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حسم احلظر اجلزئي على طاولة احلكومة غدًا 
مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعــة فــي 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» إن 
مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا 
استثنائيا غدا اخلميس.  وبحسب 
املتبع فإن املجلس ســيبحث في 
االجتماع االستثنائي الذي يعقد 
عادة يوم اخلميس في توصيات 
جلنــة طــوارئ «كورونــا» التي 
يرأســها نائــب رئيس الــوزراء 
ووزيــر الدولة لشــؤون مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية أنس 
الصالــح. وتوقعــت املصــادر 
أن يقــدم وزير الصحة الشــيخ 
د.باســل الصبــاح تقريــرا حول 
نتائــج تطبيق املرحلــة الثالثة 
من خطة إعادة احلياة الطبيعية 
بعد مرور ١٧ يوما على تطبيقها 
وهــي مجدولــة زمنيا لتســتمر

٢١ يومــا مبدئيا لتخضع لبعض 
املناقشــات ســواء باســتمرارها 
أو حتديــد موعــد بــدء املرحلــة 
الرابعــة. وأوضحــت املصــادر 
أنه ســيتم االطالع علــى نتائج 
عمل جلنــة تتابع تقييــم التزام 
امليــدان بضوابــط الصحــة ملنع 
تفشي كورونا، ويعول على هذه 
النتائــج في التعجيــل أو التأني 
ببــدء املرحلــة الرابعة من خالل 
اطالع مجلس الوزراء على مدى 
االلتــزام باالحتــرازات، وكذلــك 
معرفة املعوقات التي عرقلت تنفيذ 
االشتراطات الصحية احملددة سواء 
بصفة عامــة أو خاصة باجلهات 
احلكوميــة واجلهــات امليدانيــة 
اخلارجية كاملجمعات واألسواق 
واألنشطة املسموح بها حتى اآلن، 

والتوصيــات املطلــوب تنفيذها 
التي تناقشــها جلنة الطوارئ ثم 
تعرض التوصيــات على مجلس 
الوزراء إذا تطلب استصدار قرار، 
كاشــفة املصــادر عــن الربط بني 
نتائج هذه اللجنــة وبلورة قرار 
بدء املرحلة الرابعة. هذا، وأبلغت 
مصادر أخرى «األنباء» بأن هناك 
مناشدات عديدة من مختلف شرائح 
املجتمع للحكومــة إللغاء احلظر 
اجلزئي وافتتاح بعض األنشطة 
مثل الصالونات ومحالت احلالقة 
واخلياطني وبدء املرحلة الرابعة، 
بعد أن سجلت وزارة الصحة التزاما 
كبيرا ووعيــا عميقا بني مختلف 
الشــرائح واملتمثــل فــي التزامها 
باشتراطات وزارة الصحة. ولفتت 
املصادر إلى انه سيتزامن مع تطبيق 
املرحلة الرابعة تنفيذ إستراتيجية 
توعوية وبرنامج متكامل يتضمن 
اإلرشــادات الصحية، وتبســيط 
اإلجــراءات والضوابط املطلوب 
التزام امليدان بها، وإذاعة حلقات 
يوميــة في تلفزيون الكويت عن 
احلمــالت امليدانيــة التي تنفذها 
اجلهــات املختصــة، واســتمرار 
اســتضافة القياديــني من جهات 
مثل البلديــة والصحة والتربية 
واإلطفاء واملرور والتغذية ومعهد 
األبحاث العلمية و«التعاونيات» 
ومنافــذ التعامــل مــع اجلمهور 
بصفة عامة والوزارات واجلهات 
احلكومية التي تتهيــأ للمرحلة 
الرابعة من خطة اإلعادة إلى احلياة 
الطبيعية، إللقاء مزيد من الضوء 
على متطلبات احلماية الشخصية 
ومتطلبــات امليدان لالحتراز من 

تفشي الڤيروس.

مناشدات من مختلف شرائح املجتمع ومطالبات بافتتاح بعض األنشطة مثل الصالونات ومحالت احلالقة واخلياطني وبدء املرحلة الرابعة 

استجواب السبيعي لوزير التربية
 على جدول أعمال أول جلسة

سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم

 أدرج رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن استجواب 
النائب احلميدي السبيعي لوزير التربية ووزير التعليم 
م أمــس واملكون من  العالي د.ســعود احلربــي الذي قدِّ
محوريــن، على جــدول أعمال أول جلســة قادمة. وقال 
الغــامن في تصريــح صحافي مبجلس األمــة أمس، إنه 
مت إبالغ ســمو رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالــد ووزير التربية بذلك. وأوضــح الغامن أنه يحق 
للوزير التأجيل في اجللسة املقبلة ألنه لم تستكمل املدة 
الالئحية املطلوبة وهي ١٤ يوما، أو مناقشة االستجواب 
إذا رغب في ذلك. وكان الســبيعي قد اســتجوب الوزير 
احلربي امس عن تعيني الوافدين وعدم االلتزام بقرارات 
مجلس الوزراء واخلدمة املدنية بشــأن أولوية التعيني 
والفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة ڤيروس 

كورونا. 

جاء في محورين.. «التعيينات» و«إجراءات كورونا»

ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن التفاصيل ص ١٠ و١١

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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بقية أخبار األولى على الصفحة

البورصة باللون األخضر 
مع مكاسب ربع مليار دينار

شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت نشاطها اإليجابي الذي بدأته منذ 
اســتئناف النشــاط عقب عطلة عيد األضحى، حيث شــهدت 
البورصة ارتفاعا جماعيا للمؤشــرات بنهاية تعامالت األمس 
لتواصل االرتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، لتحقق مكاسب 
بقيمتها السوقية بلغت ٢٦٣ مليون دينار لتصل إلى مستوى 
٢٩٫٠٥ مليــار دينار. من جانب آخــر، تراجعت قيمة تعامالت 
املطلعــني في البورصة خالل النصــف األول من العام احلالي 
بنسبة ٧٧٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي، إذ بلغت 
قيمــة تعامالتهــم ٢٤٫٣ مليون دينار مقابــل ١٠٤ ماليني دينار 
في الفترة املماثلة، وذلك بالتزامن مع انتشار جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد، وحالة اإلغالق العام التي شهدتها الكويت 

التفاصيل ص ١٦وتأثر الوضع االقتصادي بها.

اقتصاد

٥٩٢٫٧ ألف دينار 
أرباح «التجارية 

العقارية» 
بالنصف األول 

طارق العدساني: «األڤنيوز» مصدر الدخل 
الرئيسي لـ «املباني».. وتأثير اإلغالق 

السابق ال يزال مستمرًا 
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١٠ سنوات إقامة للوافد.. ُتدّر مليار دينار سنويًا

مرمي بندق

لعل أفضل ما تضمنه مشروع القانون 
في شأن إقامة األجانب الذي اعتمده مجلس 
الــوزراء أنه فتح الباب لالســتفادة من 
مدخرات الوافدين في استثمارات تسهم في 
حتريك عجلة االقتصاد وسوق العقار، وفي 
الوقت نفسه تدر عليهم أرباحا تضمن لهم 
احلياة الكرمية بدال من حتويلها للخارج 
أو يتم إيداعها في حساباتهم الشخصية 

من دون حتقيق أرباح مجزية لهم.
وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» أن التعديالت ســتدر 
على ميزانية الدولة ما ال يقل عن مليار 
دينار في السنة األولى، حيث نصت على 
أنه يجوز الترخيص لألجنبي باإلقامة مدة 
ال جتاوز ١٠ سنوات لكل من املستثمرين 
الذين سيصدر قرار من مجلس الوزراء 
بتحديد مجاالت اســتثماراتهم وفئاتهم 
واملبالغ التي يتعني عليهم اســتثمارها، 
إلــى جانب من ميتلك عقارا في الكويت، 
باإلضافــة إلى املطلقة أو أرملة الكويتي 
ولديهــا منه أبناء، وكذلك أبناء املواطنة 
الكويتية. وكشفت املصادر أن من شروط 
امتالك العقار للوافدين هي موافقة مجلس 

الوزراء بعد تقدمي املســتندات املطلوبة 
إلى وزارة العــدل ملراجعة وضع الوافد 
وأفراد أسرته من ناحية خلو ملفاتهم من 
أي قضايا إدانة أو سوء سلوك. وذكرت 
املصادر أن هناك شــروطا أخرى تتعلق 
بالعقار الذي هو عبارة عن شقة سكنية 
للسكن اخلاص وليس للتأجير، ولن يتم 
وضع حد لسعر الشقة. وقالت املصادر 
إن من الشــروط أن يحمــل الوافد إقامة 
سارية املفعول وليس من املخالفني. وردا 
على ســؤال عمــا إذا كان هناك ربط بني 
اإلقامة املميزة والتخصصات التي يحتاج 
لها سوق العمل، أجابت: ال يقتصر منح 
اإلقامة املميزة على اشتراط تخصصات 
معينة، بل مشروطة بحجم االستثمار الذي 
يســتطيع الوافد أن يضيفه إلى حتريك 

عجلة االقتصاد.
ولفتت املصادر إلى أن منح اإلقامة ملدة 
١٠ ســنوات ألي من الفئات التي ستقدم 
املستندات على توافر الشروط املعتمدة 
ال يعتبر صكا لتجديد اإلقامة تلقائيا ملدة 

١٠ سنوات أخرى. 
واستطردت بالقول: قد يحدث تعديل 
على هذه الشــروط مستقبال أو قد ترى 
وزارة الداخلية عدم التجديد لسبب تراه، 

ولذلك تعتبر اإلقامة املميزة ملدة ١٠ سنوات 
إقامــة مؤقتة قد جتدد بشــروط أخرى. 
وتابعت املصادر: إن القانون لم ينص على 
منع حتويل إقامة املنتهية خدماتهم من 
القطاع احلكومي إلى القطاع اخلاص حسب 
نص املادة ١٥ منه، ومنح املنتهية خدماتهم 
فــي حالة عدم احلصــول على ترخيص 
آخــر باإلقامة أو جتديدها ٦ أشــهر كحد 
أقصى للمغادرة. ونص القانون على جانب 
إنساني، حيث سيعطى األجنبي الصادر 
أمــر إبعاده أو إخراجــه وله مصالح في 
الكويت تقتضي التصفية، مهلة لتصفيتها 
ويحددها وزير الداخلية، وال يجوز اعادة 
املبعديــن إلى البالد إال بإذن منه.  وأملح 
القانون في املادة ١٧ الى حتديد رســوم 
اإلقامة وجتديدها وجميع أنواع ســمات 

الدخول بقرار من وزير الداخلية. 
هذا، وحظــر القانــون حتويل إقامة 
العامل املنزلي إلى إقامة عمل، وال يجوز 
بقــاؤه خارج الكويت ملــدة تزيد على ٤ 
أشهر.  ونوهت املصادر، إلى أن إعفاء رعايا 
بعض الدول سيصدر مبشروع مرسوم.
اجلديــر بالذكــر، أن احــدى الــدول 
املجاورة نفذت تعديالت مشــابهة منذ 

العام املاضي.

«األنباء» تنشر الشروط املطلوبة.. والقانون اُملعّدل يحرك االقتصاد وسوق العقار.. وإعفاء رعايا بعض الدول من سمة الدخول سيصدر مبشروع مرسوم

جواز حتويل إقامة املنتهية خدماتهم من «احلكومي» إلى «اخلاص».. 
وللمغادرين مهلة ٦ أشهر وأخرى للُمبعدين لتصفية مصاحلهم

توافق نيابي ـ حكومي حول «العنف األسري»ال يجوز حتويل إقامة العمالة املنزلية إلى عمل أو بقاؤها باخلارج أكثر من ٤ أشهر
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 

ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أعلنــت رئيســة جلنة 
املرأة واألسرة النائب صفاء 
الهاشم التوصل إلى صيغة 
توافقية نهائية مع اجلانب 
احلكومي لالقتراح بقانون 
في شــأن مكافحــة العنف 
األسري ودور املجلس األعلى 
لألسرة والذي وافق املجلس 
علــى مداولته األولى خالل 
جلســة ٥ اجلاري. وقالت 
الهاشم، في تصريح صحافي 
مبجلس األمة عقب اجتماع 
اللجنة الذي عقد أمس، انه 
مت التوصل إلى تلك الصيغة 
مع اجلانب احلكومي ممثال 
بوزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د.فهد 
العفاسي ووزيرة الشؤون 
وزيــرة الدولــة للشــؤون 

االقتصادية مرمي العقيل.
وأكدت أن هــذا القانون 

حاالت العنف األسري ومنح 
صالحيــات أكبــر للمجلس 
األعلــى لألســرة باإلضافة 
إلى بعض التعديالت. وبينت 
الهاشم أنها ارتأت شخصيا 
منــح صالحيــة الضبطية 
القضائية لوزيرة الشؤون 
كمــا احلال فــي صالحيات 
الضبطية القضائية للعاملني 

فــي هيئة القوى العاملة أو 
الهيئــة العامــة للبيئــة أو 
صالحيــات الضبطية لدى 
وزارة التجــارة. من جانب 
آخر، أرجأت جلنة الشؤون 
املاليــة واالقتصاديــة فــي 
اجتماعها امــس التصويت 
القانــون  مشــروع  علــى 
اخلاص في شــأن احتياطي 
األجيــال القادمة، إلى األحد 
املقبل. وقالت رئيسة اللجنة 
النائــب صفــاء الهاشــم ان 
مشــروع القانــون يتكــون 
من مادتــني، تتعلق األولى 
بإيقاف التحويل من حساب 
إلــى حســاب  االحتياطــي 
األجيــال القادمــة في حالة 
وجود عجــز مثل احلاصل 
حاليا نتيجة تداعيات وباء 
كورونا.وأوضحت أن املادة 
الثانية تشير إلى عدم جواز 
السحب إطالقا من احتياطي 

األجيال القادمة. 

