياجات أخرى 
الدولــة اليوم في حاجة لهــا إذا ما حاولت 
معاجلة التركيبة السكانية للحفاظ على أمن 
وسالمة الوطن، وفي كل القطاعات افتحوا 

ملف التقاعد واملتقاعدين. 
املتقاعدون يســمون فــي دول الغرب 
«احلكماء» ألنهم ميلكون جتربة حياة ولديهم 
خبرات نحن أحوج مــا نكون لها في هذا 
الزمن الكوروني، ومن اعتمد على نفســه 

سّر بنجاحه.. في أمان اهللا.
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ومضات

املتقاعدون احلكماء.. 
هذا وقتهم

«زكاة العثمان» وزعت ٧٦٣ أضحية داخل وخارج الكويت

«زكاة األندلس»: مئات األسر باجلهراء والفروانية 
استفادت من حلوم األضاحي

مصداقــا لقــول الرســول 
الكــرمي ژ فــي حديثــه 
الشــريف:«مثل املؤمنــني 
فــي توادهــم وتراحمهــم 
وتعاطفهــم كمثل اجلســد 
إذا اشــتكى منه  الواحــد، 
عضــو تداعــى له ســائر 
األعضاء بالسهر واحلمى».
املشــروع  أن  وبــني 
اســتهدف تقــدمي أضاحي 
اخليريــن لألســر الفقيرة 
واحملتاجــة، وســاهم في 
التخفيف عــن كاهلهم من 
معاناة احلياة وذل العوز 
واحلاجة، وإدخال البسمة 
والســرور علــى نفس كل 
مسكني أو يتيم أو صاحب 

حاجة من املسلمني.

األضاحــي والتــي تتعدى 
فوائدها إطعام الطعام لتحقق 
أهدافا ســامية منها تعزيز 
قيــم التكافــل االجتماعــي 
والتضامــن والتراحــم بني 
الكويت، ونشــر  ضيــوف 
الفرحــة  احملبــة وإدخــال 

والسرور عليهم.
إلــى  وتقــدم بالشــكر 
أهــل اخلير داعمــي «زكاة 
أنهــم  األندلــس» مؤكــدا 
ســاهموا فــي تغيــر واقع 
حيــاة آالف املســتفيدين 
داخل وخارج الكويت، داعيا 
املولى جل وعال أن يحفظ 
الكويت وأهلها ومن يعيش 
على أرضها وسائر البشرية 

أنه ولي ذلك ومواله.

من مساهمات أهل اخلير من 
املواطنني واملقيمني، حتقيقا 
ملبدأ التكافل االجتماعي بني 
املســلمني الذي حث عليه 
ديننا اإلســالمي احلنيف، 

بأســماء املســتفيدين مــن 
شــريحة األيتــام واألرامل 
والفقراء واملعسرين وذوي 
الدخل احملدود وغيرهم من 
أهل احلاجة فنقدم لهم حلوم 

املباشــر على صحة اإلنسان 
والبيئة، داعية إلى االستفادة 
من هذه االختراعات، السيما 
في الظروف الراهنة. وشددت 
الثالب على ضرورة مراجعة 
إدارة  وحتديــث كل خطــط 
املخاطــر واالســتفادة مــن 
اخلبــرات الوطنية فــي هذا 
اجلانب، خاصة أن العديد من 
املواد املستخدمة في الصناعة 
والزراعــة تشــكل «قنابــل» 
واإلهمال فــي التعاطي معها 
تخزينا وتعامــال له عواقب 
أن  إلــى  كارثيــة، مشــيرة 

واحملتاجــني فــي جميــع 
إنحاء العالم، حيث مت تنفيذ 
مشروع األضاحي في الدول 
العربية واإلسالمية وداخل 
الكويت، مبا يتوافر لديها 

الشــرعية،  للشــروط 
ونشرف بشــكل كامل على 
ذبح األضاحــي وجتهيزها 
وإيصالهــا للمســتفيدين، 
ونقوم كذلك بتجهيز قائمة 

النظــر عن نتائــج التحقيق 
فــي األســباب واملالبســات، 
تدعو إلــى التفكير جديا في 
أهمية إدارة املخاطر الصحية 
والبيئية الناجمة عن تخزين 
املــواد الكيماويــة اخلطــرة، 
التدابيــر الصحيــة  ودعــم 
الوقائية من خالل السياسات 
واإلستراتيجيات واالختراعات 
املتاحة. ولفتت  واالبتكارات 
إلــى أن اجلمعية قدمت أكثر 
من اختراع في اجلانب الصحي 
والبيئي الوقائي إدراكا منها 
ألهمية هذا اجلانب وتأثيره 

مشروع األضاحي هو عمل 
خيري موســمي له بصمة 
خاصة في مؤسسات العمل 
اخليري، مؤكدا أن أضاحي 
الفقراء  أبهجــت  الكويــت 

والذي استفادت منه مئات 
األسر داخل الكويت، حيث 
شــمل التوزيــع محافظتي 
الفروانية واجلهراء، ونختار 
األضاحي السليمة املستوفية 

قال مدير «زكاة العثمان» 
بجمعية النجــاة اخليرية 
أحمد الكندري انه مت تنفيذ 
مشروع األضاحي بنجاح  
ومتيز هذا العام بالرغم من 
ظروف األزمة احلالية التي 
يعيشها العالم جراء ڤيروس 
كورونا املستجد، شاكرا أهل 
اخلير على مــا قدموه من 
دعــم ملشــروع األضاحي، 
متمنيا االستمرار في دعمهم 
ومساعدتهم للفقراء بأموال 
الزكوات والصدقات ودعم 
املشاريع اخليرية املتنوعة 
التي تنفذها جمعية النجاة 
اخليرية لتنمية الشعوب 

الفقيرة.
ولفــت الكندري إلى أن 

قال مدير «زكاة األندلس» 
النجاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية زيــد الهاملي انه 
في هذه األيام املباركة نبتهل 
إلــى اهللا جل وعال بالدعاء 
لصاحــب الســمو األميــر 
الشــيخ صبــاح األحمد أن 
يرزقه اهللا الصحة والعافية، 
وأن يعود ساملا معافى ألهله 
وأبنائه ومحبيه ليستكمل 
العطــاء  ســموه مســيرة 

واإلجناز.
ولفت الهاملي إلى حرص 
«زكاة األندلس» خالل العشر 
املباركة من ذي احلجة على 
تنفيذ العديد من املشاريع 
اخليريــة ومنها مشــروع 
توزيــع حلــوم األضاحــي 

أعربت رئيســة اجلمعية 
الكويتيــة لدعــم املخترعني 
الثالب  واالبتــكار د.فاطمــة 
أعضــاء  وباســم  باســمها 
اجلمعيــة، عن بالغ األســف 
الكارثــي  التفجيــر  حلــادث 
الذي شهدته بيروت، متقدمة 
بخالص التعــازي إلى أهالي 
الضحايا ومتمنية للجرحى 
الشــفاء العاجل، وأن يتمكن 
الشــعب اللبناني مــن مللمة 
اجلراح وجتاوز آثار التدمير 
بســرعة. وقالــت الثالب في 
تصريح: إن احلادثة، وبغض 

مئات األسر استفادت من مشروع األضاحي

جانب من توزيع حلوم األضاحي

احمد الكندري

زيد الهاملي

كثر احلديث عن إسقاط القروض وفوائدها ومت رفضها 
أكثر من مرة على الرغم من كونها مطلبا شــعبيا ألســباب 
عديدة، ورمبا بسبب ڤيروس كورونا وتبعاته االقتصادية بات 
إسقاط القروض أمرا صعبا للغاية، ولكن التزال هناك امكانية 
إلسقاط الفوائد على األقل التي ال تشكل جزءا كبيرا من املال.
ســمو رئيس مجلس الوزراء، لقد أثبتتم أنكم أهل لثقة 
صاحب السمو األمير في تعاملكم مع األحداث وتعاطيكم مع 
الوقائع، وأبرزها أزمة كورونا التــي قمتم بإدارتها بحكمة 
واقتدار فيسرمت العسير ووفرمت كل املستلزمات ووصلتم 
الليل بالنهار لتخفيف وطأة هذا الوباء الذي عّم وانتشر في 

كل بقاع األرض، وجنحتم في هذا التحدي جناحا كبيرا. 
واليوم يا ســمو رئيس الوزراء ويا أيها السادة النواب 
تعلمون أن غالبية الشــعب لم تلجأ إلى القروض إال للحاجة 
املاسة للمال سواء للعالج أو للزواج أو لترميم املنزل أو لقضاء 
حاجة او الفتتاح محل يعيش منه او لتفريج كربة أو حلاجة 
من حاجات احلياة، فالضرورة هي التي حملته على ذلك، فقد 
قِبل على نفسه أن يوضع حتت رحمة البنوك ألجل أن يعيش 
بكرامة.  وألجل العدالة التي يطالب بها اجلميع وتطالبون بها 
أنتم أدعو إلى إسقاط فوائد البنوك وفوائد قروض التأمينات، 
وهذا ليس بكثير على الشعب الكويتي الوفي املخلص الذي 
ضرب أروع األمثلة بالوفاء حلكامه ومبادرته باألعمال اخليرية 
والتطوعية من اجــل الوطن، ما نحتاجه هو رفع هذا العبء 
الثقيل عن كاهل أصحاب قروض البنوك والتأمينات وإسقاط 
الفوائد عنها جميعا، وبهذا تتحقق العدالة واملساواة للجميع، 
وينتعش االقتصاد املنكمش منذ ٦ أشهر، وتعود الفرحة إلى 
الوجوه وخصوصا بعد الوضع املأساوي الذي عشناه وتوقف 
األعمال وتعطل املصالح وخسارة البعض لوظائفهم وأعمالهم. 
وإلمتام الفائدة وحتقيق الهدف من إســقاط الفائدة البد 
من سن قانون مينع البنك من حتصيل فوائد جديدة، ويتم 
تسديد باقي املبلغ من دون أي زيادات، فالبنوك تخصم أول 
ما تخصم الفوائد وبعد ذلك يبدأ خصم القرض وهذا مرهق 

جدا للجميع. 
وأخيرا، فإنه في حال إسقاط فوائد القروض ستحل الكثير 
من املشــكالت التي يعاني منهــا املقترضون وهي انفراجة 
للبنوك وإخراج للكثير ممن مت سجنهم وحرموا من احلياة 
الطبيعية في بيوتهم وبني أسرهم وستكون مكرمة تاريخية ال 
تنسى، فاحلكومة مسؤولة عن مواطنيها وال يقبل أن تضيعهم 

وتتخلى عنهم وتكلهم إلى البنوك لتتحكم فيهم.

إسقاط
فوائد القروض
مطلب شعبي

رياض عبداهللا املال

الثالب: ضرورة االستفادة من اخلبرات الوطنية واالبتكارات
النفايات واملخلفات الصناعية 
ال تقل خطورة كذلك عن تلك 
املواد، والتخلص منها يجب أن 
يكون بطريقة علمية مدروسة.

وأكــدت أن لــدى جمعية 
املخترعــني اإلمكانيــة فــي 
تخفيض العــبء الناجم عن 
املخاطر البيئية والصحية من 
خالل ابتــكارات أكثر فعالية 
واســتدامة ومصممــة علــى 
نحو بيئي - صحي شمولي 
متكامل، والتي تضمن اعتماد 
أساليب آمنة في أماكن العمل 

واملنازل.
د.فاطمة الثالب
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العنزي لـ «األنباء»: استبدال أكثر
من ٧٥ ألف متر من أعمال الصرف وفرش 

٦٣٥ ألف متر مربع من اإلسفلت
أكد مدير مشــروع تنفيذ أعمال البنية التحتية ملناطق األندلس وصباح الناصر والعارضية م.احمد نايف العنزي في لقاء مع «األنباء»، أن املشروع يهدف إلى تطوير الشبكة والبنية التحتية 

في منطقة األندلس بشكل كامل، كما يتضمن شبكة خطوط الصرف الصحي وخطوط األمطار، باإلضافة إلى التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة مثل وزارتي املواصالت والكهرباء في إجناز 
األعمال، ولدينا تبديل إلنارة الشوارع بالكامل حسب املخططات املعتمدة من وزارة الكهرباء، إضافة إلى اخلدمات املستقبلية لوزارة املواصالت اخلاصة بخدمة «الفايبر» والشبكة الهاتفية.

واوضح انه فيما يخص دور وزارة األشــغال في املشروع فهو يقوم على تبديل أعمال شبكة الصرف الصحي بالكامل بحيث تكون أطول عمرا وأفضل جودة، ولكي ال تواجه املواطنني أي مشاكل
في املســتقبل القريب أو البعيد باإلضافة إلى تغيير شبكة األمطار، وهناك أعمال للبالط واالسفلت التي تشتمل على الرصف والتبليط، مؤكدا أن هذا العقد يشمل منطقة األندلس، فيما لدينا 

عقود أخرى تشمل مناطق صباح الناصر وهدية والرقة، وفيما يلي التفاصيل:

مدير مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية ملناطق األندلس وصباح الناصر والعارضية أكد تطوير شبكات الصرف الصحي والهواتف

فرج ناصر

قــال م.العنــزي: لدينــا 
عقود مستقبلية ملناطق مثل 
اليرموك وقرطبة والســرة، 
وهــذه األعمــال تأتي ضمن 
مراحل متعددة من املشاريع، 
مؤكدا أن املرحلة اخلامســة 
عشرة تشتمل على األعمال 
اخلاصة مبناطــق األندلس 
وصبــاح الناصر وغرناطة، 
وتســتغرق وقتــا حيث إن 
منطقة األندلس منطقة كبيرة 

وحتتوي على ١٣ قطعة.
وأوضح أن نسبة إجناز 
املشــاريع في هــذه املنطقة 
أن  كاملــة تقريبــا، مؤكــدا 
نسبة اإلجناز لشبكة الصرف 
الصحي تبلغ ١٠٠ ٪  وشبكة 
األمطــار ٩٨ ٪ ، وبالنســبة 
اإلنــارة والهواتف  ألعمــال 

. ٪ ١٠٠
ال تطاير للحصى

وبالنسبة لفرش الطرقات 
باإلسفلت والنوعية املستخدمة، 
قال م.العنزي: نستخدم حاليا 
مادة او خلطة جديدة هي خلطة 
«انتي ستبرنغ» أو ما تسمى 
مبادة مانع االنســالخ، وهذه 
اخللطة تعطي جودة اكثر في 
االسفلت بالشوارع املستخدمة 
بهــا، كما أن هــذه املادة متنع 
تطايــر احلصــى مثلمــا كان 
يحصل فــي الســابق، مؤكدا 
انه لن يكون هناك أي تطاير 
للحصى مستقبال حسب ما مت 
تقدميه من اختبارات من املركز 
العربي ومركز ضبط اجلودة، 
وتعتبر هــذه اخللطة محلية 
ومعتمــدة جلودتها وكفاءتها 

في االستخدام.
٦ مشاريع

وكشف م.العنزي عن أن 
الكلفة اإلجمالية ملشــروع 

لنــا وتدعمنــا ألن تكــون 
مشاريعنا وفقا لالشتراطات 

احمللية والعاملية.
اإلجراءات الوقائية

وقال م.العنزي: انه خالل 
جائحــة ڤيــروس «كورونــا 
املســتجد» مت أخــذ جميــع 
التدابير الصحية واإلجراءات 
الوقائية، وذلك بالتنسيق مع 
وزارة الصحة والتي تتضمن 
عوامــل الوقايــة مــن تعقيم 
حــرارة  لدرجــات  وقيــاس 
املوظفني والعاملني في جميع 
مرافق ومواقع العمل، وكذلك 
احلرص على ارتداء الكمامات 
والقفازات واحلفاظ على التباعد 
االجتماعي، ونحن نطبق جميع 
اشتراطات وزارة الصحة بإتقان 
حفاظا على سالمة اجلميع ألنها 

ضمن أولوياتنا.
تفهم وجتاوب

وأشــار م.العنــزي إلــى 
أن ضــرورة حســن تعامل 

لـ «األنباء»، عن أن أهم أهداف 
املشــروع هو إعــادة تأهيل 
ورفع قدرة شــبكة الصرف 
الصحي وشبكة مياه األمطار 
ملنطقة األندلس وحتســني 
ورفع كفاءة الطرق وزيادة 
املساحة االستيعابية ملواقف 
الســيارات، وجتديد شبكة 
إنارة الشــوارع وتطويرها 
وجتديــد شــبكة خطــوط 
الهاتف وتطويرها، ويتكون 
املشروع من شبكة الصرف 
الطــرق  الصحــي وشــبكة 
وشــبكة خطــوط الهواتف 
وشبكة صرف مياه األمطار 
وشــبكة إنــارة الشــوارع، 
باإلضافة الــى أعمال متديد 
األنابيب من قطر ٢٠٠ الى ٦٠٠ 
ملم وأعمال احلفر بواسطة 
األنفاق من قطر ٢٠٠ الى ٧٠٠ 
ملم وأعمال توريد وتركيب 
«البوليكريــت»  مناهيــل 
املنزلية،  وتنفيذ الوصالت 
وكذلك متديــد أنابيب مياه 
األمطــار وتصنيع وتركيب 

التحتيــة بالكامل  البنيــة 
للمنطقــة وشــملت جميع 
األعمال مــن صرف صحي 
وأمطــار وإنــارة وخطوط 
للهواتف وذلك بالتنسيق مع 
اجلهات احلكومية األخرى 
ذات العالقــة بهذه األعمال، 
كاشــفا عن أن هناك عقودا 
مســتقبلية تخــدم مناطق 
جديدة للخطة القادمة سيتم 
اإلعالن عنها قريبا، مبينا أنه 
مت استبدال اكثر من ٧٥ ألف 
متر مربــع ألعمال الصرف 
الصحي في منطقة األندلس 
و٦٣٥ ألف متر مربع ألعمال 

اإلسفلت.
تعاون املواطنني

من جانبه، قال م.عبداهللا 
الشــمري إن أعمال منطقة 
األندلس تعتمد على البنية 
التحتيــة للمنطقة، وكذلك 
االســفلت  فــرش  أعمــال 
لشوارعها وطرقها، مضيفا 
بقولــه: نقوم يوميا بفرش 

العراقيــل  مــع  اجلمهــور 
واملشاكل التي تواجههم أثناء 
عملهم، حيث تتم معظم هذه 
األعمال أمام املنازل وضمن 
القطع التي قد يكون بعضها 
شوارعها ضيقا وكذلك أماكن 
وقوف الســيارات وتوقيت 
العمــل، بحيث ال نســتطيع 
إرضــاء جميــع األطــراف، 
خاصة أن بعــض املواطنني 
كانوا مستائني من العمل وكنا 
نحاول أن نبــني لهم أن هذا 
األمر لصاحلهــم في النهاية 
وأن عليهــم التحمــل فتــرة 
بســيطة لنتمكن من إجناز 
أعمالنا، وكان هناك أناس في 
املقابل متعاونني ومتفهمني 
لطبيعــة عملنا ويشــيدون 
بأعمالنا، ونحن نقدر اجلميع 
ونشكرهم على تعاونهم الذي 
كان له األثر الكبير أيضا في 

تسريع وتيرة العمل.
رفع الكفاءة

وكــشــــف م.الـعـنــزي

جاليات لغرف مياه األمطار 
وأعمال إزالة القدمي وإنشاء 

اجلديد.
أعمال الطرق

وبالنسبة ألعمال الطرق 
قال إنها تشتمل على تنفيذ 
أعمال قشط اإلسفلت وإعادة 
الرصف، وتوريد وتركيب 
العالمات املرورية، وتنفيذ 
أعمال «الكربستون» وتنفيذ 
البــالط، وتوريــد  أعمــال 
وتركيــب املناهيل وأعمال 
أنابيــب عبــارات  متديــد 
خطــوط الهاتــف وأعمــال 
إزالة أعمدة اإلنارة القدمية 
وملحقاتهــا وأعمال توريد 
وتركيب أعمدة إنارة جديدة 

والتجهيزات الالزمة لها.
وتابــع بأنــه مت تبديل 
شــبكات الصرف الصحي 
التحتية وشــبكة  والبنية 
األمطــار ملنطقــة غرناطة، 
ملنطقــة  احلــال  وكذلــك 
صباح الناصــر، فتم عمل 

ما يقارب ١٤ سيارة «تريال» 
لفرش هذه الطرق، مؤكدا أن 
املواطنني متعاونون معنا من 
خالل إزالة سياراتهم الواقفة 
أمــام منازلهم خالل عملية 
الفرش أو عمل االســفلت. 
ودعا م.الشمري املواطنني 
إلــى التعاون مــع العاملني 
بوزارة األشغال أثناء عملية 
الفــرش واالســفلت وعدم 
الســير على الطريق أثناء 
الفــرش حتى ال يتم تدمير 
هذه الطرق وإعادة سفلتتها 

مرة أخرى.
اقتراحات وشكاوى

بدوره، قال م.عبدالعزيز 
املطيري مهندس «ميكانيك»: 
نعمل في هذا املشروع خالل 
الفترة املسائية وهو يتضمن 
فــرش االســفلت واختيار 
الفتــرة املســائية بســبب 
ارتفاع درجة احلرارة وقت 
الظهيرة ولالستفادة من قلة 
احلركة على الطرقات، كما 
أننا نستقبل جميع الشكاوى 
واالقتراحــات التــي تردنا 
من املواطنــني ونحن رهن 
اإلشارة للتعامل معها وفقا 

لإلجراءات القانونية.
م.املطيــري:  وأضــاف 
أحيانا نواجه مشاكل خالل 
فرش االسفلت، وهذا شيء 
طبيعي ووارد في أي مشروع 
وبــأي عمــل، لكــن بجهود 
املســؤولني مت تسهيل هذه 
األمور، وأمتنى من املواطنني 
التعاون والصبر خالل إغالق 
الشوارع للعمل، ونحن نقدر 
ذلــك للمواطنــني من خالل 
عودتهم إلى منازلهم وتكون 
األعمال أمامهم، ونحن نعمل 
من أجل مصلحتهم ومصلحة 

مناطقهم في النهاية.

م.عبداهللا الشمريم.عبد العزيز املطيري (متني غوزال) م.احمد نايف العنزي متحدثا للزميل فرج ناصر 

أعمال منطقة األندلس تبلغ 
٢٠ مليــون دينــار شــاملة 
جميــع األعمــال والبنيــة 
التحتية، ولدينا كذلك هناك 
٦ مشــاريع أخرى ســيتم 
العمل بها وفقــا للبرنامج 

الزمني.
وعن االستعدادات ملوسم 
األمطــار القــادم قــال: نحن 
جاهــزون على مــدار العام 
ولدينا فرق طــوارئ تعمل 
النوبات والشــفتات  بنظام 
تشــتمل املعــدات واأليــدي 
العاملة وبإشراف من الوزارة 
واالستشاري، مؤكدا انه مت 
جتديد شبكة األمطار وزيادة 
عدد اجلاليات لألمطار بحيث 
تســهم في تقليــل جتمعات 
املياه في الشــوارع، خاصة 
ان منطقة األندلس من املناطق 
الكبيرة ونحــاول أال تكون 
هناك أي مشاكل مستقبلية، 
مشــيرا إلــى أن توجيهــات 
وزيرة األشغال د.رنا الفارس 
ووكيل الوزارة تشكل دافعا 

استخدام خلطة مادة مانع االنسالخ «انتي ستبرنغ» في فرش الطرقات والشوارع لتعطي جودة أكثر ولتمنع تطاير احلصى كما كان يحصل في السابق

إعادة تأهيل ورفع قدرة شبكة الصرف وشبكة مياه األمطار وحتسني كفاءة الطرق وزيادة املساحة االستيعابية ملواقف السيارات وجتديد إنارة الشوارع وتطويرها 
الكلفة اإلجمالية ملشروع أعمال األندلس تبلغ ٢٠ مليون دينار شاملة جميع األعمال والبنية التحتية ولدينا ٦ مشاريع أخرى سيتم العمل بها وفقًا للبرنامج الزمني

الشمري: ندعو املواطنني إلى التعاون مع العاملني بـ«األشغال» أثناء فرش الطرقات وعدم السير عليها خالل ذلك حتى ال يتم تدمير الشوارع وإعادة سفلتتها ثانية

املطيري: نعمل مساء بسبب ارتفاع درجة احلرارة وقت الظهيرة ولالستفادة من قلة احلركة على الطرقات ونستقبل شكاوى واقتراحات املواطنني

استخدام اخللطة احلديثة في فرش اإلسفلت

من أعمال شبكة الصرف تنفيذ شبكات الكهرباء والهاتفمن أعمال أعمدة اإلنارة العمل طبقا للمواصفات والشروط

العمل وفق املواصفات املطلوبةمن أعمال فرش اإلسفلت

ملشاهدة الڤيديو
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املزيد لـ «األنباء»: فتح باب التسجيل
ملكافأة اخلريجني وبدل العمل عبر «الواتساب»

بشرى شعبان

الرسمي  الناطق  أعلنت 
باسم الهيئة العامة للقوى 
العاملة مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم أسيل املزيد 
في تصريح لـ «األنباء» عن 
آلية  العامة  الهيئــة  وضع 
الستقبال طلبات تسجيل 
مكافــأة اخلريجــني وبدل 
البحث عــن عمل والفرص 

الوظيفية.
وقالت املزيد ان استقبال 

الطلبات سيكون عبر الواتساب بعد أخذ 
http: Murphy. موعد عبر املوقع االلكتروني

kw/Pages/Appointment/
Default.aspx، حيث تكون 
املراجعــة في يوم املوعد، 
وسيتم الرد من قبل املوظف 
خالل الدوام الرسمي، على 
أن تكون املعاملة مستوفية 
والقــرارات  املســتندات 
الالزمــة من األحــد حتى 
اخلميس، مشــيرة الى أن 
التخلف عن املوعد احملدد 
يتطلب أخذ موعد جديد عن 
طريق املوقع االلكتروني 
للهيئة، موضحة أن تغيير 
املواعيد غير متاحــة بالظروف الراهنة 

إال إلكترونيا.

أسيل املزيد

انتقل إلى رحمة اهللا تعالى األخ والصديق 
ســليمان فهد الرجيب الذي جمع بيني وبينه 
طيب العشرة لسنوات طويلة، وكان نعم األخ 
والصديق في أخالقه وتعامله مع اجلميع سواء 
أهل بيته أو أصدقاؤه وحتى الذين عملوا معه، 
فهم فقدوا إنســانا لم تخرج عنه الزلة يوما 
جتاه اآلخرين. شخصيا، تلقيت نبأ وفاة األخ 
أبوعبداللطيف بحزن وأسى وألم باعتباره من 
املقربني لي شخصيا، وهو كان نعم األخ الكرمي 
والصديق الوفي، رحمه اهللا، حيث كنت على 
اتصال يومي معه، وال شــك أنني فقدت هذا 
األخ الذي ال ميكن أن أعوضه أو أنساه يوما. 

لقد كان أبو عبداللطيف طيبا ومحبا للكل، وفي 
كل مكان يجلس فيه باعتباره من احملبني لعمل 
اخلير وهو الــذي كان من أوائل العاملني في 
إذاعة الكويت، وكان إنسانا حساسا في عواطفه 
يحزن حلزن اآلخرين ويفرح لفرحهم، وطيلة 
صداقتــي معه لم يكن إال ذلك الرجل املرهف 
الذي دائما ابتســامته ال تفارقه. أدعو اهللا أن 
يرحم أخي وصديقي الغالي سليمان الرجيب 
ويثبته عند السؤال ويجازيه بحسناته إحسانا، 
وأشاطر أهله وأسرته الكرمية وعائلته الفاضلة 
بأحر التعازي، وال يسعنا إال القول (إنا هللا وإنا 

إليه راجعون).

رثاء

سليمان الرجيب.. 
األخ والصديق

محمد إبراهيم املعجل

الفوزان لـ «األنباء»: السماح للكويتيني بالعودة 
حتى لو كانوا في الدول الـ ٣١ احملظورة

ثامر السليم

أكــد مديــر عــام اإلدارة العامــة 
للطيران املدني م.يوسف الفوزان أن 
الكويتيني مسموح لهم بالدخول إلى 
البالد في أي وقت حتى لو كان في الـ 
٣١ دولة احملظور السفر منها واليها 
بشرط إحضار شهادة PCR وال يكون 
قــد مضى عليها اكثر من ٧٢ ســاعة، 
داعيا املسافرين الى التريث خالل هذه 
املرحلة ألننا ال نعلم ما هي األوضاع 

في املستقبل.
وأشــار الفــوزان فــي تصريــح 
خاص لـ «األنباء» إلى أن الســلطات 
الصحية طالبت بضرورة إيقاف السفر 
من والــى ٣١ دولة لتفشــي ڤيروس 
كورونا، مشــيرا الى أن هناك دراسة 
لهذه القرارات كل ١٠ أيام وتتم إعادة 
تقييمها وفقا للوضع الصحي، مؤكدا 
أن قرار املنع محل تقييم لدراسة عودة 
القادمني من هذه الدول، مشددا على أن 
القرار ليس مقصودا به دولة معينة 
والقادمني للكويت من الدول احملظورة 

أعمار محــددة يحق لها الســفر، بل 
السفر متاح للجميع شريطة تطبيق 
الشــروط ســابقة الذكر فيما يتعلق 
بشهادة PCR والتأمني الصحي، الفتا 
الى أنه كانت هناك حوالي ٤٠٠ رحلة 
يوميا بني إقالع ووصول في السابق 
واآلن مت تقليص العدد إلى ١٠٠ وذلك 

حسب اخلطة املوضوعة، حيث تتم 
دراسة القرارات وإعادة تقييمها حسب 

الوضع الصحي العاملي.
وشــدد على أن جميع اإلجراءات 
االحترازية من تباعد وارتداء الكمامات 
مطبق مبطار الكويت بشكل صارم، 

ونفس األمر داخل الطائرات.

شريطة إحضار شهادة PCR ال يكون قد مضى عليها أكثر من ٧٢ ساعة

م.يوسف الفوزان

إميان العمر

ميكنهم السفر ألي دولة أخرى واملكوث 
بها ١٤ يوما ثم العودة للكويت، مبينا 
أن «الطيران املدني» تقوم بالتنسيق 
مع املنظمات الدولية بشكل متواصل 
وهناك نشرات تتم ترجمتها وتعقيم 

يومي ملطار الكويت الدولي.
وأشــار إلــى أن األمتعة املمنوعة 
على الطائرة هي حقيبة «الهاند باج» 
فقط واحلقيبة النسائية مسموح بها 
علــى الطائرة، الفتا إلى انه ال توجد 

مت الفائزين في برنامج كن لريادة األعمال «لوياك» كرَّ
اختتمت مؤسسة «لوياك» الفترة 
األولى من برنامج كن لريادة األعمال 
االجتماعيــة «أوناليــن» والــذي مت 
تقدميه بالتعاون مع كلية بابســون 
األميركيــة الرائــدة في مجــال ريادة 
األعمال على مستوى العالم وبرعاية 
الراعي البالتيني بنك الكويت الوطني، 
والراعي الذهبي شركة زين الكويت، 
والراعــي املســاند شــركة أجيليتي، 
بحيث مت تقدمي البرنامج عبر تطبيق 
«زووم» على أن تقدم الفترة الثانية 
من البرنامج في التاسع من أغسطس 
املقبــل. في هذا الصــدد، قالت نائبة 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في «لوياك» فادية املرزوق «لم أتخيل 
في يوم أن ألقي كلمة بدون ان يكون 
أمامــي جمهور حقيقــي، ولم أتخيل 
في يــوم أن ألقي كلمة وأنا في غرفة 
املعيشة، لكننا في هذه الظروف تعلمنا 
أن نكون مرنني، تعلمنا أن احلدود بني 
الدول ما هي إال حدود بالفكر، فال ميكن 
أن نتجاهل شيئا يحصل في بلد آخر 
ألن هــذا البلد بعيد عنا بل ســنتأثر 
وبسرعة وهذا ما حصل لنا جميعا».

وتابعــت «العالــم أجمــع انشــل 
فتوقفت املصانع واملؤسسات واملدارس 
واحملــالت، وتأثر االقتصــاد العاملي 
والــكل اضطــر ألن يعمل مــن بيته، 
ولوياك كانت ســباقة في ذلك، فمنذ 
األيام األولى اجتهد فريق لوياك على 
تطوير البرامــج وحتويلها أونالين، 
ومع استخدام التكنولوجيا استطعنا 
أن نحول املصاعب إلى فرص، فقد كانت 
فرصة لتوحيد اجلهود بني العاملني في 
لوياك الكويت وبقية األفرع في لبنان 
واألردن واليمن، وكانت فرصة لتحويل 

التدريب والبرامج إلى أونالين».
وأضافت: هــا نحن اليوم جنتمع 
لنحتفل بنهايــة برنامج كن أونالين 

العالقــات العامــة في بنــك الكويت 
الوطني يعقوب الباقر أن بنك الكويت 
الوطني فخور مبخرجات هذا البرنامج 
الذي استمر بتوفير إمكاناته للطالبات 
والطلبــة، وبالرغــم مــن الظــروف 
االســتثنائية التــي ميــر بهــا العالم 
بســبب انتشــار وباء «كوفيد ـ ١٩»، 
فإن البرنامج استمر بتوفير خبراته 
للشباب من خالل تدريبات وورش عمل 
أونالين كانت لبنك الكويت الوطني 

فرصة املشاركة فيها.
ولفت الباقر إلى أن مشــاركة بنك 
الكويت الوطني في برنامج كن تأتي 
انطالقا من شــراكته االســتراتيجية 
مع لوياك ودعمه املستمر لنشاطاتها 
التدريبيــة الهادفــة، وإميانه بأهمية 
توفير الدعم للشــباب وحتفيزهم ملا 
لذلك مــن تأثير في تعزيــز التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة على حد 

سواء.
قصص جناح

علــى صعيد متصل، قال الرئيس 
التنفيذي للعالقــات واالتصاالت في 
زين الكويت وليد اخلشتي: مع اختتام 
املرحلة األولى من برنامج كن لريادة 

األعمال االجتماعية، ملســنا الشــغف 
الكبير لدى الطلبة والطالبات املنتسبني 
للبرنامج لتعلم مهارات ريادة األعمال 
املختلفــة، فقد بذلــوا جهدا رائعا في 
تطوير مهاراتهم واالستفادة من وقتهم 
في املنزل لالستثمار في أنفسهم، كما 
أود أن أوجه شــكري للمرشدين من 
شــباب «لوياك» الذين قاموا بتمكني 
الطلبــة والطالبــات املشــاركني مــن 
اكتشــاف طاقاتهــم وحرصــوا على 
قيادتهم نحو النجاح على الرغم من 
الظروف احلالية، ونحن في انتظار ما 
يخبئه برنامج كن من قصص جناح 

جديدة في مراحله املقبلة.
مواصلة الدعم

في هذا الصدد، قالت رئيس مجلس 
إدارة «أجيليتــي» هنــادي الصالح: 
تســتثمر أجيليتــي باســتمرار في 
مبادرات التعليم وبرامج محو األمية 
الرقمية على مستوى العالم، ونحن 
نفخر بدعمنا لشركائنا احملليني في 
مقرنا الرئيسي بالكويت، ويواصل 
برنامــج لويــاك لريــادة األعمــال 
االجتماعيــة «كن» حتقيق جناحات 

ال تصدق على مر السنني.

مت تقدميه بالتعاون مع كلية «بابسون» األميركية وبرعاية من بنك الكويت الوطني و«زين» و«أجيليتي»

عدد من املشاركني في احلفل عبر األونالين

جانب من االجراءات التنظيمية في املطار

مبشاركة ٣٢ طالبا والذين يتنافسون 
اليوم من خالل ٧ مشــاريع، كل ذلك 
حتقق بسبب ثقتنا بقدراتنا وخبراتنا 
التــي بنيناها يوما بعد يــوم ابتداء 
من سنة ٢٠٠٢، وثقتنا بكل من يعمل 
حتت مظلة لوياك بأقسامها املختلفة 
بدءا بقسم التدريب وقسم التسويق 
وبقية األقسام، عملوا جميعا كفريق 
واحد وبروح واحدة ورؤية واضحة، 

فشكرا لهم.
ملكة االبتكار

من جانبها، قالت مديرة برنامج كن 
لريادة األعمال االجتماعية ورئيســة 
قســم التدريب والتطوير في لوياك 
الكويــت إميــان العمــر «نهــدف من 
خالل هــذا البرنامج إلى إطالق ملكة 
االبتكار واإلبداع لدى الشباب وتعزيز 
مهارات القيادة واملبــادرة لديهم من 
جهــة وتوعيتهــم بأهمية املشــاركة 
املجتمعية وتعزيز احلس باملسؤولية 
جتاه أنفسهم ومجتمعاتهم، فالبرنامج 

يعكس القيم التي نتبناها».
شراكة إستراتيجية

مــن جانبه، أكــد مدير فــي إدارة 

كمال يسأل عن نظام األرشفة اإللكترونية للوثائق واملخططات
البلدي د.حسن  قدم عضواملجلس 
االلكترونية  كمال سؤاال عن األرشفة 

للوثائق واملخططات. 
وقال كمال في ســؤاله: لألرشفة 
االلكترونيــة أهمية كبيــرة في حفظ 
العمل  املستندات وتســهيل إجراءات 
وتوثيق احلقوق، واســتنادا إلى املادة 
٤٧ من القانون ٣٣ لســنة ٢٠١٦ بشأن 
بلدية الكويــت، والتي تنص على انه: 
«يلتزم اجلهاز التنفيذي خالل ســنة 
من تاريــخ صدور هذا القانون باتخاذ 

كل اإلجــراءات الالزمة لتحديث نظام 
احلفظ لديه للوثائق وامللفات واملكاتبات 
واخلرائط واملخططات باستخدام نظام 
األرشيف االلكتروني والقواعد الفنية». 
باإلجابة على  لذا يرجى تزويدنــا 

األسئلة التالية:
٭ ما مدى التزام اجلهاز التنفيذي بتنفيذ 
املادة ٤٧ من القانون ٣٣ لسنة ٢٠١٦ في 

نظام األرشيف اإللكتروني؟
٭ ملاذا لم يتــم االلتزام باملدة الزمنية 
(سنة من تاريخ صدور القانون)؟ وما 

هي املعوقات؟
٭ كم عدد العقود اخلاصة باألرشــفة 
اإللكترونية التي وقعتها بلدية الكويت؟
٭ يرجى تزويدنــا بتفاصيل كل عقد 
يتعلق باألرشــفة االلكترونية: اســم 
العقد ورقمه، تاريخ توقيع العقد، تاريخ 
املباشرة في تنفيذ األعمال، تاريخ االنتهاء 
من تنفيذ أعمال العقــد، وقيمة العقد 
االبتدائية، قيمة العقد النهائية باإلضافة 
إلى قيمة األوامر التغييرية إن وجدت في 

د.حسن كمالاملهام التي مت إجنازها بالعقد.

إزالة ١٩٦ إعالنًا مخالفًا في «مبارك الكبير»
أعلنــت ادارة العالقات العامة 
في البلدية عن قيام إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ممثلة في 
مراقبــة احملــالت واإلعالنات عن 
تنفيــذ جــوالت ميدانيــة خــالل 
األســبوع املاضــي، أســفرت عن 
توجيه ٣١ تنبيها وإزالة ١٩٦ إعالنا 

مخالفا بالشوارع وامليادين.

وفي هذا السياق أوضح مدير 
ادارة التدقيــق ومتابعــة خدمات 
البلديــة بفــرع بلديــة محافظــة 
مبارك الكبيــر ضيدان العدواني، 
املفتشــني مبراقبــة احملــالت  أن 
واإلعالنــات قاموا بتنفيذ جوالت 
ميدانية خالل الفترتني الصباحية 
املاضــي  األســبوع  واملســائية 
للتأكد من مــدى تطبيق احملالت 

لالشــتراطات والضوابط بالئحة 
احملالت واالعالنات.

 وأوضح العدواني ان اجلوالت 
أسفرت عن الكشف على ١٧٣ محال، 
وحتريــر ٨ مخالفــات متثلت في 
عدم االلتزام باالشتراطات الصحية 
باإلضافة الى توجيه ٣١ تنبيها، فيما 
تبــني التزام ١٣٤ محال بالضوابط 

واالشتراطات الصحية.

من جانبها، دعت إدارة العالقات 
العامــة املواطنــني واملقيمني الى 
االتصال على اخلط املباشــر ١٣٩ 
الذي يعمل على مدار الســاعة أو 
التواصــل عبر حســابات البلدية 
التواصــل  @kuwmun مبواقــع 
االجتماعــي أو عبــر الواتســاب 
٢٤٧٢٧٧٣٢ فــي حــال وجــود أي 

شكوى تتعلق بالبلدية.

دراسة دورية لقرارات املنع كل ١٠ أيام وإعادة تقييمها وفقًا لألوضاع الصحية املستجدة
القادمون من الدول احملظورة ميكنهم السفر ألي دولة أخرى واملكوث بها ١٤ يومًا
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الغامن يهنئ نظيره
في جمهورية سنغافورة 

بالعيد الوطني
بعث رئيــس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس البرملان في جمهورية ســنغافورة 
مرزوق الغامنتشوان - جني تان، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

«تنمية املوارد» تتسلم الردود احلكومية
على «تعديل التركيبة السكانية» نهاية األسبوع

سامح عبداحلفيظ

ناقشت جلنة تنمية املوارد 
البشــرية في اجتماعها أمس 
قضيــة التركيبة الســكانية، 
واستمعت الى عرض حكومي 
حول مشاكل التفاوت في اعداد 
اجلاليات واالجتار في البشر 
واخلــدم، اضافــة الــى آليات 

ملتابعة حلول هذه املشاكل.
وقال رئيس اللجنة النائب 
خليل الصالح، عقب االجتماع 

الذي عقــد بحضــور وزيرة 
الشؤون االجتماعية ووزيرة 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
مرمي العقيل، ان اللجنة طالبت 
اجلانــب احلكومــي مبنحهــا 
جداول زمنية محددة لتعديل 
التركيبة السكانية. واضاف ان 
اللجنة ستتسلم من اجلانب 
احلكومــي نهايــة االســبوع 
اجلاري الردود النهائية حول 
املقترحات املقدمة بشأن تعديل 
السكانية. واوضح  التركيبة 

العقيل وفريقها قدموا للجنة 
مشروعا به حلول ملشاكل اعداد 
اجلنسيات واالجتار بالبشر 
وغيرهــا، اضافة الــى آليات 

متابعة حلول هذه املشاكل.
وأشــار إلــى أن العــرض 
احلكومي اليــوم كان متميزا 
وقادرا على التنفيذ، الفتا إلى 
أن اللجنة طلبت من اجلانب 
احلكومي تقدمي القوانني التي 
يحتاجونها خالل هذا االسبوع 
لتتم املوافقة عليها في املجلس.