«املالية البرملانية» ترجئ التصويت على تعديالت «احتياطي األجيال» إلى األحد املقبل

صفاء الهاشم

يتضمن تشــديد العقوبات 
حلماية املعتدى عليه سواء 
األم أو األب أو األخت أو اجلدة 
أو اخلالة. وأضافت الهاشم أن 
وزيري العدل والشؤون كان 
لديهما العديد من التعديالت 
على بعض مواد القانون فيما 
يخص مــن ميلك الضبطية 
القضائيــة أو من يبلغ عن 

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص١١

٥٠٠ طبيب وممرض من باكستان
يصلون في سبتمبر على دفعتني

حنان عبد املعبود

في إطار جهود وزارة الصحة لدعم كوادرها الطبية، 
الســيما مع اجلهود الكبيرة التــي تبذلها الوزارة في 
مواجهة ڤيروس كورونا املستجد، علمت «األنباء» أن 
الوزارة تتجه حاليا لالستعانة بنحو ٥٠٠ من األطباء 

واملمرضني من جمهورية باكستان. 
وكشــف مصدر صحي، عن أنه من املتوقع وصول 
هذه املجموعة من األطباء واملمرضني إلى الكويت في 
سبتمبر املقبل، الفتا إلى أن ذلك قد يكون على دفعتني. 
وكان وكيل وزارة الصحة التقى الســفير الباكستاني 
فــي الكويت، حيث مت االتفاق على التعاون في املجال 

الصحي بني البلدين.
وقد شــهد هذا األسبوع وصول الدفعة الثانية من 
الفريــق الطبــي الكوبي إلى الكويــت والتي تضم ٣٩ 
طبيبا في تخصصــات «العناية املركزة - الباطنية» 
ملساندة الكوادر الطبية الكويتية في مواجهة ڤيروس 
«كورونا»، وهو ما نشرته «األنباء» على موقعها فور 

وصول الفريق الطبي.

وزير اخلارجية: الكويت ملتزمة مبساعدة 
لبنان في كل األزمات واألوقات العصيبة

استمرار رحالت اإلغاثة إلى بيروت

أسامة دياب و«كونا»

تواصلت املســاعدات الكويتية إلى الشعب اللبناني، 
حيث توجهت صباح أمس طائرتان تابعتان للقوة اجلوية 
إلى بيروت ضمن اجلســر اجلــوي الذي خصص لنقل 

االحتياجات واملساعدات الطبية الطارئة واملواد الغذائية.
بدوره، شــدد وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد على التــزام الكويت التام 
مبســاعدة لبنان في كل األوقات العصيبة، مشــيرا إلى 
مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية العربية في إعادة بناء 
صومعة احلبوب في لبنان لتعزيز األمن الغذائي.  كما أكد 
مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي، أنه مع حجم الدمار الذي شــاهدناه نتيجة هذه 
االنفجارات فإن التضامن والدعم الدولي يعدان أمرا ضروريا. 
وأوضح العتيبي أن جمعية الهالل األحمر الكويتي تقوم 
منذ التعليمات التي أصدرها سمو نائب األمير وولي العهد 
بإرسال مســاعدات مستمرة وإمدادات طبية ومساعدات 
غذائيــة إلى الصليب األحمر اللبناني عبر جســر جوي 

بالتعاون مع اجلهات احلكومية.

اللبنانيون يحيون مرور أسبوع على انفجار بيروت: «قومي من حتت الردم»
مشاورات سياسية الختيار رئيس احلكومة اجلديد بني احلريري ونواف سالم

بيروت ـ عمر حبنجر ووكاالت

إلى مرفأ بيروت املنكوبة سار 
مئات اللبنانيني أمس عند الساعة 
السادسة والدقيقة الثامنة مساء 
فوق ركام مدينتهم املنكوبة إحياء 
لذكرى مرور أسبوع على االنفجار 
الكارثي الذي أودى بـ ١٧١ شخصا 
وأصاب أكثر من ٦ آالف آخرين.

قبالة املرفأ، كمــا في األحياء 
املتضــررة القريبــة منــه، وقف 
املشاركون دقيقة صمت على أرواح 
الضحايــا، بينمــا كانت أصوات 
األذان تختلط مع أجراس الكنائس 
التي ُقرعت بشكل متزامن. وأمام 
املرفأ الذي حتول لســاحة خردة 
كبيرة، بث على شاشــة عمالقة 
شــريط ڤيديــو يظهــر االنفجار 
الضخم الذي حــول بيروت إلى 
مدينة منكوبة. وأدى املشاركون 
حتية ســالم ملدينتهــم وضحايا 
االنفجار على وقع أغنية الفنانة 
ماجدة الرومي التي كتبها الشاعر 
الســوري نزار قباني ويرد فيها 
«قومي من حتت الردم، قومي يا 
بيروت». وردد متظاهرون هتاف 
«كلن يعني كلن»، في إشارة إلى 
متســكهم مبطلب رحيل الطبقة 

ســعد احلريــري، الــذي يحظى 
بتأييــد مــن حركة أمــل وحزب 
اهللا واحلزب التقدمي االشتراكي 
لقيادة «حكومة إنقاذ اقتصادي»، 
فــي حني يفضل التيــار الوطني 
احلــر وبعــض الــدول الغربية 
تكليف السفير السابق في األمم 

املتحدة نواف سالم. وقد استقبل 
الرئيــس العمــاد ميشــال عون 
أمس وزير خارجية مصر سامح 
شــكري الذي جال على مختلف 
القيادات السياســية والروحية، 
ووزير اخلارجيــة األردني أمين 

الصفدي.

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال في بعبدا وزير خارجية مصر سامح شكري                         (محمود الطويل)

السياسية مجتمعة. وقد انطلقت 
أمس مشــاورات سياســية على 
مستويات عدة بهدف التوصل الى 
تسمية رئيس حكومة جديد، بعد 
استقالة حكومة الرئيس حسان 
دياب، واقتصرت بورصة األسماء 
التفاصيل ص٢١ـ بحســب مصادرـ  على الرئيس 

التفاصيل ص١٩

بوتني يعلن تطوير أول لقاح ضد «كورونا».. والغرب يشكك
عواصم - وكاالت: أعلن الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني أمس أن 
بــالده طــورت «أول» لقاح ضد 
ڤيروس كورونا املستجد، مؤكدا 
أنه يوفر «مناعة مستدامة»، وسط 
حتذيرات من التســرع ودعوات 
التباع آليات صارمة قبل ترخيصه.  
وقال بوتني: «ألول مرة في العالم 
يتم تســجيل لقاح ضد ڤيروس 
كورونا» في روسيا، مضيفا «أعلم 
أنــه فعال مبا فيــه الكفاية، وأنه 
يعطي مناعة مستدامة». وأكد خالل 
اتصال عبر الڤيديــو، مع وزراء 
حكومته، أن إحــدى بناته تلقت 
اللقاح الذي طوره مركز نيكوالي 
غاماليا لألبحاث في علم األوبئة 
وعلم األحيــاء الدقيقة بالتعاون 

مع وزارة الدفاع الروسية.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة 
الروســية أن التلقيــح املــزدوج 
«سيسمح بتشكيل مناعة طويلة» 
قد تستمر «لعامني». وأعلن رئيس 
الصندوق السيادي الروسي كيريل 
دميترييف أمس، عن أن عشرين 
دولة أجنبية طلبت مسبقا «أكثر 

آلليات «صارمة»، في الوقت الذي 
شككت فيه دول أوروبية بنجاعة 
اللقاح، وقالت صحيفة واشنطن 
بوست ان موسكو اعتمدت اللقاح 
من دون املرور مبراحل االختبارات 
الالزمة والنهائية من أجل التأكد 

من فاعليته وأمانه.
إلى ذلك، أكد مسؤول أميركي 
كبير لـ«رويترز» أن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب تدرس إجراء مينع 
مواطنني أميركيني ومقيمني إقامة 
دائمــة في الواليــات املتحدة من 
العــودة إذا كان ثمة اشــتباه في 
كورونــا  بڤيــروس  إصابتهــم 

املستجد.
من جهتها، أمرت رئيسة وزراء 
نيوزيلندا جاسيندا أردرن أمس 
بإعادة إغالق أوكالند، كبرى مدن 
البــالد، بعد تســجيل ٤ إصابات 
محلية فيها للمرة األولى منذ أكثر 
من ١٠٠ يوم، مشيرة إلى أن مصدر 

هذه العدوى اليزال مجهوال.
وأكدت في الوقت نفسه بالقول: 
«لقد خططنا وحّضرنا أيضا لهذا 

السيناريو». 

من مليار جرعة» من اللقاح الذي 
 .«Sputnik V» أطلق عليه

 وعلقت منظمة الصحة العاملية 

على اإلعالن بحذر أمس، مذكرة بأن 
«املرحلة التي تسبق الترخيص» 
والترخيص للقاح يجب أن يخضعا 

ترامب يدرس منع عودة األميركيني املشتبه في إصابتهم.. وأول حالة في نيوزيلندا منذ ١٠٠ يوم

صورة وزعتها السلطات الروسية لعينات من اللقاح ضد ڤيروس كورونا                   (رويترز)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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التفاصيل ص٢١

وزير الداخلية التقى وفدًا  
من «امللتقى الوطني لإلصالح» 

وممثلني عن ١٢٦ مواطناً: 
لن نتوانى في معاجلة أي شوائب 

في القيود االنتخابية 
أنس االصالح
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إعادة تشكيل وحتديد 
مهام جلان قطاع 

الرعاية االجتماعية

«الكهرباء»: تنقالت 
واسعة بني مراقبي 

«خدمة العمالء»

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة في وزارة الشــؤون 
االجتماعية أن وكيل الوزارة 
عبدالعزيــز شــعيب أصدر 
قرارات إدارية بإعادة تشكيل 
اللجــان العاملــة فــي قطاع 
الرعاية االجتماعية. وجاء في 
القرارات إعادة تشكيل جلنة 
احلضانــة العائلية وحتديد 
العمل  اختصاصاتها ونظام 
بها برئاســة الوكيل املساعد 

لقطاع الرعاية االجتماعية.
كما أصدر شــعيب قرارا 
بتشــكيل جلنــة صنــدوق 
االدخار ملجهولي الوالدين ومن 
في حكمهم تختص باإلشراف 
وتنظيم مدخرات األبناء، وكذا 
تشكيل فريق قطاع الرعاية 
الوكيــل املســاعد  برئاســة 
للقطاع. وأيضا مت تشــكيل 
جلنــة ملتابعــة تنفيذ خدمة 
النزيل وتوريــد احلفاضات 
الرعايــة برئاســة  بقطــاع 
الوكيل املساعد لقطاع الرعاية 

االجتماعية.

دارين العلي

توقعت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهربــاء إجراء عمليات 
تدوير واســعة على مســتوى 
مراقبــي احملافظات فــي قطاع 
خدمــة العمــالء، وذلــك خالل 
اليومــني املقبلــني علــى أبعــد 
تقديــر. وقالت املصادر انه من 
املرجح أن يتــم تدوير مراقبي 
الفروانية واجلهراء  محافظتي 
ليحل كل منهما محل اآلخر، فيما 
يتم نقل مراقب محافظة مبارك 
الكبير للعمل مراقبا للعاصمة، 
بينما يتم نقل مراقب محافظة 
العاصمة للعمل مراقبا لألحمدي، 
ونقل مراقب محافظة األحمدي 
للعمل مراقبا في إدارة املتابعة 
والتخطيط، ونقل مراقب إدارة 
املتابعــة والتخطيــط للعمــل 
مراقبــا حملافظة مبارك الكبير.  
من جهة أخرى، توقعت مصادر 
مطلعة أن متر مناقصة توريد 
وتركيب ٢٠٠ ألف عداد كهربائي 
ذكي بعقبات جديدة تتمثل في 
رفض ديوان احملاسبة لها أو رفع 
تظلمات حيالها من قبل الشركات 

املتقدمة.

التفاصيل ص٤

التفاصيل ص٤
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

وزير اخلارجية التقى سفيري هولندا والنمسا

استقبل وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشــيخ أحمد ناصــر احملمد في 
ديوان عام وزارة اخلارجية أمس ســفير 
مملكة هولنــدا الصديقة فرانس بوتايت 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 

لدى الكويت.
وأشــاد وزير اخلارجية خــالل اللقاء 
بجهود السفير خالل فترة عمله في البالد 
وإســهاماته التي قدمها فــي إطار تعزيز 
أواصر العالقات الوثيقة التي تربط البلدين 

والشعبني الصديقني.
كما استقبل الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 

في ديوان عام وزارة اخلارجية أمس سفير 
جمهورية النمسا الصديقة زيغورد باخر، 
وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 

لبالده لدى الكويت.
وأشــاد وزير اخلارجية خــالل اللقاء 
بجهود السفير خالل فترة عمله في البالد 
وإســهاماته التي قدمها فــي إطار تعزيز 
أواصر العالقات الوثيقة التي تربط البلدين 

والشعبني الصديقني.
حضر اللقاءين مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب وزير اخلارجية السفير 

صالح اللوغاني.

مبناسبة انتهاء فترة عملهما في الكويت

الشيخ د.أحمد الناصر مستقبال سفير هولندا فرانس بوتايت

«القوى العاملة»: ال جتديد إلذن العمل
 إال ملن تنتهي إقامته خالل ٣٠ يومًا

بشرى شعبان

كشفت مصادر مطلعة في «القوى العاملة» 
عــن اعتماد الهيئة تعهدا خاصــا يوقع عليه 
أصحاب العمل فيما يتعلق بالنواقص اخلاصة 
باصدار شهادة الرواتب واحملددة في ١٠  ٪  من 
العمالة املســجلة على ملــف صاحب العمال، 
ويتعهد مبوجبه صاحب العمل بعدم وجود اي 
شكوى او منازعة عمالية مسجلة على الشركة 
من اي عامل، وبصحة املستندات املقدمة للهيئة 

بهذا الشأن، وانه على استعداد لتقدمي املسوغ 
القانوني لهذه النواقص في حال طلبتها الهيئة، 
وفــي حال التخلف عــن االيفاء بالتعهد يحق 

للهيئة اتخاذ كل االجراءات القانونية ضده.
على صعيد آخر، علمت «األنباء» ان الهيئة 
لن تســمح بتجديد اذونات العمل عبر خدمة 
«أســهل» اال ملن تنتهــي اقامتهم بعد ٣٠ يوما 
فقط، الفتة الى ايقاف التجديد املبكر الذونات 
العمــل التي كان معموال بها في الســابق قبل 

٣ الى ٦ اشهر.

اعتمدت تعهداً خاصاً بنواقص الـ ١٠٪ اخلاصة بشهادة الرواتب

نائب األمير استقبل ناصر احملمد ورئيس الوزراء ومحافظ العاصمة
استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ 

ناصر احملمد.
واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد بقصر 
بيان صباح أمس ســمو رئيس الوزراء الشــيخ 

صباح اخلالد.

كما اســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد 
بقصر بيان صباح أمس محافظ العاصمة الشيخ 

طالل اخلالد.
وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقيــة إلى الرئيس إدريس ديبي 
إتنو رئيس جمهورية تشــاد الصديقة عبر فيها 

ســموه عن تهاني صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وتهاني سموه مبناسبة ذكرى العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث ســمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

سموه هنأ رئيس تشاد بالعيد الوطني

سمو نائب األمير وولي العهد خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

إعادة تشكيل وحتديد مهام جلان قطاع الرعاية االجتماعية
بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعــة في وزارة الشــؤون 
االجتماعية أن وكيل الوزارة 
عبدالعزيــز شــعيب أصــدر 
قرارات إدارية بإعادة تشكيل 
اللجــان العاملــة فــي قطاع 

الرعاية االجتماعية.
وجاء في القــرارات التي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منهــا اعــادة تشــكيل جلنة 
احلضانــة العائلية وحتديد 
اختصاصاتها ونظام العمل بها 
برئاسة الوكيل املساعد لقطاع 
الرعايــة االجتماعية وتضم 
مدير إدارة احلضانة العائلية 
نائبا للرئيس، مساعد مدير 
عام اإلدارة للجنسية ووثائق 
السفر (وزارة الداخلية)، مدير 
إدارة اخلدمــات االجتماعيــة 

محمــد العميــري. وتختص 
اللجنة بالنظر في الدراسات 
التي  والبحوث والتوصيات 
تتعلــق مبســائل احلضانة 
العائلية واالطالع على التقارير 
الدورية التي ترفع بشأن خطط 
وبرامــج املودعــني باإلضافة 
الــى قبــول طلبــات راغبــي 
باحلضانة العائلية والبحث 
في طلبات صرف املســاعدة 
املالية للطفل احملتضن املقدمة 
من احلاضن وبالتنسيق مع 

جلنة املساعدات العامة.
كمــا أصدر شــعيب قرارا 
بتشكيل جلنة صندوق االدخار 
الوالديــن ومن في  ملجهولي 
حكمهــم تختص باإلشــراف 
األبنــاء  وتنظيــم مدخــرات 
برئاسة الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية وعضوية 
مدير إدارة احلضانة العائلية 

احلضانــة  رعايــة  بــإدارة 
العائليــة، مراقــب اخلدمــة 
املتنقلة بإدارة املسنني مراقب 

رعاية املسنني.
وأيضا مت تشــكيل جلنة 
ملتابعة تنفيــذ خدمة النزيل 
وتوريــد احلفاضــات بقطاع 
الوكيــل  الرعايــة برئاســة 
الرعايــة  لقطــاع  املســاعد 
االجتماعيــة، وعضويــة كل 
من مراقب اخلدمة املتنقلة في 
إدارة املســنني نائبا للرئيس 
ومراقــب احلضانة العائلية، 
مراقب املخازن بإدارة املخازن 
والتوريدات واملخازن، رئيس 
القسم املالي بإدارة املسنني، 
رئيس قســم املسنني رجال، 
رئيس دار األطفال، ممثل عن 
اإلدارة القانونية وممثل عن 
اإلدارة املاليــة وعبدالرحمن 

العمار عضوا مقررا.

نائب للرئيس وعضوية كل من 
مدير الشؤون املالية ومراقب 
بيوت الضيافة ورئيس قسم 
متابعة شؤون األبناء بإدارة 
العائليــة وكبير  احلضانــة 
اختصاصي محاســبة بإدارة 
الشــؤون املاليــة وأخصائي 
اجتماعــي بــإدارة احلضانة 

العائلية.
كما أصدر قرارا بتشــكيل 
فريق قطاع الرعاية برئاسة 
الوكيــل املســاعد للقطــاع 
وعضوية مدير إدارة األحداث 
نائــب للرئيس، مديــر إدارة 
احلضانــة العائليــة، مديــر 
إدارة رعاية املسنني، وكل من 
مراقب شؤون العاملني بإدارة 
األحداث، مراقب إدارة األحداث، 
مراقب بيوت الضيافة بإدارة 
العائلية ومراقب  احلضانــة 
الطفولة واحلضانة العائلية 

عبد العزيز شعيب

والنفســية (وزارة التربية)، 
رئيس جلنة دعاوى النسب 
وتصحيــح األســماء (وزارة 
العدل)، مدير إدارة الشؤون 
القانونية والتحقيقات (وزارة 
الصحة)، ومن جامعة الكويت 
أ.د.حمود القشــعان، د.خالد 
املذكور، ومن األسر احلاضنة 

عقبات جديدة أمام «العدادات الذكية»: إما الرفض 
من «احملاسبة» أو رفع تظلمات حيالها

«الكهرباء»: تنقالت واسعة بني مراقبي «خدمة العمالء»

اجليش يؤكد سالمة واستقرار احلدود الشمالية

دارين العلي

توقعــت مصــادر مطلعة 
فــي وزارة الكهربــاء إجــراء 
عمليات تدوير واســعة على 
مســتوى مراقبــي احملافظات 
فــي قطــاع خدمــة العمــالء، 
وذلك خــالل اليومني املقبلني 

مراقبا للعاصمة، بينما يتم نقل 
مراقب محافظة العاصمة للعمل 
مراقبا لألحمدي، ونقل مراقب 
محافظة األحمدي للعمل مراقبا 
في إدارة املتابعة والتخطيط، 
ونقــل مراقــب إدارة املتابعة 
والتخطيــط للعمــل مراقبــا 

حملافظة مبارك الكبير.

دارين العلي 

توقعت مصادر مطلعة أن متر مناقصة 
توريد وتركيب ٢٠٠ ألف عداد كهربائي ذكي 
بعقبات جديــدة تتمثل في رفض ديوان 
احملاسبة لها أو رفع تظلمات حيالها من 

قبل الشركات املتقدمة.
وقالــت املصــادر إن املناقصــة متت 
ترسيتها مبوافقة جهاز املناقصات املركزي 
األســبوع املاضي على اقل األسعار بناء 
على توصية الوزارة، إال أن هذه الترسية 
أتت نتيجة تصويت ٦ من اصل ١١ عضوا 

باملوافقــة، وذلك في ظل تباين اآلراء بني 
األعضاء بســبب عدم اســتكمال الشركة 
للنواقــص املطلوبة منهــا وإمنا االكتفاء 

بالتعهد باستكمالها. 
واستغربت املصادر ان يتم التعامل مع 
مناقصة حيوية ومهمة بهذه الطريقة، إذ 
منحت الشركة التي متت الترسية عليها 
مهلة ٦ اشهر الستكمال نواقصها بدال من 
١٠ أيام املنصوص عليها بقرار اجلهاز بينما 
لم يتم منح الفرصة للشــركات األخرى 
باستكمال هذه النواقص ما يفتح املجال 
أمام خيارات أخرى قد تكون اكثر فاعلية. 

ورجحــت املصــادر أن يتــم تقــدمي 
تظلمات من قبل الشــركات التي تكبدت 
خسائر تصل لعشرات اآلالف من الدنانير 
لتقدمي عروض تلبي شروط ومواصفات 
الكراسة الفنية، حيث مت جتاهل منحها حق 
استكمال النواقص وفقا لقرار اجلهاز املتخذ 
باجتمــاع (٢٠٢٠/١٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٥ 
والقاضــي بتطبيق املــادة ٤٠ من قانون 
املناقصات واخلاص باستكمال النواقص 
على الشركات الثالث األقل سعرا، حيث مت 
االكتفاء باستكمال النواقص مع الشركة 
األقل سعرا فقط من دون بقية الشركات.

كمــا توقعت املصــادر أن 
يصدر الوزير د.خالد الفاضل 
قرارا بتعيني فهد سويح للعمل 
مراقبــا حملافظــة حولي بعد 
التحريري  اجتيازه لالختبار 
واملقابلــة الشــفهية مع جلنة 
املقابالت في اختبارات الوظائف 
اإلشرافية التي جتريها الوزارة.

أكدت رئاسة األركان العامة للجيش 
أمس سالمة واستقرار احلدود الكويتية 

الشمالية.

وقالت الرئاسة في بيان لها: تنفي 
رئاسة األركان العامة للجيش ما يتم 
تداوله عبر وسائل اإلعالم املختلفة حول 

تعرض أحد املراكز لهجوم تخريبي على 
احلدود الكويتية الشمالية، وتؤكد أن 

احلدود مستقرة وآمنة.

علــى أبعــد تقديــر. وقالــت 
املصــادر انــه مــن املرجح أن 
تقضــي القــرارات الوزاريــة 
بنقل مراقب محافظة الفروانية 
للعمل مراقبا للجهراء، ونقل 
مراقب محافظة اجلهراء للعمل 
مراقبا للفروانية، ونقل مراقب 
محافظة مبارك الكبير للعمل 

تعاون بني احلرس الوطني والقوات األردنية
استقبل معاون العمليات 
والتدريب باحلرس الوطني 
اللــواء الركن فالح شــجاع 
امللحــق العســكري اجلديد 
في ســفارة اململكة األردنية 
لــدى  الشــقيقة  الهاشــمية 
الكويت العميد الركن عبداهللا 
الدعجة، حيث هنأه مبناسبة 
توليه ملهام منصبه اجلديد.

ورحب اللواء الركن فالح 
شــجاع بالضيف، ونقل لها 
حتيات سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي، 
ونائب رئيس احلرس الشيخ 
مشعل األحمد ووكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعي، متمنيا له التوفيق 

املشترك السيما املتعلقة منها 
باجلانب العسكري، حيث مت 
التطرق إلى توطيد العالقات 
املتميــزة بــني  العســكرية 

اجلانبني من خالل بروتوكول 
التعاون املوقع بني احلرس 
الوطني والقوات املســلحة 
األردنية - اجليش العربي، 
وبحث سبل تعزيز التعاون، 
الســيما في مجــال الدورات 
التدريبيــة واملتخصصة ملا 
لها من إســهامات فاعلة في 
إثــراء املعلومــات الثقافيــة 
وتكثيــف  والعســكرية 
الزيارات املتبادلة بهدف صقل 
اخلبرات وتنميتها والنهوض 
باملســتوى ورفــع الكفــاءة 
بــاألداء ليواكــب  لالرتقــاء 
منظومــة األمــن والتعاون 
العســكري في كل املجاالت 

بني البلدين الشقيقني.

اللواء الركن فالح شجاع مستقبال العميد الركن عبداهللا الدعجة

والسداد في مهام منصبه.
ومت خــالل اللقــاء تبادل 
األحاديــث الوديــة وبحــث 
االهتمــام  ذات  القضايــا 





 االربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

الصالح: لن نتوانى في معاجلة أي شوائب في القيود االنتخابية
وسنتخذ كل إجراء متاح لتنقيتها من أي عيوب أو خلل تعاني منه

والتي قدمت للهيئة العامة 
ملكافحة الفساد.