الصالــح ان توزيــع االوزان 
بني اجلاليات ســيجعل هناك 
استقرارا من الناحية األمنية 
نتيجة تناسب وقرب االعداد 
من بعضها، اضافة الى جتنب 
التفوق الكاسح جلالية معينة 
علــى اجلاليات األخــرى في 

العدد.
واضاف الصالح ان اللجنة 
وصلــت الــى مرحلــة تــكاد 
تكون نهائية فيما يخص هذا 
امللــف، الفتا الــى ان الوزيرة 

توزيع األوزان بني اجلاليات سيجعل هناك استقراراً من الناحية األمنية

اعضاء اللجنة ود.بدر املال خالل االجتماعمرمي العقيل ومبارك احلجرف واسامة الشاهني وخليل الصالح ود.محمد احلويلة اثناء االجتماع

«اإلفالس اجلديد»: جذب االستثمارات احمللية واخلارجية
رشيد الفعم

أحالت احلكومة إلى مجلس 
األمة مشروع القانون اجلديد 
اخلاص باإلفالس والذي يهدف 
الــى حتســني بيئــة األعمال 
في البــالد ومعاجلــة قضايا 
التفليســة واحملافظــة علــى 

الشركات التجارية.
املشــروع  نــص  وجــاء 
الــذي حصلــت  احلكومــي، 
«األنبــاء» على نســخة منه، 

كالتالي:
أهم أهداف املشروع

٭ تعظيــم عوائــد الدائنــني 
وحتصيــل القــدر األكبر من 
أموالهــم، حيــث ان معــدل 
التفليســات في الكويت يقدر 
بـــ ٤٫٢ ســنوات والتحصيل 
هو ٣٢٪ من الدين، مقارنة مع 
سنغافورة املصنفة ٢٨ والتي 
ال تتجاوز مدة التفليسة لديها 
سنة ويتم حتصيل ما معدله 

٨٨٪ من الدين.
٭ حتســني بيئــة األعمال في 
الكويت وخلق نظام قانوني 
جاذب لالســتثمارات احمللية 

واالجنبية.
٭ احملافظــة على الشــركات 
التجاريــة وتوفيــر االنظمة 
واآلليات المكانية استمرارها، 
وذلــك مــن خــالل التســوية 

الوقائية واعادة الهيكلة.
٭ حماية أصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة بتقليص 
املدد املنصوص عليها بالقانون.

أهم خصائص املشروع

١ـ  اســتحداث القانون نظامي 
التســوية الوقائيــة واعــادة 

الهيكلة.
ادارة مختصــة  انشــاء  ـ   ٢
باإلفــالس علــى غــرار ادارة 

التنفيذ.
٣ ـ اعطــاء اجلهــات الرقابية 
مثل البنــك املركــزي وهيئة 
اســواق املال املرونة الالزمة 
لوضع قواعد خاصة فيهم فيما 
يتعلق بحاالت االفالس نظرا 
خلصوصية اجلهات اخلاضعة 

لهم.
٤ـ  إلغــاء دور ادارة اخلبــراء 
في عملية االفالس واستبدالها 

بلجنة االفالس.
٥ـ  سرعة االجراءات مع متكني 
اطراف االفالس من االستفادة 
مما يعرف بـ «غرفة البيانات» 

أعضاء على االقل من االشخاص 
الذين يجوز لهم القيام مبهام 

األمناء وفقا لهذا القانون.
األنظمة القانونية في ظل مشروع 

القانون

٭ التسوية الوقائية: إجراءات 
تهدف إلى اتفاق املدين ودائنيه 
على مقترح التسوية الوقائية 

وفقا ألحكام هذا القانون.
٭ إعــادة الهيكلــة: إجراءات 
تهدف إلى اتفاق املدين ودائنيه 
علــى خطــة إعــادة الهيكلة، 
مبســاعدة امني اعادة الهيكلة 
واشراف قاضي االفالس وفقا 

ألحكام القانون.
٭ اإلفالس: إجــراءات تهدف 
إلى تسوية ديون املدين جتاه 
دائنيــه تســوية جماعية من 
خالل تصفية أمواله وأعماله 
وتوزيع ناجت التصفية عليهم 

وذلك وفقا لهذا القانون.
آليات األنظمة التي تبناها مشروع 

القانون

التسوية الوقائية

٭ يقــدم املديــن الطلب ومن 
ثــم تعــرض خطة التســوية 
على القاضي وجلنة الدائنني 
والتصويــت علــى مقتــرح 
التسوية مقتصر على الدائنني 
ومــن  باملقتــرح  املتأثريــن 
املمكن أن يشــمل ذلك الديون 

املضمونة.
٭ ال يترتب على صدور قرار 
افتتــاح اجــراءات التســوية 
الوقائية وقف العقود السارية 

أو حلول آجال الديون.
٭ يقوم املديــن بإعداد خطة 
التسوية خالل مدة ال تتجاوز ٣ 

إعــادة الهيكلة حتت إشــراف 
االمــني خالل مــدة ال تتجاوز 
ثالثــة أشــهر قابلــة للتمديد 
مبوافقة قاضي اإلفالس شريطة 
موافقة االغلبية املطلوبة على 
أي متديد في حال جتاوز املدة 

٦ أشهر.
٧ - ميكــن أن يتم بيع كل أو 
جزء مــن أمــوال املدين على 

أساس «نشاط قائم».
٨ - يتم عــرض اخلطة على 
الدائنــني للموافقــة عليها أو 
رفضهــا مــن خــالل االغلبية 
املطلوبــة ويتــم إخطار ادارة 
اإلفــالس وفــي حالــة رفض 
اخلطــة يتــم انهاء إجــراءات 

اعادة الهيكلة.
شهر اإلفالس

افتتــاح اجــراءات شــهر  ٭ 
اإلفالس تبدأ مع قاضي اإلفالس 
وحكم شهر اإلفالس يصدر من 
محكمة اإلفالس، ويتضمن طلب 
االحالة تقريرا مبا مت بالطلب 
مع بيــان األســانيد الواقعية 

والقانونية للقرار.
٭ ميكن بيع أموال املفلس على 

أساس «نشاط قائم».
٭ يضع األمني خطة لتصفية 
أموال املفلس وتوزيعها ويتم 
عرضها على الدائنني، وفي حال 
احلصول على االغلبية املطلوبة 
وفي حال عدم املوافقة تعتبر 
اخلطة مرفوضــة. وفي حال 
اعتمادها من الدائنني تعرض 

على قاضي اإلفالس.
مصير التفليسة

٭ اقفال التفليســة في حالة 
عــدم كفايــة االمــوال ويحق 
للدائن اتخاذ اجراءات الدعاوى 

الفردية.
٭ انتهــاء التفليســة يتم في 
حالة ســداد كل ديون املفلس 
او مت ايداع مبالغ وكفالة بنكية 
تكفي لســداد ديــون املفلس، 
ويتم االنتهاء من خالل تقرير 

يصدر من االمني.
ابــرام الصلــح: يعــرض  ٭ 
املفلس او االمني الصلح على 
الدائنني واما تتم املوافقة عليه 
باالغلبية املطلوبة او رفضه 
وفي كل االحــوال يتم اخطار 

ادارة االفالس.
هناك حالتــان يبطل بهما 

الصلح:
١ـ  في حالة اخفاء املوجودات.

٢ ـ التدليس.

اشهر، ويجوز متديد هذه املدة 
مبوافقة قاضي اإلفالس شريطة 
موافقة األغلبية املطلوبة على 

أال جتاوز املدة ٦ اشهر.
٭ يجــب موافقــة األغلبيــة 
املطلوبــة للتصديــق علــى 
مقتــرح التســوية، كما يجب 
توافر معايير العدالة للدائنني 

املتأثرين وهذه املعايير.
٭ ميكن للدائنني املتأثرين غير 
املوافقني التظلم من هذا القرار.

٭ يجوز أن يتم إنهاء مقترح 
التســوية الوقائية بناء على 
املديــن، وال يترتــب  طلــب 
التسوية  إنهاء إجراءات  على 
الوقائية إلزام الدائنني برد ما 
قبضــوه وتخصم مــن قيمة 

ديونهم.
 إعادة الهيكلة

١ - يقدم املدين أو الدائنون أو 
اجلهات الرقابية طلب افتتاح 

إجراءات إعادة الهيكلة.
٢ - يشــترط أن تكون أعمال 
املدين قابلة لالســتمرار وفقا 
للمادة ١ من مشروع القانون.

٣ - ينتج عن فتح قرار افتتاح 
إعادة الهيكلة وقف املطالبات 
اعتبــارا مــن اليــوم التالــي 
للموافقة الى تاريخ التصديق 

على خطة إعادة الهيكلة.
٤ - يبقــى املديــن فــي حالة 
افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة 
قائما بأعمالــه وإدارة أمواله 

حتت إشراف األمني.
٥ - يتم تعيــني األمني جلرد 
الديون وحتقيقها ويودع قائمة 
الديــون لــدى ادارة اإلفالس، 
ويحق للمديــن وأي دائن أن 

يتظلم من القائمة.
٦ - يقوم املدين بإعداد خطة 

«األنباء» تنشر نص مشروع القانون احلكومي احملال إلى املجلس

.Data Room
٦ ـ تشــكيل جلنة إفالس من 
ذوي اخلبرة املالية واالشخاص 
تختص باالشراف على اجراءات 
واالفــالس  الهيكلــة  اعــادة 
الديــون  بشــأن  والصلــح 

اخلاضعة الشراف اللجنة.
٧ ـ اعفــاء الديــون اخلاصــة 
باملشاريع املتوسطة والصغيرة 

بضوابط.
األشخاص اخلاضعون ألحكام 

مشروع القانون

١ ـ كل شــخص طبيعي تثبت 
له صفة التاجر.

٢ـ  الشركات الكويتية، وفروع 
الشركات االجنبية، فيما عدا 

شركات احملاصة.
٣ـ  انظمة االستثمار اجلماعي 
التــي تتمتــع بالشــخصية 

االعتبارية.
الالعبون الرئيسيون في مشروع 

القانون اجلديد

٭ األمــني: يعــني مــع قبــول 
طلب افتتاح اجــراءات اعادة 
الهيكلة او شهر االفالس (في 
ظل قواعد هيئة اســواق املال 
شخص اعتباري - يقابل مدير 

التفليسة بالقانون احلالي).
٭ املراقــب: يعــني مــن قبــل 
القاضي ـ من تلقاء نفســه أو 
بناء على طلب ذوي الشــأن ـ 
ملتابعة أعمال املدين أو األمني 
وإجراءات التسوية الوقائية أو 
إعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس.

٭ املفتش: يعني في حال تقدمي 
طلــب من قبــل ذوي الشــأن 

للتفتيش في أعمال املدين.
٭ جلنة اإلفالس: تشكل بقرار 
مــن الوزير، تتكون من ثالثة 

مقارنة بني القانون احلالي ومشروع القانون
مشروع القانونالقانون احلالي

لم يسمح إال بخيار واحد حماية الكيانات االقتصادية
للمدين وهو شهر اإلفالس

تبني نظامي التسوية الوقائية 
وإعادة الهيكلة

املشروعات املتوسطة 
والصغيرة

لم يراع املشروعات املتوسطة 
والصغيرة

تبني أحكام خاصة للمشروعات 
املتوسطة والصغيرة

ال توجد محكمة مختصةاالختصاص القضائي
إنشاء محكمة إفالس تختص 

دون غيرها بالبت في املنازعات 
التي تنشأ عن اإلفالس

املعايير الفنية للمسؤولني 
ال يوجد أي معاييرعن التفليسة

اشترط مجموعة معايير بحد 
أدنى من خالل هيئة أسواق 

املال

احلرمان من احلقوق السياسية املمارسة السياسية
يشمل جميع املفلسني

احلرمان من احلقوق السياسية 
يشمل املفلس بالتدليس

العدساني يطالب بإقالة املقصر
من الوزراء في ملف «غسيل األموال»

طالــب النائــب ريــاض 
العدســاني ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد باتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة جتاه ملف غســيل 
األموال، ومحاســبة املقصر 
من الوزراء حيال هذا امللف 
وإقالته من احلكومة.  وقال 
العدســاني فــي تصريــح 
أمــس إن  مبجلــس األمــة 
الــوزراء حتــت  «رئيــس 
االختبــار احلقيقــي ألخــذ 
اإلجــراءات الالزمة، ويجب 

أن تكــون لديه رقابــة ذاتية علــى الوزراء 
ومحاسبتهم وإقالة املقصر منهم». وأضاف 
«من املفترض على رئيس الوزراء اإلشراف 
على جميع الوزراء املختصني وذلك حســب 
املادة ١٢٧ من الدستور ومراقبة أدائهم، مبينا 
أن لديه جزءا من التقرير الذي يؤكد أن وحدة 

التحريــات املالية لم حتول 
امللف كامال إلى النيابة بسبب 
تراخــي وزيــر املالية براك 
العدساني  الشيتان». وأكد 
أنه إذا منحت الثقة للوزير 
في جلســة التصويت على 
طلب طــرح الثقــة املقررة 
يوم األربعاء املقبل، فستقع 
املســؤولية الكبيــرة علــى 
رئيــس الوزراء مــن خالل 
املســاءلة واالســتجواب». 
وشــدد على أنه لن يتهاون 
أو يتراخى، وسيتعاون فقط 
للمصلحة العامــة التي تقتضي إقالة وزير 
املالية، تطبيقا للدستور والقانون واللوائح 
املعمول بها.  وقال العدســاني «أخطر شيء 
ميكن أن نواجهه أن يصبح الفساد أمرا عاديا، 
وهذا األمر غير مقبول لدينا، ويجب محاسبة 

كل شخص جتاوز قوانني الدولة».

رياض العدساني

حماد:  «معاجلة آثار كورونا» 
كان فرصة لدعم العمالة الوطنية

قال النائب سعدون حماد 
إن مشــروع قانون معاجلة 
اآلثار الناجمــة عن جائحة 
كوفيد ١٩ على سوق العمل، 
يعالج أوضــاع العمالة في 
القطاع اخلاص، وال يشمل 
جميع موظفي الدولة، مؤكدا 
ان املشــروع كان فرصــة 
لتعديل التركيبة السكانية 

ودعم العمالة الوطنية.
فــي  حمــاد  وأوضــح 
تصريح مبجلس األمة أمس 
أن املشــروع يعالج أوضاع 

العاملني في القطاع اخلاص من العمالة 
الوطنية وعددهم ٧١ ألفا و٨٠٠ موظف 

كويتي، وكذلك العاملون األجانب.
واعتبر ان املشروع كان فرصة للتخلص 
من مليون و٦٥٠ ألف عامل أجنبي في القطاع 
اخلاص من خالل تخفيض الرواتب أو انهاء 
العقود. وبني ان املادة الثانية من املشــروع 
تصب في صالح العمالة الوطنية بنصها على 
«زيــادة الدعم املقرر علــى العمالة الوطنية 
وفق القانون رقم ٢٠٠٠/١٩ املعدل بقانون رقم 
٢٠٠٣/٣٢ نتيجة تطبيق احكام املاده السابقة 
مبقدار الفرق بني االجر الفعلي املستحق عند 
تطبيق هذا القانون واالجر بعد تخفيضه».

وأضــاف انه وفقا لنص هــذه املادة فان 
املواطن الذي يحصل على راتب ٢٠٠٠ دينار 
في القطاع اخلاص ومت تخفيضه ألف دينار 
فإن الدولة تدفع الفرق، مشيرا الى ان «هذا 
القانون مؤقت وليس دائما وتنتهي مدة العمل 
به مبجرد االعالن عن انتهاء جائحة كورونا».

وبني حماد ان مشروع القانون نوقش في 
اللجنة املالية ومت التصويت عليه باالجماع 
وكذلــك صوت عليــه باإلجماع فــي اللجنة 
الصحية، مبينا انه مت دراســة كلفته املالية 
وأجريت دراسة على جميع احللول التي قامت 
بها دول العالم بهذه اجلائحة، توصلت إلى ان 
أفضل التدابير هي ما تقوم بها دول اخلليج.
وبــني ان الدراســة تناولــت دســتورية 

تخفيض اجــر العامل غير 
الكويتي وانتهت اللجنة الى 
عدم دســتورية التمييز في 
العاملــني اخلاضعني لنظام 
القانون اال في حالة تطبيق 
التخفيض على الكل واضافة 
مــادة ثانيــة حتمــي فيهــا 
املواطن الكويتي، الفتا الى ان 
دول اخلليج خفضت رواتب 
الوافدين وعوضت  جميــع 

املواطنني.
وأضاف حماد ان اللجنة 
املالية درســت ايضــا كلفة 
تعويض املواطنني ووجدت 
انها ٢٤٠ مليون دينار ولذلك 
فان الكلفة جاهزة والتقرير جاهز، مؤكدا ان 
رفــض القانون حرم املواطــن من تعويض 
أعمالهم املتوقفة. وأكد ان اكثر فئة متضررة 
من عدم إقرار القانون هم اصحاب املشروعات 
الصغيره واملتوســطة والذين اشــتكوا في 
اللجنة املالية من أعبائهم املالية، موضحا ان 
فكرة مشــروع القانون كانت تتمحور حول 
تخفيــض رواتب اجلميع وحتميــل الدولة 
الفــارق املخفض كما هو معمول به في دول 
اخلليج. واعتبر ان ما حصل في التصويت 
ليس في انه يشــمل جميع موظفي الدولة، 
والصحيح انه يتعلق بالعاملني في القطاع 
اخلاص ومنهم العاملون في البنوك وشركات 
التأمــني واالتصاالت وعقود القطاع النفطي 

للمقاولني وباقي االنشطة.
ورأى حماد ان تصويت املجلس ضد هذا 
القانون جاء حلماية مليون و٦٥٠ الف وافد، 
مؤكــدا انهــا كانت فرصة لتصفيــة العمالة 

السائبة وتعديل التركيبة السكانية.
من جانب آخر، قال حماد ان دول اخلليج 
سبقت الكويت في معاجلة تخفيض رواتب 
غير املواطنني وانهاء العام الدراسي وتطبيق 
التعليم عن بعد، معربا عن اسفه بان وزير 
التربية ظل ملده خمسة شهور يدرس املوضوع 

ليعود بعدها وينهي العام الدراسي.

سعدون حماد

السبيعي:  استجواب «التربية» األسبوع اجلاري
سلطان العبدان

دعــا النائــب احلميــدي 
السبيعي وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي د.ســعود 
إلــى االســتعداد  احلربــي 
الذي  ملواجهة االســتجواب 
ســيتقدم لــه خــالل األيام 
املقبلة، مؤكدا أن االستجواب 
املزمــع تقدميه يوم الثالثاء 
أو األربعاء يحوي معلومات 
صادمة. واستغرب السبيعي، 
في تصريح صحافي مبجلس 

األمة، عدم صحوة وزارة التربية إال 
مســاء أمس حينما أصــدرت إعالنا 

بقبول أبناء الكويتيات، ونشرت في الصحف 
الصــادرة صبــاح اليوم (امــس) إعالنا عن 
وجود درجات وظيفية شاغرة األولوية فيها 
للكويتيني وأبناء الكويتيات ثم اخلليجيني 
في بعض التخصصات. وقال ان هذه الوزارة 
إما أنها رضخت خوفا من االســتجواب وإما 
أنها تكــذب على الناس، موضحا ان الوزارة 
لم تلتــزم بإعالنها الذي أصدرته قبل أربعة 
أيام والذي طلبت فيه حضور املسجلني في 
شــهر فبراير املاضي إلجراء املقابلة وذكرت 
فيه أنها ال تستطيع حتديد العدد الذي سيتم 
توظيفه إال بعد دوام الهيئة التدريسية. وكشف 
الســبيعي عن علمه باحلوار الــذي دار بني 
وكالء وزارة التربيــة، والذي مت االتفاق فيه 
على نشر اإلعالن من أجل جتاوز االستجواب 
ليتم بعد ذلك «تسقيط» املتقدمني للوظائف 
من الفئات التي يفترض أن تكون لها األولوية 

ومن ثم االستعانة بوافدين 
لشغل هذه الوظائف. واضاف 
السبيعي ان وزارة التربية 
تلعب مبصائر الناس، مؤكدا 
ان وزير التربية ال يستحق 
أن يبقى مبكانه يوم واحد، 
خاصــة انــه لــم يتجــاوب 
على مدى ٨ أشهر مع جلان 
التحقيــق والنواب والناس 
وأخيرا رضخ عندما علم أن 
االستجواب حقيقي. وبني أنه 
عندما جاءه أحد األشخاص 
لعمــل تســوية مــع الوزير 
اشــترط أن يصــدر الوزير 
أوال قرارا مبنع االســتعانة 
بالوافدين في السنة الدراسة ٢٠٢١/٢٠٢٠ وأن 
يلتزم به ومن بعدها يتم االتفاق على اإلعالنات 
ولكن الوزير رفض، وقال انه ال يستطيع أن 
يصدر قرارا مبنع االستعانة بالوافدين. وتابع 
السبيعي مخاطبا الوزير «لذلك االستجواب 
واصلك واصلك وســأقدمه يــوم الثالثاء أو 
يوم األربعاء املقبل وهناك أخبار ومعلومات 
صادمة»، مستطردا بالقول «سيرى الشعب 
عندما يصعد الوزير املنصة يوم ١٨ أغسطس 
من الــذي كان يراوغ طــوال الفترة املاضية 

ويهدم مصالح الناس».
وطالب السبيعي وزير التربية بالتركيز 
على مواد االســتجواب عند صعوده املنصة 
وعدم تضييــع وقت االســتجواب بقصيدة 
وشعر، مؤكدا انه سيكشف كل متخاذل يقف 
مع الوزير ضد أبناء الشــعب الكويتي ألجل 

مصالح ضيقة.

احلميدي السبيعي

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

عسكر لفصل اللجنة الطبية للعالج باخلارج
لـ «احلرس الوطني» عن نظيرتها بـ «الدفاع»

تقدم النائب عسكر العنزي 
باقتراح برغبة قال في مقدمته: 
رغم كثرة طلبات منتســبي 
الوطنــي للعــالج  احلــرس 
باخلــارج إال أنه ال توجد إال 
جلنة طبيــة واحدة لفحص 
تلك املعامــالت وتوجد تلك 
اللجنة بوزارة الدفاع، حيث 
ال توجد في احلرس الوطني 
جلنة طبية مســتقلة للنظر 
في معامالت منتسبيها طالبي 
العالج في اخلارج، وبالتالي 

ترسل احلرس الوطني امللفات 
اخلاصة بهذا الشأن إلى اللجنة 
الطبية اخلاصة بوزارة الدفاع، 
األمر الذي يتسبب في كثير 
من األحيان في تأخير إجناز 
بعــض املعامــالت التــي قد 
يحتاج أصحابها إلى الســفر 
للعالج في اخلارج بالسرعة 

القصوى.
ونظــرا لكثــرة معامالت 
العــالج باخلــارج بوزارتي 
الداخليــة والدفاع واحلرس 

الضغط على اللجنة احلالية 
بوزارة الدفاع، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
الطبية  اللجنــة  «فصــل 
للعــالج باخلارج ملنتســبي 
العامــة للحــرس  الرئاســة 
الوطني عــن اللجنة الطبية 
للعــالج باخلارج ملنتســبي 
وزارة الدفاع، بحيث تكون لكل 
جلنة طبية مستقلة تفحص 
طلبات منتسبيها الراغبني في 

العالج باخلارج».

الوطني فــإن الواقع العملي 
أثبــت أن مصلحــة املرضى 
تتطلب وجود أكثر من جلنة 
بحيث تكون لكل وزارة جلنة 
طبية مستقلة تفحص طلبات 
منتسبيها الراغبني في العالج 
باخلارج وذلك لإلســراع في 
امللفــات،  إجــراءات تدقيــق 
فضال عن مســاعدة املرضى 
من منتسبي احلرس الوطني.
اللجنتــني  فصــل  وألن 
ســيكون فيــه تخفيــف من  عسكر العنزي

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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استمرار حبس متهمي قضية 
النائب البنغالديشي إلى ٢٣ اجلاري

النصب على متقاعد في «الداخلية» 
بعقد ألومنيوم في األحمدي

وفاة مجهول الهوية خالل عبوره «اخلامس»

عبدالكرمي أحمد

أمــر قاضــي جتديــد احلبس أســبوعني 
لقيادي وزارة الداخلية وقيادي هيئة القوى 
العاملة ومرشح سابق والنائب البنغالديشي 
ومحاســب شــركته، على أن يعرضوا عليه 
مجددا في ٢٣ اجلاري للنظر في إخالء سبيلهم 

من استمرار حبسهم. ورفض قاضي جتديد 
احلبس طلبــات قدمها دفاع املتهمني بإخالء 
ســبيلهم. وكانت النيابــة العامة قد حققت 
مع املتهم األول «البنغالديشــي» ومحاسبه 
بتهم عدة أبرزها االجتار بالبشــر والرشوة 
فيما حققت مع اآلخرين بتهم تلقي رشاوى 

لتخليص معامالت شركته.

محمد اجلالهمة

وجه محقق مخفر شــرطة صباح األحمد 
الســكنية بتســجيل قضية نصب واحتيال 
وأخذت القضية رقــم ٥٢/٢٠٢٠ جنح، وذلك 
بعدما تقدم مواطن الى املخفر متهمًا شــركة 
ألومنيوم بالنصب عليه، وقدم تعاقدا يثبت 

قيامه بدفع مقدم.
واستنادا الى محتوى البالغ، فإن املواطن 
وهو من مواليد ١٩٧٤ متقاعد في وزارة الداخلية 
قــال إنه أبرم تعاقدا مع شــركة ميثلها وافد 

يدعــى (ا.ط) وال يعرف باقي بياناته، حيث 
اتفق معــه على تركيب أبواب ونوافذ لبيته 
في قطعة ٢ مبدينة صباح األحمد السكنية، 

وذلك منذ التاسع من يناير.
وأضاف: نظرا لظروف «كورونا» وتعطل 
املصالــح انتظرت ولكن بعــد امتناع معظم 
الشركات قمت بالتواصل مع الشخص الذي 
يفترض أنه مدير الشركة ولكن وجدت هاتفه 
مغلقا على الدوام، وأضاف: توجهت إلى مقر 
الشركة في األحمدي ولكنني وجدتها مغلقة 

ولم أستدل على مالكها.

نقلت جثة شخص مجهول الهوية يرجح 
ان يكون آســيويا إلى الطب الشــرعي وذلك 
عقب تعرضه للدهس من قبل شاب كويتي.

وقال مصدر امني ان شابا من مواليد ٢٠٠١ 
ابلــغ عمليــات الداخلية بأنه وخالل ســيره 

مبركبته على الدائري اخلامس مقابل منطقة 
العارضية فوجئ بشخص يعبر الطريق ولم 
يتمكن من احكام السيطرة على املركبة ليقوم 
بدهسه باخلطأ. يشار الى ان حدود السرعة 

على الدائري اخلامس تبلغ ١٢٠ كيلو مترا.

إحباط ضخ خليط من كيميكال وحبوب 
وشبو إلى السوق احمللي بضبط ٢ بدون

محمد اجلالهمة 

أحبط رجال االدارة العامة 
(ادارة  املخــدرات  ملكافحــة 
املكافحــة احمللية) ضخ كمية 
كبيرة تتجاوز الكيلو غرام من 
املواد املخدرة املتنوعة وسالح 
ناري وذلك بضبط شخصني 
من غير محددي اجلنسية وقد 
عثر بحوزة املتهمني على مبالغ 
مالية وهــي حصيلة بيع الى 
جانب املضبوطات من املخدرات 
وادوات البيع، وكانت معلومات 

وردت الــى رجــال املكافحة عــن اجتار احد 
األشــخاص مــن غير محددي اجلنســية في 
املواد املخدرة مبنطقة الساملية، وبعد الرصد 
والتحريات والتأكد من صحة املعلومات الواردة 
مت اخذ االذن القانوني وضبطه، وعند تفتيش 
املــكان مت العثور على ١٠٠٠ غــرام من مادة 
الكيميــكال و٥ غرامات من مادة احلشــيش 
و٥ غرامــات من مادة الشــبو وعدد ٢ قرص 
كبتاغــون وعدد ٢ قرص ترامادول وســالح 

عثر بحوزتهما على سالح وحصيلة بيع

املضبوطات من املخدرات والسالح الناري وحصيلة البيع

البحث عن مسلح أطلق النار من «كالشينكوف» على شابني

«املجّسم املقّنع» ينفذ رابع جرائمه في «الفحيحيل» 

املتهم بطعن عمته في «الظهر»: تناديني بكلمة غير الئقة!

سعود عبدالعزيز

شــرع رجال إدارة بحث 
وحتري محافظة األحمدي في 
البحث عن مسلح مجهول أقدم 
على سلب مواطنني بسالح 
نــاري نــوع كالشــينكوف 
وســلبهما ما بحوزتهما من 
مبالغ مالية وهاتفني ذكيني 

عبداهللا قنيص

أكد مصدر أمني أن تفريغ 
كاميرات سوق شعبي ومحل 
عصير وآخر للمالبس وبقالة 
اكد ان املتهم في اجلرائم االربع 
والتــي نفذت خــالل اقل من 
اســبوع هو ذات الشخص، 

سعود عبدالعزيز

سجلت قضية طعن شاب 
كويتــي مــن مواليــد ١٩٩٦ 
لشــقيقة والده في منطقة 
الظهر باعتبارها «شروع في 
القتل» وبتصنيف جنايات، 

٢٠٠٠ والثاني من مواليد ١٩٩٧ 
قاال في إفادتهمــا إنهما كانا 
داخل مركبة األول على طريق 
األرتال بعــد دوار جواخير 
كبد باجتــاه القاعدة، حيث 
قام شخص يســتقل مركبة 
يابانيــة بال لوحــات بطلب 
التوقــف منهما للمســاعدة، 
حيث أبلغهما أنه في حاجة 

التســور وحتطيم  طريــق 
حرز تقدم بها مدير ســوق 
شــعبي. وبحســب املصدر 
االمنــي فــإن وافدا ســوريا 
يعمل مديرا ألحد االســواق 
تقدم الــى مخفر الفحيحيل 
مشــيرا الى انه ولدى قيام 
املوظفني بالدخول الي السوق 

اجلنائية لالشــتباه في انه 
في حالة غير طبيعية.

واســتنادا الــى مصــدر 
امني فــإن عمليــات وزارة 
الداخليــة تلقت امس األول 
بالغا يفيد بتعرض ســيدة 
كويتية للطعن في منطقة 

املركبة التي كان على متنها 
وطلب منهما أن يســلماه ما 
بحوزتهما حيث أخذ منهما 
هاتفــني وحافظتــي نقــود 
ومفتاح مركبتهما والذ بالفرار 
إلــى جهة غير معلومة، ومت 
تسجيل قضية سلب بالقوة 
والشروع في القتل وحيازة 

سالح ناري.

املبالــغ  واالســتيالء علــى 
املالية، الفتا الــى ان رجال 
املباحــث تأكد لهــم ان ذات 
املتهم نفذ ٣ سرقات بخالف 
السوق الشعبي واستهدف 
بقالــة ومحلــني للمالبــس 
والعصائــر وأن الكاميرات 

وثقت ذات الشخص.

اجلرمية، حيث اقر بأنه اقدم 
على طعن عمته العتيادها 
التحدث معه بأسلوب غير 
الئق، ومت احتجازه متهيدا 
إلحالته الى النيابة حتى يتم 
الوقوف بشــكل دقيق على 

حالة املجني عليها.

إلــى أن يجــري مكاملة نظرا 
لفراغ بطارية الهاتف، وأضاف 
األول أنه قدم للشخص هاتفه 
النقــال إلجــراء املكاملة وإذ 
باملتهم يخرج ســالحا ناريا 
نوع كالشينكوف وشهره في 
وجهه ووجــه مرافقه، ومن 
ثم أطلق طلقتني، األولى في 
الهــواء والثانيــة في مقدمة 

فوجئــوا بوجود كســر في 
البــاب اخلارجي وكذلك في 
ماكينة الكاشير واالستيالء 
علــى ٣٦٠٠ دينار. وأضاف 
املصدر: مت تفريغ الكاميرات 
التي رصدت شخصا مجّسمًا 
ومقنعًا ويرتدي قفازات وهو 
يقوم بكسر ماكينة الكاشير 

الظهر، وبانتقال رجال االمن 
تبني ان املجني عليها مصابة 
بعدة طعنات اغلبها بسيطة.
وخالل قيام رجال االمن 
مبعاينــة موقــع اجلرميــة 
مت االبــالغ عن قيــام املتهم 
وأداة  نفســه  بتســليم 

املتهم أوقف املجني عليهما على «األرتال» للتحدث في الهاتف وسلبهما السويتش

كاميرات سوق شعبي ومحل عصير وآخر للمالبس وبقالة اتفقت على اوصاف املتهم

املجني عليها حالتها مستقرة والقضية صنّفت «شروع في القتل»

إلى جانب سويتش املركبة 
التي كانا على متنها، فيما أكد 
املجني عليهما أنهما ال يعرفان 
املتهم ولم يسبق أن شاهداه 
من  قبل، هــذا وزودا رجال 
املباحث بأوصاف املركبة التي 

كان يستقلها املدعى عليه.
واستنادا إلى مصدر أمني، 
فإن مواطنني األول من مواليد 

حيث إن املواصفات نفســها 
من جهــة الشــكل والبنيان 
اجلسمي، وكذلك طريقة تنفيذ 

السرقات واحدة.
تأكيــد املصــدر االمنــي 
جــاء عقب تســجيل قضية 
جديدة في مخفر الفحيحيل 
وحملت عنوان ســرقة عن 

فيما قــال املتهم في إفاداته 
وتبريره للجرمية ان عمته 
تناديه بكلمة غير الئقة رغم 
انه طلب منها عدة مرات عدم 

قول ذلك.
هــذا، ومت اخذ عينة من 
الشــاب لنقلهــا الــى االدلة 

إصابة وافد في انقالب صهريج ديزل 
وتضرر ٣ مركبات وأشجار مقابل 

نادي اجلهراء
محمد الدشيش

اعلنت ادارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء عن متكن خمسة فرق 
لإلطفاء من الســيطرة على حريق هائل اندلع في صهريج لنقل الوقود بعد انقالبه 
على طريق اجلهراء باجتاه مدينة املطالع مقابل نادي اجلهراء الرياضي. واوضحت 
االدارة ان بالغــا ورد الى غرفة عمليات اإلطفاء ظهر امس يفيد بوقوع حريق هائل 
جراء انقالب صهريج لنقل الوقود (ديزل) وكثافة السحب الدخانية، وعليه مت توجيه 
فرق اإلطفاء من مراكز اجلهراء واجلهراء احلرفية والتحرير ومبارك الكبير للمواد 
اخلطرة واالســناد، ومتكنوا من السيطرة على احلادث بسرعة قياسية رغم انتشار 
ألسنة اللهب التي طالت ٣ مركبات وأشجارا على جانب الطريق، فيما أسفر احلادث 
عن اصابة قائد الصهريج، وهو وافد من احدى اجلنسيات العربية، ومت نقله للعالج 

احلريق خلف سحباً دخانية كثيفة في سماء اجلهراءفي املستشفى عن طريق فنيي الطوارئ الطبية.

ناري ومبلغ ١٢٠٠ دينار حصيلة البيع. كما 
وصلت معلومة اخرى عن حيازة شخص آخر 
من غير محددي اجلنسية ليتم عمل التحريات 
الالزمة والقبض علــى املتهم بعد احلصول 
على اذن نيابي، وبتفتيشــه مت العثور على 
كيلو غرام من مادة الكيميكال املخدرة وميزان 
حساس واكياس نايلون جاهزة للتعبئة. هذا، 
وقد مت حتويل املتهمني وحتريز املضبوطات 
وإحالتها مع املتهمني الى جهات االختصاص.

ملشاهدة الڤيديو
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كورونا ٤×٤ 
بشوارعنا.. 

اردعوهم

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

بات بعد السُّ

مجرد رؤية

saadbinalharbi@gmail.com
سعد عطية احلربي 

لبنان توأم الكويت، وكل منهمــا مرآة لآلخر، هذا 
الــكالم ليس عاطفيا أو للمواســاة، بل حقيقة وواقع، 
عودوا إلى نشــأة كل منهما، وانظروا إلى مساحة كل 
منهما، واستشــعروا األطماع بهما، والحظوا ســقف 
الدميوقراطية وحرية الكلمة، ودققوا في تركيبة الشعبني 
بهمــا والتركيبة الطبقية، هل اســتوعبنا ما فعله املال 
بنا؟ هل اســتوعبنا أن من يدعي األخوة والصداقة ما 
هــو إال ألد أعدائنا، حتى وإن كان ذا صلة رحم؟ لبنان 
أصابه اجتياح، والكويت أصابها غزو، واملؤامرات عليهما 
متعددة ودائمة (واملتشابهات كثيرة جدا)، ولنتخطاها 
إلى آخر غزو يعاني منه كالنا.. إنه «غزو الفساد» الذي 
هبط علينا بالطائرات، إنه أشــد شرا وفتكا من غيره، 
دمر النفوس قبل األبدان، وسحق الشعوب واألوطان، 

وكّفر بشرائع األديان. 
أثناء مشــاهدتي التلفاز رأيت شباب لبنان األوفياء 
وبأيديهم مكانس إلزالة آثار الدمار في الشوارع، وكأنهم 

ميسحون دموع وطنهم ويستشعرون أمله.
نعم نحن بحاجة إلى مكانس وليس إلى سالح لنكنس 

الفساد ونطهر البالد، سالحنا الوطنية والوالء.
ما حصل في بيــروت قد حصل، لكن املطلوب هو 
كشــف احلقائق للشــعب، بداية من مسرحية توقيف 
السفينة «رودس» ومعرفة من اشترى واستورد حمولتها 
(٢٧٥٠ طنا من مادة نترات األمونيوم سريعة االشتعال) 
ومتثيلية احلجز القضائي عليها لتقف في مرفأ بيروت، 
ثم تفرغ في مخازن املرفأ (أين من اشترى، ومن حتمل 
تكاليف الشحن؟.. أليست موزمبيق؟ ملاذا لم تطالب بها 

ما دامت هي بحاجة اليها؟!).
إن قوانني جميع موانئ العالم تفرض على املستورد 
إذا تأخر في تسلم بضاعته رسوم أرضية، وبعد مرور 
سنة واحدة تباع البضاعة باملزاد العلني، فكيف ببضاعة 
شــديدة اخلطورة تترك ملدة ٦ سنوات دون أن تطبق 
عليها قوانني اجلمارك؟! (لكن اللبيب باإلشارة يفهم)، هذا 
التكتيك احملكم ال ترسمه إال استخبارات دول أو مافيا 
متمرسة، وطبعا خالل ٦ سنوات يتم سحب كميات على 
دفعات حسب احلاجة، وحني تبقى من الكمية ٣٠٠ طن 
وخوفا من احملاسبة وكشف احلقيقة مت حرق املخازن 
حتى ال تعرف املسروقات، ورمبا أوعز السارق املستفيد 
إلى حارس املستودع (اجلاهل) بإبرام احلريق لتطمس 
آثار الســرقة ويكون احلارس املتواطئ أول الضحايا 
وميوت سره معه، إنها اجلرمية املنظمة. حفظ اهللا لبنان 

وشعبه من شر األشرار ومصاصي الدماء والدوالر. 
وكما قلت: «لبنان والكويت متشــابهان باألحداث» 
ما أصاب لبنان باألمس القريب أخشى أن يحصل في 
الكويت بأسلوب آخر، وما أصاب حمد اجلوعان رحمه 

اهللا وعبداهللا النيباري ليس عنا ببعيد!
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، لذا أذكر 
احلكومة، و«الذكرى تنفع املؤمنني» بقول اهللا عز وجل:
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل 
ترهبون به عدو اهللا وعدوكــم وآخرين من دونهم ال 

تعلمونهم اهللا يعلمهم).

في قصة شهيرة انتشرت قبل سنوات عن مواطن وقف 
ينادي ويحذر بأعلى صوته بعد نهاية صالة اجلمعة في 
أحد مساجد جنوب السرة: «يا جماعة اخلير أرجو منكم 
احليطة واحلذر والتأكد من القيود االنتخابية املسجلة على 
منازلكم، حيث اكتشفت بالصدفة من خالل بريد وصلني 
ألشــخاص ما أعرفهم أن هناك عائلة مكونة من ٦ أفراد 
مسجلني قيدهم االنتخابي على بيتي، فقام آخر ورد عليه 
وأنا أيضا اكتشفت انه مسجل على بيتي ٢٩ فردا، وثالث 

ورابع وخامس وسادس بكالم مشابه»!
إن تزوير إرادة األمة هو رأس الفساد في البلد، ولم 
يعد بإمكاننا تغيير الواقع ومحاســبة كل نائب فاسد لم 
يعد يهتم ألصواتنا لعبثــه بآلية التصويت وألن مختار 
املنطقة «اللي اهو معينه» ساعد في حتويل آالف األصوات 
للدائرة املترشــح فيها، وال عزاء ألبناء الدائرة الفعليني، 
فكيف نرجتي من فاسد مزور تشريع قوانني إصالحية؟! 
طبيعي جنده شــريكا أو صامتا أمام تزوير اجلناســي 
وجتارة اإلقامات وغســيل األموال وكل فساد في البلد! 
جرمية نقل األصوات فساد دمر البلد كما دمر الرياضة 
من قبل من خالل الســماح بتسجيل كل من هب ودب 
لتزوير إرادة أبناء النادي ورواد الرياضة، يذكرني ذلك 
مبثل كويتي شهير يقول: «من آمرك؟.. قال من نهاني»! 
نعم نفتخر باحلرية والدميقراطية التي ننعم بها في 
الكويت وسنظل متمسكني بها، إال أنها باتت عرجاء ومشلولة 
بل صورية في ظل صمــت احلكومة على (جرمية نقل 
األصوات) فالفســاد سيستمر في التصاعد وستستمر 
نفس الوجوه التي تقول بوقاحة «ان دولة الفساد أفضل 
من الالدولة»! وتتضايق وتتحســس عند سماعها كلمة 

فساد وكأنها املعنية به!
أوجه رســالة عاجلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، يا بوخالد.. الشعب الكويتي متوسم 
فيك اخلير الكبير وانت أمام أمانة ومسؤولية كبيرة.. وانت 
قدها، ألنك كما قال عنك صاحب السمو األمير اهللا يرده 
بالســالمة، وكما يعرفك كل أهل الكويت: «ثوبك أبيض» 
كما هي نيتك جتاه شعبك ووطنك، نرجوك ثم نرجوك..

اســتغالل توقيت اقتراب موعد انتخابات مجلس األمة 
القادم من خالل معاجلة (ملف نقل األصوات)، فمحاربة 
الفســاد تبدأ من إصالح مجلس األمة، الذي ســتنتهي 
مبعاجلته كل ملفات الفســاد في البلد، من خالل شطب 
قيد كل من يثبت تزوير عنوانه مع وضع غرامات مالية 
كبيرة على املزورين «ألنها خيانة عظمى»، مع إتاحة فترة 
سماح شهر لنقل القيد على عنوان السكن احلقيقي قبل 
وضع الغرامة والشطب، وأنا على يقني تام بأن األغلبية 
املطلقة من الشعب الكويتي ال تريد عودة أغلب األسماء 
املوجودة فــي املجلس احلالي، لكني على يقني أكبر بأن 
رموز الفساد سيعودون بأرقام أكبر لتحقيق فساد أكبر، 
ما لم تتم معاجلة هذا امللف، الذي يعد عمود خيمة الفساد 
في البلد، وليعرف رموز الفساد بالبلد حجمهم احلقيقي 
في عيون الشــعب بعيدا عن التزويــر واملجد املزيف، 
ولنبدأ نهجا جديدا بنواب شرفاء ال ميكن شراء والئهم 
أو مواقفهم أو تصويتهم باملال واخلدمات، بل بالتعاون 
املثمر واالختالف البناء الذي يهدف إلى النهوض بالبلد 

وإعادة ثقة املواطن في ثوابت الدميقراطية احلقيقية.