وبحسب بيان صحافي 
صادر عن امللتقى، فقد أثار 
الوفد خالل اللقاء مالحظاته 
على القيود االنتخابية وأنها 
أضحت غير معبرة عن إرادة 
األمــة احلقيقية، وقد أبدى 
الوزير الصالح تفهمه للقلق 
بشأنها، واستعداده الكامل 
للتعاون بشأن ملف القيود 
االنتخابية، مشــيرا إلى أن 
هذا امللف من أولوياته ولن 
يتوانى في اتخاذ أي إجراء 
أو تبني أي مقترح بقانون 

من شأنه أن يعالج اي شائبة 
تشــوب قيــود الناخبــني، 
مؤكــدا حرصــه التام على 

وفد من «امللتقى الوطني لإلصالح» وممثلني عن ١٢٦ مواطناً التقى وزير الداخلية

د.موضي احلمود

عبد الوهاب البنايصالح املسباح

د.محمد املقاطع عبداحملسن مظفرصالح الغزالي أنس االصالح

هيام الدويلةمنال بن حيدر

لولوة املال يوسف الشايجيد.حسن جوهر

أعضاء وفد امللتقى
٭ د.موضي احلمود

٭ د.حسن جوهر
٭ صالح الغزالي

٭ لولوة املال
٭ د.محمد املقاطع

٭ يوسف الشايجي
٭ عبداحملسن مظفر

٭ عبدالوهاب البناي
ممثلو املوقعني على 

العريضة
٭ صالح املسباح
٭ هيام الدويلة

٭ منــال عبدالكرمي بن 
حيدر

«الوطني لإلصالح»: القيود االنتخابية ال تعبر عن إرادة األمة احلقيقية

تنقيتها مــن أي عيوب أو 
خلــل تعاني منه، وأكد أنه 
ســيتخذ كل إجــراء متاح 

التابعة  لتوجيه األجهــزة 
لوزارته لعدم التهاون في 
تنقيــة وحتديــث القيــود 

االنتخابية.
وأضاف الوزير الصالح 
أنه اســتمع مــن احلضور 
القتراحات عديــدة حتقق 
ســالمة القيود االنتخابية 
ومنها اقتراح اعتماد سجالت 
البطاقة املدنية أساسا لسجل 
الناخبني وحتديثها،  قيود 
وقد وعد الوزير بتدارس كل 
املقترحات واتخاذ االجراءات 
الالزمة سعيا منه للحفاظ 
على سالمة القيود ودقتها، 

وأثنــى الصالــح في نهاية 
اللقــاء على حــرص الوفد 
وحتركهم اإليجابي وهو ما 
يصب في مصلحة الوطن 

ومؤسساته.

في املقابل، شكر الوفد 
الداخليــة حســن  وزيــر 
اســتقباله لهم وتفهمه ملا 
طرحوه ووعدهم بالتعاون 

حلل إشكاليتها.

مببــادرة مــن امللتقــى 
التقى  الوطني لإلصــالح، 
نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 

أنس الصالح وفدا مشتركا 
الوطنــي  امللتقــى  ميثــل 
لإلصالح وممثلني عن ١٢٦ 
مواطنا من موقعي الشكوى 
اخلاصة بالقيود االنتخابية 

«التطبيقي» : «مستعدين» للتعليم عن ُبعد لذوي اإلعاقة
أطلقت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الكويتية حملة «مســتعدين» 
لتشــجيع الطلبة مــن ذوي اإلعاقة على 

التعليم عن ُبعد.
وقال عميد خدمــة املجتمع والتعليم 
املســتمر بالهيئة د.تركــي املطيري، في 

تصريح صحافي أمس، ان العمادة نظمت 
احلملة بالتعاون مع وزارة اإلعالم ممثلة 
بتلفزيون الكويت وإدارة التربية اخلاصة 
التابعة لوزارة التربية وجامعة الكويت 
حتــت رعاية املدير العــام للهيئة د.علي 

املضف.

وأوضح املطيري أن احلملة تهدف إلى 
تشجيع الطلبة من ذوي اإلعاقة على التعلم 
عن ُبعد من خالل توظيف التكنولوجيا 
احلديثة في هذا املجال، ويشارك فيها نخبة 
من األكادمييني واملتخصصني املتميزين من 
أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة.

م قيادات أمنية: جهود  محافظ مبارك الكبير كرَّ
رجال األمن في حفظ االستقرار موضع تقدير

أكــد محافظ مبــارك الكبيــر اللواء 
م.محمــود بوشــهري أن األمــن ركيزة 
أساسية من ركائز احلياة ودعامة رئيسية 
للتنمية في كل املجاالت، مؤكدا أن اجلهود 
األمنية في هذه املرحلة موضع تقدير، 
الفتا إلى أن رجال األمن سطروا ملحمة 
وطنيــة فــي ترجمة تعليمــات مجلس 
الوزراء بشأن فرض حظر التجول للحد 
من انتشــار ڤيروس كوورنا املستجد، 
معربا عن تقديره في الوقت ذاته جلهود 

رجال األمن في حفظ االستقرار الداخلي 
من خالل أدائهم املهام املنوطة بهم.

جاء ذلك خالل تكرمي بوشهري لقيادات 
أمنية كانت لها إسهاماتها في حفظ األمن 
واالستقرار داخل احملافظة وهم مدير عام 
مديرية أمن محافظة الفروانية احلالي 
ومدير أمن مبارك الكبير السابق العميد 
عبداهللا سفاح املال ومساعد مدير األمن 
الســابق العميــد نافع العنــزي ومدير 
مباحــث مبــارك الكبير الســابق مدير 

إدارة اجلرائم اإللكترونية احلالي العقيد 
عبدالعزيز املطوع وبحضور مدير أمن 

مبارك الكبير العميد خالد الكندي.
وثمن محافظ مبارك الكبير جتاوب 
أبنــاء احملافظة مع التعليمات الصادرة 
عن السلطات الصحية وااللتزام بحظر 
التجــول، معربا عــن متنياته لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد موفور 
الصحة والعافية، وأن يعيد سموه إلى 

أرض الوطن ساملا معافى.

استقبل العميدين سفاح والعنزي والعقيد املطوع بحضور العميد الكندري

السماح للتوجيه الفني مبتابعة احلصص االفتراضية
عبدالعزيز الفضلي

الوكيــل املســاعد  أعلــن 
للتعليم العام بوزارة التربية 
أسامة السلطان عن السماح 
للمــواد  الفنــي  للتوجيــه 
الدراســية بالدخــول علــى 
احلصص االفتراضية ملتابعة 
أدائها وتنفيذ خطط التعليم 
عن ُبعد. وقال الســلطان في 
نشــرة عممها علــى املناطق 
التعليميــة وإدارة التعليــم 
الديني وحصلت «األنباء» على 
نسخة منها: في إطار تنظيم 
العمل التربوي الستكمال العام 
الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ للصف 
الثاني عشر بقسميه العلمي 
واألدبــي والتعليــم الديني، 
يرجى االيعاز ملديري املدارس 
بــأن التوجيه الفنــي للمواد 
الدراسية ســيقوم مبمارسة 
مهامــه الوظيفية في متابعة 
أداء الهيئات التعليمية لتنفيذ 
اخلطط واملناهج الدراســية 
املوضوعة من خالل الدخول 
على احلصــص االفتراضية 

لكل مادة دراسية.
الــى ذلــك، قــام الوكيــل 
املساعد للتعليم العام أسامة 
الســلطان بزيــارة ميدانيــة 
ملنطقــة اجلهــراء التعليمية 
صباح امس وعقــد اجتماعا 
مع مدير املنطقة باإلنابة حمد 

بتطبيــق توصيــات وزارة 
الصحــة ووزارة التربية في 
التباعــد االجتماعي وتقدير 
احلــاالت واملرونة في العمل 
واحلرص على حتفيز املعلمني 
في تنوع طرق التدريس جلذب 
واســتقطاب أبنائنــا الطلبة 

أثناء احلصص الدراسية.
مــن جانبــه، ذكــر مدير 
ثانوية الراعي النميري للبنني 
صــالح حمــد الصانع انه مت 
جتهيــز الفصــول للمعلمني 
وتقســيم العمــل وإعــداد ٤ 
احلصــص  ألداء  فصــول 
الدراســية عن بعد وتكليف 
قسم احلاســب اآللي ملتابعة 
سير عملية التعليم عن ُبعد 

مــع املعلمــني فــي الفصول 
لضمــان ســير احلصــص 

الدراسية بالشكل املطلوب.
وأكد الصانع أن عدد طلبة 
الصف الثاني عشر في املدرسة 
٨٢ طالبا من القســم العلمي 
واألدبي، ومت التواصل معهم 
ملعرفة انطباعاتهم وتوجهاتهم 
األولية فــي التعليم عن بعد 
النتائــج إيجابيــة  وكانــت 
فــي التزامهم فــي احلضور 

ومشاركتهم في احلصص.
وبدورهــا، أكــدت مديرة 
للبنــات  قرطبــة  ثانويــة 
والتابعــة ملنطقــة العاصمة 
التعليمية هدى حمد السعيد 
أن املدرسة استعدت قبل بداية 
العــام الدراســي املســتكمل 
٢٠٢٠/٢٠١٩ بشكل ممتاز في 
متابعة عملية التعلم عن بعد 

واآللية املتبعة باملدرسة.
وذكــرت الســعيد أنه مت 
جتهيــز أجهزة الكشــف عن 
احلرارة، وذلك بالتعاون مع 
جمعية املنطقة باإلضافة إلى 
تصميم برنامــج (التصميم 
اإللكتروني) للهيئة التعليمية 
واإلداريــة منعــا النتشــار 
العدوى ونشر ثقافة االلتزام 
بالشروط االحترازية ووضع 
اللوحات اإلرشادية التي حتث 
على التباعــد االجتماعي في 

جميع أرجاء املدرسة.

الســعيد ومراقبــي املراحل، 
وتفقد سير عملية التعليم عن 
ُبعد للفصل الدراسي املستكمل 

في ثانوية اجلهراء للبنات.
من جانبها، أكدت مراقب 
التعليــم الثانوي في منطقة 
الفروانيــة التعليمية خالدة 
امليــر أن التعليــم عــن ُبعد 
أثبت جناحه وذلك من خالل 
امليدانية للمدارس  الزيارات 
املعلمــني  إقبــال  ومــدى 
البرنامج  واملتعلمــني علــى 
فــي حضورهــم والتزامهــم 

باحلصص الدراسية.
وأضافت املير أن اإلدارات 
املدرســية والتواجيه الفنية 
ورؤساء األقســام ملتزمون 

اعتبار الطالب غائبًا حال النوم أثناء احلصص
كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» أن هناك 
بعض الطلبة يغلب عليهم النوم أثناء احلصة بســبب 
وجود الطالب مبفرده في غرفته دون متابعة، مشيرة 

إلى أن ذلك يتسبب بتسجيله «غياب» أثناء احلصة.
وأوضحت املصادر أن بعض املعلمني يقومون باملناداة 
على الطالب النائــم دون أي نتيجة، الفتة إلى أن احد 
املتابعني علق قائال: «النوم سلطان في التعلم عن بُعد»، 
مبينة أن املنطقة التعليمية تطلب وبشكل يومي أسماء 
الطلبة الغياب، خاصة ان احلضور حتسب عليه درجات، 
منوهة الى أن املطلــوب إحصائية الغياب في احلصة 
الثانية، غير انه من املفترض حصر الغياب في كل حصة.

اللواء م. محمود بوشهري مع املكرمني واحلضور





االربعاء ١٢ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثالثة(

أتاحت لي جائحة تفشي وباء الكورونا 
فرصة قراءة متأنية لتاريخ بعض العظماء 
من األيتام مثل أنس بن مالك، شرحبيل 
بن حسنة، سعد بن مالك، اإلمام الشافعي، 
اإلمام أحمد بن حنبل، اإلمام البخاري، 
اإلمام الغزالي، امامة بنت حمزة رضي 

اهلل عنها.
أخبرنا اهلل عز وجل أن اليتيم ضعيف، 
فقال في محكم التنزيل: )وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم فليتقوا اهلل وليقولوا قوال سديدا( 

»النساء: 9«.
إن سيد األيتام هو سيد األنام نبينا 
محمد بن عبداهلل ژ سيد البشر. لقد 
قرأنا سيرة النبي ژ  وكيف تيتم مبكراً، 
حيث توفي والده عبداهلل والرسول في 
بطن أمه شهرين، وتوفيت أمه آمنة بنت 
وهب وهي عائدة مــن زيارة ألخواله 
من بني عدي من بــن النجار وعمره 
ست سنوات. وهناك حكم وفوائد كون 

الرسول ژ ولد ونشأ يتيما، وهي:
- حتى ال يكــون ألحد بالتحديد عليه 

حق وفضل من اخللق.
- حتى يخضع لتربية إلهية مباشرة.

- حتى يتأكد أن اهلل عز وجل هو الكافل 
واملربي.

- حتــى يقــدر أن يتحمــل املصائب 
ويستطيع حتّمل املسؤولية.

- حتى يدرك حقيقة اليتم.
- حتى يكون مثاال ذاق اليتم بأشكاله 

وأنواعه.
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في 

مدح الرسول ژ:
نعم اليتيم بدت مخايل فضله

واليتــم رزق بعضه وذكاء

ويقول في حب اهلل تعالى لأليتام:
أراد اهلل بالفـقـــــراء بـــرا

وباأليتـــام حبــا وارتيـــابا

ويقول في بيان حقيقة اليتيم:
ليس اليتيم من انتهى أبواه من

هــّم احلياة وخّلفــاه ذليال
فأصاب بالدنيا احلكيمة منهما

ويُحسن تربية الزمان بديال
إن اليتيم هو الذي تلقى له

أّمــًا تخّلت أو أبًا مشــغوال

في زمن كورونا هل من سائل عن 
األيتام؟

هل من متبرع عن هؤالء الذين أوصى 
الرســول ژ منهم، فقال: )أنا وكافل 
اليتيم كهاتني في اجلنة. »وأشار بإصبعيه 

السبابة والوسطى«(.
حتية فــي الزمن الكوروني الى كل 
الشعب الكويتي الذي ال يخلو بيت فيه 
من كفالة يتيم، وهذا واهلل هو ما يشد 
عزائم هؤالء األيتــام وأيضا العاملني 
عليهم، ألنهم يجدون استجابة من الكرماء 
احلسنني، فما أعظم هذا الغرس، واهلل 

ال يضيع أجر احملسنني.
إن قدوتنا رسولنا الكرمي ژ، الذي 
تربى يتيما، وفي سورة الضحى يقول 
اهلل تعالى: )والضحى والليل إذا سجى 
ما ودعك ربك وما قلى ولآلخرة خير 
لك من األولى ولســوف يعطيك ربك 
فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك 
ضاالً فهدى ووجدك عائالً فأغنى فأّما 
اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر 
وأما بنعمة ربك فحدث( »الضحى«، من 
يتأمل هذه السورة واهلل ليشعر بلمسة 

حنــان ربانية من لطائف اهلل عز وجل 
لهؤالء األيتام على مدار التاريخ، متسح 
لهم مواجعهم وتزيل آالمهم، ويد حانية 
تسكب الرضا واألمل في نفوسهم واليقني 

والطمأنينة في أرواحهم.
٭ ومضة: من يقرأ تاريخ الصحابة- رضوان 
اهلل عليهم- مثل أســامة بن زيد، وأنس 
بــن مالك، وأمين بن عبيــد بن عمرو، 
واحلسن بن علي بن أبي طالب، والزبير 
بن العوام، وبشر بن عقربة اجلهني، وزيد 
بن األرقم، وزيد بن ثابت، وسعد بن مالك، 
وأبوسعيد اخلدري، وسعيد بن العاص، 
وسمرة بن جندب، وشرحبيل بن حسنة، 
وعبدالرحمن بن احلارث، وعبدالرحمن بن 
صخر الدوسي )أبوهريرة(، وغيرهم كثير.