يوم االثنني املاضي جتمع أفراد 
أســرة من أهل الديرة منتصف 
نهارهم، األب واألم وطفلتاهما، 
باخلروج عن أجواء احلجز املنزلي 
لقضاء حاجاتهم املنزلية من محالت 
منطقة الشويخ التجارية تصحبهم 
الســالمة، آمنني مطمئنني بربوع 

وطنهم الغالي.
لم يخطر ببالهم تربص خطر 
الشويخ  بتقاطعات  لهم  يســعى 
الصناعية بطلها أحــد قراصنة 
رعونة قيادة مركبات الدفع الرباعي 
احلديثة بسرعة جنونية مؤشرها 
١٤٠ كيلو في الساعة كادت تنتهي 
بكارثة مرورية قاتلة، لوال لطف 
اخلالق بهذه األرواح البريئة وسط 
أكوام سيارتهم احملطمة عليهم، مت 
إنقاذهم عبر سيارات الدفاع املدني 
وورشتها بتقطيع أشالء السيارتني 
وإخراج األطفال ووالديهم داخل 
ركامها؟! والتقرير األولي للجهات 
املعنية «انشغال اجلاني للسيارة 
اجلانية بالنقال تســبب بالكارثة 
املروعة» لوال لطف اهللا بأرواحهم 
وإعدام مركبتهم متاما كما يوضح 
تقريرها! وكمــا تنتهي حلظات 
الترويع املروري بحوادث مماثلة قد 
تكون أحيانا ضد مجهول بال رادع 
وعقاب الذع بسرعة حكمه توازي 
سرعة قيادته! تزهق بسببها أرواح 
بريئة كما حدث لألسرة احلالية لهذا 
احلادث الساخن قبل يومني وتبقى 
الكوارث جاثمة كما هي «كورونا 
وباء العالم بال حزم ونهاياته مؤملة 
حتى هذه الساعة!» فالواقع املروري 
مؤلم بطرقنا وشــوارعنا يتطلب 
بقانون  الفعلي منــه وفيه  احلد 
تفعيلــه الزم وتطبيقه حازم كما 
هي محاربة أوكار فســاد الديار 
هذه األيام بحروب دون سالم بل 
كثرة أصوات عالية نتائجها خاوية 
والفساد يتمدد بأطرافها كما هي 
حالة أخطار قيادة مركبات املوت 
بشوارعنا ضحيتهم األبرياء رغم 
الترجي والنــداء العام لألنام من 
يعلق جرس حسمه أمنا وأمانا لعباد 
اهللا األبرياء بذمتكم يا أهل القرار 
وفرسانه ال نزال نترجاكم حسمه 

مشكورين.

استعرت حمى االستجوابات 
من قبل بعض النواب األفاضل 
قبل انتهاء عمر املجلس كما جرت 
العادة في املجالس األخيرة وهو 
بالطبع حق مشروع حسب املادة 
١٠٠ من الدســتور، لذلك لسنا 
بصدد انتزاع أو إنكار هذا احلق 
األصيل مبمارسة إحدى األدوات 
الرقابية للنائب، إال أننا لنا وقفة 
مع مادة االستجواب ونتقاضى 
عن توقيته ملعرفة اجلميع للسبب. 
وفي ظل سيل االستجوابات 
الــذي ســيقدم نقــف علــى 
املتوقع تقدميهما  االستجوابني 
لوزيــر التربيــة مــن النائبني 
الســبيعي ود.خليل  احلميدي 
أبل واألخير ال يخفى على أحد 
بأنه أكادميي وعضو في اللجنة 

التعليمية. 
وعند متابعة األحداث املتسارعة 
وكشــف محاور االستجوابني 
كنت أمتنى إدراج محور يخص 
املستوى العام للتعليم في البلد 
كما كنت أمتنــى كذلك املطالبة 
بتشريعات وقوانني تعمل على 
النهوض بالعملية التعليمية وهذا 
للنائب حسب  كذلك حق أصيل 
املادتني ١٠٨ و١٠٩ لكن ما شاهدنا 
وما سنشــاهده ليس له عالقة 
بتطوير العملية التعليمية وال حتى 
مت تقدمي تصور ملسودة قانون 
التعليمية  اللجنة  تولد من رحم 
تختص بتطوير التعليم وانتشاله 

مع واقعه احلالي.
أعيد وأكرر بعدم إنكار دور 
النائب في املراقبة مبا يراه مناسبا 
ولكن كذلك ال يهمل أو يتناسى 
دوره التشريعي في سن القوانني 

التي تنهض مبستوى البلد. 
٭ على الهامش: تنعدم البطوالت 
التعليم في ذيل  عندما يكــون 

األوليات.

حتى ظهور اإلمام املهدي املنتظر في 
آخر الزمان. 

 وفي نهاية موسم حج الوداع نادى 
صلى اهللا عليه وآله، باحلجيج قبيل 
أن يتفرقوا، في موقع يقال له غدير 
خم، بعد نزول آية البالغ (اآلية ٦٧ من 
سورة املائدة) رافعا يد اإلمام علي عليه 
السالم معلنا لهم: «... من كنت مواله 
فهذا علي مواله، اللهم وال من وااله، 
وعاد من عاداه، وانصر من نصره، 
واخذل من خذله، وأدر احلق معه حيثما 
دار، اللهم هل بلغت»، فجاء الصحابة 
رجاال ونساء يباركون هذه املناسبة 
املجيدة، ليستمر املؤمنون في ١٨ ذي 
احلجة من كل عام بتبادل التبريكات 

بهذا اليوم األغر انه عيد الغدير.

والوعيد ممــا أثار غضب الزوجة 
فانهــارت بالرد عليه بحشــرجة 
يدفعها البكاء وشعور يغشاه األلم 
والقهر، وما كان من الضابط إال أن 
أخرج مسدسه وقتلها أمام زوجها 
وأبنائها... عندها صدمت كأن قلبي 
وقف وعقلي انحرف، ويا لألسف 
يصدر هذا من مسلم عربي جتاه 
إلى  أخيه وجاره... حتى أسرعت 
نهره واالقتصاص لهذه املسكينة 
رحمها اهللا إلى أن امسكني احدهم 

فقال: اسكت يا زول وال تتدخل.
هذا حدث من كثيــر، لم ولن 
تعتبــر بعض األنظمــة منه، هم 
ضعاف النفوس، همهم نفسي أوال 
ثم نفســي، يقدم مكتسباته على 
مستقبل األمة حتى لو تعاون مع 
الشيطان، فليكن هذا احلدث تذكرة 
ملا بعده وعبرة نتذاكرها كل عام 
وشهادة بأن احلق ال يضيع وإميان 

بأن اهللا منتصر على الظاملني.

هي التعاقد مع وكاالت التحصيل 
تلك للتدقيق على تلك الفواتير مع 
وعدها بـ ٥٪من كل مبلغ يتم خصمه 
وتوفيره من الفاتورة غير أتعابهم 
الوكاالت يعرفها  تلك  ورسومهم. 
األميركان بشراستها وقتالها من 
أجل كل دوالر حتصله أو توفره 
ألنــه في الغالب يرجع إليها جزء 

منه.
وكــــذلك التواصل مع اجلمعية 
الطبــــــية األميركيــة ووزارة 
لها  الصحة األميركية للشــكوى 
من املبالغة في تـــلك الفواتير. كل 
تلك اخلطوات ستجعل املستشفيات 
تبادر من نفسها طلب التسوية املالية 
مع مكتبنا الصحي في واشنطن 
وعند هــذه النقطــة أمتني ندب 
أفاضل من ديوان احملاسبة  ناس 
فــي الكويت للمشــاركة في تلك 

املفاوضات.
٭ نقطـــة أخيرة: نحن في مرحلة 
نحتاج إلى كل فلس يبقى في خزينة 

الدولة.

يتعرض له لبلدهم من خراب وتخريب 
وفساد وإفساد.

وأدعو كل مسؤول حتت يده سلطة 
وصالحية تؤثر على البشر وصحتهم 
وأمنهم وسالمتهم الى أال يصمت عن 
اإلهمال أو اخلطأ الذي قد يتحول في 
يوم من األيام إلى كارثة ومصيبة كما 

حدث في لبنان.
أعزائي القراء: إن الفقرة السابقة 
ال أخاطب بها املســؤولني في لبنان 
فقط، بل كل مسؤول في الكويت ومن 
يهمه األمــر، فيجب رصد الدروس 
املستفادة مما حدث في لبنان ولنتعلم 
مــن أخطاء اآلخرين، ألن الذكي هو 

من اتعظ بغيره.
فانظروا كيف صمتوا حتى جاءت 
الكارثة، كما حدث لدينا في الكويت من 
صمت طويل على الفساد حتى جاءت 
فضائح صندوق اجليش والصندوق 
املاليزي لتهدم سمعتنا االقتصادية 

في حلظة واحدة!
فهل من مدكر؟!

واإلشــارة إليه تلميحــا وتصريحا 
بحسب املصالح، تسانده اآليات القرآنية 
في اإلشادة مبواقفه اجلهادية وبواليته، 
التي تنتهي  ضمن سلسلة «اإلمامة» 

حيث وجد ما يشيب له الرأس من 
نهب وسلب وتدمير للبنية التحتية 
في الكويت دون تفكير في مدى 

االستفادة منها.
يكمل هذا الشاب بشاعة ما رأى 
فيقول: مررت بنقطة تفتيش وإذ 
أمامي سيارة بها عائلة كويتية يطلب 
منهم الضابط هوياتهم بأســلوب 
مليء باحلقد واحلســد والتهديد 

قاموا بإصدار تلك الفواتير املبالغ 
بها حتى إن قيمــة تلك املطالبات 

نقصت إلى الربع.
اخلطوة األولى هي التواصل مع 
تلك املستشفيات وإخطارها بتوجه 
املكتب الصحي في واشنطن للتعاون 
مع مكاتب محاماة ومكاتب محاسبة 

ملناقشة تلك الفواتير.
إن لم تنجــح تلك اخلطوة في 
كبح جماح املستشــفيات ودفعها 
لتخفيض مطالباتها فاخلطوة التالية 

بأرواحهــم وســالمتهم وصحتهم 
وأمنهم.

ما حدث في لبنان هو نتيجة حتمية 
لالستسالم للفساد وأهله!

لبنان هو امتحان  ما يحدث في 
اعتاد اللبنانيون على اجتيازه بعزمهم 

وصالبتهم وإرادتهم.
الــذي انفجر في لبنــان ليس 
انفجر  نيترات األمونيوم فقط، بل 
صبر اللبنانيني ونفوسهم بسبب ما 

مدرسة أهل البيت- عليهم السالم- 
تعتقد أن الرسول صلى اهللا عليه وآله، 
وبأمر إلهي عّني شخصا وعمل على 
إعداده وتربيتــه وتلقينه وتعليمه، 

أغســطس ١٩٩٠ وكان يوم جمعة 
دخل شاب من تشاد إلى الكويت، 
حيث كان يدرس في جامعة بغداد 
إلخراج بعض من أصدقائه منها، 
وما إن وصل إلى احلدود الكويتية - 
العراقية في لبسه األفريقي وبشرته 
السمراء ادعى أنه سوداني تسهيال 
لعــدم اعتراضه أو إيقافه، فصال 
وجال في مناطق البالد وأحيائها، 

الــعالج في أميركا، هذه الفواتير 
حتتاج الكثير من التدقيق، وهناك 
ســـابقة في نفس املوضوع في 
أملانيا حــني تلقى املكتب الصحي 
الكويتي هناك مراسالت من جمعية 
األملان عــن مالحظتها  األطبــاء 
واعتراضها على الكثير من الفواتير 
للمكتب كفواتير  إرسالها  التي مت 
عالج املرضى الكويتيني في أملانيا 
وقامت بأخذ إجراءات جزائية ضد 
العيــادات والدكاترة األملان الذين 

قوى الفساد التي ترى أن املال والنفوذ 
اهم من اإلنسان وصحته وحياته، بل 

ومن لبنان.
ما حدث فــي لبنان هو تراكمية 
املتالحقة واملتسلســلة  األخطــاء 
واإلهمال والعبث في امن وســالمة 

اإلنسان.
ما حدث في لبنان ستحدث مجددا 
في كل بلد يسيطر عليه من ال يخاف 
اهللا في الناس ويسترخص ويستهتر 

اتفقت جميع األمم على النص في 
دساتيرها على تدابير والية العهد أو 
النائب، ليتولى قيادة الدولة في حالة 
غياب قائدها، وذلك الستقرار الدولة 

و حفظا ملصالح الناس.
فهل ميكن أن يخرج نبينا محمد 
صلى اهللا عليه وآله عن هذه احلقيقة 
العقالنية، فيتــرك أمته من بعده بال 
نظام يحفظ اســتقرار أمة اإلسالم؟ 
رغم أنه (صلــى اهللا عليه وآله) كان 
مســددا من اهللا، عز وجل، فقد كان 
يهتم للصغيــرة والكبيرة. حتى أنه 
في آخر حلظات حياته الشريفة كان 
يســأل عن جيش أسامة، ويقول ملن 
حوله: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا 

لن تضلوا بعده أبًدا.

قبل ٣٠ عاما حدث ما لم يصدقه 
عقل وال يخطر على بال بشــر.. 
جيوش جرارة كالســيل املنحدر 
جتاوزت مئــات اآلالف مدججة 
بكل عتاد احلرب وأنواع األسلحة 
جاءت من بلد جار وشقيق ومسلم 
الحتالل جاره القليل بعدده وعدته، 
ولفرد عضالته عليه بعد أن هزمهم 
عدوهم الشرقي وعاث في ارضهم 
الفساد، فأحلوا دماء إخوانهم ونهبوا 
خيرات ديارهم ال يراعون في مسلم 

إّال وال ذمة.
كان من األجــدر أن تعد هذه 
اجليــوش وجتهــز لتحرير بالد 
العدو اإلسرائيلي  املســلمني من 
املغتصب وإعادة املسجد األقصى 
ثالــث احلرمني وأولــى القبلتني، 
إال أن هذا الغــزو أضاف لألعداء 
مكتسبات ال يحلمون بها تتمكن 

بتفريق املسلمني وإضعافهم.
في مثل هذا اليوم العاشر من 

يعرفهــا أغلب طلبــة أميركا 
اسمها يشكل رعبا وإزعاجا، اسمها 
(collection agency) ترجمتها غير 
العادلة هي شركة حتصيل أموال، 
لكن في الواقع هي حتالف بني مكاتب 
محاماة ومكاتب محاسبة وبعض 
(الطيبني)، هدفها حتصيل  الناس 
الفواتير املتعســرة بشتي الطرق 
أو كما نقول نحن البدو بالشيمة 

وال بالقيمة.
هذه الوكاالت أيضا لها وظيفة 
معاكسة متاما حسب طلب الزبون 
التي تتم  بالفواتير  التدقيق  وهي 
مطالبتك بها مــن جهات مختلفة 
كالبنوك واملستشفيات والشركات 

األخرى.
بالضبط ما  الوكاالت هي  هذه 
حتتاجه حكومة الكويت للتعامل مع 
مطالبة املستشفيات األميركية مببلغ 
مهول وقدره ٦٢١ مليون دوالر نظير 
عالج املرضى الكويتيني في الواليات 

املتحدة طوال الفترة املاضية.
برأيي الشخصي وكشخص تلقى 

أحر التعازي للبنان اجلمال وأهله 
في هذا املصاب اجللل.

اهتــزت قلوبنا في الكويت على 
دوي انفجار ميناء بيروت في لبنان 
املنكوب الذي خلف ما يزيد على مائة 
قتيل وآالف اجلرحى واملفقودين في 
بلد يعاني أساســا من ضائقة مالية 

وأزمة اقتصادية.
ولم أستغرب أن تكون الكويت من 
أولى الدول التي تهب ملساندة لبنان في 
محنتها، فهذا حق لهم وواجب علينا.

لبنان.. ذلــك البلد اجلميل الذي 
يقطــر جبله وأهلــه لطافة ومحبة 

ورحابة، ال يستحق ما يعانيه.
كان ومازال وسيبقى يعاني من 
األزمات واحده تلو أخرى بســبب 
ترهل أجهزة الدولة وســوء اإلدارة 
باإلضافة إلى التدخالت اخلارجية التي 
حولت جبل لبنان إلى ساحة لتصفية 
احلسابات وميدان للحروب بالوكالة، 

وال حول وال قوة إال باهللا.
ما حدث في لبنان نتيجة تنامي 

ملن يهمه األمر

لبنان بحاجة
إلى مكانس 

وليس متفجرات
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم صالح

الغمندة

جرمية نقل 
األصوات..!

malmoasharji@gmail.com مزيد مبارك املعوشرجي

وقفات

حدث في مثل 
هذا اليوم

mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي

في الصميم

متهلوا ال تدفعوا 
فواتير العالج 

في أميركا
@ghunaimalzu٣byم. غنيم الزعبي

بعد الفصلة

امتحان لبنان

amalmudahka@gmail.comعبداحلميد املضاحكة

م.٣٦

نبارك بالغدير 
كما باركوا

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح
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كيف تلعب؟
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حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

احذروا هذه الدقائق

احذروا الدقائق الـ ٣ األولى بعد االستيقاظ:
التالية الستيقاظ  الثالث  الدقائق  تعتبر 
اإلنسان في الصباح هي األكثر خطورة في 
النهوض فورا من  إذ يحذر من  اليوم كله، 
الفراش بعد ان يدق جرس املنبه، حيث يؤدي 
ذلك حلدوث اضطرابات عصبية وإدراكية وقد 
يصل األمر الى حدوث جلطة في شرايني املخ 
القلب (ال قّدر اهللا) كنتيجة لالستيقاظ  او 

املفاجئ على صوت التلفون او املنبه.
حيث يفسر اخصائيون ذلك بأن النوم مير 
بـ ٤ مراحل معروفة تبدأ مبرحلة النوم اخلفيف 
وتنتهي مبرحلة النوم العميق ولكل مرحلة 
تأثيرها على اجلسم ويختلف تأثير عملية 
النوم  االستيقاظ املفاجئ باختالف مرحلة 
انه  التي يستيقظ فيها اإلنسان، حيث جند 
عند مرحلة النوم العميق تكون ضربات القلب 

منتظمة وعضالت اجلسم في حالة ارتخاء.
واذا استيقظ اإلنسان من نومه العميق قد 
يؤثر ذلك على ضربات قلبه مما يؤدي الى 
سرعة التنفس نتيجة لسرعة ضربات القلب، 
فإذا كان الشخص مريضا باالكتئاب او بأي 
مرض عصبي فإن استيقاظه املفاجئ قد يؤثر 
على جهازه العصبي بشكل سلبي، كما ميكن 
ان يؤثر على القدرات اإلدراكية وعلى الذاكرة 
فيما يعرف بالذاكرة القصيرة الى جانب حدوث 
أرق واضطرابات في النوم واضطرابات عصبية 
وقد يصل األمر في بعض األحيان الى حدوث 
نوبات صرعية بخاصة اذا كان جهازه العصبي 
بشكل سلبي، كما ميكن ان يؤثر على القدرات 
اإلدراكية وعلى الذاكرة فيما يعرف بالذاكرة 
القصيرة الى جانب حدوث أرق واضطرابات 
النوم واضطرابات عصبية وقد يصل  في 
الى حدوث نوبات  األمر في بعض األحيان 
صرعية بخاصة اذا كان جهازه العصبي لديه 
استعداد لذلك، ويؤكد األطباء ان االستيقاظ 
املفاجئ قد يكون ناجتا عن كابوس مخيف 
مما يؤدي الى حالة الفزع وقد يكون بسبب 
اي مؤثرات خارجية مما يسبب ارتفاع ضغط 
الدم وزيادة ضربات القلب ومشاكل في الدورة 
أكبر األشخاص  الدموية ولكن يتأثر بشكل 
الذين يعانون أمراضا نفسية وعصبية، مثل 
التوتر الدائم او القلق وكذلك مرضى السكر 
والقلب والضغط العصبي مما يسبب لهم 

جلطة في شرايني القلب.

قريش

رمي البارودي

كيف كان الناس يخيطون في املاضي؟
اخلياطة هي من أول األعمال التي ابتدعها 
إليها من  املاسة  اإلنسان حتت تأثير احلاجة 
جهة ولبساطتها من جهة أخرى. وكان أول 
أشكال اخلياطة هو لف اإلهاب (اجللد) وما 
شابه على اجلسم لتكوين رداء. وما ان متدن 
اإلنسان قليال حتى شعر باحلاجة الى خياطة 
مالبسه فظهرت اإلبرة. وكانت أولى اإلبر تصنع 
من عظام الطيور واألسماك، ثم من البرونز. 
وقد طور املصريون القدماء الى جانب اإلبرة 
اكثر من ٣ آالف  التطريز. ومنذ  واخليط فن 
سنة تعلم الهندوس كيف يقصون ويقيسون 

ويخيطون الثياب.
وقد تطورت اخلياطة بعد ذلك في الصني وبالد 
الرافدين والنيل وفي عهود اإلغريق والرومان. 
وفي العصور اإلسالمية أصبحت اخلياطة حرفة 
يختص بها كل من الرجال والنساء. وقد وردتنا 
ألقاب شخصية عديدة من تلك العصور حتمل 
كلمة «اخلياط». وكان من اخلياطني احملترفني 
شاعر كبير من شعراء الوصف والطبيعة هو 
«السري الرفاء» الذي سجل في شعره كسادا 
امللوك حتى يعيش  الى مدح  أصابه فاضطر 

بعد ان خانته اإلبرة.
وفي العصور الوسطى األوروبية كانت اخلياطة 
عمال منزليا خالصا تتواله ربة البيت وخدامها. 
ثم تطورت في اآلماد الالحقة مع سائر شؤون 
احلياة التي بدأت تتقدم بسرعة نحو مشارف 

العصر احلديث.

ااقةملكلاا

للمةبيطلال

كتمادرنلاا

ووالدعبلاب

يسلادرولات

تعسورقمغنك

ياكاشيقبحا

ةتننردبلار

عايةيوجلاا

رلةطوطخلات

بسنورباصلا

يرتاينغالا

١ـ  منطقة كويتية، ٢ـ  لألكلـ  عكس مدح، ٣ـ  األسى 
ـ فضائل (معكوسة)، ٤ ـ فوق اجلفن ـ كرمي، ٥ ـ 
ضجرـ  الزهر (معكوسة)، ٦ـ  حرف هجاءـ  نرجع، 
٧ ـ قذفا باحلجارة (معكوسة) ـ قاتل، ٨ ـ عكس 
الهزل (معكوسة) ـ أوالد (معكوسة)، ٩ ـ ثياب ـ من 

احلشرات (معكوسة)، ١٠ ـ التهيؤ.

الصابرون
النرد
الورد

الكويتية
البدر

األوان
التوسعات

عربي
االبتكارات

األغنيات

قبح
نغم

البعد
الطيبة

قمم

السكنية
اجلوية
الكلمة
السر

اخلطوط

١ ـ جزيرة كويتية، ٢ ـ متشابهة ـ اإلبل (معكوسة)، 
النفط  إكبار، ٤ ـ ننشره ـ الستخراج  ـ  بارع  ٣ ـ 
(معكوسة)، ٥ ـ متشابهان ـ متشابهان، ٦ ـ ابتهال، 
٧ ـ ثوابي ـ ركض (معكوسة)، ٨ ـ مقام موسيقى ـ 
قريب (معكوسة)، ٩ ـ عكس قبح ـ اكتشفا األعماق، 

١٠ ـ مطرب سعودي.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  املنقف، ٢ـ  مالعقـ  هجا، ٣ـ  الهمـ  شمائل (معكوسة)، 
٤ ـ رمش ـ جواد، ٥ ـ مل ـ النرد (معكوسة)، ٦ ـ راء ـ 
نعيد، ٧ـ  رجما (معكوسة)ـ  سم، ٨ـ  اجلد (معكوسة)ـ  أبناء 
(معكوسة)، ٩ ـ مالبس ـ جراد (معكوس)، ١٠ ـ االستعداد.

١ ـ أم املرادم، ٢ ـ ل ل ل ـ اجلمال (معكوسة)، ٣ ـ ماهر 
ـ إجالل، ٤ ـ نعممه ـ آبار (معكوسة)، ٥ ـ ق ق ـ س 
س، ٦ ـ دعاء، ٧ ـ أجري ـ عدا (معكوسة)، ٨ ـ نهاوند 
ـ دان (معكوسة)، ٩ ـ جمال ـ سبرا، ١٠ ـ راشد املاجد.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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العونــان والكاتب  واحمــد 
محمد الكندري واملخرج عمار 
املوســوي وباقي املشاركني 
لوقوفهــم بجانبــه معنويا 

وماديا.
مــن جهــة اخــرى، عبر 
العجيــرب عــن ســعادته 
بفتــرة احلجر الصحي التي 
قضاها في بيته بسبب ازمة 
ڤيــروس «كورونــا»، وقال: 
كنا نركــض فــي الدنيا وال 
نشعر بانفسنا او باالشياء 
الضرورية في حياتنا، حتى 
جاء «كورونا» ليعطينا فترة 
راحة بعد سنوات متواصلة 
مــن الكــد والتعــب، وتابع: 
ســاعدتني هــذه االزمة في 
استعادة حساباتي واكتشاف 
الصح من اخلطأ، ولألســف 
اظهرت لي ان هناك صداقات 
«ما تســتاهل»، مســتدركا: 
املشكلة ان هناك البعض ممن 
صادقتهم لسنوات لم اعرفهم 
على حقيقتهم إال االن، فعال 
«كورونا» كشف العالم كله!
اجلدير بالذكر ان الفنان 
خالد العجيرب كان سيظهر 
فــي مســرحية مــع النجــم 
القدير طــارق العلي خاصة 
املبــارك  االضحــى  بعيــد 
الغاؤهــا بســبب  لكــن مت 
ظروف «كورونــا»، وكانت 
العجيرب  آخــر مشــاركات 
فــي املســرح «اللعــب على 
املضمــون» والتــي عرضت 
ينايــر املاضي باألحســاء- 
عمــل  وهــي  الســعودية، 
كوميدي اجتماعــي يحاكي 
وضــع املجتمــع والعائلــة 
اخلليجية، وشارك فيها امام 
كل من: احمد ايراج وسلطان 
الفرج، ومن البحرين سلوى 
بخيــت (ام هالل) وشــيخة 
زويــد وحســن محمد، ومن 
الورثان،  السعودية راشــد 
عبدالرحمن املزيعل، عبداهللا 
الفهيد وغيرهم من النجوم، 
تأليــف  مــن  واملســرحية 
البخيت وإخراج  عبدالباقي 
معتز العبداهللا وإشراف عام 

علي عبداحملسن.

داخــل بيــت شــعبي قــدمي 
وفي املستشــفى واحلديقة 
والشــالية، بجانــب جتهيز 
اغنيتني داخل احداث العمل، 
وأمتنى ان اكون عند حسن 
ظن اجلمهــور وان اقدم لهم 
عمال ينال رضاهم، متوجها 
بالشــكر الــى احمــد الفرج 

على الشاشة الكبيرة، اجاب: 
اخلوف جميل وامر صحي، 
والبــد ان اخــاف لكي اصل 
الــى افضــل جــودة ممكنة 
فــي العمــل، لكننــي ســبق 
لــي املشــاركة بافــالم فــي 
مصــر واوكرانيا والبحرين 
والكويــت وكونت حصيلة 

ال بأس بها من التجارب في 
هذه الصناعة ســأضعها في 
«غيبوبة»، مكمال: انا متفائل 
جدا بالفيلم، خصوصا انني 
جهزت لوكيشينات تصوير 
حلوة، ابتعد فيها عن البيوت 
والقصور، حيث سيكون ٨٠٪ 
من التصوير خارجي والباقي 

عبداحلميد اخلطيب

خالــد  الفنــان  كشــف 
العجيرب عن جتهيزه لعمل 
سينمائي جديد سيرى النور 
في القريب العاجل، وقال في 
تصريح لـ «األنباء»: استعد 
لفيلم من انتاجي يحمل عنوان 
«غيبوبة»، من تأليف الكاتب 
محمد الكندري واخراج عمار 
املوسوي، واشارك في بطولته 
بجانــب جنــوم الكوميديــا 
املتميزين احمد الفرج وأحمد 
العونــان وهبــة العبســي، 
وتتصــدى للبطولة موهبة 
جديدة اسمها «هبة»، وسنبدأ 

التصوير السبت املقبل.
وعــن االســتعانة بوجه 
جديــد للبطولــة بــدال مــن 
ممثــالت لديهن بــاع طويل 
فــي املجــال الفنــي، اوضح 
خالد: لقد رشحوا لي بعض 
الفنانات املعروفات  اســماء 
لكننــي رفضــت ألنني على 
يقني بأن قصة الفيلم حتتاج 
الــى وجه جديد لتكون اكثر 
اقناعا للجمهور، مضيفا: ٩٠٪ 
من االفالم السينمائية تكون 
من بطولة شبابية، وحتظى 
بنجاح كبير، وال يخفى على 
احد ان اي فنانة معروفة كانت 
بدايتها هكــذا من خالل دور 
تكون فيــه وجه جديد ومن 
ثــم تنطلق في مجــال الفن، 
كاشفا عن بعض من تفاصيل 
قصــة الفيلم، قائال: جتســد 
«هبــة» شــخصية دكتورة 
اسمها «ياسمني عبدالعزيز» 
تتنقــل في مراحــل حياتية 
مختلفة بــني احلزن والفرح 
ضمن احداث شــائقة مليئة 
باملفاجآت، فهــي في البداية 
تكون طيبة وتساعد الناس 
وتتحول الى مجرمة، مؤكدا 
على انه يراهــن على جناح 

الفيلم عند عرضه.
وبســؤاله أال يخــاف من 
مغامــرة االنتــاج فــي فيلم 
ســينمائي فــي ظــل وجود 
االفــالم  انتقــادات لبعــض 
وانهــا ال ترقــى الن تعرض 

خالد العجيرب وأحمد العونان في فيلم «اطلع من مزاجي»

خالد العجيرب وجنوم فيلم «التجارة شطارة» أثناء التصوير في أوكرانيا

خالد العجيرب مع طارق العلي في أحد أعمالهما املسرحية
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اخترت «هبة» ألن قصة الفيلم حتتاج إلى وجه جديد لتكون مقنعة للجمهور
٩٠٪ من األفالم السينمائية تكون من بطولة شبابية وحتظى بنجاح كبير
«كورونا» كشف العالم كله وأظهر لي أن هناك صداقات «ما تستاهل»

في الظالل

طالل ملك.. اُملؤلم اُمللهم!
سماح جمال

«عادة ما تسلط األضواء 
على بعــض اجلوانب في 
حياة املشاهير والفنانني 
لتطغى هذه اجلوانب على 
الصورة التي يرسمها املتابع 
أو احملــب له، لكن ماذا لو 
الظالل»  بحثنا قليال «في 
لهذه الشخوص ونضعها 
حتت األضواء.. لعلها تقربنا 
أكثر من هؤالء املشاهير 
أو جتعلنا نراهم بصورة 

مختلفة».
طالل ملك اإلعالمي املعروف الذي ارتبط 
اسمه بإذاعة «مارينا اف ام» وببرنامج «نغم 
الصباح».. لكن مع البحث «في ظالله» جند انه 
ميتلك قناة على «يوتيوب» فيها ما يزيد على 
٢٢ ألف مشترك، ويقدم محتوى ترفيهيا بني 
ڤيديوهات عن األبراج، وجوانب من سفراته 
أو حتى كواليس خاصة مبحتوى يقدمه عبر 

أثير إذاعة «مارينا اف ام».
اجلديد كان الڤيديو الذي أسماه «قبل ٢٨ 
سنة» ونشره قبل شهرين والقى رواجا عبر 
منصات التواصل االجتماعي في ذكرى الغزو 
العراقي الغاشم على الكويت في ٢ أغسطس، 

الڤيديــو الذي لم تتجاوز 
مدته ١٢ دقيقة وبضع ثوان 
لنا جتربة إنسانية  كشف 
عميقة، حساســة، مؤملة 
وملهمة عاشها طالل في 
طفولته وكيف غيرت هذه 
التجربة حياته وشــكلت 
جانبا كبيرا من شخصيته 

التي نراها اليوم.
فيوثــق طــالل هذه 
التجربة بالصور وبعض 
املستندات اخلطية حلادثة 
التي تعرض  اللغم  انفجار 
لها بعد حترير الكويت، وكيف غيرت حياته 
والدور الذي قام بــه أهله في حياته خالل 

تلك املرحلة.
طالل لم يخرج بتصريحات أو أحاديث 
حول هذه التجربة التي عاشها من قبل، كما 
قال في الڤيديو، لكنه وجد أن هذا هو الوقت 

املناسب ملشاركة هذه التجربة مع اجلميع.
طالل املؤلم امللهم في هذه اجلربة ذكرنا 
وأكد لنا انه مهما كانت الظروف التي مررنا 
بها نستطيع بالصبر واإلميان جتاوزها وبناء 
أنفسنا، وعندما نكون مستعدين علينا أن 
نشارك هذه التجربة لنأخذ بيد غيرنا ونلهمهم 

ليتخطوا مصاعبهم مهما كانت!

إثر فاجعة االنفجار املأساوي الذي حل 
بالعاصمة اللبنانية بيروت، كانت مؤسسة 
«لوياك لبنان» في قلب احلدث، مبشــاركة 
عشرات من الشباب املتطوعني حتت شعار 
«انهضي يا بيروت» استجابة لنداء اإلنسانية.

انطلقت احلملة بتعاون ودعم من «لوياك 
الكويت» لتقدمي املساعدة السريعة والفورية 
ملنكوبي انفجار ميناء بيروت. وحتت مظلة 
برنامج «هومز» للطوارئ تشكلت مجموعة 
من الفرق من الشباب املتطوع ملواجهة الكارثة 
واضعة خطــة عملية واضحــة لكل فريق 
من أهم مالمحهــا: تولي فريق «كونترول» 
العمليات استقبال ومتابعة احلاالت اإلنسانية 
وإيجاد حلول مالئمة وســريعة مثل إيجاد 

وتوفير بيوت مالئمة إلقامة املتضررين.
أما فريق مساعدة املستشفيات واملرافق 
العامة فتولى تنظيف آثار الدمار، حيث كان 
في قلب امليدان إلزالة املخلفات واســترداد 
وجه بيروت اجلميل مبا في ذلك املستشفيات 

واملباني التاريخية والشوارع.
وأخيرا فريق تقييــم وإصالح األضرار 

املادية للبيوت املدمرة لألسر األشد حاجة 
وعوزا للمساعدة.

ومازالت احلملة بفرقها الثالث مستمرة 
وتصل الليل بالنهار، رغم صعوبة األوضاع 
احلالية والتوتر في الشــارع اللبناني منذ 

وقوع االنفجار.

مبشاركة عشرات الشباب املتطوعني

«لوياك لبنان» تقود حملة «انهضي يا بيروت»

فرح يوسف تشكو الظلم
كشفت الفنانة السورية فرح يوسف 
عن تراجع نســبة وصول منشوراتها 
وڤيديوهاتهــا عبر مواقع «السوشــال 
ميديا» بشكل ملحوظ وذلك بسبب تنقالتها 
األخيرة بني سورية وأميركا واإلمارات، 
متمنية علــى اجلمهور دعمها والتفاعل 
مع منشــوراتها، وبينت خالل ظهورها 
برفقة زوجها عبر خاصية البث املباشر 
بحسابها في «فيسبوك»، أنها مستقرة 
حاليا في دبي، وأزمة كورونا وقفت في 
وجه مشاريعها التي كانت حتضر لطرحها 
وتقدميها. وفيما يخص آخر أعمالها الفنية 
كشفت فرح أنها سجلت أغاني عدة لكنها 
لم تنشرها على حســاباتها في مواقع 
التواصل االجتماعي بسبب قلة وصول 
منشــوراتها على معرفات «السوشال 

ميديا»، مرجعة ذلك ألسباب تقنية وأردفت 
بالقول: «عندي أغاني مظلومة إعالميا». 
وفيما يخص السمنة والوزن، قالت فرح 
إنها اعتادت على األكل اخلفيف، مؤكدة 
أن وزنها بــدأ بالنزول، وأضافت قائلة: 
«نازلة خالل شــهرين وشوي ٨ كيلو 

بدون رياضة وبدون حمية».
وأما عن عدم تعاملها مع شــركات 
إنتاج فنية أو إعالمية، فقالت إنها وبعد 
مشاركتها في برنامج «أرب آيدول» سافرت 
مباشرة إلى أميركا مع زوجها، ولم تسنح 
لها الفرصة بالتعامل مع أحد بالوســط 
الفني العربي، مشددة على أنها تعرضت 
لكمية هائلة من اإلشــاعات ولم تستطع 
أن تدافع عن نفسها بسبب كونها خارج 

الوطن العربي.

«في ٢٤ ساعة».. فكرة جديدة وتنفيذ أجمل
مفرح الشمري 

في ظل الظروف الراهنة 
التي نعيشها بسبب جائحة 
«الكورونــا»، يجــب علينــا 
توجيه الشكر لوزارة اإلعالم 
ممثلة بوزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
الــوزارة  اجلبــري ووكيلة 
الهويــدي والوكيل  منيــرة 
التلفزيون  املســاعد لقطاع 
علــى  اخلالــدي،  ســعود 
دعمهــم الالمحدود للطاقات 

«في ٢٤ ساعة» وهو برنامج 
أســبوعي، وعلى الرغم من 
أن مدتــه ٣٠ دقيقــة إال انــه 
استطاع استقطاب املشاهدين 
له لفكرته اجلميلة وتنفيذه 
األجمــل ولثقل ضيفه االول 
الفنان القدير محمد املنصور، 
الذي كانت اطاللته مختلفة 
عن أي لقاء آخر، وقد جنحت 
مذيعة البرنامج أميرة جنم 
فــي محاورته بكل شــفافية 
وصراحة، األمر الذي ارتاح 
مــن خاللــه الفنــان محمــد 

واثقة من نفسها مثل أميرة 
جنــم التي قدمــت البرنامج 
بعفويتها وبعيدا عن التصنع.

ردود األفعال الطيبة التي 
وصلــت لفريــق البرنامــج 
أثلجت صدورهم، واعتبروا 
كل كلمــة قيلــت فــي حقهم 
مــن خالل مواقــع التواصل 
االجتماعي مسؤولية كبيرة، 
شاكرين املسؤولني في قطاع 
التلفزيــون على هذه الثقة، 
ومتمنني أن يكونوا دائما عند 

حسن ظن اجلميع.

املنصــور فتطرق لكثير من 
االمور التي تشــغل باله من 

سنوات.
مثل هذه البرامج اخلفيفة 
نحتاج اليها كثيرا في الفترة 
احلالية حتى تستمر احلياة 
ونستفيد بشكل صحيح من 
التكنولوجيــا املوجودة في 
هواتفنا الذكية، وهذا ما سعى 
إليه فريــق برنامج «في ٢٤ 
ساعة» وجنح بذلك لوجود 
مخرج متمكن من أدواته هو 
العيدروســي ومذيعة  فواز 

يبّث أسبوعياً على شاشة تلفزيون الكويت

جانب من احللقة االولى لبرنامج «في ٢٤ ساعة» وضيفها الفنان القدير محمد املنصوروكيل التلفزيون سعود اخلالدي

الكويتية التي تعمل بوزارة 
فــي  اإلعــالم وخصوصــا 
قطــاع التلفزيــون، والذين 
اثبتوا خالل هــذه اجلائحة 
أنهم ميتلكون أفكارا جميلة 
يستغلون فيها التكنولوجيا 
لتقدمي برامج ممتعة ملشاهدي 
تلفزيون الكويت في الداخل 
واخلــارج فــي ظــل هــذه 

الظروف.
 ومــن البرامــج اجلديدة 
تلفزيــون  يقدمهــا  التــي 
الكويت هــذه األيام برنامج 
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«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي «النجمة» 
األسبوعي و«أكثر من راتب»

أجــرى البنــك التجاري 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملة «أكثر من راتب»، وقد 
مت إجراء السحب يوم األحد 
املوافــق ٩ أغســطس ٢٠٢٠ 
في مبنى البنك الرئيســي، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
البصمان،  والصناعة أحمد 
مــع االلتزام باالشــتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي. 
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز يوسف 
حمزة عبــاس باقر بجائزة 
نقدية بقيمة ٥ آالف دينار في 
سحب النجمة األسبوعي، أما 
جائزة سحب حساب حملة 
«أكثر من راتب» فكانت من 
نصيب: محمد عبداهللا عيسى 

بهبهاني.
وأوضح البنك أن حملة 
«أكثر مــن راتــب» موجهة 
الذيــن يقومــون  للعمــالء 
بتحويــل رواتبهــم البالغة 
٥٠٠ دينار أو أكثر على البنك 
وبصفــة خاصــة املوظفني 
الكويتني واملقيمني العاملني 
القطاعــني احلكومــي  فــي 
والنفطي والشركات املدرجة 
لدى البنك وكذلك املتقاعدون، 
واالســتفادة من مزايا هذه 

والتــي تتضمن ســحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار، 
وشهرية بقيمة ٢٠ الف دينار، 
باإلضافة الى جائزة نصف 
سنوية بقيمة ٥٠٠ الف دينار، 
وســحب آخــر العــام على 
أكبر جائزة نقدية مرتبطة 
بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار. 
وعــن آلية فتح حســاب 
النجمــة والتأهــل لدخــول 
الســحوبات، فمن املعروف 
أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ١٠٠ دينار ويجب أن 
يكون في احلســاب مبلغ ال 
يقل عــن ٥٠٠ دينار للتأهل 
ودخول جميع الســحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها 

احلســاب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، 
فضال عن املزايــا اإلضافية 
التــي يوفرها احلســاب، إذ 
يحصل العميل على بطاقة 
ويســتطيع  آلــي  ســحب 
احلصـــــول علــــى بطاقة 
ائتمــان بضمــان احلســاب 
وكذلــك احلصــول على كل 
اخلدمات املصرفية من البنك 

التجاري.
وكشف البنك أن حساب 
النجمــة متــاح للجميــع، 
وبإمــكان أي شــخص فتح 
حســاب النجمة مــن خالل 
تطبيق CBK Mobile بخطوات 
بسيطة ومن أي مكان وفي 

أي وقت.

احلملة واحلصول على هدية 
نقدية فورية تبلغ قيمتها من 
٢٥٠ دينارا إلى ٥٠٠ دينار أو 
قرض من دون فائدة بقيمة ٥ 
أضعاف الراتب وبحد أقصى 
١٠٠٠٠ دينار، باإلضافة إلى 
النقدية، وســيكون  الهدايا 
أســبوعي  ســحب  هنــاك 
للعمالء الكويتيني احلاليني 
واجلدد ممن يقومون بتحويل 
رواتبهــم علــى البنك لربح 
مبلغ يعادل راتبا واحدا من 
التــي يتقاضونها  الرواتب 

شهريا.
ويذكر أن جوائز «حساب 
النجمة» مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائــز املقدمة، باإلضافة 
إلــى تنوعها طوال الســنة، 

«القطرية» تستأنف رحالتها
إلى «هيوسنت» و«فيالدلفيا»

«برقان»: ٣ فائزين بسحب حساب «يومي»

واصلت اخلطوط اجلوية 
القطرية العمل بشكل وثيق 
مع حكومة الواليات املتحدة 
واملطارات ضمــن جهودها 
الرامية إلعادة بناء شــبكة 
الواليــات  فــي  وجهاتهــا 
املتحــدة األميركيــة، وهــي 
الطيران اخلليجية  شــركة 
الوحيــدة التي لــم تتوقف 
عن تســيير رحالتها مطلقا 
إلى الواليــات املتحدة أثناء 
األزمة، للعودة بأكثر من ١٦٠ 
ألف مسافر ممن تقطعت بهم 
السبل خارج البالد. وتفتخر 
الوطنيــة لدولــة  الناقلــة 
قطر بتأكيــد التزامها جتاه 
الواليات املتحدة األميركية 
وذلك باستئناف رحالتها إلى 
وجهتني أميركيتني إضافيتني 
همــا هيوســنت وفيالدلفيا، 
وزيــادة عــدد رحالتها إلى 
لــوس أجنيليــس لتصبح 
رحلــة يوميا اعتبارا من ١٢ 
أغســطس، ورحلتني يوميا 
إلــى نيويــورك اعتبارا من 
١ ســبتمبر. وســوف يشهد 
الرحالت،  اســتئناف هــذه 
إضافة ٣ رحالت أســبوعيا 
إلى هيوســنت اعتبارا من ٢ 
سبتمبر، و٤ رحالت أسبوعيا 
إلــى فيالدلفيــا اعتبارا من 
الــذي  ١٥ ســبتمبر، األمــر 
من شــأنه أن يزيد من منو 
عمليات الناقلة القطرية إلى 
٨ وجهات أميركية من ضمنها 
بوسطن، وشيكاغو، وداالس 

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن في الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، 
حيث فاز كل منهم بجائزة 
٥٠٠٠ دينار، وكان احلظ في 
هذه السحوبات من نصيب: 
صابــر عبداحلــي عويض 
محمد، فاطمة مسعود سعد 
املسعود، سالم نايف سالم 

الهاجري.
للســحب  باإلضافــة 
اليومي، يوفــر بنك برقان 
سحب ربع سنوي حلساب 
«يومــي» للفــوز بجائــزة 

إذا كنت قد سمعت الضجة 
حول أحدث هاتف ذكي من 
اجليل اخلامس لهواوي من 
الفئة املتوســطة وال تعرف 
الســبب بالضبــط، فتابــع 
القراءة حيث نكشف لك ملاذا 
 HUAWEI nova 7 5G هاتف
هــو الهاتف الذكــي املفضل 
الهاتف  جليل األلفية. هــذا 
الرائــد األنيــق ذو إمكانات 
اجليــل اخلامس 5G القوية 
يشبع جميع رغبات األجيال 
التــي، ال تنتهــي،  الشــابة 
كيف ذلك؟ حســنا بالنسبة 
للمبتدئــني ألنــه يأتــي مع 
كاميرا رباعية عالية الوضوح 
بدقة 64 ميغابكسل مدعمة 
بالذكاء االصطناعي، ويدعم 
شبكة اجليل اخلامس، ويأتي 
بتصميم أنيق ومميز والعديد 
من امليزات املثيرة األخرى. 
وقعت أجيال األلفية الشابة 
واملشرقة واحليوية في حب 
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ألســباب عديدة، وهنا ستة 
منهم، والتي نعتقد أنها تبرر 
حبهم لهذا الهاتف. فإذا كنت 
حتب التقاط الصور وتسجيل 

مازالت حملة شخصيات 
احلصاد املشــوقة والفريدة 
من نوعها في الكويت حتقق 
جناحا كبيرا، حيث مت يوم 
األربعــاء املاضــي إجــراء 
الثالــث وكانــت  الســحب 
 ٤٢٠٠ وقدرهــا  اجلائــزة 
الرابحة  دينار من نصيــب 
دانة جنيــب احملمود والتي 
اســتطاعت أن حتــل لغــز 
حساب «رامي» الشخصية 
الثالثة من شخصيات احلملة 
األربــع. وفــي نفــس يــوم 
السحب الثالث، مت إطالق لغز 
الشخصية الرابعة واألخيرة 
«دالل» التي ســوف تستمر 
ملــدة أســبوع فــي مختلف 
وسائل التواصل االجتماعي 
وموقع البنك األهلي املتحد. 
وميكن للجميع املشاركة في 
احلملة عــن طريق الدخول 
علــى منصــة مصغــرة من 
خالل رابط متاح على املوقع 
https://www.) اإللكتروني

.(/ahliunited.com.kw
املناسبة، تقدمت  وبهذه 
رئيــس  التميمــي،  فاتــن 
التســويق وتطويــر  إدارة 
املنتجات فــي البنك األهلي 
املتحد بالتهنئة للرابحة في 
الســحب الثالث من احلملة 
وأكدت أن كل مشارك سوف 

ملجموعة اخلطوط اجلوية 
القطرية: حرصت اخلطوط 
اجلوية القطرية على االلتزام 
مبهمتهــا املتمثلــة بإعــادة 
الناس إلى أوطانهم بأمان منذ 
بداية تفشي هذه اجلائحة، 
إضافة إلى أننا لم نتوان في 
اإليفاء بالتزامنا جتاه السوق 
األميركي، الذي يعد ســوقا 
اســتراتيجيا بالغ األهمية. 
كما أننا نشعر بالفخر إزاء 
جهودنــا املبذولة حتى اآلن 
املواطنــني خــارج  إلعــادة 
بالدهم إلى الوطن، ونتطلع 
إلــى إتاحــة الفرصــة أمام 
املســافرين للسفر والعودة 
إلــى بالدهم مــع املزيد من 
الرحالت اجلوية إلى الواليات 
اســتئناف  مــع  املتحــدة، 
الرحالت اجلوية إلى هيوسنت 
وفيالدلفيــا. وبإضافة هذه 
الرحــالت اجلويــة يرتفــع 
عدد وجهاتنــا في الواليات 
األميركية إلى ثماني وجهات، 
محافظني بذلك على مكانتنا 
الرائدة كأكبر شركة طيران 
دولية في الواليات املتحدة، 
ونتطلع إلــى العودة قريبا 
إلى جميع بواباتنا األميركية 

العشرة املذهلة.
ويســتطيع املســافرون 
التخطيط للسفر إلى وجهات 
اخلطوط اجلويــة القطرية 
الثمانية في الواليات املتحدة 
األميركية بأمان واطمئنان، 
حيث قامت الناقلة القطرية 

أينمــا ذهبــت، فــإن كاميرا 
الســيلفي هــذه مثالية لك، 
 nova 7 5G يأتــي هاتــف
مزودا بكاميرا سيلفي عالية 
الوضوح بدقة 32 ميغابكسل 
بالذكاء االصطناعي  مدعمة 
 Super Night Selfie تدعم ميزة
3.0.  ويأتــي إعداد الكاميرا 
هاتف nova 7 5G مع وضع 
ڤيديو DUAL-VIEW اإلبداعي 
الــذي ميكن اســتخدامه مع 
كل من الكاميرا الرئيســية 
والكاميرا بعدســة عريضة 
جدا أو مع الكاميرا األمامية 
واخللفية لتســجيل مقاطع 

على عمالء حساب احلصاد 
أو عمالء البنك فقط.

وتقــوم فكــرة احلملــة 
على تقدمي أربعة ألغاز، كل 
لغز منها يخص شــخصية 
مختلفة لديها حساب احلصاد 
اإلسالمي، ويكون حل اللغز 
مبعرفة كــم املبلغ املوجود 
في حساب كل شخصية من 
الشخصيات التي يتم إطالقها 
تباعــا ويســتمر عرض كل 
شــخصية ملدة أسبوع. كما 
يتم نشر ڤيديو توضيحي 
عــن قصــة كل شــخصية 
الشــخصيات األربــع  مــن 

بتحديث سياستها التجارية 
لتمنــح مســافريها أقصــى 
قدر من املرونة واخليارات. 
وســوف يحظى املسافرون 
بإمكانية تغيير سفرهم لعدد 
غير محدود من املرات، كما 
سيتمكنون من تغيير وجهة 
السفر طاملا أنها تبعد مسافة 
أقل من ٥٠٠٠ ميل من الوجهة 
األصلية. ولــن يتم تطبيق 
الرســوم اإلضافية في حال 
اســتكمال الســفر قبــل ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٠. 
األشــهر  مــدى  وعلــى 
املاضية، تبــوأت اخلطوط 
القطريــة قطــاع  اجلويــة 
الطيــران، وذلــك من خالل 
احملافظة على شبكة وجهاتها 
التي لم تنخفض أبدا إلى ما 
دون ٣٠ وجهــة، مما مكنها 
من اكتساب اخلبرة الالزمة 
لنقل املسافرين إلى بلدانهم 
بأمان واطمئنان، وعزز من 
مكانتها إلعادة بناء شــبكة 
وجهاتها العاملية. كما قامت 
الناقلــة القطريــة بتطبيق 
إجراءات السالمة والنظافة 
األكثر تطورا بصرامة على 
منت طائراتها وفي مطار حمد 
الدولي، وذلك ابتداء من تقدمي 
الشــخصية  الوقاية  بدالت 
لطاقم الطائرة، وصوال إلى 
أنها كانت أول شركة طيران 
تطلب من الركاب ارتداء واقي 
الوجه باإلضافة إلى أغطية 

الوجه.

نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، 
وللتأهل للسحوبات الربع 
سنوية يتعني على العمالء 
أال يقــل رصيدهم عن ٥٠٠ 
دينار ملدة شــهرين كاملني 
قبل تاريخ السحب، كما أن 
كل ١٠ دنانيــر متثل فرصة 
الســحب،  واحــدة لدخول 
وإذا كان رصيد احلســاب 
فــوق،  دينــار ومــا   ٥٠٠
فسيكون صاحب احلساب 
مؤهــال للدخول في كل من 
السحوبات اليومية والربع 

سنوية.

الفيديــو في نفــس الوقت. 
على ســبيل املثال، إذا كنت 
تقوم بتسجيل مقطع ڤيديو 
باستخدام الكاميرا األمامية، 
فإن الكاميرا اخللفية تقوم 
أيضا بتصوير املشــهد من 

اجلهة اخللفية.
 7nm ويعمل املعالج الرائد
Kirin 985 5G على تشغيل 
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-. باختصــار، يدعــم هــذا 
املعالج شبكة اجليل اخلامس 
5G ويقدم أداء ال مثيل له. 

وميكن ملكاملات الڤيديو، 
والبث عبر اإلنترنت، ولعب 
األلعاب عالية الكثافة تأثيرا 
على عمر البطارية. ال داعي 
 HUAWEI للقلق، فإن هاتف
nova 7 5G يحتـــــوي على 
بطارية ضخمة بسعة 4000 
مللي أمبير في الساعة ميكن 
أن تستمر لفترة طويلة حتى 
عند استخدامها بكثافة. كما 
يأتــي الهاتــف مع شــاحن 
HUAWEI SuperCharge بقدرة 
40 واط للشــحن الســريع 
والذي يشحن البطارية من 
%70-0 في 30 دقيقة فقط.

وتطلعاتهــا وطموحاتهــا، 
ويحمل كل ڤيديو في طياته 
الدالئل التي متكن املشاركني 
من حــل اللغز وذلك إضافة 
إلى العديد مــن التلميحات 
من خالل وســائل التواصل 
االجتماعــي والتي تســاعد 
املشاركني في حل اللغز، ثم 
يتم حصر وجتميع اإلجابات 
الصحيحة وإجراء السحب 
بينهــا الختيار الرابح الذي 
يفــوز بنفــس املبلــغ الذي 
متتلكه الشــخصية، ويحق 
لكل مشترك املشاركة بإجابة 
واحدة فقط لكل شخصية.

ضمن جهودها الرامية إلعادة بناء شبكة وجهاتها في الواليات املتحدة

فــورت وورث، والعاصمــة 
واشــنطن، معززا بذلك من 
مكانتنــا بوصفهــا شــركة 
طيــران دوليــة رائدة تقوم 
بتشغيل خدماتها من وإلى 
الواليات املتحدة األميركية. 
وبفضل الشراكات القوية مع 
اخلطوط اجلوية األميركية 
وخطوط جيت بلو اجلوية، 
يتمكن املسافرون حاليا على 
منت اخلطوط اجلوية القطرية 
من احلجز ملواصلة رحالتهم 
علــى منت طائرات اخلطوط 
اجلوية األميركية على أكثر 
من ٦٠٠ رحلة يوميا، وعلى 
منت خطوط جيت بلو اجلوية 
على أكثر من ٧٠ رحلة يوميا، 
ومن شأن هذه الشراكات أن 
تزيد من عدد هذه الرحالت 
إلــى ما هــو أكثر مــن ذلك. 
وبحلــول منتصــف شــهر 
ســبتمبر ٢٠٢٠، ســيتمكن 
املســافرون من الســفرعلى 
منت ٥٦ رحلة جوية أسبوعيا 
في شبكة اخلطوط اجلوية 
األميركية، وسيتمكنون من 
احلجــز ملواصلــة رحالتهم 
على مــنت اخلطوط اجلوية 
أميركية إلــى أكثر من ٢٠٠ 
وجهة، وأكثر من ٨٥٠ رحلة 
جوية يوميا، كما سيتمكنون 
من احلجز على منت خطوط 
جيــت بلو اجلوية إلى أكثر 
من ٥٥ وجهة على أكثر من 
١٥٠ رحلة يوميا. وقال أكبر 
التنفيذي  الرئيــس  الباكر، 

مقاطــع الڤيديو، فإن هاتف 
nova 7 5G يأتــي بكاميــرا 
رباعية عالية الوضوح بدقة 
64 ميغابكسل مدعمة بالذكاء 
االصطناعي. وميكنه تسجيل 
مقاطع ڤيديــو عالية الدقة 
بجودة 4K بتفاصيل مذهلة، 
حتى في إعــدادات اإلضاءة 
املنخفضــة، ميكنــك أيضا 
اختيار احلصول على إبداع 
الوقت باستخدام  وتسريع 
الفوتوغرافــي  التصويــر 

 .4K بفاصل زمني بجودة
وإذا كنت حتــب التقاط 
صور السيلفي ومشاركتها 

يرى نفسه في شخصية من 
هذه الشخصيات األربع، ومن 
خــالل حــل اللغز املشــوق 
ســيتعرف أكثر على مزايا 
حســاب احلصاد اإلسالمي 
والذي يواصل حتقيق النجاح 
حتى أصبح حساب اجلوائز 
اإلســالمي األول واملعروف 
كأفضل حســاب لسحوبات 

اجلوائز في الكويت.
وميكــن جلميــع األفراد 
فــي الكويت املشــاركة في 
حملة «شخصيات احلصاد» 
واحلصول على فرصة للربح، 
علما بأن املسابقة ال تقتصر 

هواوي nova 7 5G اجلديد الهاتف املفضل 
لدى األجيال الشابة

«املتحد» يواصل حملة «شخصيات احلصاد» 
ويعلن عن الرابح في السحب الثالث

فاتن التميمي

أعلنت شركة زين الكويت 
عــن حصولها علــى جائزة 
«أســرع إنترنت منزلي في 
الكويت» عن الربعني األول 
والثاني من العام 2020 من 
Ookla Speedtest، الشــركة 
الرائدة عامليا واألكثر شفافية 
في تطبيقات اختبار وحتليل 
سرعات شــبكات اإلنترنت 
حــول العالــم.  وانتهــزت 
الشركــــــــة حصولها على 
هذا اإلجنــاز إلطالق عرض 
لفترة محدودة لباقات اجليل 
اخلامس وبســعات حتميل 
غير محــدودة مع مجموعة 
من أجهزة اإلنترنت املتطورة، 
والتي تشمل اجليل الثاني من 
 Huawei 5G CPE PRO جهاز
2 وZain 5G HUB وغيرها. 
وعبــرت زين فــي بيان 
صحافي عن فخرها بحصول 
شــبكتها على هذه اجلائزة 
 Ookla املرموقة من شــركة
الرائــدة عامليــا التي تعتبر 
بشكل واسع املرجع املعتمد 
األول واألكثر شــفافية لكل 
ما يتعلق بتطبيقات اختبار 
وحتليل ســرعات شــبكات 

اإلنترنت حول العالم.
وبينت الشــركة أن هذا 
اإلجنــاز يعكــس جهودهــا 
في تقدمي شــبكة 5G األكبر 
واألقوى في الكويت، وذلك 
منذ تفردها في شهر يونيو 
التجــاري  2019 بإطالقهــا 
لتكنولوجيا اجليل اخلامس 
تطــرح  كأول شــركة   5G
هــذه التقنيــة املتطورة في 
اخلليج عبر السوق الكويتية 
وبتغطية شاملة لكافة مناطق 
البــالد، حيــث جنحــت في 

قياس جودة وأداء شــبكات 
اإلنترنت حول العالم، خاصة 
أنهــا قامت بإجراء ما يفوق 
25 مليار اختبار منذ إنشائها 
في العام 2006، وتســتفيد 
من خدماتها كبرى الشركات 
واملؤسســات واجلامعــات 
والهيئــات احلكومية حول 
العالم ملا تقدمه من حتليالت 

تتسم بالدقة والشفافية. 
وبهــذه املناســبة، قامت 
زين بإطالق عــرض لفترة 
محــدودة لباقــات اجليــل 
اخلامس وبســعات حتميل 
غير محــدودة لعمالئها من 
ذوي الدفع اآلجل، وذلك مع 
مجموعة من أجهزة اإلنترنت 
املتطورة الثابتة واملتنقلة، 
والتي تشمل اجليل الثاني من 

 Huawei 5G CPE PRO جهاز
2 اجلديــد كليا بـ 17 دينارا 
 Zain 5G شهريا فقط، وجهاز
HUB من شــركة HTC بـ 27 
دينارا شهريا فقط، وغيرها 
من األجهزة. وأشارت الشركة 
أنــه بإمــكان عمالئها  إلــى 
االشتراك في هذا العرض بكل 
سهولة عن طريق زيــــــارة 
أي من أفــــــرع زيــــــن أو 
عبـــر فــرع زيــن أوناليــن
 (k w . z a i n . c o m / 5 G )
واالستمتاع بخدمة التوصيل 
املجانيــة للمنــزل، علمــا 
بــأن زيــن تطبــق معايير 
صحيــة صارمة تتماشــى 
مــع االشــتراطات الصحية 
الرســمية لضمــان ســالمة 

العمالء واملوظفني. 

تصميــم وبناء أول شــبكة 
كاملة خلدمات اجليل اخلامس 
مع توفير بنية حتتية وفق 
أفضل املعايير الدولية، مما 
شكل نقلة نوعية في تطوير 
قطاع االتصاالت في الدولة 

واملنطقة. 
 - Ookla اجلدير بالذكر أن
وهي الشركة املالكة لتطبيق 
الشهير الختبار   Speedtest
ســرعات اإلنترنت- تعتبر 
الرائدة عامليا في تطبيقات 
اختبــار وحتليــل بيانــات 
اإلنترنت املنزلي والشبكات 
املتنقلة حول العالم، حيث 
أكثر  يجــري املســتخدمني 
من 10 ماليني اختبار يوميا 
عبــر خدمات الشــركة، مما 
جعلها مرجعــا معتمدا في 

«زين» حتصد جائزة «أسرع إنترنت منزلي
Ookla Speedtest في الكويت» من
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اقتصـاداالثنني ١٠ اغسطس ٢٠٢٠

٤٢٫٣ مليون دينار أرباح «التجاري» التشغيلية بالنصف األول
أعلــن البنــك التجــاري 
الكويتي عن النتائج املالية 
للربــع األول املنتهي في ٣١ 
مارس ٢٠٢٠، وكذلك النصف 
األول املنتهي في ٣٠ يونيو 
٢٠٢٠، حيــث حقــق البنك 
أرباحا تشغيلية بلغت ٢١٫٨ 
مليون دينار عن الربع األول 
أرباحا تشــغيلية  وأيضــا 
بلغــت ٤٢٫٣ مليــون دينار 
عــن النصــف األول، وذلك 
مقارنة باألرباح التشغيلية 
التي بلغت ٢٤ مليون دينار 
و٥٨٫٣ مليــون دينار، على 
التوالي، بنفس الفترات من 

 .٢٠١٩
فــي  البنــك  وأوضــح 
بيان صحافــي، أنه واصل 
سياســته احلصيفة بشأن 
تخصيــص جــزء كبير من 
أرباحه التشغيلية لتعزيز 
املخصصات االحترازية، وهو 
ما نتــج عنه حتقيق أرباح 
صافيــة قدرهــا ١٫٢ مليون 
دينار لفترة الســتة أشــهر 
األولــى مــن ٢٠٢٠، مقارنة 
باألربــاح الصافية التي مت 
حتقيقها عــن نفس الفترة 
من ٢٠١٩ والبالغة ٩٫٨ ماليني 

دينار. 
هــذه  علــى  وتعقيبــا 
النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة البنــك الشــيخ أحمد 
الدعيج أن تفشــي جائحة 
كورونــا أجبــر العديد من 
احلكومات التخاذ إجراءات 
مختلفة للحد من انتشــار 
الڤيروس، حيث قامت حكومة 
الكويــت بصــورة مماثلة، 
باتخاذ عــدد من اإلجراءات 
والتدابيــر االحترازية مثل 
التباعد االجتماعي وعمليات 
العزل واإلغالق، والتي ترتب 
عليها تعطل وتوقف أنشطة 
األعمال فــي كل القطاعات، 
ولم يكــن القطاع املصرفي 
مبنأى عن تلك األزمة، حيث 
واجه حتديات غير مسبوقة 
خالل النصف األول من العام 

احلالي. 
دعم اجلهود احلكومية

وأضــاف الدعيج: «على 
الرغــم مــن أن التداعيــات 

البنــك عــن طريــق تأجيل 
مدفوعات أقساط القروض 
الشخصية وأقساط البطاقات 
االئتمانيــة ملــدة ٦ شــهور 
اعتبارا من أبريل ٢٠٢٠ دون 
احتساب أي فوائد إضافية 
أو رســوم أخرى عن فترة 

التأجيل.
وأضاف في هذا الصدد، 
أن اإلجــراءات التيســيرية 
امتدت لتشمل عمالء البنك 
مــن الشــركات، حيــث مت 
الفوائد واألقســاط  تأجيل 
ملدة ٦ شهور دون احتساب 
أي رسوم إضافية. كما أنه 
التي  واســتجابة للمبادرة 
أطلقها بنك الكويت املركزي، 
فقــد ســاهم التجــاري في 
تأســيس صندوق بتمويل 
من البنوك الكويتية بقيمة 
١٠ ماليني دينار كويتي لدعم 
املجهود احلكومي ملكافحة 

ڤيروس كورونا املستجد. 
مؤشرات قوية

وكشــف الدعيــج عن أن 
البنك قد وضع قائمة أولويات 
للتعامل مع جائحة كورونا، 
كان في مقدمتها حرصه على 
تقديم خدمات مصرفية ذات 
جودة نوعية وكفاءة عالية 
مــع ضمــان المحافظة على 
صحــة وســالمة موظفــي 

وعمالء البنك. 
وأشار الى ان البنك تمكن 
مــن تحقيق هــذا الهدف من 
خالل التركيز على العمليات 
الرقميــة، وهو  المصرفيــة 
النهــج الــذي اتبعــه البنك 
الســابقة،  الســنوات  خالل 
كمــا نجح البنك فــي تقديم 
المصرفية لعمالئه  خدماته 
دون انقطــاع عبــر الموقع 
اإللكتروني للبنك وتطبيق 
التجــاري موبايــل وفــروع 

الخدمة الذاتية. 
وأضاف أنه بالرغم من تلك 
الظروف االســتثنائية، فقد 
نجح البنك في الحفاظ على 
قاعدة رأسمال قوية ومعدالت 
سيولة جيدة، حيث ان معدل 
كفاية رأس المال بلغ نسبة 
١٧٫٩٪ كمــا في نهاية يونيو 
٢٠٢٠، فيما بلغت نسبة الرفع 
المالي ١١٫٥٪، ونسبة صافي 
التمويل المســتقر ١٠٩٫٧٪، 
ونســبة تغطيــة الســيولة 
١٤٩٫١٪، وهذه النسب تفوق 
بشــكل مريح الحــد األدنى 
للنســب المقــررة مــن قبل 
الجهــات الرقابيــة المتمثلة 

ببنك الكويت المركزي. 
الدعيج حديثه،  واختتم 
متوجها بالشكر والتقدير إلى 
جميع العاملين في الخطوط 
األمامية على مستوى جميع 
الحكوميــة  المؤسســات 
االســتثنائية  لجهودهــم 
مكافحــة  فــي  المبذولــة 
الجائحــة، وكذلــك لــإلدارة 
التنفيذيــة للبنــك وجميع 
موظفيه لتفانيهم وجهودهم 
الحثيثة تجاه خدمة العمالء 
في هذا الوضع غير المسبوق، 
متمنيا أن تنقشع هذه األزمة 

في أسرع وقت.

١٧٫٩ ٪ معدل كفاية رأس املال.. و١٠٩٫٧٪ نسبة صافي التمويل املستقر.. و١٤٩٫١٪ تغطية السيولة

الســلبية لتفشــي جائحة 
كورونــا وتراجــع أســعار 
النفــط وأســعار الفائــدة، 
كان لهــا تأثيــر كبير على 
اإليــرادات وصافي  روافــد 
هوامش الربحية، إال أنه من 
املتوقع أن تسهم السياسات 
واإلجراءات العديدة التي مت 
اتخاذها في الوقت املناسب 
مــن قبــل احلكومــة وبنك 
الكويت املركزي في تسريع 
وتيرة التعافي االقتصادي 
مــن اجلائحــة وحتقيــق 
االســتقرار املأمول للقطاع 

املالي». 
وأكــد الدور املهــم الذي 
قام به البنــك التجاري في 
دعم كافــة اجلهود املبذولة 
مــن قبل احلكومــة والبنك 
للتعامل مع اجلائحة، وذلك 
بهدف تخفيف الضغوط التي 
فرضتها اجلائحة على عمالء 

الدعيج: القطاع املصرفي واجه حتديات 
غير مسبوقة بالنصف األول نتيجة أزمة «كورونا»
إجراءات احلكومة و«املركزي» اتخذت بالوقت 

املناسب.. ما ُيسّرع وتيرة التعافي االقتصادي

الشيخ أحمد الدعيج

الروضان يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية 
للمواصفات الكهربائية واإللكترونية

تعيني صالح العقيلي ممثًال لـ «التجارة» 
في مجلس إدارة «املركزي»

مصطفى صالح

التجارة والصناعة خالد  أصدر وزير 
الروضان قرارا وزاريا بتشــكيل اللجنة 
الوطنية الدائمة لقطاع املواصفات الكهربائية 
واإللكترونية، لتكون تبعيتها للهيئة العامة 
للصناعة، وبرئاســة نائــب املدير العام 
للمواصفات واخلدمات الصناعية. وبحسب 
القرار، فإن اللجنة تضم في عضويتها ١٩ 

عضوا، هم:
٭ نائــب رئيس اللجنة، ممثل عن «هيئة 
الصناعة»، وهو مديــر إدارة املواصفات 

واملقاييس.
٭ عضو ومقرر اللجنة، ممثل عن «هيئة 
الصناعــة»، وهــو مهنــدس مواصفات 

ومقاييس.
أعضاء اللجنة:

٭ ممثل عن «هيئة الصناعة»، وهو رئيس 
قسم املواصفات.

٭ ممثل عن «هيئة الصناعة»، وهو رئيس 
قسم مختبر الكهرباء.

٭ ممثل عن «هيئة الصناعة»، وهو رئيس 
قسم تنمية اجلودة.

٭ ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
٭ ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية.

٭ ممثل عن معهد الكويت لألبحاث العلمية.
٭ ممثل عن شركة البترول الوطنية، وهو 
رئيس فريق صيانــة الكهرباء والتبريد 

مبصفاة ميناء األحمدي.
٭ ممثل عن شركة البترول الوطنية، وهو 
رئيس فريق صيانــة الكهرباء والتبريد 

مبصفاة ميناء عبداهللا.
٭ ممثل عن وزارة الكهرباء واملاء، قطاع 

اخلدمات الفنية واملشاغل الرئيسية إدارة 
التصميم واإلشراف.

٭ ممثل عن وزارة الكهرباء واملاء، إدارة 
التمديدات الكهربائية.

٭ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
٭ ممثل عن جامعة الكويت كلية الهندسة 
والبترول، وهو رئيس قســم الهندســة 

والكهربائية.
٭ ممثل عن جامعة الكويت كلية الهندسة 
والبترول، وهو عضو هيئة التدريس بقسم 

الهندسة والكهربائية.
٭ ممثل عن وزارة الصحة، مراقبة التشغيل 
وصيانة املعدات بإدارة الشؤون الهندسية 

بالوزارة.
٭ ممثل عــن وزارة الصحــة، مراقبة 
االتصاالت بإدارة الشــؤون الهندســية 

بالوزارة.
٭ ممثل عن جهاز حماية املنافسة.

٭ ممثل عن الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

وتختص هذه اللجنة بوضع املواصفات 
الكهربائية  واللوائح اخلاصــة باألجهــزة 
وااللكترونية واخلاصة بكفاءة الطاقة لهذه 
األجهــزة، باإلضافــة الى وضــع ومتابعة 
اخلطط السنوية ملواصفات القطاع، وحتديث 
املواصفات القياسية التي تقع ضمن مجال عمل 
اللجنة، والتي مر عليها أكثر من ٥ سنوات.

وتكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة 
صحيحة في حال موافقة أغلبية أصوات 
احلاضرين، بشــرط حضور الرئيس أو 
نائبه، وتقوم اللجنة برفع توصياتها الى 
وزير التجارة رئيس الهيئة العامة للصناعة 

العتمادها.

مصطفى صالح

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي 
بتعيني ممثل لوزارة التجارة والصناعة 
ونائبا له مبجلــس إدارة بنك الكويت 
املركزي، حيــث مت تعيني وكيل وزارة 
التجارة املســاعد د.صالح عبداحملسن 

العقيلي باملنصب، كما مت تعيني محمد 
منصور العنزي نائبا له في حال غيابه. 
ويأتي هذا التعيني وفقا لقرار مجلس 
الوزراء رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠١٩ بتعيني ممثل 
وزارة التجــارة والصناعة في عضوية 
مجلس إدارة بنك الكويت املركزي ونائبا 

له.

تضم ١٩ عضواً من جهات حكومية مختلفة

هكذا قّلصت الكويت انتشار «كورونا».. وواجهت آثاره االقتصادية
محمود عيسى

فــي ســياق متابعتهــا 
لتطورات ڤيروس كورونا 
في دول اخلليج، استعرضت 
مجلة «ميد» تداعيات الوباء 
في الكويت حتى االسبوع 
االول من الشــهر اجلاري، 
حيث قالت ان عدد اإلصابات 
املؤكدة حتى ٣ اغسطس بلغ 
٦٧٩١١ إصابة، فيما بلغ عدد 
املتعافني من الوباء ٥٩٢١٣ 

حالة.
واشــارت املجلة الى ان 
اجلهود التي بذلتها الدولة 
في هذا الشــأن تنقسم الى 
شــقني: أولهمــا االجراءات 
الراميــة لتقليــص تأثيــر 
االزمة االقتصادية في البالد، 
امــا الثانــي فيتركــز على 
التدابيــر ملواجهة انتشــار 
الوبــاء، وقالــت ان تدابير 
للحد من األزمة االقتصادية، 
شملتـ  على سبيل املثال ال 
احلصرـ  االجراءات التالية:
١ أغســطس: حظــرت  ٭ 
الرحالت اجلوية التجارية 
إلى ٣١ دولة عالية اخلطورة 
حتى إشعار آخر، وتشمل 
الهند وباكســتان  الــدول: 
ومصــر والفلبــني ولبنان 
وسريالنكا والصني وإيران 
واملكســيك  والبرازيــل 
وإيطاليــا والعــراق، كمــا 
توقــف مصــر للطيــران 

رحالتها إلى البالد.
٭ ٢٨ يوليو: اعلنت االدارة 
العامة للطيــران املدني ان 
العاملة  الطيران  شــركات 
في مطار الكويــت الدولي 
ستبدأ رحالت جتارية إلى 
٢٠ دولــة في ١ أغســطس، 
اما شــركات الطيران التي 
ســتبدأ العمل فهي التابعة 
لكل من اإلمارات والبحرين 
وعمــان ولبنــان وقطــر 
واألردن ومصر والبوسنة 
وســريالنكا  والهرســك 
وباكستان وإثيوبيا واململكة 
املتحــدة وتركيــا وإيــران 
ونيبال وسويسرا وأملانيا 

وســيتمكن املصلــون من 
تأديــة صالة عيد األضحى 

في مساجد مختارة.
أصــدرت  يوليــو:   ٢١ ٭ 
العامــة للطيــران  االدارة 
املدنــي مبــادئ توجيهية 
لضمان االســتئناف اآلمن 
للسفر اجلوي الشهر املقبل، 
مع تدابير تشــمل الفحص 
العشــوائي للمســافرين، 
واالستخدام اإللزامي ألقنعة 
الوجه، واحلفاظ على مسافة 
آمنة للتباعــد االجتماعي، 
وســيتم اســتخدام املسح 
الرقمــي للتذاكــر لتجنــب 
االتصال اجلسدي بدال من 

الفحص اليدوي.
٭ ١٨ يوليــو: قالت الهيئة 
العامة للصناعة إنها بصدد 
إنشاء مخزون من األقنعة 
الواقيــة التــي تكفــي ملدة 
ستة أشهر. ويقدر اإلنتاج 
احمللي اليومي لألقنعة بأكثر 
من خمســة ماليني، وهناك 
نحــو ٥٢٢ طنا مــن املواد 
اخلام املتوافــرة حاليا في 
املنشآت الصناعية و١٣٣ طنا 
من املواد اخلام املستوردة 

افتتاح مطار الكويت الدولي 
اعتبــارا مــن ١ أغســطس، 
وسيعمل بطاقة استيعابية 
تبلغ ٣٠٪ ملدة ستة أشهر، 
وسيتم اســتيعاب ١٠آالف 
مسافر و١٠٠ رحلة يوميا، 
وســتتم زيادتهــا لزيــادة 
طاقتها إلى ٦٠٪ في فبراير 
٢٠٢١ واســتعادة طاقتهــا 
الكاملة في أغسطس ٢٠٢١.

٭ ٢٥ يونيو: مبوجب خطة 
ثانيــة من خمــس مراحل، 
ســتتم اســتعادة الوضع 
الطبيعي بحلول ســبتمبر 
على ان تبدأ في ٣٠ يونيو 
ومتتــد لثالثــة أســابيع. 
ســيتم تخفيض ســاعات 
حظر التجول من الســاعة 
٨ مســاء حتــى ٥ صباحا، 
القطاعــان  وسيســتأنف 
العام واخلاص العمل بطاقة 
تقل عن ٣٠٪، باإلضافة إلى 
استئناف العمل في القطاع 
املالــي وقطاع االنشــاءات 
ومراكز التســوق ومحالت 
البيع بالتجزئة واحلدائق 
واســتقبال رواد املطاعــم 

واملقاهي.

لزيادة الطاقــة اإلنتاجية، 
وارتفع عدد مصانع انتاج 
األقنعة منذ تفشي املرض 
من مصنع واحد إلى تسعة.

٭ ١٣ يوليو: تؤكد شــركة 
الكويــت تخفيــض  نفــط 
 ٪٢٥ بنســبة  ميزانيتهــا 
وتقليص النفقات التشغيلية 
بنســبة ١٨٪ للسنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ كجزء من تدابير 
لتعزيز «االســتقرار املالي 
للدولة»، كما أكدت الشركة 
إلغــاء بعض املشــروعات 
كجزء من إجراءات التقشف، 
في حني تقوم وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وبلدية 
الكويــت والهيئــة العامــة 
للغذاء والتغذية بإعداد خطة 
شــاملة لتجنــب االكتظاظ 
أثناء ذبح وتوزيع األضاحي 

مبناسبة عيد األضحى.
٭ ٨ يوليــو: وافقت وزارة 
املالية علــى صرف ٢٤٠٫٥ 
مليون دينار على ٧٠ الف 
مواطــن تلبية لطلب مقدم 
مــن الهيئــة العامة للقوى 

العاملة.
٭ ٢ يوليــو: تقــرر إعادة 

«ميد»: احلكومة قدمت الدعم للمواطنني.. واتخذت إجراءات وتدابير صحية غير مسبوقة إليقاف تفشي الوباء

وأذربيجان والفلبني والهند. 
تســتعد  يوليــو:   ٢٧ ٭ 
احلكومــة الكويتية إلعادة 
فتــح مطارهــا للرحــالت 
التجارية في ١ أغســطس، 
وألزمت املسافرين بتسجيل 
تفاصيــل رحالتهــم علــى 
تطبيق «كويت مســافر»، 
لتحديد موعــد الختبارات 
ڤيروس كورونا املســتجد 
التي تطلبها معظم البلدان 
من املسافرين القادمني اليها، 
على ان يعاد فتح املطار في 
١ أغسطس بطاقة استيعابية 
تصــل إلــى ٣٠٪ فــي إطار 
املرحلــة األولــى من خطة 

ثالثية املراحل.
٭ ٢٦ يوليــو: اختبــارات 
مجانيــة لڤيروس كورونا 
تقــدم فــي املستشــفيات 
للمواطنــني  احلكوميــة 

واملغتربني.
٭ ٢٣ يوليو: بدأت املرحلة 
الثالثــة مــن إعــادة فتــح 
االقتصــاد فــي ٢٨ يوليو، 
وســيتم اختصار ساعات 
حظر التجول من الســاعة 
٩ مســاء حتــى ٣ صباحا، 
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الصقر: «الوطني» يقف على أرض صلبة.. و«كورونا» أظهر قوتنا الرقمية
قــال الرئيــس التنفيذي 
الكويــت  بنــك  ملجموعــة 
الوطنــي عصــام الصقر إن 
األشهر القليلة املاضية شهدت 
حتديات على كل املستويات 
جراء تداعيات تفشي جائحة 
كوفيد-١٩ والتي اتخذت على 
إثرها احلكومــات في أنحاء 
العالــم تدابيــر صارمة في 
إطار مساعيها للسيطرة على 
تفشــي اجلائحة، إال أن تلك 
التدابير انعكست سلبا على 
النشــاط االقتصادي وكذلك 
الثقة في مناخ األعمال على 

مستوى العالم.
وأضــاف الصقــر علــى 
هامش مؤمتر احملللني لنتائج 
النصــف األول من ٢٠٢٠ أن 
أعمــال املجموعة تأثرت في 
معظم املناطق اجلغرافية التي 
تعمل بها خاصة مع مواجهة 
بيئــة تشــغيلية شــديدة 
الصعوبة عبر شبكة اعمالها، 
حيث حقــق أرباحا صافية 
لفترة الربع األول املنتهى في 
٣١ مارس ٢٠٢٠ بواقع ٧٧٫٧ 
مليون دينار، كما سجل البنك 
صافي ربح في الربع الثاني 
من العام بواقع ٣٣٫٤ مليون 
دينار وبذلــك يصل إجمالي 
األرباح الصافيــة عن فترة 
الستة أشهر األولى من العام 
١١١٫١ مليون دينــار بتراجع 
على أســاس سنوي نسبته 
٤٧٪ مقارنة مبستويات العام 

السابق.
وأشــار الصقــر إلــى أن 
االقتصــاد الكويتي تعرض 
لضغوط كبيرة وأثرت فترة 
اإلغالق الطويلة ســلبا على 
أنشــطة البنك، حيث تشير 
التوقعات إلى أن الناجت احمللي 
اإلجمالي هذا العام سينكمش 
بنحو ٦٪ على خلفية انكماش 
الناجت احمللي اإلجمالي غير 

النفطي ٤٪. 
وبــني الصقــر أن تدابير 
احتواء اجلائحة تنوعت ما 
بني عمليات إغالق األنشطة 
االقتصاديــة وفــرض حظر 
التجول وإغــالق احلدود ما 
أدى إلى التأثير ســلبا على 
املعنويات واحــداث صدمة 
شديدة لالقتصادات العاملية، 
فيما كان تأثير اجلائحة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

إجــراءات اســتباقية وفعل 
خطط الطوارئ بهدف حماية 
موظفيه وعمالئــه وضمان 

استمرارية العمل».
وأضاف أن منوذج أعمال 
الوطني أظهر مرونة كبيرة 
خالل األزمة مكنته من تقدمي 
الدعم واملشورة لعمالئه الذين 
يواجهون صعوبات مالية، مبا 
في ذلك االعتماد بشكل كبير 
على قدرات البنــك الرقمية 
للحفاظ على مستوى جودة 
اخلدمــة وإمكانية الوصول 
إلى اخلدمات بنفس مستوى 
توقعات العمالء في األوقات 

االعتيادية. 
أن  الصقــر  وأوضــح 
البنك أدرك مبكرا أن تفشي 
اجلائحة وإجــراءات احلظر 
التي فرضتها احلكومات في 
كل أنحاء العالم سيكون لها 
تأثير ســلبي علــى ربحية 
البنك، لذلك قدم على الفور 
مبادرات خلفــض التكاليف 
على مستوى املجموعة للحد 
من تأثير اجلائحة على ربحية 
البنــك ولكن بــدون إحداث 
تأثيــر على خطــط األعمال 

املستقبلية.
وأكــد الصقــر أن البنــك 
وبالتنسيق مع بنك الكويت 
املركــزي واحتــاد مصارف 
الكويــت، شــارك فــي كل 
املبــادرات الهادفــة إلى دعم 
مــن  والتخفيــف  عمالئــه 
حدة بعــض الضغوط التي 
يتعرضــون لهــا، حيث قدم 

البنك الدعم لكل عمالئه من 
خــالل وقــف الرســوم على 
أجهــزة نقاط البيع وأجهزة 
اآللــي والقنــوات  الســحب 
اإللكترونيــة ملدة ٣ أشــهر، 
باإلضافــة إلى زيــادة احلد 
األقصى خلدمة الدفع بدون 
تالمس. كما وفر البنك الدعم 
الــالزم لعمالئه مــن األفراد 
من خــالل تأجيل مدفوعات 
أقساط القروض االستهالكية 
واملقسطة وأقساط البطاقات 
االئتمانية ملدة ســتة أشهر. 
وكذلك تقدمي ما يلزم من دعم 
لتمويل األفراد والشــركات 
واملتوســطة  الصغيــرة 
والكيانات االقتصادية املتأثرة 

بأزمة جائحة كوفيد-١٩.
قاعدة رأسمالية قوية

وشــدد الصقــر على أنه 
وعلى الرغم من كل التحديات 
التــي واجهــت البنــك فــي 
النصــف األول من العام، إال 
أنه يقف على أرض صلبة كما 
تتمتــع ميزانيته العمومية 
بوضع قوي، مشيرا إلى أن 
القاعدة الرأســمالية القوية 
ومستويات السيولة املريحة 
وجودة أرباح البنك ستوفر 
قدرة كبيرة على امتصاص 

تداعيات اجلائحة.
وأشــار إلــى أن جائحــة 
كوفيــد-١٩ ســاهمت أيضا 
فــي تســليط الضــوء على 
نقــاط القوة التي يتميز بها 
بنك الكويت الوطني بفضل 
االستثمارات االستراتيجية 
التــي نفذهــا البنــك خــالل 
الســنوات املاضية لتسريع 
تطويــر اخلدمات املصرفية 
الرقمية، وهو ما منح البنك 
الكبيرة  التشغيلية  املرونة 

خالل هذه الفترة.
قنــوات  أن  وأوضــح 
البنك الرقميــة قدمت بدائل 
افتراضية حلت محل الفروع 
وهو األمر الذي مكن البنك من 
خدمة عمالئه بأفضل السبل 
املمكنة، مشيرا إلى أن خطط 
الطوارئ وإدارة األزمات التي 
فعلها البنك أثبتت جميعها 
جناحا ملحوظا عند اختبارها 
خالل األيام األولى من تفشي 
اجلائحة وهو ما مينح البنك 
مزيــدا من الثقــة في الوقت 

خططنا للطوارئ وإدارة األزمات أثبتت جناحًا كبيرًا خالل األيام األولى من تفشي اجلائحة

عصام الصقر

أكثر حدة نتيجــة للتراجع 
الشديد الذي شهدته أسعار 
النفط وما لذلك من تأثير على 
النشــاط االقتصادي وعجز 
امليزانيــة. وخــالل النصف 
األول مــن ٢٠٢٠، شــهدت 
معظم دول مجلس التعاون 
اخلليجي ضعفا في أوضاع 
املاليــة العامة مــع توقعات 
بتسجيل عجز استثنائي كبير 

في ميزانيات ٢٠٢٠.
وقال الصقــر إن تطبيق 
اجــراءات احلظــر الشــامل 
وتباطؤ النشاط االقتصادي، 
خاصــة خالل الربــع الثاني 
مــن العام احلالــي، كان لهم 
تأثير كبير علــى عملياتنا. 
حيــث أدى انخفــاض حجم 
املعامالت إلى تراجع الرسوم 
والعمــوالت، في حــني أدى 
إلى  خفض ســعر اخلصــم 
وضع املزيد مــن الضغوط 
على هامش الفائدة. باإلضافة 
إلى ذلك، فإن تأثير انكماش 
الناجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي وتراجع أسعار النفط 
وامتداد فترة احلظر قد أدت 
جميعها إلى زيادة مستويات 
عــدم اليقني حــول توقعات 
التدفقات النقدية للعديد من 
عمالئنــا مبا أدى بدوره إلى 

رفع املخصصات.
إجراءات استباقية

وأكــد الصقــر أن البنــك 
منذ بدايــة جائحة ڤيروس 
اتخــذ  املســتجد  كورونــا 

«الوطني»: ضبابية االقتصاد األميركي تدفع املستثمرين للتخلي عن الدوالر
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان اقتصاد 
املتحــدة يواجه  الواليات 
العديد من أوجه عدم اليقني 
التي تضمنــت االنتخابات 
املقرر إجراؤها  الرئاســية 
في نوفمبر، وتزايد حاالت 
اإلصابة بڤيروس كوفيد-١٩، 
السندات،  وتراجع عائدات 
السياســية  واالضطرابات 
إعانات  احملليــة ووقــف 
البطالة اإلضافية، لتقدم كل 
تلك العوامل أســبابا كافية 
للمســتثمرين للتخلي عن 
الدوالر. كما فاجأت بيانات 
العمل االقتصاديني  سوق 
ألف وظيفة  بإضافــة ١٦٧ 
للقطاع اخلاص في يوليو، 
في حني كانت التوقعات نحو 
تسجيل ١٫٢ مليون فرصة 
عمل جديدة. أما بالنســبة 
للوظائف غير الزراعية، فقد 
كان من املتوقع أن تضيف 
أن  إال  ١٫٤٨ مليون وظيفة، 
البيانــات التي صدرت عن 

الصناعات وسيعتمد أداؤها في 
نهاية األمر على جهود احتواء 

اجلائحة.
ومن جهة أخــرى، ارتفع 
مؤشر مديري املشتريات لقطاع 
أعلى مستوياته  إلى  اخلدمات 
املســجلة منذ ١٧ شهرا خالل 
شهر يوليو. وأعلن معهد إدارة 
ارتفاع مؤشر  التوريدات عن 
قطاع اخلدمات إلى مســتوى 
٥٨٫١ مقابــل ٥٧٫١ في يونيو. 
وشهد شهر يونيو أعلى معدل 
منو في تاريخ مؤشر اخلدمات، 
العام  إلى  والذي تعود نشأته 
١٩٩٧، وذلك بعد تسجيله أعلى 
نسبة تراجع في أبريل. إال أن 
تقرير مؤشر مديري املشتريات 
عكس تراجع مؤشر الوظائف 
إلى ٤٢٫١ مبا يشير إلى عزوف 
أصحاب العمــل عن توظيف 
العاملني على الرغم من ارتفاع 

الطلبات اجلديدة إلى ٦٧٫٧.
األسهم والعمالت 

واصلــت األســهم زخمها 

الثابت، تراجعت عائدات السندات 
األميركية على نطاق واســع 
خالل اآلونــة األخيرة، خاصة 
للمنحنى،  الطرف األمامي  في 
حيث وصلت عائدات السندات 
ألجل خمس سنوات إلى أدنى 
مستوياتها املسجلة على اإلطالق 
عند مستوى ٠٫١٨٧٠. وقد انعكس 
ذلك بدوره على سوق العمالت 
األجنبية مبا ســاهم في زيادة 

٧٤٥ مليار جنيه اســترليني. 
وتضمن محضــر االجتماع 
أحدث اإلرشادات االستشرافية 
التي تشير إلى أن «اللجنة ال 
تعتزم تشديد السياسة النقدية 
بدون دليل واضح على حدوث 
تطور ملموس في مجال الطاقات 
اإلنتاجيــة غير املســتخدمة 
وبلوغ هدف التضخم بنسبة 
٢٪ بشكل مستدام». ولم تكن 
هناك مفاجآت من جانب بنك 
إجنلترا األمر الذي ساهم في 
تعزيز أداء اجلنيه االسترليني 
ودفعه لالرتفاع إلى مستوى ١٫٣١ 
ليقترب بذلك من أعلى مستوياته 
املســجلة في مارس من العام 
احلالي. وفــي واقع األمر، لم 
انفصال  يتضح بعد وضــع 
املتحــدة عن االحتاد  اململكة 
األوروبي، وهو األمر الذي قد 
مينع اجلنيه االسترليني من 
الوصول إلى مستويات ١٫٤٠.