وقرأنــا في التاريخ أن هناك كثيرا 
من العلماء عبر التاريخ نشــأوا أيتاما 
مثل اإلمام أحمد بن حجر العسقالني، 
أحمد بن حنـــــبل، واإلمام  واإلمام 
إسماعيل بن كثير، وجــابر بن حيان، 
والسيوطي، واألوزاعي، وابن اجلوزي، 
وابن خلدون، والكواكبي، ومن النساء 
أمامة بنت حمــزة بن عبداملطلب، وأم 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب، ورابعة 
العدوية، وزبيدة بنت جعفر، وعائشة 
العسقالنية  الركب  بنت طلحة، وست 
وغيرهن كثير، ومن شخصيات العصر 
احلديث أدولف هتلر وجورج واشنطن 

ونابليون بونابرت.
٭ آخر الكالم: هذا استعراض مختصر لبعض 
األيتام سواء كانوا من الصحابة أو ممن 
نشأ يتيما من الشخصيات والعلماء في 
مختلف العصور، وأيضا من نشــأت 
يتيمة من النســاء ومن نشأ يتيما من 

غير املسلمني.
لقد قرأنا عن هؤالء األيتام في ِسيرهم 
وتراجمهم وقد نشأوا أيتاما لكنهم برزوا 

في احلياة.
٭ زبدة احلچي: ما أجمل أن تتبنى يتيما في 
هذا الزمن الكوروني تكفله وتؤويه وتعلّمه 
حتى يقف على قدميه ويكبر ويصبح 
إنســانا منتجا في مجتمعه قادرا على 
العطاء من خالل )الرعاية الشاملة التي 
توفرها في الكويت اجلمعيات اخليرية 
من خالل عمرها املؤسسي وإدماجهم في 
املجتمع بعد تخرجهم من خالل التعليم 

والدورات(.
هناك مناذج طيبة في املجتمع الكويتي 
ارتبطوا طوال حياتهم بدعم األيتام مثل 
العم يوســف احلجي ود.عبدالرحمن 
السميط وجمال احلداد، ومن األحياء 
في اليمن رقية احلجري، وغيرهم كثير، 
نوجه لهم التحية والتقدير، ونأمل أن 
يعينهم اهلل على ما يقومون به من جهد 
في سبيل هؤالء األيتام، وليس هناك 
أجمل من أن ترى محســنا كرميا وقد 
وضــع يده على رأس يتيــم يدعو له 

بالصالح والتوفيق.
شكرا لكم أهلنا في الكويت، لعل ما 
تقومون به يصرف عنا سوء ما رأينا 
في بلدنا من مفسدين يرتكبون املوبقات 
من غسيل أموال فاسدة لينظفوها وهم 

واهلل »الوسخني«.
لعل في احتضاننا األيتام ما يدفع 
البالء عن وطننا مــن هؤالء املخّربني 
اخلونة الذين يتآمــرون باخلفاء على 
اقتصادنا، ال بل على كياننا الكويتي، 

ال أوصلهم اهلل.
اللهم احفــظ األيتام ومن يقومون 

على أمرهم.
في أمان اهلل..

ومضات

ويسألونك عن 
»اليتامى« في الزمن 

الكوروني
y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

عوض: »احتاد البترول« يدعم تعيني خريجي 
التخصصات الكيميائية بالقطاع النفطي

أسامة أبوالسعود

أعلــن عضــو املجلس 
التنفيــذي الحتــاد عمال 
البتــــرول وصـنـاعـــــة 
البتروكيماويــات عباس 
عوض عن مساندة احتاد 
عمال البتــرول خلريجي 
الكيميائية  التخصصات 
وذلك بتعيينهم في القطاع 

النفطي.
وقــال عوض ان هناك 
اتفاقيات ســبق التوقيع 

عليها بني »التطبيقي« وشركة البترول 
الوطنـــــية لتنـــــظيم إحلــاق خريجي 
هندسة الصناعات الكيميائية ومشغلي 
املصافي بالشركة، إال أنه ومن دون إبداء 
أي أسباب توقفت الشركة عن تعيني هؤالء 
اخلريجني وخاصة هندســة الصناعات 

الكيميائية.
وبــني أن املشــكلة تكمن فــي مصير 
اخلريجــني الذيــن التحقــوا بالتعليــم 
التطبيقــي بنــاء على هــذه االتفاقيات، 
واجتهدوا في دراستهم ليكون لهم مجال 
للتعيــني فــي مجال تخصصهــم، حيث 
توقفت الشــركات النفطيــة عن قبولهم 
إال بشروط تعجيزية رغم احلاجة املاسة 
لهــذا التخصص مــع التوقف عن تنفيذ 

هــذه االتفاقيات وأصبح 
مصيــر أبنائنــا مجهوال، 
مؤكــدا أن احتــاد عمــال 
البتــــــرول وصنـــــاعة 
البتروكيماويات باعتباره 
املظلــة التــي حتمــي كل 
القطاع النفطي واحلريص 
على أبناء الكويت باعتبار 
أنهم األولى بالتعيني في 
القطاع خاصــة خريجي 
التطبيقــي،  التعليــم 
ســنقف بجانبهــم حتى 
يتم انصافهــم وإحلاقهم 
بالعمل وفق تخصصاتهم وإعادة تفعيل 
االتفاقيات، متسائال: ملصلحة من يتم طرد 
أبناء الكويت من الذين التحقوا بالدراسة 
املتخصصة وتعيني الوافدين بدال منهم.
وتابــع: كان من الواجــب على إدارة 
القطاع النفطي أن تكون حاضنة ألبناء 
الكويت تنفيذا لتوجــه الدولة بتكويت 
القطــاع النفطــي واحلــرص علــى عدم 
تشريدهم وضياع مستقبلهم ونقف جنبا 
إلى جنــب مع أبناء بلدنا مــن الكفاءات 
الوطنيــة وسنســتمر فــي دعمهم حلني 
تعيينهــم فــي القطــاع النفطــي امتثاال 
لالتفاقيات التي ما مت توقيعها إال لضمان 
تعيني هذه الكفاءات والعناصر الوطنية 

الشابة.

عباس عوض

العتيبي يسأل عن أسباب تأخر إحالة الئحة البناء إلى »البلدي«

املطيري: نعتزم إطالق أكادميية شبابية للعمل التطوعي

قدم رئيس املجلس البلدي 
أســامة العتيبي ســؤاال إلى 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
عن أســباب تأخــر البلدية 
بإحالــة الئحــة البنــاء إلى 

املجلس البلدي.
وقال العتيبي في سؤاله: 
نصت املــادة ٢١ من القانون 

٢٠١6/33 على اآلتي:
يختــص املجلس البلدي 
وفي إطــار املخطط الهيكلي 
العــام للدولــة وامليزانيــة 

 أكــد املدير العــام للهيئة 
العامة للشباب عبدالرحمن 
املطيري أن متكني الشــباب 
وتنميتهــم وبنــاء قدراتهم 
بإشراكهم في مختلف البرامج 
التي  الوطنيــة  واملشــاريع 
تقدمها أو تدعمها الهيئة هي 
في مقدمة اهتماماتها إلسهامها 
في تدريبهم على آليات اتخاذ 
القرار وحتمل املســؤوليات 
وممارســة الدميوقراطيــة 

وتعزيز املواطنة لديهم.
 وقال املطيــري في بيان 
أمــس مبناســبة  صحافــي 
اليوم العاملي للشباب الذي 
يصادف اليوم إن مشــاركة 
الشباب الكويتيني في البرامج 
واملشاريع الشبابية التي مت 
تنفيذها بإشراف مباشر من 
الهيئــة أظهرت حتســنا في 
املتوقعة وإكسابها  نتائجها 
بفضــل  أكبــر  مصداقيــة 
الشــباب وتبادل  طموحات 

اللوائــح  بإقــرار  املعتمــدة 
املتعلقة باألنشطة واخلدمات 
البلديــة واللوائح اخلاصة 
تنظيم أعمال املجلس البلدي 
وفقا لالختصاصات املقررة له 
في هذا القانون وعلى وجه 
اخلصــوص تنظيــم أعمال 
البناء، كما قضــت املادة 5١ 
الفقرة ٢ من القانون نفســه 
علــى اآلتي: يســتمر العمل 
باللوائح والقرارات السارية 
قبــل نفاذ هذا القانون، على 

أروع األمثلة بخدمة بلدهم، 
مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم 
إطــالق أكادمييــة شــبابية 
تختــص بالعمــل التطوعي 
فــي الفتــرة املقبلــة، الفتــا 
إلى إميان الهيئة بأن متكني 
الشباب وتنميتهم حق لهم 
على الدولة عبر توفير الدعم 
والفرص واخلدمات والبرامج 
والسياســات العامة، كما أن 
املشاركة الواعية من الشباب 
حق للدولة عليهم نظرا ألنها 
تخلــق بيئــة تعاونيــة بني 
الشــباب ومؤسسات الدولة 

الراعية لهم.
وعن البرامج واملشاريع 
التي قدمتها الهيئة في الفترة 
املاضيــة، أوضــح املطيري 
أن أبرزهــا افتتاح أكادميية 
الفنون واإلعالم للشباب في 
ســبتمبر املاضــي في مركز 
شباب الدعية لصقل املواهب 
الشــبابية وتعزيز اخلطاب 

اإليعاز ملن يلزم بإفادتنا عن 
أســباب عدم إحالــة الئحة 
البناء إلــى املجلس البلدي 
إلــى اآلن مما يعــد مخالفة 
لنصوص القانون ٢٠١6/33 
وقرار مجلس الوزراء إلصدار 
التنفيذية للقانون  الالئحة 
املذكور، ونؤكد على االلتزام 
باملدة الالئحية للرد بحسب 
املادة 7٢ من الالئحة الداخلية 
لتنظيــم أعمــال املجلــس 

البلدي.

والنفســية  والرياضيــة 
والدينية واحلياتية واملالية 
والتكنولوجيــة والصحية 
واالقتصاديــة  والثقافيــة 
والفنون والتصميم ومحاربة 
اإلشــاعات والوعي الوطني 
والقيادة وغيرها من املجاالت 
محاضــرا   ١54 أن  مبينــا 
ومحاضرة شاركوا في تقدمي 
هــذه الــورش، إذ قدمــوا ما 
يزيد على ٢٠7 ســاعات من 
البث املباشر ألكثر من 6٢٠٠ 

مستفيد من اجلنسني.
وقال املطيري إن الهيئة 
وفرت 857 فرصة تدريبية 
مجانية للشباب الكويتيني 
بالتعاون مع شركة هواوي 
للتكنولوجيــا، كمــا أقامت 
دورات تدريب بعدة مواضيع 
شبابية بالشراكة مع موقع 
»دورات دوت كــوم« عــن 
ُبعد استفاد منها 75٠ شابا 

وشابة.