مؤشر مديري املشتريات

يناير  للمرة األولــى منذ 

الواليات بصدارة شركات  في 
التكنولوجيا املدرجة ضمن مؤشر 
ناسداك الذي سجل منوا بنسبة 
تزيد عن ٢٠٪ منذ بداية العام. 
ومتكن مؤشر ستاندرد أند بورز 
من اخلروج من املنطقة احلمراء 
لينهي بذلك تداوالت األسبوع 
بنمو بلغت نسبته ٣٫٧٣٪ منذ 

بداية العام احلالي.
أما على صعيد أدوات الدخل 

الدوالر  البيعية على  الضغوط 
األميركي لألسبوع الثاني على 

التوالي.
وباالنتقــال إلــى العمالت 
األجنبية، تراجع الدوالر األميركي 
بنســبة ٣٫١٨٪ منذ بداية العام 
مقابل سلة من العمالت وخسر 
أكثر من ١٠٪ من أعلى مستوياته 
املســجلة في مارس من العام 
احلالــي. وأدى تراجع الفروق 
الفائدة بني  التفاضلية ألسعار 
الواليات املتحدة واالقتصادات 
الكبرى، هذا إلى جانب الشكوك 
اقتصاد  أكبر  التي تدور حول 
على مستوى العالم إلى هروب 
العمالت  إلــى  املســتثمرين 

املنافسة.
اجتماع بنك إجنلترا

السياســة  صوتت جلنة 
النقديــة التابعة لبنك إجنلترا 
باإلجمــاع على إبقاء ســعر 
الفائدة عند مستوى ٠٫١٠٪، كما 
احتفظت ببرنامج شراء األصول 
عند مستواه املستهدف بقيمة 

٢٠١٩، كسر مؤشر النشاط 
الصناعــي فــي االحتاد 
األوروبي حاجــز الـ ٥٠، 
الفاصلة بني  العالمة  وهي 
النمــو واالنكماش. حيث 
املؤشــر من ٤٧٫٤  ارتفع 
إلى ٥١٫٨ في يوليو في ظل 
اقتصادات االحتاد  عودة 
الرئيسية لفتح  األوروبي 
أنشــطة أعمالها وجناحها 
في السيطرة بشكل أفضل 
على أوضاع تفشي جائحة 

كوفيد-١٩.
وعلــى صعيــد آخر، 
شهدت العملة املوحدة منوا 
قويا على مدار األسبوعني 
املاضيني وتسارعت وتيرة 
النمو إلــى أن وصلت إلى 
أعلى مستوياتها املسجلة 
في مايو ٢٠١٨ عند مستوى 
١٫١٩١٦ بدعــم مــن األداء 
الضعيف للدوالر وانكماش 
الفروق التفاضلية ألسعار 
الفائدة بني الدوالر والعملة 

املوحدة.

تزايد إصابات «كورونا» وتراجع عائدات السندات واالضطرابات السياسية عوامل عززت العزوف عن العملة األميركية

وزارة العمل يوم اجلمعة فاقت 
التوقعات بإضافة القطاعات غير 
الزراعية ١٫٧٦ مليون وظيفة مبا 
ساهم في خفض معدل البطالة 
إلى ١٠٫٢٪ مقابل ١١٫١٪ في يونيو.

انتعاش الصناعات التحويلية

ارتفــع مؤشــر مديري 
املشتريات التصنيعي الصادر 
عن معهد إدارة التوريدات في 
الواليات املتحدة من ٥٢٫٦ إلى 
٥٤٫٢ خالل الشهر املاضي، فيما 
يعد أعلى قراءة للمؤشر منذ 
حوالي عام ونصف ويعكس 
املؤشــر االستشرافي لقطاع 
التحويلية حتسن  الصناعات 
أداء القطــاع بعد تراجعه في 
شهري أبريل- مايو، وهو األمر 
الذي يعــزز اآلمال في تعافي 
التحويلية  قطاع الصناعــات 
العاملي من تداعيات اجلائحة. إال 
أن مخاطر فرض بعض القيود 
اإلضافيــة وعمليات اإلغالق 
ســتظل تفرض سحب كثيفة 
من عدم اليقني أمام العديد من 

الــذي ميضي فيه قدما نحو 
مرحلة التعافي. 

وأكــد الصقــر أنــه مــن 
الســابق ألوانه احلديث عن 
توزيعات األرباح الســنوية 
لعــام ٢٠٢٠ حيث مــا نزال 
فــي منتصف العــام إضافة 
إلــى أن التوزيعات بطبيعة 
احلال تعكس الربحية ورأس 
املــال مع نهايــة العام وذلك 
بعد تقييم وضع رأس املال 
اخلتامــي واحتياجات رأس 
املال املستقبلية، مشيرا إلى 
أن أولويات البنك تتمثل في 
احلفاظ على مركز قوي لرأس 
املال وتوفير مصدات مالية 
مبا يتسق مع التوجهات التي 
حرصنا على اتباعها على مر 

السنني.
وحول تأثيرات مســاعي 
خفض املوازنة احلكومية على 
الرأسمالي وحدوث  اإلنفاق 
تأخير في املشاريع الضخمة 
بــني الصقــر أن  املتوقعــة 
الضغوط على الكويت ودول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
األخــرى ســتتواصل ليس 
فقط جــراء تفشــي جائحة 
كوفيد-١٩، بل ايضا نتيجة 
لتراجع سعر النفط حيث ال 
يزال الناجت احمللي اإلجمالي 
النفــط  النفطــي وعائــدات 
من أهم العناصر املســاهمة 
في النــاجت احمللي اإلجمالي 
وإيــرادات ميزانيــة الدولة، 
مشــيرا إلى أن االســتجابة 
الفوريــة لذلك ســتكون من 
خالل خفض امليزانية وترشيد 
اإلنفاق فيما ستكون النفقات 
الرأســمالية من بني البنود 
املخطط خفضهــا، وبالتالي 
نتوقع بعض التأخيرات أو 
اإللغاء للمشاريع وهو األمر 

الذي شهدناه بالفعل.
وأضاف الصقر أنه وعلى 
الرغم من هذا االجتاه السلبي، 
ما زلنا نشهد بعض النشاط، 
حيث بلغت قيمة املشــاريع 
التــي متــت ترســيتها فــي 
النصف األول من ٢٠٢٠ حوالي 
٩٠٠ مليون دينار، مشيرا إلى 
أنه يأمل أيضا أن نرى بعض 
االنتعاش في النشــاط على 
كل من جانب التنفيذ وكذلك 
اسناد املشاريع مع إعادة فتح 

االقتصاد تدريجيا.

قنوات البنك الرقمية قدمت بدائل افتراضية حّلت محل الفروع خالل األزمة

أولوياتنا تتركز في احلفاظ على مركز قوي لرأس املال وتوفير مصدات مالية 

أرباح الربع الثاني تأثرت باحلظر الشامل وتباطؤ النشاط االقتصادي

امليزانية العمومية للمجموعة.. قوية
أكد رئيس وحدة احملاسبة اإلدارية للمجموعة 
شــيام كاليانارامــان أن امليزانيــة العموميــة 
للمجموعة ال تزال قوية في ظل اجلودة االئتمانية 
العالية واستقرار مستويات رأس املال، حيث ان 
ما يتميز به الوطني من قاعدة رأس مال قوية 
إلى جانب قدرته على حتقيق أرباح تشغيلية 
يســاهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك على 

امتصاص خسائر االئتمان.
وأضاف كاليانارامان أن االيرادات التشغيلية 
للبنك تتميز مبزيج من أصول متنوعة بشكل 
جيــد مبا ميثل ميزة فريــدة يختص بها البنك 
على مستوى البنوك الكويتية من حيث اتساع 
بصمته اجلغرافية وقدرته على ممارسة األعمال 
املصرفية التقليدية واإلسالمية، وهو ما يوفر 
درجة كبيرة من املرونة ألرباح املجموعة ومينحه 

ميزة تنافسية قوية.
واوضح أن اإليرادات التشــغيلية اتســمت 
باملرونة مــن العمليات احمللية والدولية، فيما 

زادت معدالت اإلقراض في الربع األول على الرغم 
من تأثرها في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ على 
خلفية تباطؤ وتيرة النشــاط االقتصادي، كما 
ســجل البنك منوا جيدا في الودائع الرئيسية 
وبلوغ التكاليف مستويات مقبولة، فضال عن 
املستويات املريحة للسيولة وقوة قاعدة رأس 

املال.
وفيما يتعلق بخسائر تأخير أقساط القروض 
االســتهالكية ملدة ٦ أشهر، أشــار كاليانارامان 
إلــى أنه ووفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي 
مت حتميل خسارة التعديل على حقوق امللكية 
وليس على حساب األرباح واخلسائر، حيث مت 
حتميل حقوق امللكية وفقا لذلك ١٣٠ مليون دينار 
كويتــي مع األخذ في االعتبار حصة املجموعة 
فــي بنك بوبيان. وســيتم ذلك على مراحل في 
حساب رأس املال ملدة ٤ سنوات بدءا من ٢٠٢١.

وأضاف أنه وفيما يتعلق بزيادة املخصصات 
ومخصص انخفاض القيمة، فإنها عكست بصفة 

خاصة مبحفظة االستثمار ملواجهة آثار التقلبات 
التي قد تنشأ حتسبا لتدهور أوضاع االقتصاد 
الكلــي علــى خلفيــة تداعيات تفشــي جائحة 
كوفيــد-١٩، هذا إلى جانــب عمليات البنك في 
لبنان كما متت تغطية االنكشاف على شركة ان ام 
سي بالكامل من مخصصات التسهيالت االئتمانية 
إضافة إلى بعض املخصصات االحترازية حتسبا 

للظروف املستقبلية.
وقال كاليانارامان: «لم نلحظ مشاكل كبيرة 
فيمــا يتعلق بجودة االئتمان، فما رأيناه خالل 
الفترة املاضية يتعلق فقط مبســائل السيولة 
مع عمالئنا من الشــركات ولكننا لم نشهد أي 

تدهور في جودة االئتمان».
وأشــار إلى أنه على الرغم من تخفيف بنك 
الكويت املركزي لبعض القيود التنظيمية، إال 
أن املجموعة جنحت في احلفاظ على مستويات 
الســيولة املطلوبة قبل تعديل تلك املتطلبات 

التنظيمية.
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«بيتك»: ٤٤٫٧ مليار دينار ودائع البنوك احمللية.. بنمو ٢٫٧٪
قــال تقريــر صــادر عن 
الكويتــي  التمويــل  بيــت 
«بيتك» إن احلكومة فرضت 
حالة إغــالق تام خالل مايو 
الشــركات  ٢٠٢٠ علــى كل 
واألنشطة االقتصادية غير 
احليوية، وتوقفت فيه احلياة 
االقتصادية للحد من انتشار 
ڤيروس كوفيد ١٩ واستكملت 
بعض اإلجراءات االحترازية 

واخلطط التحفيزية.
وفــي مجــال االقتصــاد، 
أطلقت احلكومة وبنك الكويت 
املركزي العديد من املبادرات 
التي تصب في تعزيز السيولة 
لــدى املصــارف، واحلفــاظ 
على سالمة قطاع الشركات 
وحمايته بإجراءات احترازية 
وخطوات حتوطية منها إغالق 
اجلهــات احلكومية ومعظم 
شركات القطاع اخلاص. كما 
ســعى بنك الكويت املركزي 
الى حماية القطاع االستهالكي 
عبر تأجيل حتصيل األقساط 
االئتمانية وعمالء صندوقي 
املتعثريــن واألســرة ملدة ٦ 
أشهر، ما ســاهم في توفير 
السيولة لدى العمالء، وكان 
منها أيضا مبادرات البنوك 
الكويتية بدفع نحو ١٠ ماليني 
دينار وجلهود احلكومية في 

مواجهة اجلائحة.
السياســة  وقــد عــززت 
النقديــة التــي فرضها بنك 
الكويــت املركــزي تنشــيط 
مؤشــرات الودائع واحلفاظ 
على منوها، فقد ارتفع إجمالي 
الودائع في مايو املاضي وفق 
بيانات بنك الكويت املركزي 
على أساس ســنوي بنسبة 
٢٫٧٪، حيث تخطت أرصدة 
الودائع فــي البنوك احمللية 
٤٤٫٧ مليار دينار، في الوقت 
الــذي ارتفــع فيه النشــاط 
االئتماني للبنوك بنسبة ٤٫٥٪ 
على أساس سنوي حني بلغت 
أرصدة التسهيالت االئتمانية 
٣٩٫٣ مليــار دينار، وجذبت 
البنوك الكويتية ودائع تقدر 
بنحو ٨٥٦ مليون دينار خالل 

الودائع احلكومية ٠٫٦٪ أي 
٤٧ مليون دينار مقتربة من 
٧٫٦ مليارات دينار في مايو 
٢٠٢٠. فــي الوقــت الذي لم 
يشهد االئتمان املمنوح تغيرا 
على أســاس شهري مرتفعا 
بشكل طفيف أي بحوالي ٦ 

ماليني دينار فقط. 
هيكل الودائع

وأشــار التقريــر إلى أن 
حصة الودائع للقطاع اخلاص 
لم تشــهد تغيرا حني مثلت 
٨٣٪ مــن إجمالــي الودائــع 
بنهاية مايــو مقارنة بنفس 
الشــهر مــن ٢٠١٩، في حني 
تعد أعلــى مقارنة بحصتها 
في ابريل ٢٠٢٠، بينما تشكل 
حصة ودائع القطاع احلكومي 
١٧٪ مــن إجمالــي الودائــع 
مقارنــة بـ ١٦٫٩٪ فــي مايو 
٢٠١٩ أي أدنــى من حصتها 
في أبريل ٢٠٢٠ التي شكلت 

عند املقارنة على أساس شهري 
وهو األعلى منذ يونيو ٢٠١٩.
يذكــر أن ودائــع القطاع 
اخلاص تتكون من مجموع 
الودائــع بالعملــة احملليــة 
والودائع بالعمالت األجنبية، 
تشكل الودائع بالعملة احمللية 
٩٣٫٣٪ مــن إجمالــي ودائع 
القطاع اخلــاص، منخفضة 
قليال عن حصتها من إجمالي 
ودائــع القطــاع اخلاص في 
ذات الشــهر من ٢٠١٩، فيما 
الودائع بالعمالت  تستحوذ 
األجنبية على احلصة الباقية 
أي حوالــي ٦٫٧٪ من ودائع 
القطــاع اخلــاص فــي مايو 

.٢٠٢٠
وحســب التقرير، يشير 
الودائــع بالعملــة  توزيــع 
احمللية وفقا آلجالها إلى أن 
الودائع ألجل متثل اجلانب 
األكبــر مــن ودائــع القطاع 
اخلــاص بالعملــة احمللية، 

١٧٫٤٪ من الودائع، مدفوعة 
انخفاض الودائع احلكومية 
في الوقت الذي تسجل ودائع 
القطاع اخلــاص زيادة على 
أســاس ســنوي. ويشــكل 
إجمالي الودائــع ٦١٫٦٪ من 
موجودات البنوك الكويتية 
محليا أي حتسنت قليال عن 
أدنى مستوى شهدته خالل 
١٠ سنوات حني مثلت ٥٩٫٧٪ 
في فبراير ومارس من العام 

احلالي.
ودائع القطاع اخلاص

وأوضح التقرير أن ودائع 
القطاع اخلاص ارتفعت بنهاية 
مايو على أساس سنوي ٢٫٦٪ 
بعدما شهدت تراجعا سنويا 
متتاليا منــذ منتصف ٢٠١٩، 
أي مرتفعة بنحو ٩٢٣ مليون 
دينار متجاوزة للمرة األولى 
حاجــز ٣٧٫١ مليار دينار، في 
حني ارتفع حجمها بنسبة ١٫٩٪ 

يصل إلى ٦٣٣ مليون دينار 
على أساس ســنوي، بينما 
القطــاع  تراجعــت ودائــع 
اخلاص ألجل إلى حوالي ١٨٫٤ 
مليار دينار بنسبة ٤٫٢٪ أي 
ما جتــاوز ٨١٠ ماليني دينار 
على أساس ســنوي. وعلى 
ذلك ارتفعــت ودائع القطاع 
اخلاص بالعملة احمللية ٢٫٢٪ 
أي حوالي ٧٥١ مليون دينار 
على أســاس ســنوي وبلغ 
حجمها مع نهاية مايو ٣٤٫٦ 

مليار دينار.
وعلــى اجلانــب اآلخــر، 
ارتفعت ودائع القطاع اخلاص 
بالعمــالت األجنبية مقتربة 
ممــا يعادل نحــو ٢٫٥ مليار 
دينار في نهاية مايو بزيادة 
٧٫٤٪ على أســاس ســنوي، 
وذلك قد يكون بسبب تراجع 
اجلنية اإلسترليني بنسبة 
١٫٠٪ مقابل الدينار في نهاية 
مايو على أســاس ســنوي، 

وقــد تراجعــت حصتها إلى 
٥٣٫٢٪ مــن ودائــع العملــة 
احمللية مقابل ٥٦٫٨٪ بنهاية 
مايو ٢٠١٩، بينما حتســنت 
حصة الودائع حتت الطلب 
إلى ٢٩٫٧٪ من إجمالي الودائع 
بالعملــة احمللية مقارنة مع 
٢٧٫٦٪، وارتفعــت حصــة 
ودائــع االدخــار إلــى ١٧٫١٪ 
من إجمالي الودائع بالعملة 
احمللية مقارنة مع ١٦٫٥٪ في 

مايو ٢٠٢٠. 
النمو السنوي لودائع

القطاع اخلاص

وذكر التقرير ان الودائع 
حتت الطلب اقتربت إلى نحو 
١٠٫٣ مليارات دينار في مايو 
٢٠٢٠ بنسبة زيادة ٩٫٩٪ على 
أساس سنوي أي حوالي ٩٢٨ 
مليون دينار، فيما ارتفعت 
ودائع االدخار ١٢٪ متخطية 
٥٫٩ مليارات دينار أي بارتفاع 

في حني ارتفع اليورو ٠٫٦٪ 
مقابل الدينار لنفس الفترة، 
والــدوالر األميركــي بحدود 

١٫٤٪ على أساس سنوي.
النمو الشهري لودائع «اخلاص»

وقال التقريــر إن ودائع 
القطاع اخلاص حتت الطلب 
ارتفعت في مايو ٢٠٢٠ على 
أساس شهري بنسبة ٥٫٢٪، 
وودائع االدخار بنسبة ٥٫٤٪ 
على أســاس شــهري، فيما 
انخفضــت الودائــع ألجــل 

بنسبة ٠٫٩٪.
وعلى ذلك ارتفعت ودائع 
القطــاع اخلــاص بالعملــة 
احمللية في مايو على أساس 
شهري بنسبة قدرها ١٫٩٪ أي 
حوالي ٦٤٤ مليــون دينار. 
على اجلانب اآلخر ارتفعت 
اخلــاص  القطــاع  ودائــع 
بالعمــالت األجنبيــة ١٫٦٪ 
في مايو ٢٠٢٠ على أســاس 

شهري.
ودائع القطاع احلكومي

ولفــت التقريــر الــى أن 
ودائع القطاع احلكومي في 
الكويتية  البنــوك احملليــة 
ارتفعــت مقتربــة مــن ٧٫٣ 
مليــارات دينار بنهاية مايو 
على أســاس سنوي بنسبة 
٣٫٤٪، فــي حــني تعــد أدنى 
على أساس شهري منخفضة 
بحــدود طفيفة قدرها ٠٫٦٪ 

عن أبريل ٢٠٢٠.
ويشــير توزيــع ودائع 
القطاع احلكومي وفقا آلجالها 
إلى أن ودائع القطاع احلكومي 
ألجــل متثل اجلانــب األكبر 
من ودائع القطاع احلكومي 
بحصة ٩٥٫٤٪ مــن إجمالي 
الودائع القطاع احلكومي في 
مايــو ٢٠٢٠ دون تغير على 
أساس سنوي في حني تعد 
أعلى مقارنة حصة شــكلت 
٩٤٫٧٪ في أبريل ٢٠٢٠، بينما 
تشــكل الودائــع احلكومية 
حتت الطلب ٥٫٣٪ مقابل ٥٫٧٪ 

في مايو من ٢٠١٩.

٣٫٤٪ ارتفاع ودائع القطاع احلكومي إلى ٧٫٦ مليارات دينار خالل مايو املاضي

مايو بعد خصم مسحوبات 
ودائع القطاع اخلاص ألجل 
التي بلغت ١٦٥ مليون دينار 
وحوالــي ٤٥ مليــون دينار 
مسحوبات من ودائع القطاع 
احلكومــي. وأضاف التقرير 
الســنوي  النمــو  أن قيمــة 
الودائــع بلغــت  إلجمالــي 
حوالــي ١٫٢ مليــون دينــار، 
نتيجة ارتفاع ودائع القطاع 
احلكومي بنســبة ٣٫٤٪ (أي 
٢٥٤ مليون دينار)، في حني 
ارتفعت ودائع القطاع اخلاص 
بنحو ٢٫٦٪ (أي ٩٢٣ مليون 
دينار) في ظل محدودية فرص 
االستثمار خالل فترة التوقف.

وعند املقارنة على أساس 
شهري في مايو ٢٠٢٠، ارتفع 
إجمالي الودائع ١٫٤٪ أي ٦٣٦ 
مليــون دينــار، مــع ارتفاع 
ودائع القطاع اخلاص بنسبة 
١٫٩٪ أي نحــو ٦٨٣ مليــون 
دينــار، في حــني انخفضت 

٢٫٦٪ ارتفاع ودائع القطاع اخلاص متخطية ٣٧٫١ مليار دينار٦١٫٦٪ حصة الودائع من موجودات البنوك الكويتية محليًا

«أسس» تسجل مليون دينار خسائر بالربع األول
أعلــن رئيــس مجلــس 
إدارة شركة مجموعة أسس 
القابضة عبداحملسن املشعان، 
عن اعتماد مجلــس اإلدارة 
املعلومــات املالية املرحلية 
لفترة الثالثة أشهر املنتهية 
فــي ٣١ مارس ٢٠٢٠، وفترة 
الستة أشهر املنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٠، حيث سجلت 
الشركة صافي خسارة بالربع 
األول بلــغ مليــون دينــار، 
مقارنة مــع العام الســابق 
والذي بلغ به صافي الربح 
٧٤٠٫٥٩ ألف دينار، بانخفاض 

نسبته ٢٣٦٪.
وأشــار الــى ان حقــوق 
امللكية اخلاصة مبســاهمي 
الشــركة األم، بلغت بنهاية 
الربع األول نحو ١١٫٤٩ مليون 
دينــار، باملقارنــة مــع ذات 
الفترة من ٢٠١٩ مببلغ ١٢٫٧٥ 
مليون دينار، أي بانخفاض 
نسبته ١٠٪، وبلغت القيمة 
الدفترية للســهم كما في ٣١ 
مارس ٢٠٢٠ مبلغ ١١٥ فلسا 
للســهم، باملقارنــة مع ذات 

الواحد.
وبني املشعان أن تداعيات 
أزمة جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد، الذي ضرب أصقاع 
األرض مخلفا أزمة اقتصادية 
عاملية ومحلية ألقت بآثارها 
السلبية على الكويت ودول 
املنطقة والعالم بأسره، وأدت 
إلى تعطيل األعمال واألشغال 
في قطاعات شتى األمر الذي 
أثــر ســلبا على كثيــر من 
الشركات وقطاعات األعمال 
مبختلف تخصصاتها، ولم 

تكن مجموعة أسس القابضة 
في منأى من تلك التداعيات 
فقــد تأثــرت بشــكل كبير 
وغير مسبوق من تداعيات 
األزمــة،  تلــك  وســلبيات 
وانعكس هــذا التأثير على 
البيانات املالية للشركة خالل 
الربعــني األول والثاني من 

عام ٢٠٢٠.
إلــى أن معــدل  ولفــت 
اخلسارة على األصول لفترة 
الثالثــة أشــهر املنتهية في 
٣١ مارس ٢٠٢٠ بلغ نســبة 
٥٫٢٪، وذلــك باملقارنــة مع 
فترة الثالثة أشهر املنتهية 
في ٣١ مارس ٢٠١٩، حيث بلغ 
العائد على األصول ٣٫٧٪، أي 
بفــارق قدره ٨٫٩٪، كما بلغ 
معدل اخلسارة على حقوق 
امللكية (املساهمني) للشركة 
نســبة ٨٫٢٪، باملقارنــة مع 
فترة الثالثة أشهر املنتهية 
في ٣١ مارس ٢٠١٩، حيث بلغ 
العائد على حقــوق امللكية 
٥٫٧٪، أي بفارق قدره ١٣٫٩٪.

٧  فلوس ربحية السهم الواحد.. و١١٫٤٩ مليون دينار حقوق املساهمني

خالد النوريعبداحملسن املشعان

الفتــرة من العــام املاضي، 
حيث بلغت ١٢٨ فلسا للسهم، 
أي بانخفاض ١٣ فلسا للسهم 

الواحد، وبنسبة ١٠٪.
وأضاف أن خسارة السهم 
الواحد لفترة الثالثة أشهر 
املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠، 
مبلــغ ١٠ فلــوس للســهم، 
باملقارنــة مع فتــرة الثالثة 
أشهر املنتهية في ٣١ مارس 
٢٠١٩، حيث بلغــت ربحية 
السهم ٧ فلوس للسهم، أي 
بفارق قدره ١٧ فلسا للسهم 

«طيران اإلمارات» تعزز خدماتها من وإلى باكستان
أعلنت طيران اإلمارات أنها 
ستعزز خدماتها للمسافرين 
من وإلى باكستان اعتبارا من 
١٠ أغسطس اجلاري، وستزيد 
الناقلة عدد رحالتها من وإلى 
كل من كراتشي وإسالم أباد 
والهــور وســيالكوت، كما 
ستســتأنف خدمات الركاب 
إلى بيشاور، ما يوفر للعمالء 
مزيــدا من خيارات مواصلة 
السفر عبر دبي إلى أكثر من 
٧٠ وجهة عاملية ضمن شبكة 

خطوطها احلالية.
وتوفر طيــران اإلمارات 
رحلــة   ٥٣ اآلن  لعمالئهــا 
إلــى باكســتان،  أســبوعيا 
إلــى ٦٠ رحلــة  ســترتفع 
أســبوعيا اعتبــارا مــن ١٦ 
أغســطس اجلاري، وتعمل 
البوينــج ٧٧٧- بطائــرات 

٣٠٠ER. واحلجز متاح على 
هــذه الرحالت عبــر املوقع 
أو   emirates.com الشــبكي
عــن طريــق وكالء الســفر. 
وتتوزع الرحالت كما يلي: ٢١ 

إمكانيــة مواصلة  لعمالئها 
الســفر براحــة وأمــان عبر 
مركزها في دبي بني األميركتني 
وأوروبا وأفريقيا والشــرق 
األوســط ومنطقــة حوض 
احمليط الهادئ اآلسيوية. كما 
ميكن للعمــالء من مختلف 
محطات الناقلة التوقف في 
دبي مــع إعادة فتــح أبواب 

املدينة أمام الزوار من رجال 
األعمال والسياح الدوليني.

وتذكر طيــران اإلمارات 
عمالءها بــأن القيــود على 
السفر التزال ســارية، وأن 
قبول املسافرين على رحالتها 
رهــن بامتثالهــم ملتطلبات 
وجهاتهــم  إلــى  الدخــول 

النهائية.

رحلة أسبوعيا إلى كراتشي 
(ترتفع إلى ٢٨ رحلة أسبوعيا 
اعتبارا من ١٦ أغسطس)، ١٠ 
رحالت أسبوعيا إلى إسالم 
أبــاد، ٧ رحــالت أســبوعيا 
إلــى ســيالكوت، ١٠ رحالت 
أســبوعيا إلــى الهــور، و٥ 
رحالت أسبوعيا إلى بيشاور.

وتوفر طيــران اإلمارات 

الياقوت: تعديالت قانون اإليجارات
ق بني «السكني» و«التجاري» لم ُتفرِّ

«أوابك»: إعادة تدوير النفايات البالستيكية
توفر فرصًا استثمارية عديدة

أصدرت األمانة العامة ملنظمة األقطار 
العربية املصدرة للبترول (أوابك) دراسة 
حديثة بعنــوان «إعادة تدوير النفايات 
البالستيكية: فرص استثمارية وحلول 

بيئية».
وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء 
على مشكلة تراكم النفايات البالستيكية 
مبختلف أنواعها، وطرق التخلص منها 
بطرق وتقنيات متثل فرصا استثمارية 

وحلوال بيئية واقتصادية.
فعلــى الرغم مــن مميــزات، وفوائد 
البالستيك فإن من أهم وأكبر مشاكله هي 

أن معظم أنواعه حتتاج إلى وقت طويل 
جدا للتحلل، وأصبحت آليات التخلص 
من النفايات البالستيكية مشكلة تسبب 

قلقا بيئيا واقتصاديا رئيسيا.
ووفقــا للدراســة، تفتقــر بعــض 
السياسات والتشريعات في هذا الشأن 
إلى وضع املعايير املناسبة، فضال عن عدم 
التفعيل املناسب ملنظومة إدارة النفايات 
البالستيكية، وعدم التنسيق فيما يخص 
سلسلة عمليات إعادة التدوير من خطط 
اجلمــع، وأنظمة الفــرز، ومفهوم زيادة 

القيمة املضافة. 

إعــادة تدويــر  الدراســة أن  ورأت 
النفايــات البالســتيكية توفــر فرصــا 
استثمارية عديدة، وتناسب كل املستويات 
االقتصادية، ســواء صغر أم كبر حجم 
االســتثمارات، وميكن أن تتأسس على 
نواجت عمليات إعادة تدوير البالســتيك 
آالف املشروعات الصغيرة أو املتوسطة 
أو الكبيرة سواء لألفراد أو للمؤسسات، 
وتعد من االستثمارات اآلمنة، حيث يزداد 
منو الطلــب على منتجاتها، وتدخل في 
معظــم مناحي احليــاة احلديثة، وكافة 

القطاعات الصناعية والزراعية.

أشــاد الشــريك املدير في 
مجموعة الياقــوت والفوزان 
الياقوت  القانونيــة خليفــة 
بإقرار تعديل قانون اإليجارات 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨، مستدركا 
بالقول إن القانون ورغم أنه 
جــاء متأخــرا بعد فتــرة من 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد 
«كوفيد-١٩»، إال أن إقراره من 
نواب مجلس األمة بأثر رجعي 
قد تالفى اآلثار السلبية - نوعا 

ما- على تأخر إقراره.
الياقــوت، فــي  وكشــف 
بيــان صحافي، مســتعرضا 
التــي  التعديــالت األخيــرة، 
نص عليها مقتــرح القانون، 
عن عدد من املالحظات أبرزها 
أن التعديــالت املقترحة على 
القانون جاءت مطلقة بحيث 
لم تفرق بني العقار «التجاري» 
أن  و«الســكني»، موضحــا 
تداعيات كورونا التي أصابت 
كل مرافق الدولة والقطاعات 
االقتصادية بالشلل قبل إقرار 
خطة عودة احلياة لم تفرق بني 
مستأجري العقارين وحيث ان 
املطلق يجري على إطالقه إذا 
لــم يقم دليل التقييد نصا أو 
داللة فإنه واحلال كذلك تطبق 
التعديــالت على مســتأجري 
العقارين التجاري والسكني، 
وهذا يحسب للمشرع ملساواته 

اإليجارات عــن مدة التعطيل 
بســبب إغالق منشأته بقرار 
من احلكومة األمر الذي منعه 
من حتصيل أي إيرادات وأوقف 
دخله بشكل كامل األمر الذي 
أدى إلى تراكم قيمة اإليجارات 
عليــه، حيــث كان األولــى 
بالقانــون أن منــح احملكمــة 
املختصــة احلق في تخفيض 
قيمة اإليجار عن فترة التعطيل 
وبحســب ظروف كل دعوى 
على حدة، ويعد ذلك متاشيا 
مع ما نصــت عليه املادة ١٩٨ 
من القانون املدني والتي جاءت 
ملعاجلة االلتزام الذي يصبح 
مرهقا ويهدد بخسارة فادحة 

للمتعاقدين.
وأكد الياقــوت أن تعديل 
القانــون يســري فقــط على 
احلــاالت التــي يحكمها عقد 
إيجار خاضــع ألحكام قانون 
إيجار العقارات، أما بالنسبة 
لعقود االستثمار التي تعمل بها 
أغلب املجمعات التجارية فإنه 
ال يسري عليها، وهذا يشكل 
معضلــة حقيقيــة، حيث إن 
أغلب احملالت التجارية داخل 
املجمعات التجارية تعمل وفقا 
لعقود االستثمار والتي لم يتم 
التعرض لها في هذه التعديالت 
كونها تخضع ألحكام قانوني 
التجارة واملدني، وكذلك تخضع 

لســلطة احملاكم التجارية ال 
محاكم اإليجارات.

واختتم الياقوت تصريحه 
بالقول إن التعديالت املقترحة 
شابها بعض القصور والتأخير، 
وهو ما يجعل التوصل حللول 
توافقية بــني املتعاقدين أحد 
أهم اآلليات للخروج من دائرة 
التقاضــي والوصول حللول 
وسط تضمن حقوق اجلانبني. 
جديــر بالذكــر أن تعديــالت 
مجلس األمة نصت على: حماية 
املستأجر من إخالء مسكنه في 
فترة األزمات العامة التي يقرر 
فيها مجلس الوزراء تعطيل أو 
وقف العمل في جميع مرافق 
الدولة، كما هو احلال في أزمة 
ڤيروس كورونا احلالية وعدم 
جواز إخالء العني املؤجرة إذا 
تخلف املســتأجر عن ســداد 
األجرة خالل الفترة التي يقرر 
مجلس الوزراء تعطيل أو وقف 
العمل خاللها في جميع املرافق 
العامة للدولة حماية لألمن أو 
السلم العام أو الصحة العامة 
التي تقتضيها املصلحة العليا 
للبالد. كما تضمنت التعديالت 
قيام احملكمة بتحديد طريقة 
سداد املستأجر لإليجار املتأخر 
ومدة التقسيط وقيمة كل قسط 
وفقا للحالة املالية للمستأجر 

وظروف الدعوى.

تداعيات «كورونا» أصابت كل مرافق الدولة والقطاعات االقتصادية بالشلل

خليفة الياقوت

بني املستأجرين، السيما أن آثار 
اجلائحة أصابت كل شــرائح 
املجتمع الكويتي دون تفريق.

كما بني أن التعديل قد منح 
احملكمة املختصــة احلق في 
عدم إخالء العــني التي تأخر 
مستأجرها عن سداد اإليجار 
خالل الفترة التي يقرر مجلس 
الوزراء تعطيل أو وقف العمل 
خاللها في جميع مرافق الدولة 
حمايــة لألمــن أو الســلم أو 
الصحة العامة مع حق احملكمة 
بتحديد طريقة سداد املستأجر 
لألجرة املتأخرة وفقا لظروف 

الدعوى.
وبرأيــه فإن هــذا قد يعد 
تغليبــا ملصلحة مالك العقار 
على مصلحة املستأجر، وذلك 
أن األخير لم يقم بسداد قيمة 
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«مجلس التعاون» يطالب بتمديد حظر السالح على إيران: 
مستمرة في نشر األسلحة باملنطقة

وكاالت:   - عواصــم 
طالب مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية مجلس األمن 
الدولي امس، بتمديد العمل 
بالقرار الدولي ٢٢٣١ حلظر 
نقل األسلحة التقليدية من 
إيــران واليها والذي ينتهي 
في الـ ١٨ من أكتوبر املقبل.
العــام  األمــني  وقــال 
للمجلس د.نايف احلجرف 
فــي رســالة بعث بهــا إلى 
مجلــس األمــن الدولي إنه 
«نظرا إلى اســتمرار إيران 
فــي نشــر األســلحة فــي 
املنطقة وتسليح التنظيمات 
واحلركــــــات اإلرهــــابية 
والطائفية، وحيث إن إيران 
لم تلتزم ومنذ صدور قرار 
مجلس األمن رقم ٢٢٣١ في 
عام ٢٠١٥ باالمتناع والكف 
عن التدخل املسلح في دول 
اجلوار، مباشرة وعن طريق 
التي  املنظمات واحلــركات 
تقوم بتسليحها وتدريبها، 
ما يجعــل من غيــر املالئم 
رفــع القيــود عــن توريــد 
األســلحة من وإلــى إيران 

فــي متديد حظر الســالح، 
بتفعيــل العودة إلى فرض 
جميع عقوبات األمم املتحدة 
على إيــران مبوجب عملية 
مت التوافق عليها في اتفاق 

عام ٢٠١٥.
ويحتاج مشــروع قرار 
صاغته واشــنطن تأييد ما 
ال يقل عن ٩ أصوات للموافقة 
عليــه دون اســتخدام أي 
من الــدول اخلمس الدائمة 
العضويــة فــي املجلــس، 
وهــي فرنســا وبريطانيــا 
وروسيا والصني إلى جانب 
الواليات املتحدة، حلقها في 
النقض (الڤيتــو). وحملت 
روســيا والصني إلى أنهما 
ستستخدمانه في هذا اإلطار. 
الديبلوماسيني  لكن بعض 
كان  إذا  فيمــا  يشــككون 
الواليــات املتحدة  مبقدور 
حتــى احلصــول على هذه 

األصوات التسعة.
مــن جهــة أخــرى، قال 
وزير االتصــاالت اإليراني 
في تعليقات نشرتها وكالة 
الرســمية  األنباء اإليرانية 

ومت حظــر آالف املواقع 
اإللكترونية في إيران، لكن 
معظم الناس يتجاهلون مثل 
هذا احلظر. وأظهرت دراسة 
أن أكثر من نصف اإليرانيني 
يســتخدمون واحــدة على 
األقل من شبكات التواصل 

االجتماعي احملظورة.
الــى ذلــك، أعلــن وزير 
الطرق وإعمار املدن اإليراني 
محمــد إســالمي امــس، أن 
التحقيقات  إيران تواصــل 
حول حادثة حتطم الطائرة 
أن  مضيفــا  األوكرانيــة، 
التقاريــر التفصيلية حول 
حتطــم الطائــرة ســتعلن 
قريبا. ونقلت وكالة (إرنا) 
عنه القول إنه «تتم مقارنة 
املعلومــات املتوافــرة عند 
جلنــة التحقيــق مبنظمــة 
الطيران اإليرانية باملشاهد 
العينية وبيانات الصندوق 
األسود، وتقرر على إثر ذلك 
اإلعالن عن احملصلة النهائية 
عقب املباحثات بني اجلانبني 
اإليراني واألوكراني في هذا 

اخلصوص».

امــس، إنه يجــب أن يكون 
موقــع تويتــر قانونيا في 

إيران.
الوزيــر محمــد  وقــال 
جــواد آذري جهرمــي إن 
منصة التواصل االجتماعي 
محظورة ألنها مدرجة على 
القائمة السوداء من جانب 
اجلهات القضائية واألمنية، 
لكــن هــذا بســبب عمليــة 

مراجعة.
وجهرمــي ٣٧ عاما، هو 
أصغــر وزير فــي حكومة 
الرئيــس حســن روحاني، 
وتولى منصبه في أغسطس 
٢٠١٧ وليست هذه هي املرة 
األولــى التــي يوجــه فيها 
دعــوات قويــة لتخفيــف 

احلظر.
وقد وصف هو والعديد 
من األشخاص اآلخرين في 
إيران احلظر بأنه سخيف، 
خاصة أن العديد من أعضاء 
احلكومة يستخدمون تويتر، 
مبا في ذلك روحاني ووزير 
اخلارجيــة محمــد جــواد 

ظريف.