أن تلغى أو تعدل أو يستبدل 
غيرهــا بها وفقا ألحكام هذا 
القانون، وذلك خالل ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ إصــدار 
الالئحة التنفيذية، فضال عن 
صدور قرار مجلس الوزراء 
رقم ١358 لسنة ٢٠١8 بالالئحة 
التنفيذيــة للقانون رقم 33 
لســنة ٢٠١6 بشــأن بلديــة 
الكويت املؤرخ في ١ أكتوبر 

.٢٠١8
وبناء على ما سبق، نود 

اإلعالمــي للشــباب ونشــر 
ثقافــة احلــوار والتســامح 
وتقبل اختالف اآلراء وتعزيز 
الوحدة الوطنية، كما أطلقت 
مشروع وادي الشباب للعلوم 
والبحــث  والتكنولوجيــا 
العلمــي فــي مركز شــباب 
القصور للشــباب الشغوف 
بالعلوم، كما أن املركز احلرفي 
الثقافي يواصل عمله في مركز 
شباب القادسية خلدمة عشاق 

التراث األصيل.
 وبــني أن الهيئة وبفضل 
جهود الشباب من املوظفني أو 
املتطوعني قامت بدور مساند 
للدولــة مبكافحــة ڤيروس 
كورونا، إذ أسهمت بتجهيز 
مركز شباب جليب الشيوخ 
التابع لها ليكون مستشفى 
ميدانيا ويخدم أهالي املنطقة 

ابان فترة عزلها.
وأوضح أن هذه األنشطة 
التنموية  شــملت اجلوانب 

أكد أن ذلك يعتبر مخالفة للقانون 2016/33

أكد أن جهود الشباب ساندت الدولة خالل أزمة »كورونا«

أسامة العتيبي

عبدالرحمن املطيري

اخلبرات فيما بينهم ما يسهم 
بتعزيز ثقتهم بذواتهم، مؤكدا 
أن الهيئة تشجع الشباب على 
الولوج بالعمل التطوعي في 
بيئات جديدة بدافع البحث 
عن جتربة جديدة والتقدير 
من اآلخرين وهو ما برز في 
الفتــرة املاضيــة فــي ذروة 
انتشــار جائحــة كورونــا، 
إذ قدم الشــباب الكويتيون 

»بليز بيتزا« تقدم عجينة القرنبيط قليلة الكربوهيدرات

أعلنت »بليز بيتزا«، العالمة التجارية األسرع 
منوا في الواليات املتحدة والرائدة عامليا في تقدمي 
أشهى أنواع البيتزا، عن إطالق أحدث إضافة لقائمتها، 
وهي عجينة القرنبيط قليلة الكربوهيدرات واخلالية 
مــن الغلوتني، والعجينة اجلديــدة، باإلضافة إلى 
إضافات البيتزا الطازجة واملتنوعة، تتيح للضيوف 
اختيار املكونات التي يفضلونها، وتعكس مكانة 
بليز بيتزا كعالمة جتارية شاملة جلميع األذواق، 
كما أيضا طريقة جديدة متاما لالستمتاع بالبيتزا 

حتى مع حمية تتطلب كربوهيدرات قليلة.
وقال الشــيف التنفيذي لبليز بيتزا برادفورد 
كينت: من خالل إطالقنا لعجينة القرنبيط، نعيد 

ابتــكار طريقة تفكير الزبائــن، باإلضافة لطريقة 
اختيارهم وأكلهم للبيتزا، ولقد حرصنا على جعل 
البيتــزا خيارا، حتى ألولئك الذين يتبعون نظاما 
غذائيا منخفض الكربوهيدرات، باإلضافة إلى عجينة 
القرنبيط، فإن بليز بيتزا تســتمر بتقدمي عجينة 
بليز األصلية، والعجينة السميكة والعجينة اخلالية 
مــن الغلوتني، وجميعها حتضر يوميا في مطاعم 

بليز بيتزا.
وميكن حملبي بليز بيتزا االســتمتاع بالبيتزا 
اللذيــذة في أفرعهــا في غراند بــالزا - األڤنيوز، 
حديقة األحمدي، اجلابرية، مروج وشارع اخلليج 
العربي من خــالل خدمة التوصيل املنزلي، خدمة 

الطلبات اخلارجية وخدمة السيارات.
وبليز بيتزا مطعم عصري يقدم بيتزا فاخرة، 
سريعة وبسعر مناسب، ويتميز بتصميم مطبخه 
املفتوح مما يســمح بالتفاعل املباشر مع الزبائن 
ومنحهــم الفرصة للتعديل علــى أي من طلباتهم 
للبيتزا املدرجة في قائمة الطعام أو ابتكار بيتزتهم 
اخلاصة باالختيار من تشكيلة واسعة من املكونات 
الطازجة، ومن ثم ترسل البيتزا التي تتميز بحجمها 
الكبير إلى فرن مفتوح يتوسط املطعم حيث يحرص 
متخصصــوا البيتــزا على أن تخبــز البيتزا ذات 
العجينــة الرقيقة في درجة حــرارة مرتفعة جدا 

وتقدم خالل ١8٠ ثانية.

»النجاة«: شبابنا طّوعوا التكنولوجيا خلدمة العمل اإلنساني

إزالة 34 حاجزًا وحترير 3 مخالفات في الفروانية

تزامنا مع يوم الشــباب 
الــذي يوافـــــق  العاملــــي 
١٢ أغســطس مــن كل عــام، 
قال رئيس قطــاع اخلدمات 
النجاة  املســاندة بجمعيــة 
الونــدة  اخليريــة د.جابــر 
استطاع شــبابنا أن يكسب 
الكويت ثقة العالم، وذلك من 
الريــادة واالحترافية  خالل 
والتميز اإلقليمــي والعاملي 
الذي حققه في مجال العمل 
اإلنساني، حيث امتاز شباب 
الكويــت بالتحــرك امليداني 
السريع واالستجابة العاجلة 

للنداءات اإلنسانية.
وبــني الوندة أن شــباب 
الكويت اســتطاع أن يطوع 
وسائل التواصل االجتماعي 
العمــل  احلديثــة خلدمــة 
اإلنساني فتم من خاللها طرح 
عشــرات احلمالت اخليرية 
والتي تظل شاهدا على كرم 
وعطاء وبــذل أهل الكويت، 
حيــث مت من خاللهــا تنفيذ 
عشــرات املشــاريع داخــل 
الكويت، مثل سداد  وخارج 
اإليجــارات عن املعســرين 
داخل الكويت وكفالة طالب 

والبذل والتطــوع واإليثار، 
فشارك هذا الشباب الواعي 
املثقف من خــالل فرق عمل 
منظمــة في تعبئة الســالل 
الغذائيــة وتغليفها وحملها 
حتى بيوت املستفيدين، وذلك 
من خالل سياراتهم الفارهة 
والذي بدوره يعكس اخليرية 
التــي جبــل عليهــا شــباب 

الكويت.
واختتم الوندة تصريحه 
سائال احلق سبحانه أن يرفع 
البالء والوبــاء عن الكويت 

والعالم أجمع.

في إطار اجلهود املبذولة من قبل الفرق الرقابية 
بأفرع البلدية باحملافظات، أعلنت إدارة العالقات 
العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي 
بفريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية عن تنفيذ 
جولــة ميدانية على احملــالت مبنطقتي خيطان 
والفروانية، فضال عن التعامل مع الشكاوى الواردة 
عبر الواتساب، حيث أســفرت عن إزالة حواجز 
حديديــة متت إقامتها بالتعدي على أمالك الدولة 

وحترير 3 مخالفات.

في هذا الســياق، أكد رئيــس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكة أن 
اجلولة امليدانية التي نفذها املفتشــون بالفريق 
للتعامل مع احدى الشــكاوى الواردة عبر خدمة 
الوتساب لتلقي شكاوى واستفسارات املواطنني 
والــرد عليها اخلاصة باجلهاز البلدي، فضال عن 
التأكد من التزام احملالت باشتراطات الئحة احملالت 
واإلعالنات وتعليمات السلطات الصحية بارتداء 
القفازات والكمامات والتباعد اجلسدي مبنطقتي 

خيطان والفروانية أسفرت عن حترير 3 مخالفات 
وغلق محــل وإزالة 34 حاجــزا مقاما على أمالك 
الدولة عبارة عن سالسل حديدية مت استخدامها 

كمصافط للسيارات وصبة خرسانية.
وأشار الشريكة إلى تواصل اجلوالت امليدانية 
علــى احملالت بجميع مناطق احملافظة للتأكد من 
تطبيق احملالت القرارات والتعاميم الصادرة من 
البلديــة وتعليمات الســلطات الصحية في هذه 

الظروف االستثنائية.

العلــم وكفالــة األيتــام من 
ضيوف الكويت وسداد ديون 
الغارمني وغيرها من املشاريع 
األخرى، وفي اخلارج مت بناء 
اجلامعات واملدارس واملعاهد 
واملستشفيات واملستوصفات 
الطبية ودور األيتام، وأقام 
شباب الكويت مئات املشاريع 
التنموية التي نقلت األســر 
من دائرة االحتياج إلى ميدان 

العطاء واإلنتاج.
أزمــة  خــالل  وتابــع 
»كورونــا« جســد شــباب 
الكويت أروع صور العطاء 

د. جابر الوندة



كنيسة الروم األرثوذكس ترفع الصالة من أجل أرواح الشهداء في لبنان

ندى أبو نصر

الــروم  كنيســة  أقامــت 
االرثوذكــس قداســا ورفعت 
الصلوات ألرواح الشهداء الذين 
رقدوا جــراء االنفجــار الذي 
حصل في مرفأ بيروت بحضور 
ممثلني عن جلنة رجال األعمال 
وجلنة السيدات في السفارة 
اللبنانية وأبنــاء الرعية من 
الطوائف واجلنسيات  جميع 

واالنتماءات.
القــداس كلمــة  وتخلــل 
ملتروبوليــت بغداد والكويت 
وتوابعهمــا املطــران غطاس 
هزمي قال فيهــا: أقدم تعازي 
بغــداد  ابرشــية  وتعــازي 
والكويت للــروم االرثوذكس 
الــى كل ذوي الشــهداء الذين 
رقــدوا جــراء هــذه الكارثــة 
ونرفــع الصــالة واالبتهــال 
الى اهللا ليمنــح الصحة لكل 
اجلرحى واملرضى ويبلســم 
اجلراح بعودة املفقودين الى 
ذويهم، كما نسأل اهللا تعالى 
أن تظل عني رأفته على لبنان 
وعلى كل املقيمني فيه شامال 
إياهم برحمته ونعمه عســى 
ان تكــون األيام املقبلة قيامة 

للبنان والشرق.
طائر الفينيق

وأضــاف: ان بيــروت هي 
كطائر الفينيق ستبقى عروسا 
في نظر اجلميع وطائر الفينيق 
ال ميوت، فبيروت حاربت املوت 
أبدا وســتبقى حية وشاهدة 
على موت من ميسها، فبيروت 
الثقافــة والفن واإلميان وهي 

قلب املشرق النابض.

احملوري رغــم صغر حجمه، 
دول  كل  تقاطــرت  ولذلــك 
العالم للمســاعدة دون تردد 
وخصوصا الكويت التي كانت 
ومازالت األخــت والصديقة، 
شــهدناها في جميع املواقف 
واألزمــات والتــي لــم تتوان 
في تقدمي العون واملســاعدة، 
متوجهــا بالشــكر للكويــت 
حكومة وشعبا وعلى رأسهم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، أعاده اهللا ساملا 
معافى، وســمو نائــب األمير 
وولــي عهــده األمــني، حفظه 
اهللا، علــى مواقفهــم النبيلة 

والسامية.
شعب جبار

وعلى هامش القداس، اكد 
نائــب رئيس مجلس االعمال 
اللبناني فــي الكويت ومدير 
احتــاد أصحاب الفنــادق في 
الكويــت محمــد ناجيــا ان 

أتينا لنشــارك بالقــداس مع 
املطران هزمي ولنرفع الصلوات 
ألرواح الشهداء، ولدينا إميان 
بأن بيروت ستعود مثل قبل، 
ويجــب ان نكــون مؤمنــني 
ومتفائلــني الن التفاؤل بذرة 
املســتقبل لنبنــي بيــروت 
ونتكاتف وننســى ما يفرقنا 
ونفكر بالذي يجمعنا لنكون 
يدا واحدة، فاحلزن عميق ولكن 

األمل كبير بإرادة الشعب.
والدة جديدة

بدوره، قال مدير مجموعة 
FOUR FILMS للطباعــة داود 
مجاعــص: يحــب أن نعــود 
ونتبنــى العــادات اجلميلــة 
والطيبة، وأن نعود جلذورنا 
بــأن نقف مع بعــض يدا بيد 
وأال نفقــد األمل ولبنان قوي 
ويتخطى املشاكل والصعوبات 
دائمــا، ولبنان قــادر على ان 

يعود كما كان وأفضل.

بيروت، ونشكر الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا ومؤسسات 
علــى دعمهم الدائم ومحبتهم 
اللبناني،  للبنــان والشــعب 
كما نشــكر جميع الدول على 
مساعداتها، وبيروت ستبقى 
«ست الدنيا» وستنفض الغبار 

وتعود من جديد.
وجعنا كبير

من جانبها، قالت العضو 
بجمعية السيدات اللبنانيات 
LLS زينــة فلوطــي: نشــكر 
املطران غطاس هزمي على إقامة 
القداس على أرواح الشهداء في 
بيروت، وأحببنا أن نشــارك 
بالقداس ألننــا بحاجة كثيرا 
للصالة حاليا وألي مشاريع 
خيرية أو إنسانية أو اجتماعية 
ان كان على الصعيد الشخصي 
أو اجلمعيات التي تهب ملساعدة 
شعبنا وليعود لبنان مثلما كان 

في السابق.

مــا حصل فــي لبنــان كارثة 
حقيقيــة بكل معنــى الكلمة، 
وأصبح لبنان من دون عاصمة 
واألضــرار كبيرة على جميع 
الرغم  األصعدة، ولكــن على 
من كل شــيء يجب أن نكون 
أقوياء، ونتعلم من املصائب 
لنكمل الطريق، وشعب لبنان 
شــعب جبار وقوي، والدليل 
على هذا مساعدة جميع الدول 
ألن اجلميــع مؤمــن بلبنــان 
وبشعبه، ويجب ان تكون هذه 
الكارثة فرصة للبنان وللعرب 
بشكل عام ألن يضعوا نظاما 
سياســيا واجتماعيا وثقافيا 
ودينيا بشكل جديد للمستقبل 

لألحفاد واألجيال القادمة.
األمل كبير

مــن جانبــه، قــال رئيس 
مجلس االعمال اللبناني علي 
خليل: إن الكلمات ال تعبر عن 
احلزن الذي نشعر به، واليوم 

وأضاف مجاعص: أنا أرى 
والدة جديدة للبنان ولبيروت، 
ونســأل اهللا أن يعطي القوة 
والصبــر للشــعب اللبناني، 
وان يكون لدينا مســؤولون 
قادرون على حتمل املسؤولية، 
والشــعب اللبناني ال يحتاج 
إلى توجيه، ونحن نرى احملبة 
املوجودة والتكاتف بني اجلميع 
للمساعدة، وان شاء اهللا تعود 

بيروت مثلما كانت وأفضل.
أرواح الشهداء

كذلك حتدثت عضو مجلس 
االعمــال اللبناني في الكويت 
ميرنــا حــرب، قائلــة: أوجه 
حتية حــب وتعاطف ونحن 
بعيدون فقط باجلســد ولكن 
قلوبنا معهم ونرفع األصوات 
جلميــع الشــهداء واجلرحى 
واملفقودين، ونشــكر املطران 
غطاس هزمي علــى إقامة هذا 
الشــهداء في  القداس ألرواح 

وأضافت فلوطي: وجعنا 
كبير ألننا بعيدون ومكبلون 
خصوصا في الظروف الراهنة، 
ولكن انتم بالقلب ونحن معكم 

دائما.
مــن جهتــه، شــكر املدير 
اإلقليمــي ملجموعــة فنــادق 
الكويــت  انتركونتيننتــال 
انطوان فلوطي، املطران هزمي 
على دعوته ليجمع العائلة في 
الكويت للمشاركة في القداس 
الشــهداء  ولنصلــي ألرواح 
وللمفقودين ليعــودوا وألن 
يعــود لبنــان كمــا كان، الن 
الشعب اللبناني تعب وبحاجة 

ليرتاح.
كمــا شــكر الكويــت على 
مســاندتها ودعمهــا وجميع 
الدول األخرى، وهذا دليل على 
محبتهم للبنان، وهذا الوجه 
احلضاري للبالد العربية في 
وقوفها دائما إلى جانب األشقاء 

خالل األزمات.

مشاركة كبيرة بقداس كنيسة الروم األرثوذكس من أجل أرواح شهداء لبنانجانب من القداس    (زين عالم)

محمد ناجيا ميرنا حربزينة فلوطيداود مجاعص انطوان فلوطيعلي خليل املطران غطاس هزمي متحدثا للزميلة ندى أبو نصر 

وشــدد على إميان شــعب 
لبنــان الــذي وســط الــركام 
والصدمة واأللم ورائحة املوت 
ينبثق األمل عندما نرى أبناء 
لبنان يتقاطــرون الى القلب 
الى بيروت العاصمة تختلط 
في وجوههم الدمعة واحلسرة 
والتحــدي، فليســت بيروت 
لألنقــاض بل ولــدت لتكون 
منارة شامخة شموخ األرز، فها 
هم شباب املستقبل يتقاطرون 
لينفضوا الغبار متعالني على 
جراحهــم واضعني اليد باليد 
من الشمال الى اجلنوب ومن 
الغرب الى الشــرق متمسكني 
باألمــل والرجاء، هــؤالء هم 
املســتقبل والوجــه احلقيقي 
للبنــان وهــم قيامــة لبنان، 
وبيروت ســتبقى ست الدنيا 
وستبقى طائر الفينيق وأرزة 

لبنان.
هــزمي  املطــران  وشــدد 
علــى أهميــة ودور لبنــان 

املطران هزمي: األمل ينبثق عندما نرى أبناء لبنان يتقاطرون إلى القلب إلى بيروت تختلط في وجوههم الدمعة واحلسرة والتحدي فبيروت ولدت لتكون منارة شامخة شموخ األرز فيها

ملشاهدة الڤيديو

االربعاء ١٢ اغسطس ٢٠٢٠
09 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

انطالق املنصة الحتاد التعاونيات

محمد راتب

عقد احتاد اجلمعيــات التعاونية اجتماعا 
مشــتركا لعرض الرؤية األولية ملنصة احتاد 
اجلمعيات التعاونية االلكترونية والتي تعتبر 
مشــروعا وطنيا مهما يقوم احتاد اجلمعيات 
بإعداده بالتنسيق مع وزارتي التجارة والشؤون 
وبالتعــاون مــع شــركة «بزنس كونســبت» 
الوطنيــة الرائدة في تكنولوجيــا املعلومات 
واحللول البرمجية حتت شــعار «الشــفافية 
والرقابة الشــعبية». وفي البداية، قال رئيس 
احتــاد اجلمعيات التعاونية فهد الكشــتي إن 
إنشاء املنصة االلكترونية ميثل املرحلة األولى 

من املشــروع والتي تشــمل التطبيق واملوقع 
االلكتروني باإلضافة إلى البرامج املساندة التي 
تسمح للمستخدمني باملراقبة الفورية لألسعار، 
مبينا أن من أهداف هذه املنصة الربط اآللي بني 
املوردين واحتاد اجلمعيات، والربط اآللي بني 
اجلمعيات التعاونية واحتاد اجلمعيات، والرقابة 
اآللية على األسعار من قبل االحتاد، وتسهيل 
الرقابة على األسعار من قبل املواطنني. وأشار 
الكشتي إلى أنه بالفعل مت تشغيل املنصة من 
خالل املوظفني واملراقبني ومتت إضافة جميع 
أســعار االحتاد على التطبيق لتمكن املراقبني 
من التأكد من صحة األسعار في كل اجلمعيات 

التعاونية في الكويت.

الكشتي: تعزيز جهود أجهزة الدولة لتفعيل دور «التعاونيات» في الرقابة

صورة جماعية للمشاركني في االجتماع

«تعاونية سعد العبداهللا» ُتطلق
مهرجان بطاقة العائلة ١٥ اجلاري

محمد راتب

أعلــن رئيــس جلنــة 
املشــتريات فــي جمعيــة 
ســعد العبداهللا التعاونية 
محمــد العنزي عن تنظيم 
مهرجان تسويقي حلاملي 
بطاقة العائلة من املساهمني 
إلــى  بتخفيضــات تصــل 
٨٠٪ علــى أصناف غذائية 
واستهالكية مختارة بعناية 
فائقة، خاصــة التي يكون 
عليها إقبال من املساهمني، 

مشيرا إلى أن املهرجان سينطلق ١٥ اجلاري 
ولغاية ١٩ منه في األسواق املركزية األربعة 
التابعة للجمعية، كما سيتم إطالق مهرجان 
آخــر للعموم ابتداء من ٢٠ اجلاري إلى ٢٦ 

منه بتخفيضات على أكثر 
من ١٠٠ صنف.

العنــزي في  وأوضــح 
تصريح صحافي أن مهرجان 
بطاقة العائلة يعتبر باكورة 
التي  التســويقية  اخلطــة 
وضعتها جلنة املشتريات 
اإلدارة  بتوجيهات مجلس 
فــي تكثيــف املهرجانــات 
والعروضات طــوال العام 
خاصة التي تصب في صالح 
املساهمني باملقام األول، كما 
أن مجلس اإلدارة لم ينس 
أهالــي املنطقة مــن ناحية االســتفادة من 
املهرجانات والعروض، حيث سيتم اإلعالن 
في وقت الحق عن مهرجان تسويقي يستفيد 

منه كل قاطني مدينة سعد العبداهللا.

العنزي: يستمر حتى ١٩ أغسطس بتخفيضات تصل إلى ٨٠٪

محمد العنزي

٤ وفيات و٦٦٨ إصابة جديدة بـ «كورونا».. واألحمدي بالصدارة
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة أمس 
عن تسجيل ٦٦٨ إصابة جديدة 
بڤيروس كورونا املستجد خالل 
الـ ٢٤ ســاعة املاضية ليرتفع 
بذلــك إجمالي عــدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٧٣٠٦٨ 
حالــة، فــي حني مت تســجيل 
٤ حــاالت وفاة إثــر إصابتها 
باملــرض ليصبــح مجمــوع 
الوفيات حتى اليوم ٤٨٦ حالة.
الرســمي  وقــال املتحدث 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
لـــ «كونا» إن من بني احلاالت 

الســابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخــرى قيد البحث 
عن مصدر العــدوى وفحص 
املخالطني لها. وأوضح السند 
أن حــاالت اإلصابــة الـــ ٦٨٨ 
الســابقة تضمنت ٤٣٢ حالة 
ملواطنني كويتيني بنسبة بلغت 
٦٤٫٦٧٪ و٢٣٦ حالــة لغيــر 
الكويتيني بنسبة ٣٥٫٥٥٪، كما 
أن اإلصابات توزعت حســب 
املناطق الصحيــة بواقع ٢١٠ 
حــاالت في منطقــة األحمدي 
الصحية و١٢١ حالة في حولي 
و١١٩ حالــة فــي اجلهراء و١١٢ 

٧٣١ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضيــة ليبلــغ مجموع عدد 
حاالت الشــفاء ٦٤٧٥٩ حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنني 
واملقيمني ملداومــة األخذ بكل 
سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين، واحلرص على تطبيق 
البدني،  التباعد  استراتيجية 
موصيــا بزيــارة احلســابات 
لــوزارة الصحــة  الرســمية 
واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطــالع علــى اإلرشــادات 
والتوصيات، وكل ما من شأنه 
املســاهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.

حالة بالفروانية و١٠٦ حاالت 
في منطقة العاصمة. وبني أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة بلغ 
١١٠ حــاالت، ليصبــح بذلــك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها بالڤيروس 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 
الالزمة ٧٨٢٣ حالة، مشيرا إلى 
أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
بلغ ٣٦٥٨ مسحة ليبلغ مجموع 

الفحوصات ٥٣٩٤٦١ فحصا.
وكانــت وزارة الصحة قد 
أعلنت في وقت ســابق شفاء 

شفاء ٧٣١ حالة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية وإجمالي املتعافني ٦٤٧٥٩

«XENEX» يعقم املستشفيات واألبنية ويبيد اجلراثيم
كشف النقاب عن تطور 
جديــد وواعد فــي مواجهة 
«كوفيــد - ١٩» واجلراثيم 
والڤيروســات القاتلة، بعد 
جناح الدراسات واالختبارات 
الطبية النوعية التي أجرتها 
أكبر املستشفيات األميركية 
على جهــاز «XENEX» على 
مدى نحو عشــر ســنوات، 
فقــد جنحــت االختبــارات 
التي اجريت على هذا اجلهاز 
اخلاص بالتطهير والتعقيم 
واملزود بتكنولوجيا الزينون 
النابضة، باستخدام املوجات 
فوق البنفسجية ذات الطول 
املوجــي املبيــد للجراثيــم 
والڤيروسات عند ٢٠٠-٣١٥ 
نانومتر، بعكس أجهزة بخار 
الزئبق االخرى التي تطهر 
باألشــعة فوق البنفسجية 
ذات الطول املوجي الفردي 

٢٥٣٫٧ نانومتر فقط.
وثبتت فاعليــة اجلهاز 
ضد «كوفيد -١٩» ومتثل أول 
تقنية تطهير لألشعة فوق 
البنفسجية أثبتت فاعليتها 
SARS-) في تعطيل ڤيروس

اجلهاز في الكويت إنه متت 
جتربــة اجلهاز فــي تطهير 
وتعقيم مستشــفى الشيخ 
جابــر األحمد واملستشــفى 
األميــري، مبينــا أن عملية 
التطهير تتم في نطاق الطول 
املوجي املمتد املستخدم في 
جهاز التطهير بخرق جدران 
اخلاليا من الكائنات احلية 
الدقيقــة ويســبب ضــررا 
قاتال لهــا عن طريق عملية 

٢٠ دراســة طبية على مدى 
نحو عشر سنوات من قبل 
مستشــفيات عريقــة وهي 
 Mayo Clinic مستشــفى 
 M.D. Anderson ومستشفى
العريقني بالواليات املتحدة 
والتــي أجمعــت علــى قوة 
وفاعلية جهاز xenex بالقضاء 
علــى أصعــب اجلراثيــم 
املعديــة  والڤيروســات 
املكتسبة في املستشفيات.

النبض العالية والســريعة 
جدا لألشعة فوق البنفسجية 
من الزينون وهذا ما يجعل 
جهاز Xenex فعاال للغاية في 

تقليل احلمل امليكروبي.
وأشــارت إلــى أن جهاز 
xenex يتميز بعدم احتوائه 
على أي مادة سامة أو ضارة 
وهــو آمن للغاية، مشــيرة 
الى أن جودة اجلهاز ثبتت 
وتأكــدت بعد إجــراء نحو 

اجلهاز تطور طبي جديد للحّد من انتشار «كوفيد - ١٩» لكفاءته في القضاء على الڤيروسات

قدرة فائقة على ابادة الڤيروسات واجلراثيمجتربة اجلهاز في مستشفيات الكويت

CoV-٢) (متالزمة االلتهاب 
التنفســي احلاد) املعروف 
أيضــا باســم كوفيــد-١٩، 
وأظهرت النتائج االستثنائية 
انخفاضــا بنســبة ٩٩٫٩٩٪ 
في القضــاء على الڤيروس 
في دقيقتني عند متر واحد 
لألسطح الصلبة و٥ دقائق 

.Nألقنعة التنفس ٩٥
وقالت املجموعة االولى 
للتجارة واملقــاوالت وكيل 

د.عبداهللا السند
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السبيعي يستجوب وزير التربية عن تعيني الوافدين على حساب 
املواطنني وأبناء الكويتيات وإجراءات العام الدراسي أثناء «كورونا»

أخطاءها وتعاملت معها وباتت 
صاحبــة مشــاريع رائدة في 
هذا اخلصوص، إال أننا بدأنا 
متأخــرا لنكتشــف أن احللم 
املوعود ليس إال وهما وفشال 
ال يجب علينا أن نسكت عنه، 
فشــال يلحق الضرر بالهيئة 
التدريســية وخلق بداخلهم 
روح االحبــاط واالســتياء، 
فذلك الفشــل ســيؤدي حتما 
مبســتقبل غامض بالنســبة 
للطلبة والطالبات، فال مناهج 
تواكب التعليم اإللكتروني عن 
بعــد وال اســتعدادات تقنية 
تعزز ذلــك، فاألمر أخطر من 
كونه مجرد بوابة إلكترونية 
يشاهد الطلبة من ورائها معلما 

يتحدث.
ومن أمثلة الفشل والتخبط 
كذلك ما صدر من قرارات تتعلق 
بالتعليم العام واخلاص، أو ما 
تعلق بالرسوم الدراسية في 
املدارس اخلاصة وعدم تدخل 
الوزارة حلماية أولياء األمور 
مــن تســلط بعــض املدارس 
اخلاصة وعدم تسكني الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة والتأخير 
في إصــدار الالئحة الداخلية 
للقانون رقم ٧٦ لســنة ٢٠١٩ 
في شأن اجلامعات احلكومية، 
وكذلك في عدم تسليم البدون 

لشهاداتهم اجلامعية.