طهران تدعو إلى رفع احلظر املفروض على «تويتر»

امني عام مجلــس التعاون اخلليجي 
د.نايف احلجرف

إلــى أن تتخلى إيــران عن 
أنشطتها املزعزعة لالستقرار 
فــي املنطقــة وتتوقف عن 
تزويد التنظيمات اإلرهابية 

والطائفية بالسالح».
وأضــاف أن ذلك «األمر 
يحتم ضرورة متديد أحكام 
ملحق القرار رقم ٢٢٣١ وما 
ميثله ذلك من ضمان وصون 
ألمــن واســتقرار املنطقــة 

والعالم».
وكانت الواليات املتحدة، 
هــددت فــي حــال إخفاقها 

اخلالف بني نتنياهو وغانتس يلغي اجتماع احلكومة
عواصــم - وكاالت: ألول 
مرة منذ سنوات، ألغيت جلسة 
التي  احلكومة اإلســرائيلية، 
عــادة ما تنعقد أيام األحد من 

كل أسبوع.
وتبادل حزبــا «الليكود»، 
بزعامة رئيس الوزراء بنيامني 
أبيــض»  نتنياهــو، و«أزرق 
بقيــادة وزيــر الدفــاع بيني 
غانتس، االتهامات باملسؤولية 

عن إلغاء اجتماع احلكومة.
وقــال حــزب الليكــود إن 
«أزرق أبيض» يرفض أن يتم 
طرح رزمة مساعدات بلورها 
رئيس الوزراء ووزير املالية 
مببلغ ثمانية مليارات ونصف 
مليار شيكل على جدول أعمال 
اجللســة، بينمــا قــال حزب 
غانتــس إن اجللســة ألغيت 
بســبب إصــرار الليكود على 
عدم تطبيق االتفاق االئتالفي. 
رزمــة  يخــص  وفيمــا 
املساعدات، قال «أزرق أبيض» 
انها غيــر مكتملة بعــد، وأن 
محاولة طرحها امس مناورة 
إعالمية غير مسؤولة ليس إال.

من جهته، قال وزير املالية 
يســرائيل كاتــس إن اخلطة 
جاهــزة وأن ممثلــي «أزرق 
أبيض» صادقوا عليها، وأن أي 
تأخير في تطبيقها سيسيء إلى 
املواطنني واملرافق االقتصادية.
وهناك خالفات عميقة بني 
اجلانبــني، حيــث يهدد حزب 
الليكود بطرح مشروع ميزانية 
للعام احلالي فقط فيما يصر 

انتخابــات جديــدة ســتكون 
الرابعة في اقل من عامني.

مــن جهة اخــرى، اعتقلت 
قوات االحتالل اإلســرائيلي، 
امس ٣ أســرى فلســطينيني 
محرريــن من بلــدة «فقوعة» 

شرق مدينة جنني.
وذكر مدير نادي األســير 
فــي جنني منتصر ســمور أن 

على الشــريط احلــدودي في 
محيــط موقــع «كيســوفيم» 
العسكري اإلسرائيلي جنوب 
شــرق دير البلح أطلقت عدة 
قذائف صوب أراضي املواطنني 
الزراعية وموقع في املنطقة، ما 
أدى إلى تدمير املوقع واشتعال 
النيران فيه، دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات.

قوات االحتالل اعتقلت األسرى 
احملررين، عقب دهم منازلهم، 

وتفتيشها.
الى ذلــك، قصفت مدفعية 
االحتــالل أراضــي زراعيــة 
وموقعا شرق مدينة دير البلح، 

وسط قطاع غزة.
وأفادت وكالــة (وفا) بأن 
مدفعيــة االحتــالل املتمركزة 

االحتالل يعتقل أسرى محررين بالضفة 

(ا.ف.ب) فلسطينيان مبدينة رفع في غزة أمس يعدان «البالونات احلارقة» التي تستخدمها املقاومة ضد قوات االحتالل 

«أزرق أبيــض» علــى مترير 
ميزانية ملدة عامني كما ينص 
االتفاق االئتالفي بني اجلانبني.
البــث  لهيئــة  ووفقــا 
لــم  إذا  االســرائيلية، فإنــه 
تتــم املصادقة على مشــروع 
امليزانيــة قبــل ٢٥ اجلــاري، 
فإن ذلك سيعني حل احلكومة 
إلــى  والكنيســت والتوجــه 

أميركا تستفز الصني بزيارة وفد رفيع 
لتايوان .. وبكني تتوعد بالرد

«اللويا جيرغا» يوافق على إطالق ٤٠٠
من سجناء «طالبان» لبدء محادثات السالم

عواصم - وكاالت: قام وزير الصحة 
واخلدمات اإلنســانية األميركي أليكس 
عازار بزيارة إلى تايوان امس، ليصبح 
أرفع مســؤول أميركي يزور تايوان منذ 
أربعة عقود، وهي زيارة نددت بها الصني 
التــي تعتبر اجلزيرة تابعة لها ما يزيد 
من حدة التوتر في العالقات الصينية- 

األميركية.
ووصــل الوزير األميركــي إلى مطار 
سونغشــان بوســط تايبيــه علــى منت 
طائرة حكومية أميركية واستقبله برنت 
كريستنســن ســفير الواليــات املتحدة 
الفعلي في تايوان ونائب وزير اخلارجية 

التايواني تيان تشونغ كوانغ.
ومتاشيا مع القواعد اخلاصة بالتعامل 
مــع مــرض كوفيــد-١٩، لم تكــن هناك 
مصافحة والتزم جميع املسؤولني بوضع 
الكمامــات مبــن فيهم الوزيــر األميركي 
حسبما ظهر في الصور التي بثها مباشرة 

التلفزيون التايواني.
وتأتي زيارة عــازار لتايوان لتعزيز 

التعاون االقتصادي وفي مجال الصحة 
العامة مع تايوان ودعم الدور الدولي لها 

في مكافحة اجلائحة.
وسيوقع الوزير األميركي اليوم مذكرة 
تفاهــم للتعــاون الصحي مــع حكومة 
تايوان ويزور مراكز تايـــــوان ملكافحة 

األمــــراض.
وكانت واشنطن قد قطــــــعت العالقات 
الرســمية مع تايبيه في عــام ١٩٧٩ من 
أجل بكــني. لكن إدارة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب أعطت أولوية لتعزيز دعمها 
للجزيرة التي تنتهج النظام الدميوقراطي 

وزادت مبيعات األسلحة إليها.
وهددت بكني، التي تتشاحن بالفعل مع 
واشنطن حول كل شيء بدءا من حقوق 
اإلنسان والتجارة إلى التعامل مع جائحة 
ڤيروس كورونا، بإجــراءات مضادة لم 
تكشف عنها ردا على زيارة عازار لتايوان. 
وتعتبر الصني تايوان مقاطعة منشــقة 
يجــب إخضاعها لســيطرتها بالقوة إذا 

لزم األمر.

عواصم- وكاالت: وافقت أفغانســتان 
على إطالق سراح ٤٠٠ من سجناء حركة 
طالبان، مما ميهد الطريق لبدء محادثات 
ســالم تهدف إلى إنهاء احلرب املســتمرة 
منــذ أكثر مــن ١٩ عاما، فيمــا اعلن وزير 
الدفاع األميركي مارك إسبر إن عدد اجلنود 
األميركيني في أفغانستان سيصبح «أقل 
من ٥٠٠٠» بحلول نهاية نوفمبر. املقبل.

وهؤالء السجناء هم آخر مجموعة من بني 
خمسة آالف سجني طالبت طالبان باإلفراج 
عنهم مبوجب اتفاق مع الواليات املتحدة. 
واتخذ القرار في ختام «اللويا جيرغا» أو 
«املجلس الكبير» الذي استمر ثالثة أيام، 
وهو اجتماع أفغاني تقليدي يضم زعماء 
القبائل وغيرهم من الشخصيات املؤثرة 
يعقد أحيانا التخاذ قرارات بشأن املسائل 

املثيرة للجدل.
وحتــت ضغط من الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب في عام االنتخابات من أجل 

التوصل إلى اتفاق ســالم يتيح له إعادة 
القوات األميركيــة، وافق املجلس األعلى 
للقبائل على عملية اإلفراج، وهو شــرط 
طرحتــه «طالبان» من أجــل الدخول في 

محادثات سالم مشتركة.
وجــاء في القــرار أنه «مــن أجل إزالة 
عقبة وبــدء عملية الســالم وإنهاء إراقة 
الدماء، يوافق اللويــا جيركا على إطالق 
ســراح ٤٠٠ مــن طالبان».دوصوت نحو 
٣٤٠٠ مشارك في االجتماع باملوافقة على 
ما إذا كان يتعني إطالق سراح السجناء- 
وجميعهم مدانون بجرائم كبرى.C وحض 
املجلــس احلكومة على تقــدمي تطمينات 
لألفغان بأن السجناء الذين سيتم إطالق 
سراحهم سيخضعون للرقابة ولن يسمح 
لهم بالعودة إلى القتال، مضيفا أنه ستتم 
إعــادة املقاتلني األجانب املفرج عنهم إلى 
بلدانهم. كما طالب بـ«وقف جدي وفوري 

ودائم إلطالق النار» في البالد.

ب التزام األوروبيني باإلجراءات أميركا تتجاوز ٥ ماليني إصابة بـ«كورونا».. واحلر ُيصعِّ

ناغازاكي اليابانية ُحتيي الذكرى الـ ٧٥ 
للقصف النووي األميركي

 ناغازاكــي ـ أ.ف.پ: أحيــت مدينــة 
ناغازاكي اليابانية امس الذكرى اخلامسة 
والســبعني لتدميرها بقنبلة ذرية في 
مراســم بحضور محدود بســبب وباء 
«كوفيد ـ ١٩».  وجرى قداس في ذكرى 
ضحايا القصــف النووي األميركي في 
كنيســة أوراكامــي بالقرب مــن مكان 
االنفجار، بينما شــارك ســكان آخرون 

في مراسم في حديقة السالم.
 ومت تخفيض عدد الذين ســمح لهم 
باملشاركة بنسبة ٩٠٪ مقارنة بالسنوات 
الســابقة، لكن مت بث املراســم مباشرة 
على التلفزيون ليتمكــن اآلخرون من 

متابعتها.
 وفي الساعة ١١٫٠٢ صباحا، وهو نفس 
املوعد الذي مت فيه القصف النووي، رن 
جرس نصب ناغازاكي للســالم ووقف 

احلاضرون دقيقة صمت.
 وقبــل حلظــات قليلــة، أحضر عدد 
من ممثلي الناجــني وعائالت الضحايا 

والتالميذ واألساتذة حاويات خشبية فيها 
مياه جمعت من أجزاء مختلفة من املدينة 
كخطوة رمزية وإحياء للذكرى املؤثرة 
لألشخاص الذين كانوا يحتضرون وكانوا 

يطلبون احلصول على ماء للشرب.
 ومــرة جديدة، دعا رئيــس الوزراء 
شــينزو آبي، إلى توقيع معاهدة األمم 
املتحدة حلظر األسلحة النووية، وقال 
«بصفتنا الدولة الوحيدة التي عانت من 
هجمات نووية، فمــن واجبنا أن ندفع 
خطــوة بخطوة بتقــدم جهود املجتمع 
الدولي لتحقيق عالم خال من األسلحة 
النووية». ستكون اليابان مبنزلة «جسر 

بني البلدان ذات املواقف املختلفة».
 وحــذر األمــني العام لــألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس في رســالة قرأها 
نائب األمني العام إيزومي ناكاميتســو 
مــن أن «احتمال حدوث خطأ متعمد أو 
عرضي أو سوء تقدير للسالح النووي 

موجود بشكل كبير». 

روحاني: الڤيروس سيبقى معنا لعام قادم وال بد من التعايش معه

عواصم - وكاالت: سجلت الواليات املتحدة عددا 
قياسيا جديدا فيما يخص االصابات بڤيروس كورونا 
املستجد، فيما تعاني أوروبا من موجة حر شديدة تزيد 
املخــاوف من عدم التزام املواطنني باجراءات الوقاية 
التي عادت عــدة دول لفرضها مع املوجة الثانية من 
التفشــي.  فقد أظهر إحصاء لرويترز وآخر جلامعة 
جونز هوبكنز األميركية، أن حاالت االصابة بالڤيروس 
التاجي في الواليات املتحدة جتاوزت اخلمسة ماليني 
شخص، من بني أكثر من ١٩٫٦٧ مليون شخص أصيبوا 

بالڤيروس على مستوى العالم. 
كما أنها سجلت نحو ١٦٣ الف وفاة من أصل أكثر 
٧٢٧ الفــا توفــوا جراء مرض كوفيــد-١٩ الناجم عن 
الڤيروس وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات 

في العالم بسبب الڤيروس.
وذلك يعني بحسب حتليل لرويترز، إصابة واحد 

من بني كل ٦٦ أميركيا.
ومت تسجيل إصابات بالڤيروس في أكثر من ٢١٠ 
دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصني في ديسمبر 
عام ٢٠١٩. وأصبحت البرازيل ثاني دولة تتجاوز املئة 
ألف وفاة بعد الواليات املتحدة. وتخطت أيضا عتبة 
رمزيــة أخرى هي عدد اإلصابات الذي جتاوز الثالثة 
ماليني. وفي املركز الثالث من حيث اإلصابات، جاءت 
الهند بعد تســجيلها مليونني و٨٨٦٠١١، لكنها احتلت 
املرتبة اخلامسة من حيث الوفيات بواقع ٤٢٥١٨ وفاة.

أمــا في أوروبا، فإن اجلو احلــار يصعب االلتزام 
باالجــراءات االحترازيــة، حيث يهرب بالســكان إلى 
الشواطئ رغم تدابير الوقاية املفروضة. ومع ارتفاع 

درجــات احلرارة إلى نحــو ٣٥ درجة مئوية، حتاول 
الســلطات جعل النــاس يحترمون وضــع الكمامات 

ومنعهم من التجمع في احلدائق وعلى الشواطئ.
وفي اململكة املتحدة وهولندا وأملانيا أيضا، جتمعت 
حشود على الشواطئ جتاهل معظمها التباعد اجلسدي. 
وحذرت السلطات احمللية من أن بعض الشواطئ في 
شمال أملانيا وكذلك بحيرات عدة يجب أن تغلق بسبب 
استحالة احترام املسافة اآلمنة املتمثلة مبتر ونصف 

املتر بني األشخاص.
وكتبــت شــرطة برلــني فــي تغريــدة «احلدائق 
والبحيرات والشــواطئ وأحواض الســباحة مكتظة 
جدا. حافظوا على هدوئكم، احترموا املسافات اآلمنة 
وضعوا الكمامــات عندما ال تتمكنوا من جتنب قرب 

اآلخرين منكم».
ومنذ أواخر يوليو، أصبح وضع الكمامة في كافة 
األماكــن العامة املغلقــة، يطبق تدريجيــا في األمان 
املفتوحــة في كافة أنحاء العالم، حملاولة منع ارتفاع 

عدد اإلصابات بالوباء.
وفي فرنسا، سيصبح وضع الكمامة إلزاميا اعتبارا 

من اليوم في بعض املناطق املكتظة في باريس.
وفي آسيا، قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
إنه يتعني التعايش مع ڤيروس كورونا وسط توقعات 

باستمرار الڤيروس لفترة.
ونقلت وكالة «تسنيم» اإليرانية عنه القول، خالل 
اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة كورونا: «قد يستمر 
هذا الوضع لستة أشهر أو ملدة عام ويجب أن نستعد 

لذلك».

الدميوقراطيون ينددون بأوامر ترامب التنفيذية
لتخفيف أعباء الوباء عن األميركيني

واشــنطن - وكاالت: أثار الرئيس األميركي دونالد ترامب غضب 
خصومــه الدميوقراطيني، بعد توقيعه اوامر تنفيذية، اعتبروها «غير 
دستورية» إلغاثة العاطلني عن العمل نتيجة لوباء ڤيروس كورونا، وحثوا 
اإلدارة على العودة إلى املفاوضات للتوصل إلى قانون في الكونغرس.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن التوجيهات األربعة 
التي أصدرها ترامب، وهي ثالثة أوامر تنفيذية ومذكرة- ستفشل في 
حتقيق النتائج املطلوبة لدعم االقتصاد، الذي يعاني من أشــد تباطؤ 

يتعرض له منذ احلرب العاملية الثانية. 
وأضافت بيلوسي لشبكة فوكس نيوز إن «ما فعله الرئيس ال يحقق 
حتى الذي ســعى لتحقيقه»، معتبره أن األوامر التي أصدرها ضعيفة 

للغاية وتبدو جيدة فقط على الورق.
ومبا أن الكونغرس يتحكم في سلطة اإلنفاق في الواليات املتحدة، 
فإن سلطة ترامب محدودة بشأن اخلطوات التي ميكن أن يتخذها بعدما 
فشل املشرعون الدميوقراطيون واجلمهوريون في التوصل إلى اتفاق 

بشأن حزمة حتفيز جديدة.
وتوفــر األوامر التنفيذية إعانات بطالة معززة وإعفاء من ســداد 
قروض الطالب، وحظر احتادي لعمليات اإلخالء والطرد من املساكن، 

فضال عن تعليق بعض الضرائب على الرواتب.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن وزير اخلزانة ستيفن منوتشني 
قوله إنه مستعد لالستماع إلى أي عرض من الدميوقراطيني للتخفيف 
من آثار ڤيروس كورونا، بينما قالت بيلوسي إنها تأمل في استئناف 

املفاوضات مع البيت األبيض قريبا.
ووقــع الرئيس األميركي أربع وثائق تنص على تخفيف أعباء عن 
األجور، ومتديد تعويض البطالة بقيمة ٤٠٠ دوالر في األسبوع وحماية 
املستأجرين املهددين بالطرد من بيوتهم وتأجيل تسديد قروض الطالب.

وأكد ترامب الذي يتقدم عليه خصمه الدميوقراطي جو بايدن في 
استطالعات الرأي، أن قراره جتاوز الكونغرس عبر توقيع هذه األوامر 

الرئاسية، سيسمح «بتوزيع األموال بسرعة».
في الواقع، ستواجه هذه األوامر اعتراضات في القضاء على األرجح 
ألن الكونغرس، حســب الدستور األميركي، هو املخول باتخاذ معظم 

القرارات املتعلقة بامليزانية.
ووصف بايدن اخلطة بأنها «سلسلة من أنصاف اإلجراءات». وقال 
إنها «محاولة جديدة وقحة للتهرب من املســؤولية». ورأى أن البالد 
حتتاج إلى «قائد حقيقي» قادر على التفاوض حول اتفاق مع الكونغرس.
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أنباء مصرية

السفارة املصرية تبدأ بتلقي أوراق االقتراع في انتخابات «الشيوخ»
أسامة أبو السعود

صرح ســفير جمهورية 
مصــر العربية لدى الكويت 
طارق القوني بأنه مت افتتاح 
اللجنة االنتخابية اخلاصة 
بانتخابات مجلس الشيوخ 
في التاسعة من صباح أمس 
وذلك مبقر السفارة مبنطقة 
الصديــق مبحافظة حولي، 
حيث بدأت اللجنة في تلقي 
املرســلة  االقتــراع  أوراق 
مــن الناخبــني عبــر البريد 

املستعجل.
وأضاف القوني أنه اطمأن 
قبل فتح اللجنة االنتخابية 
من توافــر كميات كافية من 
الالزمــة لتعقيم  املعقمــات 
املظاريف التي ستضم أوراق 
االقتــراع قبل بــدء التعامل 
معها، إضافة الى ارتداء جميع 
القائمني على جلنة االنتخاب 
للكمامات الطبية، وذلك في 

وأكــد أن عملية االقتراع 
تسير بشكل جيد في مكاتب 
البريــد، منوها فــي الوقت 
نفســه، إلى ضرورة إرسال 

قطعة ٧ ـ شــارع ٧٠٢ ـ ڤيال 
رقم ١٠٠ - تلفون ٢٥٢١٢٦١٥، 
على أن تصل في موعد أقصاه 
نهاية يــوم األربعاء املوافق 

أوراق االقتــراع علــى جلنة 
االنتخــاب بالســفارة، على 
العنــوان التالــي: محافظــة 
حولــي ـ منطقــة الصديق ـ 

١٢ اجلــاري للجولة األولى، 
وذلك إلتاحــة فرصة أطول 

لتلقي البريد.
وأشــار أنــه فــي إطــار 

السفير طارق القوني أكد أن عملية االقتراع تسير بشكل جيد في مكاتب البريد

اللجنة االنتخابية بالسفارة املصرية فتحت أبوابها الستقبال مظاريف االقتراع

إطار اإلجــراءات االحترازية 
اخلاصــة مبواجهة ڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد ـ 

.(١٩

السفير طارق القوني

تسليم مظاريف االقتراع 
بصندوق السفارة 

في مركز بريد الدسمة
اعلنت ســفارة جمهورية مصر العربيــة بالكويت أنه 
وباإلضافة إلى إمكانية إرسال األصوات ملن قام بالتسجيل 
على موقع اللجنة العليا لالنتخابات بالبريد املستعجل، ميكن 
أيضا ألبناء اجلالية املسجلني على موقع اللجنة تسليم مظاريف 
االقتراع اخلاصة بهم في صندوق سفارة جمهورية مصر 
العربية املتواجد في مركز بريد الدســمة، في اليوم الثاني 
واألخير لالقتراع املوافق ١٠ اجلاري، بداية من الساعة ٨:٣٠ 

صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا من اليوم نفسه.

بفارق التوقيت.. املصريون في نيوزيلندا 
يتصدرون املشهد في انتخابات «الشيوخ»

وزيرة الهجرة: إقرار البريد السريع في التصويت 
حفاظًا على صحة املصريني باخلارج

«اإلسكان» تطرح وحدات ملتوسطي الدخل
 مبساحات ١٢٠ مترًا ١٦ أغسطس في ٤ محافظات

للمرة األولى.. تشغيل أنفاق قناة السويس ٢٤ ساعة
القاهرة - ناهد إمام

أســامة  الفريــق  قــال 
ربيــع، رئيس هيئــة قناة 
السويس، إنه تقرر تشغيل 
جميع أنفاق قناة السويس 
األربعــة، وهــي نفقا حتيا 
مصر باإلسماعيلية، ونفقا 
٣ يوليو ببورسعيد، بداية 
من امس ٢٤ ساعة ألول مرة 
منذ افتتاح األنفاق، باإلضافة 
إلى نفق الشهيد أحمد حمدي 

الذي يعمل ٢٤ ساعة، على 
أن يتوقف التشغيل بشكل 
جزئي أيام الســبت واألحد 
واالثنني ملدة ٦ ساعات فقط 
من الساعة الثانية صباحا 
الثامنــة  الســاعة  وحتــى 
صباحــا الســتكمال أعمال 

الصيانة والتطوير.
وأضاف الفريق أســامة 
ربيع، في بيان له، أن أنفاق 
قناة السويس كانت تعمل 
من الساعة ٩ صباحا حتى 

٥ مســاء، مشــيرا إلــى أنه 
كانت في الفتــرة األخيرة، 
تتغير مواعيد عمل األنفاق 
حســب مواعيــد احلظــر، 
فــي أزمة كورونا، مشــيرا 
إلى أن ذلــك يأتي في إطار 
القيادة  تنفيــذ توجيهــات 
السياســية بربــط ســيناء 
العبء  بالــوادي وتخفيف 
عن كاهــل املواطنني خالل 
عبورهم بني ضفتي القناة 
وخدمة املشروعات التنموية 

باملنطقة.
وكان الفريق أسامة ربيع، 
رئيس هيئة قناة السويس، 
قد شهد اخلميس، احتفالية 
الهيئة مبرور خمس سنوات 
على افتتاح قناة السويس 
اجلديــدة، بحضور أعضاء 
مجلس إدارة الهيئة وممثلي 
اخلطوط املالحية وكوكبة 
من الشخصيات العامة وذلك 
مبقر املارينا اجلديد شرق 

القناة.

القاهرة - ناهد إمام

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الدولــة للهجــرة وشــؤون املصريني 
باخلارج، إن اعتماد آلية البريد السريع 
ملشاركة املصريني باخلارج في انتخابات 
مجلس الشيوخ يأتي ضمن  اإلجراءات 
االحتياطيــة ملنع تفاقــم وباء كورونا 
املستجد، حفاظا على صحة املصريني 

باخلارج.
وأكــدت مكــرم - خــالل املؤمتــر 
الصحافــي الذي عقدتــه أمس ملتابعة 
تصويت املصريني باخلارج في انتخابات 
مجلس الشيوخ - أن مشاركة  املصريني 
باخلارج في هذه النسخة من انتخابات 
مجلس الشيوخ يعكس اهتمام الدولة 
املصرية  بالكتلة التصويتية للمصريني 
باخلارج، باعتبار املشاركة حقا دستوريا 

أصيــال لكل مصري  باخلارج، مضيفة 
أن العملية التصويتية تتم عبر البريد 
الســريع فقط، في جتربة حتدث ألول 
مرة،  وهو ما يتم تقييمه من جانب وزارة 
الهجرة بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
واشــارت الى أن عملية التصويت 
عملية شخصية، «ولذلك على كل فرد 
من أفراد العائلة أن يرســل  املظروف 
اخلاص به منفردا دون أي إشارة توضح 
هوية املشــارك، حتى تتسنى متابعة 

الفرز  وحصر األصوات».
وأوضحــت أن املصــري باخلارج 
املتواجد في مصــر خالل هذه الفترة 
العمليــة  يســتطيع  املشــاركة فــي 
االنتخابيــة دون وجــود أي عائــق 
وباســتخدام نفس الطــرق من خالل 
االعتماد  على البريد السريع، كما يحق 
للمصري باخلارج صاحب بطاقة الرقم 

القومــي املنتهية املشــاركة  أيضا في 
العملية االنتخابية، مضيفة أن الذين 
صدرت بحقهم أحكام جنائية باتة ال 
توجد أســماؤهم  في قواعد الناخبني، 
وبالتالي لن يتمكنوا من املشاركة في 

العملية التصويتية.
وأضافت الوزيــرة أن غرفة وزارة 
الهجــرة ملتابعــة انتخابــات مجلــس 
الشيوخ، تلقت عددا من  االستفسارات 
والتســاؤالت خالل الساعات املاضية 
تخــص خطوات وطرق التصويت في 
 االنتخابــات، وكذلك إمكانية تســليم 
الناخب أوراق االنتخاب في السفارات 
بدال من البريد السريع،  واستفسار حول 
مدى إمكانية الســماح بالتصويت في 
االنتخابات ملواطن في حال ما إذا كانت 
هنــاك  دعوى قضائية مقامة ضده في 
وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم ال . 

القاهرة - ناهد إمام

أعلن د.عاصــم اجلزار، 
وزيــر اإلســكان واملرافــق 
واملجتمعات العمرانية، عن 
فتح باب احلجــز لوحدات 
الدخل،  سكنية ملتوســطي 
تطرحها الوزارة ممثلة في 
صندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعــم التمويــل العقاري، 
التاليــة (مدينة  باملناطــق 
بــدر، مبحافظــة القاهــرة، 
ومدينة الغردقة، مبحافظة 
البحر األحمر، ومدينة بور 
فؤاد، مبحافظة بورسعيد، 
ومدينتــي شــطا والزرقا، 
مبحافظــة دميــاط)، حيث 
يتــم ســداد مقــدم جديــة 
الســكنية  الوحــدة  حجــز 
التســجيل،  ومصروفــات 
وتســجل بيانــات احلجز، 
ورفع االســتمارة واإلقرار 
املرفقني بكراسة الشروط، 
علــى املوقــع اإللكترونــي 
www.shmff.) للصنــدوق
gov.eg)، خــالل الفترة من 

.٢٠٢٠/٨/٢٣: ٢٠٢٠/٩/٢٢
وأوضح د.عاصم اجلزار، 

الوحــدات  مســاحات  أن 
املطروحة تتراوح بني ١٠٣ 
و١٢٠م٢ (٣ غرف وصالة - 
كاملة التشطيب)، وبأسعار 
تبدأ من ٤٨٠ ألف جنيه، ويتم 
تســليمها خالل ٣٦ شــهرا، 
ويبلغ مقدم جدية احلجز ٥٠ 
ألف جنيه، بخالف مبلغ ٢٠٠ 
جنيه مصروفات تسجيل (ال 
ترد وال تسترد)، ويتم سداد 
١٢ دفعة ربع سنوية بواقع 
نسبة ٢٫٥٪ من ثمن الوحدة 
السكنية لكل دفعة، والتي 
تبدأ بعد ٣ أشــهر من غلق 
اإلعالن، ويتم ســداد باقي 
ثمن الوحدة بنظام التمويل 
العقاري، ملدة تصل إلى ٢٠ 
عاما بسعر عائد ٨٪ سنويا 
متناقصة، وفقا ملبادرة البنك 
املركزي املصري ملتوسطي 

الدخل.
وقالت مــي عبداحلميد، 
الرئيسة التنفيذية لصندوق 
اإلســكان االجتماعي ودعم 
التمويل العقاري: يتم شراء 
كراسة الشــروط بداية من 
تاريــخ ٢٠٢٠/٨/١٦، حتــى 
نهايــة اإلعــالن، وذلك من 

خالل مكاتب البريد املميكنة 
مبحافظــات (القاهــرة - 
اجليــزة - البحــر األحمر 
- بورســعيد - ودمياط)، 
موضحة أنه ال يحق للمتقدم 
أو لألسرة (الزوج/ الزوجة/ 
األوالد القصر) التقدم حلجز 
أكثر من وحدة ســكنية في 
املدن اجلديدة واحملافظات في 
اإلعالن الواحد، وأال يكونوا 
قد اســتفادوا من مبادرات 
العقاري الصادرة  التمويل 
من البنك املركزي بقرارات 
مجلس إدارته بتاريخ فبراير 
٢٠١٤ أو بتاريخ ديسمبر ٢٠١٩ 
وتعديالتهما، ويقر املتقدم 
بصحة البيانات واملستندات 
املقدمة منه عند احلجز، وفي 
حالة املخالفة يكون مسؤوال 
جنائيــا ومدنيــا، ويحــق 
للصندوق إلغاء التخصيص 
واسترداد الوحدة دون إنذار 
أو حكــم قضائــي واتخــاذ 
جميع اإلجراءات القانونية 
حلفظ حقوقه، وال يستفيد 
املتقــدم حلجــز الوحــدات 
املطروحــة باإلعــالن بــأي 
دعم نقــدي، ولكن يحصل 

على متويل عقــاري مدعم 
(متناقصــة)   ٪٨ بفائــدة 
وفقا ملبادرة البنك املركزي 
املصري ملتوســطي الدخل 
بقرار مجلس إدارته بتاريخ 
ديسمبر ٢٠١٩ وتعديالتها.

وأكدت الرئيسة التنفيذية 
لصندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعم التمويل العقاري، أن 
الوحدات السكنية املعروضة 
للبيع مخصصة لالستخدام 
الســكني فقــط، وال يحــق 
للمشتري أو خلفه العام أو 
اخلاص - فــي أي وقت - 
تغيير االستخدام املخصص 
من أجله الوحدة، وفي حالة 
مخالفــة ذلــك يتــم فســخ 
العقد، وإلغاء التخصيص، 
الوحدة، واتخاذ  واسترداد 
املترتبة  جميع اإلجــراءات 
علــى فســخ العقــد طبقــا 
للقواعد املعمول بها في هذا 
الشــأن دون تنبيه أو إنذار 
أو استصدار حكم قضائي.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

بفارق التوقيت فقط تصدر املصريون 
فــي نيوزيلندا املشــهد السياســي في 
انتخابــات مجلس الشــيوخ اجلديدة 
وتبعتها دول الواليات املتحدة وأميركا 

الالتينية. 
وقد بدأ املصريون في نيوزيلندا قبل 
نصف ســاعة من منتصــف ليلة امس 
األول التصويت في انتخابات مجلس 
الشيوخ الختيار أعضاء املجلس لتكون 
أول دولة يتم التصويت فيها مبجلس 
الشيوخ من قبل املقيمني املصريني بها 

بالبريد السريع.
وأعلــن املستشــار الشــني إبراهيم 
رئيــس الهيئــة الوطنيــة لالنتخابات 
ونائب رئيس محكمة النقض أن الهيئة 
تتجه الــى توقيع عقوبــة غرامة ٥٠٠ 

جنيــه علــى كل من يتخلف عــن أداء 
واجبــه الوطني بعــدم اإلدالء بصوته 
في انتخابات مجلس الشيوخ دون عذر 

وفقا لصحيح القانون.
وشدد املستشار الشني إبراهيم على 
التزام جميع أطراف العملية االنتخابية 
فــي انتخابات مجلس الشــيوخ ٢٠٢٠ 
بارتداء الكمامات الطبية يومي االقتراع 
بالداخــل واحملدد لهما يومي غدا وبعد 
غد للوقاية من جائحة ڤيروس كورونا 

املستجد.
وأضاف رئيس الوطنية لالنتخابات 
أن الهيئة ســتوفر كمامات أمام مراكز 
االقتراع ملن ال يحملها حتى يتمكن من 

املشاركة والتصويت في االنتخابات.
وأشار املستشار الشني إبراهيم إلى أن 
أهم اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها 
الهيئــة للحد من العدوى والوقاية من 

كورونــا قرار تعقيــم كل مركز اقتراع 
وجلنة قبل يوم من بدء االقتراع في اليوم 
األول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء 
التصويت في اليوم األول ونفس احلال 

قبل وبعد االقتراع في اليوم الثاني.
وقــد أنهت أجهــزة وزارة الداخلية 
اســتعداداتها األمنيــة الالزمــة لتأمني 
انتخابــات «مجلــس الشــيوخ ٢٠٢٠» 
مبختلف مديريات األمن على مستوى 
اجلمهورية، حيث متت مراجعة اخلطط 
واإلجراءات األمنية لترسخ دعائم األمن 
والنظام وحتقيــق االنضباط وحماية 
وتأمني املواطنني أثناء إدالئهم بأصواتهم 
خــالل العملية االنتخابيــة، وذلك من 
خالل االنتشــار األمني املكثف مبحيط 
اللجان وكل الطرق واحملاور املؤدية لها، 
وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية 

لتسيير احلركة املرورية.

التــي  بتســليم املظاريــف 
حتتوي على أوراق االقتراع 
في صندوق بريد الســفارة 

مبركز بريد الدسمة.

تسهيل عملية االقتراع على 
أبناء اجلالية، قامت السفارة 
بالتنســيق مع هيئة البريد 
الكويتية، للسماح للناخبني 

أنباء سورية

تصعيد في إدلب.. وتركيا تنشئ «قيادة مركزية» إلدارة عملياتها شمال سورية
عواصــم - وكاالت: فــي الوقت الذي 
يتصاعد فيه التوتر على محاور القتال في 
شمال غرب سورية، بني قوات احلكومة 
في دمشق املدعومة من القوات الروسية 
واإليرانية وبني فصائل املعارضة املدعومة 
من تركيا، أفادت تقارير إعالمية بأن أنقرة 
أنشأت «قيادة عسكرية مركزية» تركية 
لتنسيق العمليات العسكرية في سورية 
حتت اسم «القيادة العسكرية لعملية درع 
السالم»، ومقرها مدينة أنطاكيا جنوبي 

تركيا احملاذية للحدود السورية.
ونقلت مواقع سورية عن صحيفة «يني 
شفق» التركية أن املجلس العسكري األعلى 
التركي «YAS» عني اللواء هاكان أوزتكني 
رئيسا للقيادة املركزية، فيما عني اللواء 
ليفينت، إرجون الــذي ترأس محادثات 
محافظة إدلب، رئيســا لعمليات األركان 
العامة في فرقة املشــاة اآللية السادســة 
وقيادة القوة اخلاصة املشتركة في والية 
أضنــة جنوبي تركيا، وســيقود إرجون 
العمليات في منطقة «درع الفرات» التي 
تشــمل مناطق ريف حلب الشمالي التي 
ســيطرت عليها تركيا بعد معاركها ضد 

داعش.

وستعزز «القيادة العسكرية لعملية 
درع السالم» بقوات «القبعة املارونية». 
وستدير مناطق «درع الفرات» و«غصن 
الزيتــون» فــي منطقة عفريــن، و«نبع 
السالم» في منطقتي تل أبيض مبحافظة 
الرقــة ورأس العــني بريــف احلســكة، 
و«درع الربيع» في محافظة ادلب، حسب 

الصحيفة.
وتضم قوات «القبعة املارونية» جنود 
النخبة مــن مختلف الطبقــات والرتب، 
ويخضعــون لتدريــب رفيع املســتوى 
«ميكنهم من اخلدمة في جميع التضاريس 
والظروف املناخية للقضاء على التهديدات 

الداخلية واخلارجية».
وقالت الصحيفة، إن قرارات التعيني في 
اجتماع مجلس الشورى العسكري األعلى، 
تعطي أدلة حول تصورات مصادر التهديد 
لألمن التركي، خاصة في سورية والعراق، 

واألنشطة القادمة للقوات التركية.
القــرارات  أن  الصحيفــة،  ولفتــت 
والتعيينــات اجلديــدة تشــير إلــى أن 
العمليات عبر احلدود في شمال سورية 
والعراق حتظى بأهمية كبيرة، ولفتت إلى 
أن تنســيق العمليات في شمال سورية 

اآلن بتوجيــه من «مركــز قيادة عمليات 
درع السالم».

في هذه األثناء، قال املرصد الســوري 
حلقوق اإلنسان، إن قصفا صاروخيا نفذته 
القوات التركية على مواقع لقوات النظام 
فــي جبل الزاوية بريــف إدلب اجلنوبي، 
تزامــن مع قصفــت الفصائــل املعارضة 
مواقــع خاضعة لســيطرة قــوات النظام 
هناك، وقال إن ذلك جاء ردا على القصف 
املتواصل الذي تشنه قوات النظام والقوات 
الروســية على املنطقــة.  ورصد املرصد 
أمس، جتدد القصف الصاروخي من قبل 
اجليش الســوري على مناطق في البارة 
وكنصفرة واملوزرة فــي «جبل الزاوية» 
بريــف إدلــب اجلنوبي.  وأشــار، إلى أن 
طائرات االســتطالع الروسية حلقت في 
أجواء محافظة إدلب، ضمن منطقة خفض 
التصعيد وسط خروقات مستمرة لوقف 
إطالق النار املطبق هناك، حيث رصد املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان، جتدد القصف 
البــري من قبل قوات النظام على مناطق 
فــي جبل الزاوية بريــف إدلب اجلنوبي، 
باإلضافة لقصف مماثل على محاور ضمن 

جبل األكراد بريف الالذقية الشمالي.

قصف متبادل في جبل الزاوية وجبل األكراد

قوات تركية شمال سورية   (انترنت)

باقي التفاصيل على موقع «األنباء »
www.alanba.com.kw
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جتدد احتجاجات الغضب وتوّقع أن ينضم دياب إلى املستقيلني اليوم
 بيروت ـ عمر حبنجر

علــى وقع الدعــوات إلى 
«انتفاضــة ال تتوقف» والى 
االحتجاج مجددا أمس حتت 
شعارات «علقوا املشانق ألن 
غضبنا ال ينتهي بيوم واحد» 
و«ال تستسلموا»،  كرَّت سبحة 
االستقاالت من احلكومة ومن 
النــواب، ولليــوم  مجلــس 
الثاني على التوالي جتددت 
املواجهــات بــني احملتجــني 
الغاضبني والقــوى األمنية 
في وســط بيروت للمطالبة 
مبحاســبة املســؤولني عن 
االنفجــار الضخــم في مرفأ 

بيروت.
وعند املدخل املؤدي إلى 
مقر البرملان رشــق عشرات 
القــوى األمنية  املتظاهرين 
باحلجارة واملفرقعات النارية 
وحاولــوا إزالــة احلواجــز 
القــوى  احلديديــة، وردت 
األمنيــة باســتخدام الغــاز 

املسيل للدموع بكثافة.
وقالت وكاالت األنباء إن 
املئــات تدفقوا على وســط 

بيروت.
وقــال نيســان غــراوي، 
وهــو متظاهــر عاطــل عن 
العمل، «نريد تدمير احلكومة 
والقضــاء عليها. لم يوفروا 

لنا ال وظائف وال حقوق».
وبالعودة إلى االستقاالت 
وبعد وزير اخلارجية السابق 
ناصيف حّتي، استقالت وزيرة 
اإلعالم منال عبدالصمد صباح 
أمس وبعدها افيد عن استقالة 
وزير البيئة دميانوس قطار 
قائال لرئيس احلكومة حسان 
دياب «اصحاب اوالدي ماتوا 
باالنفجار وال استطيع ان اكمل 
بهذه املســؤوليات»، وسط 
معلومات عن مفاوضات جرت 

لثنيه عن اخلطوة. 
وكان دياب استقبل عددا 
من الــوزراء الذيــن اظهروا 
الرغبة في االستقالة، اال انه 
نصحهم بالتريث الى اليوم، 
مفضال االستقالة جماعيا في 
حال عدم املوافقة على طرحه 

جمالي، عضو كتلة املستقبل 
عن مدينة طرابلس، استقالتها 
مــن مجلس النواب، اعتبارا 
من اليوم االثنني، وقالت إنها 
وضعت رئيس الكتلة سعد 

احلريري في الصورة.
كمــا أعلــن نائــب بعبدا 
هنــري حلــو عزمــه علــى 

االستقالة اليوم.
في هذا الوقت، اســتقال 
النائب نعمة افرام ـ العضو 
السابق في التكتل العوني ـ 
ليزيد عدد النواب املستقيلني 
، بعــد مروان حمادة ونواب 
الكتائب الثالثة والنائبة بوال 

يعقوبيان.
 وقد أعلن افرام استقالته 
من الدميان مع حضوره قداس 
األحــد واســتماعه إلى عظة 
البطريــرك بشــارة الراعي، 
الــذي وصف انفجــار املرفأ 

استقالة نائب من هنا ووزير 
من هناك، بل يجب الوصول 
إلى استقالة احلكومة برمتها، 
إذ باتت عاجزة عن النهوض 
بالبالد وإلى إجراء انتخابات 
نيابية مبكرة بدال من مجلس 

بات عاطال عن العمل».
التي اســتجدت    املفاجأة 
امــس حتــول نــواب كتلــة 
املســتقبل نحو االســتقالة، 
النائــب عــن كتلــة  وقــال 
املســتقبل نزيــه جنــم ان 
الكتلة جتــري اتصاالت مع 
القــوات اللبنانيــة والتقدم 
االشتراكي لهذه الغاية، وقال 

جنم «سنستقيل».
 ويقــول نائــب بيــروت 
املســتقل فؤاد مخزومي انه 
يتجــه إلى االســتقالة أيضا 
بسبب عقم األوضاع الراهنة 
وانه يريد إعالن اســتقالته 

التكليــف قبــل ١٨ اجلــاري 
الذي هو موعد صدور حكم 
احملكمــة الدوليــة بقضيــة 
اغتيــال الرئيــس الشــهيد 
رفيق احلريري، اقتناعا من 
أصحاب هذا الســيناريو أن 
وجــود احلريري على رأس 
احلكومــة في هــذه املرحلة 
العصيبة هو افضل املمكن.

 وفي حال تعثر هذا املسار 
احلكومــي، تقول املصادر لـ 
«األنباء» أن احملاسبة ستأخذ 
رؤوســا كبيرة وكثيرة إلى 

السجون!
هذه التطورات السياسية 
املتسارعة  ال ميكن عزلها عن 
الذي  التغييري  البرنامــج 
أوجب حتقيقــه قبل عودة 
الرئيس ماكرون ثانية إلى 
بيروت مطلع سبتمبر املقبل، 
وفي معلومات املتابعني أن 

بكارثــة هــزت دول العالم، 
وقال انه «من حقنا أن نعرف 
أسباب هذا االنفجار وأسباب 
وجود هذه الكمية الهائلة من 
املواد املتفجرة في أخطر مكان 

في العاصمة».
 ورأى الراعي أنها جرمية 
موصوفــة ضد اإلنســانية 
توجب االســتعانة بتحقيق 
دولي ومحاسبة كل مسؤول 
عــن هذه املجــزرة مهما عال 
شأنه، وحيا بطوالت اجليش 
والقوى األمنية واملســعفني 
وشكر جميع الدول التي هبت 

للمساعدة.
ان  الراعــي   واعتبــر 
عمــت  التــي  التظاهــرات 
بيــروت، إضافــة إلــى هول 
الكارثة توجب إعادة النظر 
بالتشكيلة احلاكمة وطريقة 
حكمها، لكنه أكد انه «ال تكفي 

من دار الفتوى في بيروت.
لـــ  مصــادر  وتتوقــع 
«األنباء» أن  تكون اخلطوة 
التالية بعد استقالة رئيس 
احلكومة، تشــكيل حكومة 
جديدة على وجه الســرعة، 
وهــذا يقتضــي مبوجــب 
ســيناريو إصــالح الوضع 
الرئيــس  رســمه  الــذي 
الفرنسي اميانويل ماكرون 
بتوافــق عربــي وغربي، أن 
الرئيس ميشال عون  يقبل 
االســتقالة وأن يكلــف توا 
رئيس كتلة املستقبل سعد 
احلريــري، دون مماطلــة، 
مع اســتبعاد صهره جبران 
باسيل عن التشكيلة، فضال 
عن إيجاد إطار متثيلي غير 
مباشر لكتلة الوفاء للمقاومة، 
 وأن تكــون هــذه احلكومة 
قائمــة اقلــه على مســتوى 

تظاهرات «سبت احملاسبة» 
ما كانت إال بروڤة ملا ميكن 
أن يتكرر في حال اســتمر 
احلكم على تعنته، وحزب 
اهللا على متســكه بحكومة 
ديــاب، الذي يقول قريبون 
منه انه حاول االستقالة بعد 
االنفجار الكبير، لكن جهات 
راعية حذرته من أن يفعل.

 املصادر املتابعة الحظت 
لـ «األنباء» كيف أن الثوار 
اقتحمــوا وزارة اخلارجية 
وحولوهــا إلــى مقــر لهــم 
وحطمــوا صــور رئيــس 
اجلمهورية، ومثلها فعلوا في 
وزارة االقتصاد وحاصروا 
أن  دون  الطاقــة  وزارة 
يتمكنوا من دخولها، لكن في 
حلظة محددة انسحبوا أمام 
قوى اجليش واألمن، بعدما 
أيقنوا أن الرسالة وصلت.

مصادر لـ «األنباء»: سيناريو ماكرون اإلصالحي يقوم على حكومة توافقية برئاسة سعد احلريري ومن دون جبران باسيل

(رويترز) احملتجون اللبنانيون يعبرون عن غضبهم لليوم الثاني على التوالي 

اجراء انتخابات نيابية مبكرة. 
وفي معلومات «األنباء»، فإن 
استقالة دياب مرجحة اليوم 
االثنني مستبقا جلسة مجلس 
النواب املفتوحــة التي دعا 
اليها الرئيس نبيه بري ابتداء 
من اخلميس املقبل ملناقشة 
اداء احلكومة مبواجهة كارثة 
التي  انفجار املرفــأ الكبرى 
حلت ببيروت، احساسا من 
دياب ان ثمة من يريد اسقاطه 

في املجلس.
واستقالة وزيرة اإلعالم 
منــال عبدالصمد بعد لقائها 
الرئيس دياب ولَّدت االنطباع 
ت  بــأن ســبحة احلكومة كرَّ
إلى  بالفعل، وهــي اعتذرت 
«اللبنانيني الذين لم نتمكن 
طموحاتهــم.  تلبيــة  مــن 
فالتغيير بات بعيد املنال».

كما أعلنــت النائبة دميا 

«تيتا روز» تروي قصة اقتالعها من منزلها: عندما ينعدم الضمير التهلكة حتمية

الشيطانية التي تسببت بهذه 
املذبحة اجلماعية وهذا الدمار 
الشــامل لربع مدينة بيروت، 
والذي ال ميكن ألي عالم في 

بيروت - زينة طّبارة

كمن يبحث عن إبرة في كومة 
من قش، انطلقت «األنباء» في 
البحث عن املربية السيدة «روز 
سليم غالم»، وهي التي احبها 
اللبنانيون والعالم وهي تردد انها 
املعلمة األولى في لبنان مبرسوم 
اشــتراعي رقم ١٠٣٩٨، وذلك 
في منطقــة اجلميزة املنكوبة 
الواقعة ضمن دائرة االشرفية 
في بيروت. فمــن مختار الى 
مختار، ومن شرطي بلدي الى 
الســائل  آخر، وبعد عناء بني 
واملجيب ألكثر من ســاعتني، 
متكنا بواســطة أحد املواطنني 
من معرفة موقع ســكنها. وما 
إن بلغنا البناء حتى ذهلنا من 
هول املنظر، دمار وخراب وركام 
وحطام ومعالم ممحية ملا كان 

يوما يصنف حيا أثريا.
كانت القوى األمنية منتشرة 
في املنطقة لعدة أسباب أهمها 
التحسب ألي طارئ، كخطورة 
اقتــراب املتطفلني من معظم 
األبنيــة املتصدعة خوفا من 
انهيارها احملتمل، وإذ بسيدة 
نلمحها على الدرج، نسألها عن 
الطابق الذي تسكنه «تيتا روز» 
فتبتسم وجتيب بأنها قريبتها، 
وتشير الى زوجها ناجي غالم، 
الذي بادر الى إخبارنا بأن «تيتا 
روز» لم تعد موجودة هنا بل 
نقلت الى بيت أنســبائها في 
منطقــة بيت الككو التي تبعد 

التربوي حيث درســت لسنني 
طويلــة مادة اللغة الفرنســية 
والعلوم الطبيعية والرياضيات، 
وقد منحت مــن قبل الرئيس 

اضطر الــى انتزاعي بالقوة، 
وذلك عبر قيام ٤ عناصر من 
القوى األمنيــة بحملي رغما 
عني على الكرسي الذي كنت 
الى  أجلس عليه، وأوصلوني 
مركــز مــار أنطونيوس في 
األشرفية، حيث جاء أنسبائي 
واصطحبوني منه الى دارتهم 
في بيت الككو. أنا هنا باجلسد 
فقط، لكن إن دخلتم بيتي في 
األشرفية فستستقبلكم نفسي 
وروحي وعقلي وكل ذكرياتي 
وتاريخي، وأرجاؤه التي كانت 
تشعر بحنية قدمي سترحب 

بكم نيابة عني».
الدولة ال  أسفي على هذه 
يختصر بأنها رمت شــعبها 
وتركته ملصيره، إمنا أيضا ألنها 
تخلت عني وأنا في عز حاجتي 
العون من مؤسساتها  الى يد 
االجتماعية، فأنا خضعت لعملية 
جراحية ملرض عضال ألم بي 
ألزمني بعالج ملــدى احلياة، 
ناهيك عن كســر في وركي 
أعاق حركتــي، وبدال من أن 
تبادر الدولة الى تقدمي اخلدمات 
الصحية التي تستلزمها حالتي، 
تركتني المبالية ملصيري، علما 
أنني لست بحاجة اليها، لكنني 
أكرر أن رد اجلميل واجب على 
هذه الدولة، وأردفت بالفرنسية:

 Science sans conscience»
est la ruine de l’âme» أي عندما 
ينعدم الضمير تصبح التهلكة 

مصيرا محتوما!

اللغــة العربية أن يعطيه حقه 
بالتوصيف».

«منزلي في اجلميزة يكتنز 
تاريخي، لقد عملت في اجلسم 

الراحل إلياس الهراوي وســام 
املعلم، وأنا اليوم متقاعدة أقارب 
التســعني من عمري وأنتظر 
خروجــي من هذه احلياة بأمن 
وســالم، وهذا حق طبيعي لي 
وواجب على الدولة التي استنزفت 
ألجلها شبابي وأعطيتها خبراتي 
في تنشئة أجيال املستقبل. ما 
هكذا يرد اجلميــل للمعطائني 
أمثالي، فبدال من أن يصار الى 
اهتمام الدولة بي ومبن هم بسني 
آخر أيام حياتهم، كانت املكافأة 
بتشريدي وقد شارفت شمس 

جيلي على املغيب».
وأكملت «تيتا روز» قائلة: 
«إن رفضي اخلروج من منزلي 
املدمر لم يكن مبنيا على أسباب 
مادية، إمنا لتعلقي بنهاية كرمية 
تليــق بي، لم تؤمنهــا الدولة 
الــذي بفضله قامت  جليلي 
أركانها، فأنا كنت أرفض أن 
ينتهي عمري خارج هذا املنزل 
مشردة وبال مأوى، فبالرغم 
من الدمار الذي حلق به، يبقى 
مبثابة حضــن التاريخ الذي 
بالطمأنينة، فهناك  يشعرني 
سريري وهناك ماشطتي وهناك 
زاوية الشرفة التي أراقب من 
خاللها حركة احلياة في شارعي، 
وحركــة البواخر في بحري، 
وحركة النجوم في ســمائي. 
قاومت بقوة فكرة املغادرة، لكن 
الضابط حاول إقناعي، مشددا 
على أن املبنى مهدد باالنهيار، 
بالبقاء  لكن وأمام متســكي 

واســتدركت بالقول: «أنا 
أفتخر بلبنان وبشعبه الطيب، 
لكني لســت فخورة باحلكام 
واملسؤولني ايا كانوا في مواقع 
الدولة، وأراهن سلفا أن كل ما 
نســمعه ونراه من حتقيقات 
وتوقيفات مجرد مسرحيات 
فارغة مبمثلــني دون نص، 
ما ميلي على الشعب املطالبة 
بتحقيــق دولي النعدام الثقة 
بالتحقيقات احمللية، كما ميلي 
عليه املطالبة بتسليم املساعدات 
اخلارجية ملستحقيها مباشرة 
دون املرور بالقنوات الرسمية، 

تفاديا للهدر أو السرقة».
وفي النهاية، طالبت احلكام 
واملسؤولني واإلداريني في هذا 
البلد اجلريــح بالرحيل فورا 
للبنــان والعالم  أثبتوا  ألنهم 
أنهم مجموعة فاشلة حققوا 
أمجادهم  طموحاتهم وبنــوا 
السياسية واملادية على حساب 
الشعب، كما طالبت رئيس الدولة 
باالستقالة بعدما أوهم الشعب 
بأنه «بي الكل» ليتبني، ال سيما 
اليوم، انــه أبعد ما يكون عن 

األبوة لشعبه.
وختمــت: «إني هنا اليوم 
أعلن من خاللكم اني سأعود 
الى بيتي مســقط رأســي، 
وأطالــب الدولــة بالتعويض 
املادي واملعنــوي عن العطل 
والضرر الذي حلق بي وبجميع 
املتضررين وذوي الشــهداء 

واجلرحى».

املربية املخضرمة واملعلمة األولى مبوجب املرسوم االشتراعي رقم ١٠٣٩٨ لـ «األنباء»:  «أفتخر بلبنان وبشعبه الطيب.. لكني لست فخورة باحلكام واملسؤولني»

«تيتا روز»

١٨ كلم عن بيروت.
الســيد  عندها طلبنا من 
لنا بتصوير  الســماح  ناجي 
املنزل من الداخل، بعد أن سبق 
لنا التقاط عدة صور خارجية 
للمبنى املتصدع، تعاطف معنا 
وسمح لنا بتصوير املنزل من 
الداخل، شــرط أن نفعل ذلك 
بسرعة وبعيدا عن أعني القوى 
األمنية التي متنع الدخول الى 

املبنى.
بعد انتهائنا من التصوير، 
عدنا أدراجنا الى «بيت الككو» 
التــي تبعد ٢ كلــم فقط عن 
منطقــة املطيلب التي انطلقنا 
منها أساسا للبحث عن «تيتا 
روز»، وعند وصولنا سردت 

لنا ما يلي:
«عصر ذلك اليوم املشؤوم 
كنت مستلقية على سريري 
حني دوى انفجار هائل، ظننت 
للوهلة األولى أن مصدره انهيار 
املبنى، حيث أسكن، وقد سقطت 
بني أنقاضه، وذلك نظرا حلجم 
الدمار الذي حصل داخل الغرفة، 
لكن سرعان ما استعدت نظرتي 
الواقعية لألمور ألكتشف أن ما 
حصل هو انفجار قريب جدا 
تردد عصفه داخل منزلي ليبدل 
بأسرع من ومضة عني معالم 
املنزل، بحيث أصبح بال أثاث 
وال نوافــذ، وجدرانه التي لم 
تسقط تصدعت بانتظار اللحاق 
مبصير أشقائها، وذلك على 
مثال العقول املريضة والنفوس 

وسام املعلم احلاصلة عليه روز مبوجب املرسوم االشتراعي رقم ١٠٣٩٨جانب من الدمار الذي حل مبنزل املربية روز سليم

منزل «تيتا روز» املدمر  (محمود الطويل)
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«إحياء التراث»: نعلن تضامننا الكامل
مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه احملنة

األنصاري:  بنك الطعام واإلغاثة ُيطلق حملة 
عاجلة «بيروت بال جوع من بلد اإلنسانية»

فــي برقيــة لهــم، أعرب 
رئيــس وأعضــاء مجلــس 
إدارة جمعيــة إحياء التراث 
اإلســالمي عن تضامنهم مع 
الشعب اللبناني الشقيق في 
مواجهة آثار حادثة االنفجار.
وجاء في نــص البرقية: 
«لقد آملنــا وأحزننــا حادثة 
االنفجار املدمر الذي حدث في 
العاصمة اللبنانية (بيروت)، 
ونحــن إخوانكم في جمعية 
إحيــاء التراث اإلســالمي إذ 
نعلــن تضامننــا الكامل مع 

الشــعب اللبناني الشــقيق في مواجهة هذه 
احملنة، فإننا نعرب عن استعدادنا لتقدمي كل 
مــا ميكن من العون واملســاعدة ملواجهة آثار 
هذه احلادثة. ونســأل اهللا عز وجل أن يرحم 
املوتى، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابني، 
وأن يحفظ دولة لبنان الشقيقة وشعبها العزيز 

من كل مكروه وسوء».
وفي تصريح له قال رئيس اجلمعية الشيخ 
طارق العيسى: بداية ال بد من توجيه جزيل 
الشكر واالمتنان إلى نائب األمير وولي العهد 
سمو الشيخ نواف األحمد على مبادرته بإرسال 
املســاعدات العاجلة ألشقائنا في اجلمهورية 
اللبنانية، ما يعكــس روح األخوة والتعاون 

بني الكويت ولبنان حكومة وشعبا.

أما فيما يخــص جمعية 
التــراث اإلســالمي،  إحيــاء 
فإننا بصدد الترتيب حلملة 
جمع تبرعات لتقدمي العون 
واملساعدة ألشقائنا في لبنان، 
مع التركيــز على ٣ محاور، 
املســاعدات  توفيــر  األول: 
الطبيــة العاجلــة، والثاني: 
توفير املواد الغذائية، حيث 
ســيتم توزيع سالل غذائية 
على املتضررين واحملتاجني 
هنــاك. واحملــور الثالث هو 
اإليــواء، حيــث سنســعى 
لتخفيــف األضرار التي تعرضــت لها بعض 

املساكن املتضررة.
ويجري حاليا التنسيق مع اجلهات اخليرية 
املعتمدة في لبنان إلطالق هذه احلملة بأسرع 
وقت ممكن، حيث سيكون تقدمي هذه املساعدات 
من خالل الشــراء املباشــر من داخــل لبنان، 
حيث أفادت التقارير وبناء على اتصاالت من 
هناك عن توفر جميع املستلزمات واملواد في 

السوق اللبناني.
وأضاف العيسى أن هذه احلملة ستنطلق 
بتنسيق كامل مع اجلهات الرسمية الكويتية، 
وعلى رأسها وزارة اخلارجية ووزارة الشؤون 
االجتماعية، وسيكون التنفيذ العملي في لبنان 

بإشراف سفارة الكويت في بيروت.

محمد راتب

الكويتــي  البنــك  أعلــن 
للطعــام واإلغاثة عن إطالق 
حملة إغاثيــة عاجلة لنجدة 
ومساعدة األشقاء في لبنان 
جراء الكارثــة األخيرة التي 
حلت بهم حتت عنوان «بيروت 
بال جوع من بلد اإلنسانية»، 
وذلك من منطلق دوره اخليري 
واالجتماعي واإلنســاني في 
تقدمي يد العون لألشقاء في 

لبنان املنكوبني.
وأضــاف فــي بيــان صحافــي: ان احلملة 
تهــدف جلمع ما يقدمه املجتمــع الكويتي من 
أموال لألشقاء اللبنانيني املنكوبني املتضررين 
واملشــردين الذي يزيد عددهم على ٣٠٠ ألف 
إنسان وحتويلها إلى مواد إغاثية تغطي مجاالت 
الصحة واإليواء واألمن الغذائي واالحتياجات 

الضرورية لإلعاشة.
وأعرب نائب رئيس مجلس اإلدارة في البنك 
الكويتي للطعام واإلغاثة مشعل األنصاري عن 
تضامن الكويت الكامل مع الشــعب اللبناني 

في هــذه احملنــة، معربا عن 
ثقتــه بأن الشــعب اللبناني 
سيخرج من هذه األزمة أقوى 
وأكثر متاسكا بفضل تضامنه 

ومساعدة األشقاء.
وأضاف أن بنــك الطعام 
ســيكون فــي امليــدان بــكل 
العــون  إمكانياتــه لتقــدمي 
واملساعدة، سواء كانت طبية 
وغذائيــة أو توفيــر املــأوى 
للذين فقدوا مســاكنهم ومد 
يعــد العون لــكل اللبنانيني 

للخروج من هذه الكارثة.
وأوضــح أن بنك الطعام أطلق نداء عاجال 
حتت شعار «بيروت بال جوع من بلد اإلنسانية»، 
التــي تأتي تزامنا مع مبادرة الكويت في دعم 
األشــقاء في لبنان بتوفير مســاعدات عاجلة 
تساهم في تخفيف الكارثة على األهالي، داعيا 

اخليرين للتفاعل واملساهمة في إغاثتهم.
ويتم استقبال التبرعات على مدار الساعة عن 
www.kuwaitfoodbank. طريق املوقع االلكتروني

org أو من خالل زيارة البنك الكويتي للطعام 
في مقره مبنطقة قرطبة على الدائري الرابع.

العيسى: التركيز على توفير املساعدات الطبية واملواد الغذائية واإليواء

الشيخ طارق العيسى

مشعل األنصاري

استمرار اجلسر اجلوي الكويتي إلغاثة لبنان ونقل االحتياجات 
واملساعدات الطبية واملواد الغذائية وتأمينها للمتضررين

للتوجيهــات  تنفيــذا 
نائــب  لســمو  الســامية 
األمير وولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعــاه، وجتســيدا لروح 
االخوة والتعاون املشترك 
بــني البلديــن الشــقيقني، 
فقــد غادرت صبــاح أمس 
طائرتــان تابعتــان للقوة 
اجلوية الكويتية متوجهتان 
إلى اجلمهوريــة اللبنانية 
الشقيقة، حيث تعتبر هذه 
الرحــالت ضمــن اجلســر 
اجلوي الذي خصص لنقل 
االحتياجات واملســاعدات 
الطبيــة الطارئــة واملــواد 
الغذائيــة، وذلــك لتأمينها 
للمتضرريــن جراء حادث 
االنفجــار الــذي وقــع في 
مرفأ بيروت. هــذا، وتأتي 
الرحــالت بالتعاون  هــذه 
والتنســيق مــع وزارتــي 
اخلارجية والتجارة وشركة 
مطاحــن الدقيــق واملخابز 

الكويتية.
أنــه  بالذكــر   وجديــر 
قــد مت شــحن ٩٢ طنا من 
الطارئــة  االحتياجــات 
الغذائيــة موزعة  واملــواد 

على الطائرتني.
وقــد حطــت طائرتــان 
تابعتــان للقــوة اجلويــة 
الكويتيــة أمــس في مطار 
رفيق احلريــري محملتان 
مبواد غذائية ضمن جسر 
جوي لنقل املساعدات الى 

لبنان.
وقال قائد الطائرة االولى 
العقيــد الركن طيار فراس 
اخلليفي لـ «كونا» ان «هذه 
هي الطائرة السادســة في 
اجلسر اجلوي وحمولتها 
٥٠ طنا من السالل الغذائية 

والطحني».
بدوره، قال قائد الطائرة 
الثانية العقيد الركن طيار 
فهد اجلويسري لـ «كونا» 
ان طائرتــه هي الســابعة 
وحمولتهــا ٦٠ طنــا مــن 

الطحني.
وكانت طائرات اجلسر 
اجلوي الكويتية قد توالت 
علــى مدار االيام اخلمســة 
املاضية منــذ انفجار مرفأ 
بيــروت البحــري الثالثاء 
املاضي الذي خلف عشرات 
القتلى واجلرحى واملفقودين 
ناقلــة مســتلزمات طبية 
وصحية وغذائية واجهزة 

متعلقة باملستشفيات.

اركان السفارة الكويتية وممثل اجليش اللبناني يتسلمون املساعدات

سفيرا أملانيا والتشيك لدى الكويت يشيدان
 بجهود الهالل األحمر الكويتي بدعم لبنان

أشاد ســفيرا جمهوريتي 
أملانيا االحتادية والتشيك لدى 
البالد بجهــود الهالل األحمر 
الكويتي في دعم الشعب اللبناني 
ومجمل ما تقدمه اجلمعية من 
للمحتاجني وســط  العون  يد 
الراهنــة وجهودها  الظروف 
في مكافحــة ڤيروس كورونا 
املســتجد «كوفيد-١٩». وقالت 
اجلمعيــة في بيــان صحافي 
أمس مبناســبة زيارة السفير 
األملاني ستيفن موبس والتشيكي 
مارتن دفــوراك إلى مقرها إن 
هذه اإلشادة جاءت إثر ما قام به 
الهالل األحمر الكويتي من جهود 
الكويت في دعم  متثل موقف 
لبنان ملواجهة آثار احلادث األليم 
أيام ولتجاوز  في بيروت قبل 
إلى  تداعياته والوقــوف جنبا 
جنب مع األشقاء في لبنان مبا 
يحفظ أمنهم واستقرارهم ونوها 
بجهــود اجلمعية البارزة على 

مختلف املستويات الدولية.
ونقل البيان عن السفيرين 
إعرابهما عن خالص تعازيهما 
وصادق مواســاتهما إلى أسر 
الضحايا في لبنان ومتنياتهما 
الشفاء وأن  للمصابني بسرعة 
يحفظ املولى لبنان وشعبه من 

كل مكروه.
مــن جانبه، قــال رئيس 

د.هالل الساير السفير مارتن دفوراك السفير ستيفان موبس

رئيس الوزراء: تخصيص ما يقارب ٣٠ مليون دوالر لدعم لبنان
ومساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى ١١ مليون دوالر

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد امس وفد الكويت املشارك في املؤمتر الدولي 
ملســاعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني والذي 
عقد عبر تقنية االتصال املرئي بدعوة مشتركة من 
الفرنسية الصديقة اميانويل  رئيس اجلمهورية 
ماكرون وأمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريس.
وشارك في االتصال املرئي وزير اخلارجية 

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد. وألقى سموه كلمة 
الكويت في هذه املناسبة وفيما يلي نصها:

أصحاب الفخامة أتقدم بجزيل الشكر على هذه 
الدعوة الكرمية وأكرر اإلعراب عن خالص التعازي 
واملواساة ألسر الضحايا في لبنان الشقيق ومتنياتي 
للمصابني بالشفاء العاجل. أصحاب الفخامة.. لقد 
بادرت دولة الكويت انطالقا من وقوفها وتضامنها 

مع لبنان الشقيق وبتوجيهات سامية من سمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح ـ حفظه اهللا ـ بتقدمي املساعدات اإلغاثية 
للبنان الشقيق منذ وقوع االنفجار عبر جسر جوي، 
ويسرني ان أعلن عن استعداد دولة الكويت لتقدمي 
الدعم في مواجهة هذه الكارثة بالتزامات مسبقة 
على الصندوق الكويتي للتنمية يعاد تخصيصها 

لصالح لبنان مبا يقــارب الثالثني مليون دوالر 
سيتم التنسيق بشأنها مع السلطات اللبنانية لدعم 
األمن الغذائي، إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية 
عاجلة تصل إلى أحد عشر مليون دوالر إضافة إلى 

تبرعات اجلمعيات اخليرية الكويتية.
أكرر الشكر لكم جميعا، متمنيا ألعمال اجتماعنا 

كل التوفيق والسداد.

ترأس وفد الكويت في املؤمتر الدولي ملساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني

وفد الكويت املشارك في املؤمتر الدولي ملساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

املانحون الدوليون يتعّهدون بتقدمي مساعدات إنسانية «مهمة» للبنان
البيان اخلتامي ملؤمتر الدعم الدولي للبنان طالب بتحقيق مستقل في انفجار مرفأ بيروت

ملشاهدة الڤيديو

عواصم ـ وكاالت: اتفقت 
قوى عاملية أمس على تقدمي 
«مــوارد مهمــة» ملســاعدة 
بيــروت علــى التعافــي من 
االنفجــار الهائــل الذي دمر 
مناطق واســعة من املدينة، 
كما تعهد املانحون بأنهم لن 

يخذلوا الشعب اللبناني.
وجاء في البيان اخلتامي 
ملؤمتر الدعم الدولي لبيروت 
وللشعب اللبناني، الذي نظم 
مببــادرة من فرنســا واألمم 
املتحــدة عبــر الڤيديــو، أن 
املشــاركني توافقوا على أن 
تكون مســاعداتهم «سريعة 
مــع  ومتناســبة  وكافيــة 
احتياجات الشعب اللبناني.. 
وأن تسلم مباشرة للشعب 
اللبنانــي، بأعلــى درجــات 
الفعالية والشــفافية»، ولم 
يفصــح البيــان عــن حجم 
التعهدات التي جرى تقدميها.
وذكر البيان أن الشركاء 
النهوض  مســتعدون لدعم 
االقتصــادي للبنــان، ممــا 
يســتدعي التزام الســلطات 
اللبنانيــة بالقيام ســريعا 
باإلجراءات واإلصالحات التي 

يتوقعها الشعب اللبناني.
وطالب البيــان بتحقيق 
موثوق ومستقل في انفجار 
مرفأ بيروت، داعيا السلطات 
اللبنانية إلى البدء سريعا في 

اإلصالحات.
وفي مستهل املؤمتر دعا 
الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون املجتمع الدولي إلى 
«التحرك ســريعا» ملساعدة 
لبنــان، محذرا مــن «العنف 
والفوضــى» فيمــا يتصاعد 
الغضب في البالد ضد الطبقة 
السياسية، ومشددا على أن 
واجــب القــوى العاملية دعم 
الشــعب اللبناني في الوقت 
الذي بات فيه مستقبل لبنان 

على احملك.
ومن مقر إقامته الصيفية 
في بريغانسون جنوب فرنسا، 
أعلــن ماكــرون أنــه «يجب 
التحــرك ســريعا وبفاعلية 

األميركية حتركت نحو لبنان 
بعد احلادثة التي لم ير مثلها 

من قبل».
وشدد ترامب على «وجوب 
معرفة من يقف خلف االنفجار 
الذي وقع فــي  مرفأ بيروت  
والســبب، واإلجابة عما إذا 
كان االنفجــار حادثا أم ال»، 
مؤكدا أن «بالده مستمرة في 
العمل مع فرنســا وملتزمة 
مبساعدة لبنان على تخطي 

الظروف الراهنة».
إلــى ذلــك، أكــد صاحب 
الســمو األميــر فيصــل بن 
فرحان بــن عبــداهللا وزير 
الســعودي، أن  اخلارجيــة 
اململكة من أوائل الدول التي 
قدمت مســاعدات إنســانية 
عاجلة عبر مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

وذكرت وزارة اخلارجية 
السعودية على «تويتر»، نقال 
عن وزيــر اخلارجية خالل 
املؤمتر، تأكيد وقوف اململكة 
مع لبنان الشــقيق وأهمية 
إجراء حتقيق شفاف ومستقل 
لكشف األسباب التي أدت إلى 

االنفجار املروع.
من جهته، أعلن أمير قطر 
صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني، عن مساهمة 
بالده بنحو ٥٠ مليون دوالر 
ملســاعدة لبنان، كاشفا عن 
مزيد من الدعم إلعادة اإلعمار 

خالل أيام.
في الســياق نفســه، دعا 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي املجتمع الدولي إلى 
بذل مــا يســتطيع من أجل 
مساعدة لبنان على النهوض 
مجددا من خالل جتاوز اآلثار 
املدمرة حلادث بيروت وإعادة 
إعمــار مــا تعــرض للهدم، 
مناشدا الوطنيني املخلصني 
فــي لبنــان، علــى اختالف 
مواقعهــم، النــأي بوطنهــم 
التجاذبات والصراعات  عن 
اإلقليمية، وتركيز جهودهم 
على تقوية مؤسسات الدولة 

الوطنية اللبنانية.

ان ترامــب دعا الــى الهدوء 
فــي لبنــان، مــع إقــراره بـ 
التي  الدعوات  «مشــروعية 
أطلقها املتظاهرون السلميون 
الى الشــفافية واإلصالحات 

وحتمل املسؤوليات».
وأكــد الرئيــس األميركي 
على«الروابــط التــي جتمــع  

الواليات املتحدة  مع لبنان»، 
إلــى أن «املســاعدات  الفتــا 

عن التعاطــف واملؤازرة في 
مللمة اجلــراح، كمــا مبادرة 
الدول الشقيقة والصديقة إلى 
إرسال املساعدات اإلنسانية 

والطبية الطارئة.
وفي كلمتــه باملؤمتر لفت 
عــون إلى أن «إعــادة بناء ما 
دمر واستعادة بيروت بريقها 
تتطلبان الكثير، فاالحتياجات 
كبيرة جدا وعلينا اإلسراع في 

واليوم كلي إميان بأن بيروتنا 
ستنهض كما كل مرة».

من جانبه، حض الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، خالل 
مشــاركته في املؤمتر امس، 
احلكومــة اللبنانيــة، علــى 
إجراء حتقيق «كامل وشفاف» 
في انفجار املرفأ، بحسب بيان 

للبيت األبيض.
وقالت الرئاسة االميركية 

مجرد بداية وانه البد أن تكون 
هناك اســتجابة دولية حتت 
تنسيق وإشراف األمم املتحدة.
الرئيس  من جانبه، ثمن 
اللبناني  ميشال عون  عاليا، 
الشــعب  ــم  وباس باســمه 
الدولي  التضامن  اللبنانــي، 
الذي جتلى مبســارعة قادة 
إلــى  ني  واملســؤول الــدول 
احلضور أو االتصال واإلعراب 

تلبيتها، خصوصا قبل حلول 
الشتاء، حيث ستزداد معاناة 
املواطنــني الذين هم من دون 
مأوى، ومبا يتعلق بصندوق 
التبرعات املنوي إنشاؤه فأشدد 
علــى أن تكون إدارته منبثقة 
عن املؤمتر»، موضحا أن هذه 
«ليست املرة األولى التي تدمر 
فيها بيروت لكنها في كل مرة 
تنهض مــن حتــت أنقاضها، 

لتصل هذه املساعدات مباشرة 
وبشــفافية على األرض إلى 

السكان».
وحث السلطات اللبنانية 
على «التحرك لتفادي انزالق 
البالد في الفوضى واالستجابة 
للتطلعات التــي يعبر عنها 
اللبنانــي بشــكل  الشــعب 
مشــروع»، مؤكدا أن األموال 
التــي جمعت يجب أن تكون 

إن  الســاير:  اجلمعية د.هالل 
الكويتي يكثف  الهالل األحمر 
جهوده ضمن برنامجه اإلغاثي 
لبنــان من خالل  والطبي في 
التنسيق مع ســفارة الكويت 
لدى لبنــان والصليب األحمر 
اللبناني، مشــيرا إلى أن وفد 
اجلمعيــة امليداني في بيروت 
أجرى مباحثات هناك لالطالع 
على االحتياجات االساسية وآلية 

تلبيتها خالل املرحلة املقبلة.
إلى وجود  ولفت د.الساير 
اعضاء وفد اجلمعية وحرصه 
على زيارة املناطق املنكوبة هناك 
للمتضررين  وتقدمي املساعدة 
وبحث احتياجاتهم مما يشكل 
دعما نفسيا للمتأثرين ويساهم 
في رفع معنويات الكوادر العاملة 

في امليدان. وأكد في هذا الصدد 
أن اجلمعية لن تتخلى عن الشعب 
اللبناني فــي ظروفه الصعبة 
وأنها ستواصل دعمها املكثف 
للمتضررين بكل قوة للحد من 
تداعيات وخطورة ما ميرون به.

وأشار إلى أنه على الرغم من 
اجلهود التي تبذل من املجتمع 
الدولي واملنظمات الدولية فمن 
الواضح أنها غير كافية لســد 
االحتياجات الكبيرة في مختلف 

القطاعات في لبنان.
هذا، وسلمت جمعية الهالل 
األحمــر الكويتي أمس أجهزة 
ومستلزمات طبية ملستشفيات 
انفجار مرفأ  تضررت جــراء 

بيروت.
وقال رئيــس بعثة الهالل 

األحمــر الكويتي فــي لبنان 
العنزي في تصريح  د.مساعد 
لـ «كونا» إن فريق عمل اجلمعية 
امليداني زار ٥ مستشــفيات 
«القديــس  متضــررة هــي 
جاورجيــوس» و«اللبنانــي 
و«الورديــة»  اجلعيتــاوي» 
و«الكرنتينا» و«املقاصد» واطلع 
القائمني  على أوضاعها وسلم 
عليها األجهزة واملســتلزمات 

الطبية مباشرة.
 وأكــد د.العنــزي أهمية 
دعم املستشفيات التي حلقتها 
خسائر فادحة بسبب االنفجار 
ملساعدتها على استعادة دورها 
في عالج املصابني جراء احلادث 
األليم وتوفير الرعاية الصحية 

للمرضى بشكل فوري.
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ضوء أخضر الستئناف املوسم ١٥ اجلاري مبؤجلة الكويت والنصر
مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

تلقــى احتاد الكرة الضــوء األخضر من جلنة 
الطوارئ في مجلس الوزراء الســتئناف املوســم 
الكروي اعتبارا من ١٥ أغسطس اجلاري عوضا عن 
غد الثالثاء املوافق ١١أغســطس، وعليه فإن عودة 
املوسم الرياضي ستتأجل ٤ أيام فقط لتنطلق مبؤجلة 
الكويــت والنصر من اجلولة ١١. وقالت مصادر في 
احتاد الكرة إن جلنة املسابقات ستقوم بتعديل جدول 
املباريات الذي أعلن سابقا من خالل ترحيل التواريخ 
احملددة للمباريات بواقع ٤ أيام، على أن تنطلق اجلولة 
الـ١٥ من الدوري يومي ٢٠ و٢١ أغسطس. كما أكدت 
مصادر مطلعة أنه خالل الساعات املقبلة سيصدر 
قرار باستثناء املدربني األجانب واحملترفني ممن هم 
ضمن قائمة الـ ٣١ دولة املمنوعة من دخول البالد، 
فيما لم يحدد املصدر ما إذا كانوا ســيدخلون في 

احلجر املنزلي ملدة ١٤ يوما من عدمه.
 ورغم ما ســابق مازال الشــارع الرياضي في 

انقسام بني استكمال املوسم أو تأجيل هذه العودة 
على األقل ملدة أســبوعني بســبب وقف الرحالت 
التجارية مع ٣١ دولة، وبالتالي توقف عودة العديد 
من الالعبني احملترفني وأيضا مدربي بعض االندية.

االعتراض على استكمال املوسم حاليا خلصته 
وجهة نظر نادي كاظمة امس األول عبر بيان لرئيسه 
أسعد البنوان الذي دعا من خالله االحتاد الكويتي إلى 
معاملة كل األطراف املتنافسة في الدوري، مبسطرة 
واحدة وتأجيل املســابقة من منطلــق مبدأ العدالة 
والوقوف على مســافة واحدة جتاه جميع األندية، 
ومنتقدا أسلوب االحتاد احلالي في العمل وتخبطه 
في القرارات ومتسكه مبوعد انطالق البطولة دون 
التفات إلى مصلحة األندية السيما ناديه املتضرر 
من عدم عودة محترفيــه وأيضا مدربه حتى اآلن 

بسبب احلظر اجلوي.
الفحيحيل: تخبط بالقرارات

وقد وافقه الرأي، رئيس مجلس إدارة الفحيحيل 

حمد الدبوس، الذي أبدى استغرابه من إصرار احتاد 
الكرة على عودة النشاط في ١١ اجلاري، رغم وجود 
العديد مــن املعوقات في معظم األندية على صعيد 
استقطاب الالعبني احملترفني، وكذلك افتقاد بعض 

الفرق مدربيهم األجانب.
وكشــف أن هناك حالة من التخبط بالقرارات، 
بدليل احلديث عن أنه ال تأجيل للمسابقات احمللية 
رغم معاناة األندية، في الوقت الذي يطالب االحتاد 
بتأجيل التصفيات اآلسيوية، وهو أمر يثير الكثير 
من التســاؤالت حول ضرورة عودة النشاط دون 

مراعاة أوضاع األندية.
كما شدد على احترام الفحيحيل لقرارات احلكومة 
التي تسعى من خاللها حلماية املواطنني من جائحة 
كورونا، وأنهم يدعمــون تلك القرارات، مؤكدا في 
الوقت ذاته على أن قــرار التأجيل ال يتعارض مع 

رؤية احلكومة وإمنا هو مبنزلة دعم لها.
وطالب االحتاد بإعادة النظر في األمر مبا يصب 
في مصلحــة جميع األندية، وينعكس إيجابيا على 

الكرة الكويتية بشكل عام في املوسم اجلديد، ورحلة 
حتضير املنتخب للتصفيات اآلسيوية.

العربي: أضرار كبيرة للتأجيل

وعكس اعتراض كاظمة والفحيحيل، فقد أعلن 
مجلس إدارة العربي في بيان رسمي عشية انطالق 
املنافســات عن تأييده ملوقف احتاد كرة القدم في 
استئناف املسابقات الرياضية بعد التوقف القسري 

منذ ٢٤ فبراير املاضي بسبب جائحة «كورونا».
وقال رئيس النادي عبدالعزيز عاشور إن التأجيل 
سينتج عنه ضررا كبيرا على الكرة الكويتية وأغلب 
الدول أنهت دورياتها، مطالبا بضرورة اســتئناف 
الدوري في موعده من دون أي تأجيل، مشيرا إلى 
أن «األخضر» على أهبة االستعداد الستكمال الدوري 
وال يوجد ما مينعه. وكان الفريق قد استأنف تدريباته 
مساء امس األول بعد انتهاء الراحة اإلجبارية التي 
منحها اجلهازان الفني واإلداري للفريق اثر الفوز 
على الساملية وديا، حيث فضل املدرب املساعد احمد 

العثمــان منح الالعبني راحة ملدة ٢٤ ســاعة جتنبا 
لإلرهاق بعد مجهــود كبير منذ انطالق التدريبات 
الشهر املاضي. ويواصل «األخضر» استعداداته ملواجهة 
الكويت ١٦ اجلاري ضمن اجلولة ١٥ لبطولة دوري 
«stc» املمتاز، كما تقرر اسناد مهمة إداري الفريق 
األول إلى عبداهللا احلائري خلفا ملبارك البلوشــي 

الذي تقدم باستقالته قبل نحو أسبوعني.
برقان: ملتزمون بقرار العودة 

ومبــوازاة رأي العربي، فقــد أكد رئيس نادي 
برقان همالن الهمالن تأييد ناديه الستئناف النشاط 
الكروي من جديد حســب املوعد احملدد سلفا من 

احتاد الكرة غدا الثالثاء.
وأضــاف ان برقان أحد األندية امللتزمة بجميع 
االشــتراطات الصحية التي أقرتها اللجنة الثالثية، 
ومبينا ان الفريق مستعد الستكمال منافسات املوسم 
املتوقف حاليا وسيخوض مباراته التجريبية الثانية 

غدا أمام اليرموك.

العربي وبرقان يؤيدان االستئناف.. والفحيحيل ينضم لكاظمة في طلب التأجيل املؤقت حلني حّل مشكلة احملترفني واملدربني العالقني باخلارج

عبدالعزيز جاسم

تغلب القادســية على اليرموك ٤-٢ في املباراة 
الودية التي جمعتهما على ســتاد عبداهللا اخلليفة 
أول من أمس ضمن استعدادات الفريقني الستئناف 
املوسم الكروي. وسجل لألصفر عدي الدباغ وعيد 
الرشيدي وبدر املطوع وفهد األنصاري، فيما سجل 

لليرموك يوسف جنف ومنصور البلوشي.
وتعتبر املباراة هي الودية الثانية للفريقني حيث 
فاز األصفر في مباراته األولى على خيطان بثالثية 
دون رد، وخســر اليرموك من الكويت ١-٣. وغاب 
عن األصفر حارســه خالد الرشيدي الذي عانى من 
إصابة بسيطة لن متنعه من املشاركة أمام األخضر.
إلــى ذلك اتفق القادســية مع غرميــه التقليدي 
العربــي على خــوض مباراة ودية غدا على ســتاد 

صباح السالم.
من جهتــه، قال إداري الفريــق األول باليرموك 
يوسف العنزي ان املدرب الوطني حسني ياسني حرص 
خالل املباراة على منح الفرصة جلميع الالعبني وذلك 
من أجل الوصول للتشكيلة املثالية قبل استئناف 
املوسم، مشــيرا إلى أن الصورة النهائية ستتضح 

من خالل مباراة برقان الودية اليوم.
وأضاف ان الفريق قدم مستوى جيدا خالل شوطي 
املبــاراة وبدأ يتطور عن بداية التدريبات، مشــيرا 
إلى ان اليرموك دخل املباراة من دون محترفني أمام 

القادسية الذي أشرك ٣ محترفني.
من جهة أخرى، شــكر جنم القادســية واألزرق 
أحمــد الظفيري نائب مدير الهيئة العامة للرياضة 
د. صقــر املــال على تكرميه وقال فــي تغريدة على 
تويتر «كل الشــكر للدكتور علــى التكرمي، الطيب 
ال يستغرب من أهله»، ويأتي تكرمي املال للظفيري 
لبقائه في املنافسة ضمن ٦ أفضل العبني مرشحني 

لنيل جائزة أفضل العب في آسيا.

العدواني: الفحيحيل غير جاهز
هادي العنزي

الوطني  املــدرب  أكد 
القدم  للفريق األول لكرة 
الفحيحيل ظاهر  بنــادي 
العدوانــي أن فريقه غير 
جاهز من الناحيتني الفنية 
والبدنية الستئناف املوسم 
واملوســم   ٢٠١٩-٢٠٢٠

اجلديد.
وقال في تصريح خاص 
لـ«األنبــاء» ان هناك عدة 
أسباب لعدم اكتمال جاهزية 

الفريق لعــل من بينها تأخر إجراء الفحص 
الطبي لڤيروس كورونا وكذلك صعوبة زيادة 
احلمل التدريبي في األسابيع املاضية نظرا 
للطقس احلار، وكذلك لالنقطاع الطويل لالعبني 
الذي قارب اخلمسة أشــهر بال أي نشاط 
رياضي، مبينا انه موسم استثنائي بال أدنى 
شك، األمر الذي يتطلب عودة تدريجية في 

التدريبات، منعا حلصول 
إصابات بني الالعبني، وعليه 
فإن تأخير بداية املوســم 
ألسبوعني ستكون مثالية. 
أن  العدواني  وذكــر 
الفحيحيــل ســيخوض 
ثاني مبارياته الودية اليوم 
أمام كاظمــة، والتي تعد 
للفريق لألحمر،  األخيرة 
مبينا: «كشف لقاء النصر 
األســبوع املاضــي عدم 
جاهزية الفريق من الناحية 
البدنية وبدرجة كبيرة، علما 
اننا لعبنا املباراة دون مشــاركة ما يقرب 
من ٧ العبني، ألســباب مختلفة، من إصابة 
أو غياب مخترف أو العب يعاني من شــد 
عضلي خفيف، وعليه فإن الفريق لم يقدم 
كل ما لديه، واحلال مشــابه ملباراة كاظمة 
اليوم، حيث ان الذي سيشــارك لن يلعب 

املباراة كاملة لألسباب اآلنفة».

ظاهر العدواني      

الزمالك في ضيافة «سيد البلد»

السد يشعل الدوري القطري

القاهرة - سامي عبد الفتاح

يتواصل سباق الدوري املصري لكرة القدم، فتقام 
اليوم مبارتان، حيث ستكون املواجهة الكبرى بني االحتاد 
السكندري «سيد البلد» والزمالك، فيما يلعب بيراميدز 
وطنطا مبلعب الدفاع اجلوي في التاسعة مساء أيضا.

إلى ذلك قررت جلنة املســابقات باالحتاد املصري 
لكرة القدم تأجيل مباراة املصري أمام حرس احلدود 
في الدوري العام والتي كان مقررا ان تقام اليوم، وذلك 
بســبب عدد اإلصابات الكبير بڤيــروس كورونا بني 
صفوف املصري الذي أعلن اكتشــاف ١٦ حالة إصابة 
بكورونا بني صفــوف الفريق األول، وذلك بعد إجراء 

املسحة الطبية األخيرة.
وأوضح املصري أن من املصابني طارق العشري، 
املدير الفني، وعبدالظاهر الســقا، مدير الكرة، وأمين 
بسيوني عبداحلليم، مخطط األحمال، باإلضافة لـ ١٢ 

حالة إصابة اخرى.

الدوحة - فريد عبدالباقي

قدم رودريغو تاباتا هدية غالية لناديه السابق الريان 
بعد أن قاد فريقه السد للفوز على الدحيل ١-٠ أمس االول، 
ليرفع رصيد فريقه إلى ٤١ نقطة باملركز الثالث، فيما جتمد 
رصيد الدحيل عنــد ٤٦ نقطة في الصدارة بفارق نقطة 
واحدة عن مالحقة املباشر الريان صاحب املركز الثاني، 
وبذلك اشــتعل صراع الدوري قبل مرحلتني من اخلتام، 
حيث ســيكون الصراع على أشده بني ثالثي املقدمة من 

أجل نيل شرف رفع لقب الدوري القطري.
على صعيد متصل، أعلنت جلنة املسابقات عن موعد 
اجلولة الـ ٢١ والتي تنطلق اخلميس املقبل بثالث مواجهات 
حيث يلتقي السيلية مع العربي واألهلي مع الوكرة وقطر 
مع الســد على أن تختتم اجلولــة اجلمعة بثالثة لقاءات 
أيضا جتمع أم صالل مع الغرافة، والشحانية مع الريان 

والدحيل مع اخلور.

القادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غدًاالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غداالقادسية يهزم اليرموك ويواجه العربي غدا

اجلهراء يستضيف الشباب وديًا
مبارك اخلالدي

يختتم الفريق األول لكرة القدم بنادي 
اجلهــراء مبارياته الوديــة اليوم حتضيرا 
الستئناف مواجهات املوسم املتوقف، وذلك 
في السابعة مساء عندما يستضيف فريق 
الشــباب، واملباراة هي الثانية للفريق بعد 
خسارته أمام فريق كاظمة برباعية نظيفة. 
ويخوض الفريقــان املباراة بغياب املدربني 

األساسيني الروماني فلورين ماتروك للشباب 
للجهراء،  والصربي زوران ميلونكوفيتش 

ويتولى القيادة الفنية املدربان املساعدان.
ويأمل اجلهاز الفني في اجلهراء بقيادة 
املدرب الوطني املساعد بدر دهيمان الوصول 
إلى التشكيلة األساسية التي سيخوض بها 
 «stc» منافسات القسم الرابع واألخير لبطولة
لفرق الدرجة األولي، إذ ينتظر الفريق لقاء 

حاسم السبت املقبل أمام فريق خيطان.

ل بطولتي الناشئني والشباب آسيوي «اليد» يؤجِّ

«سلة» برقان تسعى لـ ٣ تعاقدات جديدة

يعقوب العوضي

أعلــن االحتاد اآلســيوي 
لكــرة اليد عن تأجيل موعد 
إقامة البطولة اآلسيوية الـ١٧ 
للشــباب والتــي كان مقررا 
إقامتهــا فــي مدينة شــيراز 
بإيران إلى بداية مارس ٢٠٢١ 
عوضا عن أكتوبر املقبل، كما 
قرر تأجيل بطولة آسيا الـ ٩ 
للناشئني والتي كانت ستقام 
مبدينة أملاتي في كازخستان 
لتقام بداية أبريل ٢٠٢١ عوضا 
أيضا عن أكتوبر املقبل، وذلك 
بســبب اســتمرار الظروف 
الصحية العامليــة املرتبطة 
انتشــار جائحــة  بتفشــي 

ڤيروس كورونا.
هذا وقاد املدرب الوطني 

خالد غلوم أولى احلصص التدريبية له مع 
فريقه اجلديد كاظمة على صالة النادي مساء 
أول من أمس استعدادا الستئناف منافسات 
الدوري العام في األول من سبتمبر املقبل.

من جانب آخر، استمرت اجلوالت التفقدية 
الحتاد كرة اليد على األندية حيث قام اجلهازان 
اإلداري والفني للمنتخبات الوطنية بزيارة 
فريقي اجلهراء والنصر بغرض تبادل اخلبرات 

والنظر في اقتراحات الناديني.

هادي العنزي

أشــاد رئيــس جهــاز كرة 
الســلة بنــادي برقــان نواف 
العدواني بدعم مجلس اإلدارة 
برئاسة همالن الهمالن للعبة، 
وحرصهــم على تذليل جميع 
العقبات ألجل موســم متميز 
للفريق األول وجميع املراحل 
الســنية، موضحا ان الفريق 
تعاقــد مــع العب القادســية 
عبــداهللا ســاملني، ومســاعد 
العتيبي ليعــزز صفوفه في 

املوسم اجلديد الذي ينطلق باستئناف بطولة 
الكأس في ١٦ ســبتمبر، ويليه بطولة الدوري 

العام في ٦ نوفمبر.

إلى ذلك، قام نائب مدير عام الهيئة العامة 
للرياضــة د.صقر املال بتكرمي العب اجلناح 
األمين في منتخبنا الوطني صالح املوسوي 
وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل العب 
في مركز اجلناح االمين في البطولة اآلسيوية 
للرجال والتي اقيمت في البالد يناير املاضي، 
كما قام اجلهاز اإلداري للمنتخبات الوطنية 
بقيادة مدير املنتخبات محمد اخلميس ومدير 
املنتخب االول فهد الهاجري بتكرميه ايضا.

وذكر العدواني لـ«األنباء» 
أن الفريــق بــدأ حتضيراتــه 
مبكرا وحتديــدا في منتصف 
يوليو املاضي، بقيادة املدرب 
الوطنــي طالل القــالف وفهد 
الرجيبة، مضيفــا ان الفريق 
يسعى لتعاقدات جديدة خالل 
األيام املقبلة، حيث هناك نية 
للتعاقد مع ٣ العبني محليني من 
ذوي اخلبرة والكفاءة، السيما 
وان الئحة املسابقات اجلديدة 
سمحت لالعبني احملليني الذين 
يفــوق عمرهــم الثالثني عاما 
بحريــة االنتقال دون الرجوع إلى ناديه ألخذ 
املوافقــة، وهو ما فتح املجــال حلركة تنقالت 
كبيرة لالعبني بني األندية في األسابيع املاضية.

د. صقر املال يكرم صالح املوسوي

نواف العدواني

انطالق حتضيرات األنصار اآلسيوية

بيروت - ناجي شربل

أعلن مدير نادي األنصار بالل فراج، 
مباشــرته االتصاالت مع املسؤولني في 
نادي الكويت من األسبوع املقبل، لتنسيق 
ظــروف مشــاركة الفريق فــي مباريات 
املجموعة الثانية من مسابقة كأس االحتاد 
اآلسيوي، والتي يستضيفها نادي الكويت 

بني ٢٦ أكتوبر و٤ نوفمبر املقبلني.
وقال فراج فــي تصريح لـ «األنباء»: 
ســنتواصل لالستفســار عــن الفنــادق 
ومالعب التدريب، متهيدا الختيار املنطقة 
املناسبة لإلقامة، مضيفا ان الفريق يضع 
نصب عينيه الذهاب بعيدا في املسابقة، 
وتعويض خســارته أمام األبيض ذهابا 
٠-١، حلجــز بطاقة التأهــل للدور ربع 

النهائي.
ويلعــب االنصــار إيابا مــع الكويت 
والفيصلــي األردني «فاز عليه ذهابا في 
بيروت ٤-٣»، ويخــوض مباراتني أمام 

الوثبة السوري.
وكشــف فــراج تواصلــه مــع العبي 

النادي األجانب الثالثة الذين شــاركوه 
في املواسم األخيرة، وهم املهاجم الهداف 
الســنغالي احلاج مالك، والعب الوسط 
املهاجم التونسي حسام اللوايتي، واملدافع 
الغيني أبو بكر كمارا، مبينا ان مشاركه 
احلاج مالك واللوايتي شبه محسومة في 
حال عدم تلقيهما عرضا لفترة طويلة في 

فريق خارج لبنان.
وتوقــع التحاق عدنــان حيدر املقيم 
في النرويج بالفريــق في الكويت، ذلك 
انــه يخشــى احلضور لبيروت بســبب 
الظــروف األمنيــة احلاليــة، وتداعيات 

ڤيروس «كورونا».
وحدد انطــالق التحضيــرات الفنية 
اخلاصة باملسابقة اآلسيوية قريبا، علما ان 
الالعبني يتدربون بحسب الظروف الناجمة 
عن احلظر بســبب كورونا والتداعيات 
األخيرة جراء االنفجار الذي هز بيروت، 
يذكر ان التدريبات تقام على ملعبه على 
طريق املطار بإشــراف املــدرب العراقي 
عبــد الوهاب أبو الهيل، وبحضور كامل 

من الالعبني.

ودية مفيدة لألصفر أمام اليرموك (املركز اإلعالمي للقادسية)

خالص العزاء لعائلة الشمالي
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء وصادق املواساة 
للزميل عبدالكرمي الشمالي رئيس قسم الرياضة بجريدة 
«اجلريــدة» لوفاة املغفور لها بإذن اهللا (خالته) تغمد اهللا 

الفقيدة بواسع رحمته وألهم اهلها الصبر والسلوان.
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برشلونة وبايرن ضربا موعدًا ناريًا في ربع نهائي األبطال

المبارد: درس قاٍس وإيجابيات كبيرة
أكد فرانك المبارد مدرب تشلسي االجنليزي أن استقبال هدفني مبكرين 
من البايرن تســبب في خيبة آمال كبيرة لفريقه، مضيفا كانت جتربة 
مفيدة للغاية لنا، ودرسا قاسيا، وأستطيع أن أرى أين أريد أن نذهب، 
وســوف نعود، وقد خرجنا بإيجابيات كبيرة من تلك املباراة، واللعب 
ضد فريق في هذا املستوى الكبير يعد أمرا مفيدا بالنسبة لنا وخبرة 
ملجموعة الشباب التي منتلكها، اجلميع أظهر قتالية وروحا كبيرة طوال 
أحداث املباراة. وعن تقييمه ملوســمه مع تشلســي، قال المبارد: «من 
الصعب قياس التوقعات وما حققناه هذا املوســم، من الداخل، سأترك 

التقييم ملن هم من اخلارج».

«لكزينغتون» ُتعيد التنس 
إلى أميركا

«ليكرز» يخسر للمرة الثالثة 
« NBA» في الـ

ع «البلوز» بـ «تغريدة»! ويليان يودِّ

يعود نشاط التنس رسميا الى الواليات املتحدة 
اعتبارا من اليوم على الرغم من تكاثر حاالت 
االصابات بڤيروس كورونا املستجد فيها، 
وذلك من خالل إقامة دورة لكزينغتون 
(والية كنتاكي) التي تشهد النسخة األولى 
الرسمية منها مشاركة املخضرمة سيرينا 

وليامز.
وعلى الرغم مــن ان اجلوائز املالية لهذه 
الدورة ليست كبيرة (نحو ٢٠٠ الف دوالر)، 
فإنها لم تثن بعض الالعبات من املشاركة السيما 
أن معظمهن يردن اســتعادة ايقاع املباريات قبل 
انطالق بطولة الواليات املتحدة املفتوحة، إحدى البطوالت 
األربع الكبرى ضمن «الغراند سالم» نهاية الشهر اجلاري.
وتشــارك ايضا، باإلضافة الى سيرينا، شقيقتها الكبرى 
ڤينوس، واالميركيتان ســلون ســتيفنس وكوكو غوف 
والبيالروسية فيكتوريا ازارينكا. وكان قد توقف نشاط الكرة 
الصفراء في ٨ مارس بسبب تفشي جائحة «كوفيدـ  ١٩» ولم 
تخض الالعبات أي مباريات باستثناء االستعراضية منها.

أكد البرازيلي ويليان العب وسط تشلسي رحيله عن النادي 
اللندني املنتمي للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم أمس 

بعدما قضى سبع سنوات «رائعة» في ستامفورد بريدج.
وكتــب الالعب البالغ عمره ٣٢ عاما، الذي ذكرت تقارير أنه 
اقترب من االنتقال إلى أرســنال، خطابا لوداع املشــجعني 

ونشره على «تويتر».
وقال ويليان «لقد حان وقت الرحيل، أنا في الواقع سأفتقد 
زمالئي، أرحل برأس مرفوعة وأشعر باألمان أنني فزت بأشياء 

هنا ودائما ما كنت أبذل قصارى جهدي بقميص البلوز».
وانتهى عقد ويليان هذا الصيف ولم يتوصل التفاق لتمديد 

التعاقد لفترة طويلة.

مني لوس أجنيلس ليكرز بخســارة ثالثة تواليا بسقوطه 
أمام انديانا بيسرز ١١١-١١٦ ضمن دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفــني (NBA)، وفرض تي جاي وارن نفســه جنما 
للمباراة بتسجيله ٣٩ نقطة، رافعا رصيده الى ٤ انتصارات 
مقابل خســارة واحدة منذ اســتئناف نشاط الدوري في 

فقاعة اورالندو.
ولم تنفع النقاط الـ ٣١ واملتابعات الثمانية والتمريرات احلاسمة 
السبعة لنجم ليكرز ليبرون جيمس في إبعاد شبح اخلسارة 
عن فريقه، علما بأنه لم يحظ مبساعدة من زمالئه وحتديدا 

من انطوني ديفيس الذي اكتفى بتسجيل ٨ نقاط فقط.
في املقابل، قلــب داالس مافريكس تخلفه امام ميلووكي 

باكس ليفوز عليه في الوقت اإلضافي ١٣٦-١٣٢.
وحقق ڤينيكس صنز فوزه اخلامس تواليا منذ االستئناف 
(أفضل سلسلة له منذ عام ٢٠١٤) بتغلبه على ميامي هيت 
١١٩-١١٢، وتغلب لوس اجنيليس كليبرز على بورتالند ترايل 

باليزرز ١٢٢-١١٧.

يخوض مــان يونايتد االجنليــزي ونظيره إنتر 
ميالن االيطالي أولى مواجهات الدور ربع النهائي من 
الدوري االوروبي «يوروبــا ليغ» اليوم، والذي يقام 
بنظــام اإلقصاء من مباراة واحدة حيث ستســتكمل 
البطولة على هذا النحو بسبب جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد، ويلتقي مان يونايتد مع كوبنهاغن الدمناركي 
في كولن، فيما يصطدم االنتر بنظيره باير ليفركوزن 
االملاني في دوســلدورف فــي مواجهة قوية وصعبة 
علــى الطرفني. وعاودت املســابقة القارية نشــاطها 
االســبوع الفائت بعد توقف دام قرابة خمســة أشهر 
بســبب جائحة «كوفيد-١٩» حيث أقيــم اياب الدور 
ثمن النهائي في مالعب األندية اخلاصة بها باستثناء 
املواجهتني االيطالية-االســبانية بني انتر وخيتافي 
من جهة وروما واشــبيلية من جهة أخرى، وذلك ألن 
البلدين كانا االكثر تضررا من اجلائحة في القارة ما 
أدى الى إغالق احلدود بينهما، وبالتالي تعذر ســفر 
الفرق وخوض لقاءي الذهاب. وقال النرويجي اولي 
غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد: «هناك أحكام 
وقوانني في الفقاعة حيث سنســافر، علينا أن نبقى 

معا في الفندق وحوله وفي التدريبات».
سيخضع الالعبون واملدربون والعاملون لفحوصات 
الكشف عن «كوفيد-١٩» قبل السفر الى أملانيا وعشية 
كل مبــاراة حتى انتهــاء البطولة، وقد نصح االحتاد 
األوروبي لكرة القدم «ويفا» الفرق بالســفر على منت 
طائرات خاصة وعدم االحتكاك مع عامة الناس واملكوث 

في فنادق خاصة، حيث ســيخضع الالعبون للعزل 
بصورة قاســية مــن أجل تفــادي أي انتقال محتمل 
للعــدوى. وســيكون يونايتد، حامل لقب املســابقة 
عــام ٢٠١٧ حتت إشــراف املــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو حينها، مرشحا للتأهل على حساب كوبنهاغن 
نظرا للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات 
الــدوري املمتاز في يونيو الفائت، وقدم مســتويات 

عاليــة منذ وصول البرتغالي برونو فرنانديش 
من ســبورتينغ لشــبونة في يناير املاضي، 

وســيعتمد يونايتد على قوتــه الهجومية 
املتمثلة بفرنانديش والفرنسيني انتوني 
مارسيال وبول بوغبا واملهاجمني ماركوس 
راشفورد ومايسون غرينوود. وفي املباراة 
الثانية، يلتقي االنتر وصيف بطل ايطاليا 
مــع باير ليڤركوزن في مباراة قوية بني 

بطلني سابقني، وتغلب انتر الفائز باللقب 
ثالث مرات آخرها عام ١٩٩٨ بنتيجة 
٢-صفر على خيتافي في املباراة التي 

جمعتهما في غيلسنكيرشن االربعاء، 
فيما تفوق ليڤركوزن حامل لقب نسخة 
العام ١٩٨٨ على رينجرز االســكتلندي. 
وقال الدمناركي كريستيان اريسكن العب 
خط وسط «النيراتزوري»: «إنها بطولة 
مهمة، ال يهم أين وفي أي ظروف تلعب، 

عليك أن تركز فقط على املباريات املقبلة».

«السيدة العجوز» تستعني باملايسترو بيرلو
أعلن نادي يوڤنتوس بطل إيطاليا تعيني جنمه السابق أندريا 
بيرلو مدربا لفريقه االول خلفا ملاوريتســيو ساري املقال من 
منصبه، بعد اقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم اجلمعة أمام ليون الفرنسي، وأشار يوڤنتوس الى 
ان «بيرلو وقع عقدا اليوم ملدة عامني حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢».

وكان بيرلو (٤١ عاما)، بطل العالم ٢٠٠٦ والعب وسط يوڤنتوس 
بني ٢٠١١ و٢٠١٥، قد عني قبل عشرة أيام مدربا لفريق حتت ٢٣ 
عاما املشارك ببطولة الدرجة الثالثة وال ميلك خبرة تدريبية كبيرة.
وأفاد يوڤنتوس في بيانه الرســمي «كان لبيرلو مســيرة 
أســطورية في كرة القدم كالعب، فاحرز كل شيء من دوري 
االبطال الى كأس العالم ٢٠٠٦»، مضيفا في سنواته األربع في 
وســط يوڤنتوس، احرز بيرلو عدة ألقــاب، العديد من القاب 

الدوري، كأس ايطاليا والكأس السوبر.
وأقيل ســاري (٦١ عاما) بعد موسم واحد على قدومه من 
تشلسي االجنليزي، برغم قيادته «السيدة العجوز» الى التتويج 

بلقب الدوري للعام التاسع تواليا.
واكد نادي يوڤنتوس في بيانه أن فصل جديد في مسيرة 
بيرلو قد بدا مســيرته في عالم كــرة القدم، مضيفا كما قيل 
االسبوع املاضي «من مايسترو الى ميستر (مدرب)»، مضيفا 
بدءا من اليوم ســيصبح املدرب للجميع في يوڤنتوس، حيث 
قرر النادي تكليفه بالقيادة الفنية للفريق االول، بعد اختياره 
سابقا لتشكيلة حتت ٢٣ سنة، ويعتمد قرار اليوم على االعتقاد 
أن بيرلو ميلك ما يلزم للقيادة من مقعد البدالء تشكيلة خبيرة 

وموهوبة لتحقيق جناحات جديدة.

مورينيو حينها، مرشحا للتأهل على حساب كوبنهاغن 
نظرا للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات 

مارسيال وبول بوغبا واملهاجمني ماركوس 
راشفورد ومايسون غرينوود. وفي املباراة 
الثانية، يلتقي االنتر وصيف بطل ايطاليا الثانية، يلتقي االنتر وصيف بطل ايطاليا الثانية، يلتقي االنتر وصيف بطل ايطاليا 

بطلني سابقني، وتغلب انتر الفائز باللقب 

-صفر على خيتافي في املباراة التي 

وقال الدمناركي كريستيان اريسكن العب 
خط وسط «النيراتزوري»: «إنها بطولة 

ضرب برشلونة االسباني وبايرن ميونيخ موعدا ناريا 
فــي ربــع نهائي دوري ابطــال اوروبا في كــرة القدم، بعد 
فــوز االول على ضيفه نابولي االيطالي ٣-١ في اياب ثمن 
النهائي (١-١ ذهابا)، والثاني بنتيجة كبيرة على تشلسي 

االجنليزي ٤-١ (٣-٠ ذهابا).
وجراء تفشي ڤيروس «كوفيد-١٩» اجرى االحتاد القاري 
للعبة (ويفا) تعديال على نظام البطولة في نسختها احلالية، 
حيث ســتقام ادوارهــا النهائية في العاصمــة البرتغالية 
لشبونة وســتكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي 

من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.
وقاد االرجنتيني ليونيل ميســي فريقه برشلونة الى 
ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة تواليا بعد فوزه الصريح 
علــى ضيفه نابولي االيطالــي ٣-١بعد تعادلهما ذهابا ١-١ 
في جنوب ايطاليا قبل نحو خمسة اشهر، ليتأهل الفريق 

الكتالوني ٤-٢ مبجموع املباراتني.
وقدم ميسي وبرشلونة شوطا جيدا تقدم فيه ٣-١، قبل 
تراجعه في الثاني واكتفائه بالنتيجة، على ملعب «كامب نو» 
سجل لوصيف الدوري االسباني الفرنسي كليمان النغليه 
برأســية اثر ركنية (١٠)، ميسي متالعبا بالدفاع بطريقته 
املعهودة (٢٣) واالوروغوياني لويس سواريز (٤٥+١ من 
ركلة جزاء)، ولنابولي العائد من اصابة لورنتسو انسينيي 

(٤٥+٥ من ركلة جزاء).
وقال ســواريز بعد املبــاراة: «كان الهدف التأهل، وكنا 
نــدرك صعوبة ذلــك لكننا تأهلنا، وعلينــا ان ننتهز هذه 
االيــام للراحة ملواجهة اخلصم املقبــل، مضيفا بكل تأكيد 
كنا نعرف ان نابولي سيصنع بعض الفرص، لكن حلسن 
احلظ ســجلنا اوال، وكان هذا هاما من الصعب ان يســجل 

خصمــك على ارضــك اوال، وفريقنا نتائجــه اجليدة على 
ارضه، حيث لم نخسر في سبع سنوات».

وفشل مدرب نابولي اجلديد جينارو غاتوزو (٤٢ عاما) 
الذي احرز لقب دوري االبطال مرتني مع ميالن كالعب، في 
متابعة انقاذ الفريق االزرق، وأبدى اســفه قائال: «ارتكبنا 
اخطاء كبيرة جدا على مدى نصف ســاعة، لكن باستثناء 
ذلك قدمنا مباراة بشــخصية كبيــرة، صعبنا االمور على 
برشــلونة، واملك العبني اقوياء، ولكــن كي نكون العبني 
اقويــاء يجــب ان نظهر شــخصية مختلفة عــن تلك التي 
اظهرناها في االشهر املاضية»، مضيفا حصلنا على ضعف 

فرصهم، وكنا قادرين على الفوز.
وعلى اجلهة األخرى، خطا بايرن ميونيخ خطوة جديدة 
نحو تكرار الثالثية التاريخية التي حققها عام ٢٠١٣، بعدما 
قاده الپولندي روبرت ليفاندوفسكي لتأهل سهل على حساب 
تشلســي، وسجل ليفاندوفسكي الهدفني األول والرابع في 
الدقيقتني العاشرة من ركلة جزاء و(٨٣)، ومنح الثاني لزميله 

الكرواتي إيفان بيريشــيتش (٢٤)، والثالث للفرنسي 
كورنتان توليسو (٧٦) بعد متريرتني حاسمتني، فيما 

جاء هدف تشلسي عن طريق تامي ابراهام (٤٤).
وقــال النمســاوي دافيــد أالبا العــب النادي 

الباڤاري عن اللقاء املرتقب مع برشلونة في ربع 
النهائي: «نحن متحمسون بالفعل، برشلونة 

مذهــل ولكننــا نريــد أن 
نتنافس معهم، ســنذهب 

البرتغال بثقة، وبعد  إلى 
األشهر القليلة املاضية، ليس 

لدينا ما نختبىء منه».

وفشل مدرب نابولي اجلديد جينارو غاتوزو (٤٢ عاما) 

وعلى اجلهة األخرى، خطا بايرن ميونيخ خطوة جديدة 
٢٠١٣نحو تكرار الثالثية التاريخية التي حققها عام ٢٠١٣نحو تكرار الثالثية التاريخية التي حققها عام ٢٠١٣، بعدما 
قاده الپولندي روبرت ليفاندوفسكي لتأهل سهل على حساب 

الدقيقتني العاشرة من ركلة جزاء و(٨٣)، ومنح الثاني لزميله 

) بعد متريرتني حاسمتني، فيما 

الباڤاري عن اللقاء املرتقب مع برشلونة في ربع الباڤاري عن اللقاء املرتقب مع برشلونة في ربع 

األشهر القليلة املاضية، ليس 

تألق ميسي فخرج نابولي بثالثية 
و«الباڤاري» يحطم تشلسي

سيتني: مواجهة الكبيرين صعبة على الطرفني
عبر كيكي سيتني، املدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بتأهل فريقه لدور ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا على حســاب نابولي، مؤكدا على صعوبة مباراة بايرن 
ميونيخ املقبلة، وقال ســيتني عقب املباراة: «كنا نريد أن نأخذ تلك اخلطوة األول 
وأن ننتظر باقي املباريات بنفس احلماس الذي كان لدينا في تلك املواجهة، الفريق 
كان جيدا واستحق الفوز، وما قمنا به ليس سهال، حيث كان علينا أن ندافع بذكاء 

كبير، نابولي من أفضل الفرق في إيطاليا».
وأكد ســيتني أن مواجهة بايرن ميونيخ في ربع نهائي األبطال ستكون صعبة على 
الفريقني، مضيفا كل املنافسني أقوياء وكل املباريات ستكون صعبة، ومواجهة البايرن 

ستكون صعبة لنا ولهم، هم فريق عظيم، ولكننا أيضا فريق عظيم.

اإلنتر وليڤركوزن قمة «يوروباليغ» 
و«الشياطني» الستعادة الهيبة

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

الدوري األوروبي (يوروبا ليغ)  ـ الدور ربع النهائي
١٠:٠٠beIN sports HD١مان يونايتد ـ كوبنهاغن
١٠:٠٠beIN sports HD٢انتر ـ باير ليڤركوزن

فليك: «البرسا» ليس ميسي فقط
أشــاد هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، بأداء العبيه بعد الفوز مجددا 
على تشيلسي (٤-١)، وقال املدرب األملاني عقب املباراة: «أنا سعيد للغاية، 
ألننــا أردنا الفوز، وهذا ما أظهره الالعبون بالفعل على أرض امللعب»، 
وعن مباراة البارسا املقبلة، أكد فليك أن االستعداد سيكون كما لو ألي 
منافس آخر، «نحن نريد إظهار قوتنا مجددا، لكن يتحتم علينا التركيز 
بنسبة ١٠٠٪، وإثبات قدراتنا، واستبعد فليك تركيز فريقه على األرجنتيني 
ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مضيفا» نحن بحاجة للحذر من جميع 
الالعبني.  وذكر فليك أن إصابة املدافع األملاني جيروم بواتينغ ليســت 
خطيرة، مضيفا لكننا سننتظر التشخيص الطبي لنعرف حالته بدقة.



جانب من االحتجاجات  (أ.ف.پ)

(أ.ف.پ) سائق يجلس أثناء جتربة القيادة الذاتية للسيارة  

أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

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

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

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

واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهللا

أميركا تتجاوز ٥ ماليني إصابة 
بـ «كورونا».. واحلر ُيصّعب 

التزام األوروبيني باإلجراءات 
االحترازية.

الكويت: ٣٠ مليون دوالر 
لدعم لبنان و١١ مليونًا 

مساعدات طبية وغذائية.

  وحتى اآلن ال يوجد دواء
       أو لقاح.

   هاذي كويت اإلنسانية.

أبعد من الكلمات
«ال يمكن السماح للصين بتصدير نموذجها 
في الحكم التسلطي لبقية العالم كما تفعل 

في هونغ كونغ»
وزيــر اخلارجيــة األميركي مايك 
بومبيو يشارك تغريدة عبر تويتر 

تنتقد احلزب الشيوعي الصيني.

«وفاة الطفل بكورونا في عمر ٩ سنوات، أمر 
مأساوي»

براين كيمب، حاكم جورجيا، يعزي 
عائلة طفل أسود لم يحدد اسمه، 
بعد وفاته بكورونا عقب حضوره 
مناسبة دينية في كنيسة بسافانا 
جورجيا، وأثناء حضور مصابني 
بكورونا، وهو ما يعني عدم حصانة 

االطفال ضد كورونا.

«اقترح دفع ٢٠٠٠ دوالر شــهريًا إعانة 
للمواطنين»

الســيناتور كاماال هاريس، عضو 
مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، تقترح 
ميزانية تدفع فيها احلكومة ٢٠٠٠ 
دوالر شهريا للمواطنني إلعانتهم على 
دفع اإليجار وشراء احتياجاتهم في 
ظل تباطؤ فتح االقتصاد األميركي 

خالل أزمة كورونا احلالية.

«أميركا ال تمتلك إحصاء ألعداد المطرودين 
من منازلهم لتخلفهم عن دفع اإليجار»

الباحث االجتماعي األميركي بجامعة 
برنستون ماثيو ديزموند مؤلف 
كتاب «مطرود من السكن» منتقدا 
قوانني طرد املستأجرين أثناء ازمة 

كورونا احلالية.

٣:٤٦الفجر
٥:١٣الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٣املغرب
٧:٥٧العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٠٣:٥٣ ص ـ ٠٣:٥٠ م
أدنى جزر: ٠٩:٥٩ ص ـ ١٠:١٦ م

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

البقاء هللا

موضي مسير حادور الشمري: ٧٢ عاماـ  ت: ٩٩٥٤٢٢٢٤ـ  ٥٥٤٥١١٠١ 
ـ ٥٠٠٠٧٠٢٣ ـ ُشيِّعت.

عدنان عبداللطيف السعيدان اخلرسان: ٦٥ عاما ـ ت: ٦٠٤٠٩٠٩٥ 
ـ ٦٦٤٥٠٦٤٤ ـ ُشيِّع.

عايض عوض الهطال: ٧٨ عاماـ ت: ٩٩٦٦٧٢١٣ـ  ٦٠٩٠٠٢٢٢ـ  ُشيِّع.
ِغْصَنه وطبان زامل الغامد، زوجة غامد هويدي الفضلي: ٥٩ عاما 

ـ ت: ٩٩٨٨١٧١٨ ـ ٦٦٨٩٩٩٨٣ ـ ُشيِّعت.
محمد عجيل هادي العنزي: ٧٦ عاماـ  ت: ٩٤٤٥١٠٠٠ـ  ٩٠٠٠٧٧٨٩ 

ـ ٩٩٠٨١٧٨٩ ـ ُشيِّع.
عزيزه عبدالرزاق يوسف املطوع، أرملة يحيى محمد أحمد األيواب: 

٨٣ عاما ـ ت: ٩٩٥٢٠٩٢٣ ـ ُشيِّعت.
ابتسام عبداحملسن َعزارة الشمري، زوجة بدر ناصر هيدان الشمري: 

٤٢ عاما ـ ت: ٩٩٣١٢١٢٢ ـ ٦٦٨٠٥٠٥٩ ـ ُشيِّعت.
محمد مراد مبارك الشطي: ٨٨ عاما ـ ت: ٩٩٠٥٤٤٤٥ ـ ُشيِّع.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

املرزوق لـ «األنباء»: نوء النثرة يدخل بعد غٍد فترتفع احلرارة وبعدها الرطوبة
الفلكــي  أكــد اخلبيــر 
عادل يوســف املرزوق أن 
نــوء النثرة يدخل بعد غد 
الثالثــاء، وهــو مــا يؤذن 
بارتفاع في درجة احلرارة 
وتكون مبتوسط بني ٤٤ - 
٤٧ درجة مئوية ثم ترتفع 

درجة الرطوبة النسبية.
وقال املرزوق في تصريح 
لـ «األنباء» إن منطقة شمال 
اخلليج العربي، وبالتحديد 
الكويــت التــزال خاضعة 
إلى الدرجــات العالية في 
احلرارة، حيث احلرارة تبلغ 
في هذه األيام بني ٤٤-٤٧ 

الظهر وهي درجات حرارة 
تكون عادة وفق املعدل العام 

في الكويت.
وأضاف: هــذه احلرارة 
العاليــة جتعــل منطقــة 
شــبه اجلزيــرة العربيــة 
كلها تكون حتت ســيطرة 
منخفــض جــوي عميــق 
وهائل، ونتيجة لذلك فإنه 
يســيطر حاليــا منخفض 
جوي على منطقة وســط 
وجنوب اجلزيرة العربية 
تبلغ قوته بني ٩٩٦-١٠٠٤ 
مليبار، ولكنــه يكون في 
الكويت أكثــر عمقا، حيث 

فــي املناطــق الســاحلية، 
وهذه الرياح بصورة عامة 
ســتكون رياحا نشطة في 
ساعات الظهر، حيث تبلغ 
قوتها في هذه الفترة وفق 
معدل سرعة تبلغ ٣٣ كم/ 

ساعة.
وأشار املرزوق إلى أنه 
بعد غــد الثالثــاء املوافق 
١١ اجلاري ســيدخل (نوء 
النثرة) والذي يعرف محليا 
(الكليبني) ونوء النثرة هو 
من الفترات التي يعرف عنها 
بالفترات احلــارة جدا في 
اجلزيــرة العربيــة والتي 

ترتفع فيها درجات احلرارة 
وتكون مبتوسط بني ٤٤ - 
٤٧ درجة مئوية، وستستمر 
الرياح الشــمالية الغربية 
اجلافــة فترة قد تصل الى 
فتــرة نوء الطرفة أو الذي 
يعــرف عند عامــة الناس 
(بدلوق سهيل) وهو ظهور 
جنم سهيل في جهة اجلنوب 
بعد خمســة أيــام من يوم 
٨/٢٤ والذي من احملتمل أن 
تعود بعــده الرطوبة مرة 
أخرى، وقد تكون في نهاية 
هذا الشهر أو مع بداية شهر 

سبتمبر املقبل.

تكون قوته (٩٩٣) مليبار 
العالية  بســبب احلــرارة 
هنا، وهذا املنخفض الهائل 
سوف يسبب هبوب رياح 
شمالية غربية جافة نسبة 
الرطوبة فيها لن تزيد على 
٢٥٪ في متوسطها وسوف 
تستمر هذه الرياح الشمالية 
الغربية اجلافة نسبيا ملدة 

تزيد على ١٠ أيام. 
جتــدر  لكــن  وتابــع: 
اإلشارة هنا إلى أن الرياح 
الشــمالية هذه قد يالحظ 
فيها ارتفاع بسيط جدا في 
نســبة الرطوبة خصوصا 

أكد أنه يُعرف محلياً مبوسم «الكليبني» وفيه يظهر جنم سهيل

عادل يوسف املرزوق

درجــة مئوية فــي النهار، 
وخصوصا فــي فترة بعد 

مقهى يقدم حياة جديدة للهررة اجلريحة!
بــات  أ.ف.پ:  هانــوي - 
حملبــي القطــط الراغبني في 
التمتع بصحبتها أثناء ارتشاف 
القهوة مقصد لهم في ڤيتنام، 
مــع مقهى مخصــص لها في 
العاصمة هانوي يضم ١٥ هرا 
تخلى عنها أصحابها أو عثر 
عليها جريحــة بعد تعرضها 
حلادث. وقــال صاحب مقهى 
«نغاوز هــوم» نغويني ثانه 
بينــه البالغ ٢٤ عاما عشــية 
اليوم العاملي للهررة السبت 
«أحاول مساعدة هررة تعاني 
أوضاعا صعبة وشفاء جروحها 

اجلسدية والذهنية».
وقد بــات املقهــى مقصدا 
محببا حملبي القطط منذ فتح 
أبوابــه الشــهر املاضي، وهو 
يتيــح لرواده شــرب القهوة 
ومداعبة حيواناتهم املفضلة 
كما ميكنهم من تقدمي األدوية 
لها والتعرف أكثر إلى قصصها.
وقال الطالب العشــريني 
لي هوانغ ين وهو أحد زبائن 
املقهى لوكالــة فرانس برس 

من البالد. وقد نشطت عمليات 
سرقة لهذه احليوانات بغية 
بيعها للراغبني في اســتهالك 

حلومها.
وراودت نغويني ثانه بينه 
فكرة إنشــاء هذا املقهى غير 
الربحي بعد معاينته هررة في 
أقفاص وأخرى جريحة بسبب 

سوء معاملتها من سارقيها.
وقــال «فــور حصولــي 
وأصدقائي على الهررة، نحمل 
بداية تلك املصابة بجروح أو 
التــي تعاني مشــكالت طبية 
إلى طبيــب بيطري. وعندها 
يتحسن وضعها، أحضرها إلى 
املقهى لتقدمي عناية أفضل لها».

املقهى بات مقصدا محببا حملبي القطط        (أ.ف.پ)

«عندمــا آتي إلى هــذا املقهى، 
وباإلضافــة إلــى اللعــب مع 
الهررة، ميكنني سماع قصصها 

والتعاطف معها».
وفيما يحظى بعض الهررة 
بــدالل كبير في ڤيتنام، يباع 
بعضها اآلخر للحصول على 
حلمها احملبب لألكل في أجزاء 

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو

سيارات تاكسي من دون 
سائقني في شنغهاي... جتارب 

حقيقية ال فيلم خيال علمي

آالف الهنديات بالصفوف 
األمامية ملواجهة «كورونا» 

ُيضِربَن بسبب األجور

شنغهايـ  أ.ف.پ: ال يتردد بعض سكان مدينة شنغهاي 
الصينية في اجللوس من دون أي خوف على املقعد اخللفي 
لسيارة أجرة من دون سائق يطلبونها بواسطة اإلنترنت، 
وأن يكونوا تاليا حقل جتارب لهذه التكنولوجيا املستقبلية 
التي حتاول كبرى شركات صناعة السيارات الذاتية القيادة 

تعميمها مستفيدة من ميل الصينيني إلى االبتكارات.
لكن املشهد الذي قد يبدو أشبه بفيلم خيال علمي، وهو 
رؤية الشوارع مزدحمة بسيارات من دون سائقني بشريني، 
ال يزال في الواقع بعيد املنال، ألسباب عدة أهمها تكنولوجية 

وتنظيمية وأمنية.
ومع ذلك أطلقت أبرز اجلهات الصينية العاملة في مجال 
التكنولوجيا مشــاريع سيارات ذاتية القيادة في مدن عدة، 
كما فعلت نظيراتها األميركية وسط مناخ تنافس تكنولوجي 

محموم بني بكني وواشنطن.
ومــن هذه الشــركات الصينية «بايــدو» (مالكة محرك 
البحث األكثر شعبية في الصني) و«ديدي تشاشينغ» (شركة 
مركبات سياحية يقودها سائقون) و«أوتوكس» (املدعومة من 
مجموعة علي بابا الصينية العمالقة للتجارة اإللكترونية)، 
حتى إن رئيــس مجلس إدارة «أوتوكــس» ومديرها العام 
تشاو جيانشونغ أكد عزم شركته على إطالق أولى سياراتها 
الذاتية القيادة بالكامل على الطرق قبل نهاية السنة احلالية.

وفي شنغهاي البالغ عدد سكانها نحو ٢٥ مليون نسمة، 
وهي العاصمة االقتصادية للصني، باتت سيارات التاكسي 
التي يقودها «روبوت» تســتقطب الكثير من املســتخدمني 
املتعطشــني إلى اختبار هذه التكنولوجيــا بعدما أطلقتها 

«ديدي تشاشينغ» (أوبر الصينية) في يونيو املاضي.
وبواسطة تطبيق خاص يحدد الزبائن وجهاتهم والطرق 
التي يريدون ســلوكها، ثم تقلهم ســيارة «ڤولڤو» جديدة 

«مدججة» بالتجهيزات التكنولوجية يعلوها «رادار».
لكن وجود موظف في مقعد السائق جاهز لتولي القيادة 
حال حصول أمر طارئ يدل على أن هذه اخلدمة التزال في 

مرحلة اختبارية.

نيودلهي ـ أ.ف.پ: نفذت آالف الهنديات العامالت في 
املجال الصحي إضرابا للمطالبة بتحسني أجورهن وتأمني 
وســائل حماية لهن خالل عملهن على اخلطوط األمامية 

ملكافحة وباء «كوفيدـ١٩».
ومع تسجيل الهند اآلن ثالث أكبر عدد من اإلصابات 
فــي العالم بـ «كوفيــدـ١٩» التي بلغت أكثر من مليونني، 
أضربت عامالت في املجال الصحي في عدة واليات يومي 
السبت واألحد، كما انهن يخططن ايضا الحتجاج جماعي 
في دلهي األحــد. وكانت احلكومة الهندية قد عهدت الى 
نحو مليون امرأة من برنامج «ناشطات الصحة املجتمعية 
املجازات» مبسؤولية تقفي املشتبه بإصابتهم بڤيروس 
كورونــا وتتبعهم فــي جميع أنحاء البــالد، خاصة في 
القرى واألحياء العشــوائية. ويطلق على هؤالء النساء 
صفــة «متطوعات» وهن يتقاضني مــن احلكومة أجورا 

تبلغ ١٠٠٠ روبية في الشهر (١٣ دوالرا).
وتطالب الناشــطات بزيادة راتبهن الشهري ليصبح 
٢١ ألف روبية ومنحهن رواتب تقاعدية ومعدات حماية.

11آراء10أمنية
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