الوزير املستجوب كانت في 
آخر الــوزارات حتركا وعمال 
وفــي ســبات عميــق، ومس 
ذلك مستقبل الطلبة كما مس 
اوضاع املعلمني، وال ينبئ هذا 
االمر إال عن فشل أخطر قادم 
مع العام الدراسي املقبل ال يقل 
خطورة عن الفشــل احلالي، 
ولــم يعــد هناك من الســعة 
إلمهال الوزير أكثر مما أمهل 
وال سعة في الترقب أكثر مما 

ترقب اجلميع.
إن الفشل الذي شهدناه من 
بــدء األيام االولى من تطبيق 
التربيــة ملــا أســمته  وزارة 
التعليــم عــن بعــد للمرحلة 
الدراســية، أمــر مخجل حني 
تبــدأ الوزارة في مشــروعها 
التعليمي في ظل نقص وعجز 
كل التقنيــات التــي يفترض 
توفيرها للهيئة التدريســية 
ودومنا خطة توعوية للطلبة 
وأولياء األمور الذين عصفت 
بهــم التصريحــات املتضادة 
واملتناقضة، والتي كشفت زيف 
وأوهام كل تلك التصريحات 
التي استمرت منذ بداية جائحة 
ڤيروس كورونا واالجراءات 
التــي اتخــذت منــذ مــارس 
املاضي، فمنذ أكثر من خمسة 
أشــهر أعلنت الدول خططها 
التعليمية ونفذتها واكتشفت 

الدســتور وقواعــد العدالــة 
واملساواة.

احملور الثاني: الفشل والتخبط 
في اتخاذ القرارات أثناء جائحة 

ڤيروس كورونا:

التربيــة  ملــا كان وزيــر 
ووزيــر التعليــم العالي قد 
تولى منصبه الوزاري مبوجب 
مرسوم أميري رقم: ٢٠١٩/٢٩٠ 
بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ فقد 
ثبت على مــدى فترة توليه 
الوزارة فشــله في إدارة هذه 
الوزارة، فشال ال يخفى على 
أحد وهي الوزارة التي ترتبط 
ابنائنــا الطلبــة  مبســتقبل 
التدريسي  وترتبط باجلهاز 
والتعليمي القائم على حتقيق 
الغايات املنشودة من االرتقاء 
بالتعليم في الكويت، وليس 
أكثــر داللة على هذا الفشــل 
التخبط في اتخــاذ القرارات 
والتــردد وضيــاع اخلطــط 
العمليــة املدروســة، ولــم 
جند منــه اال تصريحات تلو 
األخرى عن الدراسة واإلعداد 
والتخطيط ولكن في الواقع 
لــم يكــن هنــاك شــيء، فقد 
كشــفت ظروف أزمة جائحة 
ڤيــروس كورونــا ومــا ادى 
الى تعطيل مرافق الدولة ان 
وزارة التربية من خالل ادارة 

وأركان وزارته بتنفيذ قرارات 
الــوزراء، وتعاميم  مجلــس 
مجلــس اخلدمــة املدنيــة، 
وما اتفق عليــه داخل جلنة 
التحقيق أحلق ضررا كبيرا 
بالكويتيني وأبناء الكويتيات. 
بــه وزارة  إن مــا تقــوم 
التربية في مكافــأة الوافدين 
حســاب  علــى  وتعيينهــم 
أبناء الوطــن وإغالق الفرص 
الوظيفية أمامهم واملكابرة في 
ذلك دون إدراك خلطورة ذلك 
على حساب املستقبل الوظيفي 
للمواطنني الكويتيني وأبنائهم 
ميثل انتهاكا كبيرا للدستور 
اللذين كفال حقوقا  والقانون 
لكل مواطن ومواطنة منها احلق 
في الوظيفة والعدل واملساواة.
إن النهج املتأصل بوزارة 
التربية يفتح املجال باستقدام 
املعلمني واملعلمات من اخلارج 
وتغليب الوظائف للوافدين 
على حساب املواطنني وأبنائهم 
ومن بعدهم للخليجيني وما 
يسمى باملقيمني بصورة غير 
قانونية (البدون) أمر ال ميكن 
الســكوت عنه مما يســتلزم 
مساءلة وزير التربية بصفته 
عن هذا اإلخالل اجلسيم وعدم 
االلتــزام بتعليمــات مجلس 
تعاميــم  وكذلــك  الــوزراء 
اخلدمة املدنية، وقبلها مخالفة 

الرابع، ومت اســتدعاء السيد 
وزير التربية وقيادات الوزارة 
واالستماع لهم عن املعوقات 
التــي تواجههــم، ومــن باب 
التعاون قامت اللجنة بتذليل 
تلك الصعاب واملعوقات، إال 
أن تراخي الوزير املستجوب 

بذلــك إال أنــه مياطــل بفتح 
الكويتيني  املجال لتوظيــف 
وأبناء الكويتيات، ورغم أن 
مجلس األمة قد شــكل جلنة 
للتحقيــق في بحث معوقات 
عدم توظيف أبناء الكويتيات 
في بداية دور االنعقاد احلالي 

ممــا أدى إلــى مزاحمتهم في 
الوظائــف من قبل الوافدين، 
وهذا ما استمرت عليه الوزارة 
منــذ ســنوات حتــى وقتنا 

احلاضر.
الوزيــر  نبهنــا  وقــد 
املستجوب مرة تلو األخرى 

سامح عبداحلفيظ

النائــب احلميــدي  قــدم 
الســبيعي أمس اســتجوابا 
التربيــة والتعليــم  لوزيــر 
العالي د.سعود احلربي جاء 
فــي محوريــن. وجــاء نص 
االستجواب كالتالي: باالستناد 
إلى املادة (١٠٠) من الدستور 
واملــادة (١٣٣) مــن الالئحــة 
الداخلية ملجلس األمة، أتقدم 
بهــذا االســتجواب إلى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 

بصفته.
احملور األول: تعيني الوافدين 
وعدم االلتزام بقرارات مجلس 

الوزراء واخلدمة املدنية بشأن 
أولوية التعيني: 

صدر املرسوم رقم ١٧ لسنة 
٢٠١٧ في شــأن نظام اخلدمة 
املدنيــة والتعميــم رقم (٣) 
لســنة ٢٠١٧ بشــأن أولويــة 
التعيني، حيث يشترط فيمن 
يعني في إحدى الوظائف أن 
يكون كويتي اجلنسية، فإن 
لم يوجد فتكــون األفضلية 
ألبنــاء غيــر الكويتيــني من 
أم كويتيــة ثم ألبنــاء البالد 
العربية. وقد تراخت وزارة 
التربية في توظيف الكويتيني 
أو توظيــف أبناء الكويتيات 

قدم مساءلته في محورين أمس إلى رئيس مجلس األمة 

احلميدي السبيعي 

احملور األول: تعيني الوافدين وعدم االلتزام بقرارات مجلس الوزراء واخلدمة املدنية بشأن أولوية التعيني

٭ التراخي في توظيف الكويتيني أو أبناء الكويتيات ما أدى إلى مزاحمتهم من قبل الوافدين

٭ نبهنا الوزير املستجوب إال  أنه مياطل في فتح املجال لتوظيف الكويتيني وأبناء الكويتيات

٭ التراخي في تنفيذ قرارات احلكومة واخلدمة املدنية أحلق ضررًا كبيرًا بالكويتيني وأبناء الكويتيات 

٭ ما تقوم به الوزارة مبكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن ميثل انتهاكًا للدستور

٭ النهج املتأصل بوزارة التربية يفتح املجال الستقدام املعلمني واملعلمات من اخلارج 
وتغليب الوظائف للوافدين على حساب املواطنني وهو أمر ال ميكن السكوت عنه

احملور الثاني: الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة ڤيروس كورونا

٭ لم جند من الوزير إال تصريحات عن الدراسة واإلعداد والتخطيط لكن في الواقع لم يكن هناك شيء

٭ لم يعد هناك من السعة إلمهال الوزير أكثر مما أمهل وال سعة في الترقب أكثر مما ترقب اجلميع

٭ الفشل الذي شهدناه من بدء األيام األولى من تطبيق الوزارة ملا أسمته التعليم عن ُبعد 
أمر مخجل حني تبدأ الوزارة مبشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات

٭ عدم تدخل وزارة التربية حلماية أولياء أمور الطلبة من تسلط بعض املدارس اخلاصة

٭ عدم تسكني الوظائف اإلشرافية الشاغرة وعدم تسليم البدون لشهاداتهم اجلامعية

«املرأة واألسرة»: صيغة توافقية مع احلكومة 
بشأن تعديالت «مكافحة العنف األسري»

سلطان العبدان

توصلت لجنة المرأة واألسرة إلى 
صيغــة توافقية نهائية مــع الجانب 
الحكومي لالقتراح بقانون في شــأن 
مكافحة العنف األسري ودور المجلس 
األعلى لألســرة والذي وافق المجلس 
علــى مداولته األولى خالل جلســة ٥ 

أغسطس الجاري. 

وقالــت رئيســة اللجنــة النائبــة 
صفاء الهاشــم فــي تصريح صحافي 
بمجلــس األمة عقب اجتمــاع اللجنة 
الــذي عقد أمــس، إن اللجنة توصلت 
إلى تلك الصيغة مع الجانب الحكومي 
ممثــال بوزير العــدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلســالمية د.فهد العفاسي 
ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون 

االقتصادية مريم العقيل. 

وأكــدت أن هــذا القانــون يتضمن 
تشــديد العقوبات لحمايــة المعتدى 
عليه ســواء األم أو األب أو األخت أو 
الجدة أو الخالة. وأضافت الهاشــم أن 
وزيري العدل والشــؤون كان لديهما 
العديد من التعديالت على بعض مواد 
قانــون مكافحة العنف األســري فيما 
يخــص من يملك الضبطية القضائية 
أومن يبلغ عن حاالت العنف األسري 

ومنح صالحيات أكبر للمجلس األعلى 
لألسرة باإلضافة إلى بعض التعديالت.
ارتــأت  أنهــا  الهاشــم  وبينــت 
شــخصيا منــح صالحيــة الضبطية 
الشــؤون كمــا  القضائيــة لوزيــرة 
الحال في صالحيات الضبطية القضائية 
للعامليــن في هيئة القوى العاملة أو 
الهيئــة العامة للبيئــة أو صالحيات 

الضبطية لدى وزارة التجارة.

د.فهد العفاسي وأركان وزارته خالل االجتماع ملشاهدة الڤيديوصفاء الهاشم ومحمد الدالل خالل اجتماع جلنة املرأة واألسرة

السويط يستفسر عن أصول «املوانئ» في «احلرة»
وجه النائب ثامر السويط 
سؤاال إلى وزير الدولة لشؤون 
الدولــة  الخدمــات ووزيــر 
لشؤون مجلس األمة مبارك 
الحريــص قال فــي مقدمته 
إنه استنادا إلى قرار مجلس 
الوزراء بشأن استعادة أصول 
مؤسســة الموانئ الكويتية 
في المنطقة التجارية الحرة 
والذي نص على الموافقة على 
تعديــل الحــدود الجغرافية 
للمنطقة التجارية الحرة في 
منطقة الشويخ والموضحة 
بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١٢ 
لســنة ١٩٩٧ بإنشاء منطقة 
حرة بميناء الشويخ، وذلك 
باستقطاع القسائم التي تدخل 
ضمن المرحلة األولى والثالثة 
وإعادتها إلى مؤسسة الموانئ 

عــام المؤسســة المؤرخ في 
م  (م  بمرجــع   ٢٠١٩/٦/٢٥
ك/٤٦١٦/١) الموجه إلى مدير 
عام الهيئة العامة للصناعة، 
والــذي تضمن أن اســتمرار 
تشــغيل المصانع المذكورة 
يمثــل ضــرورة اقتصاديــة 
الغذائــي  متعلقــة باألمــن 
والنشاط االقتصادي بالدولة، 
حيــث باشــرت المؤسســة 
توفيــر قســائم بديلــة عن 
الحاليــة خــارج  القســائم 
أراضي ميناء الشويخ وفقا 
لإلجراءات المتبعة لدى الهيئة 
التي ســيتم منحها إلى تلك 
المصانــع التخاذ اإلجراءات 
من المؤسسة لتنفيذ خطتها 
االســتراتيجية بمــا يحقــق 
وطالــب  العــام.  الصالــح 

لتنفيذ قرار مجلس الوزراء 
بشــأن اســتعادة أصــول 
مؤسســة الموانئ الكويتية 
في المنطقة التجارية الحرة 
والقــرار رقــم (١٩٩٧/٥١٢)، 
إذا كانت اإلجابة بالنفي فما 

معوقات تنفيذهما؟
٤ ـ هــل تم تجديد أي عقود 
لتلــك المصانــع؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب فما األساس 
القانوني للتجديد ومبرراته 
رغــم التوصية بنقــل تلك 
المصانع، وما المدة الزمنية 

لتلك العقود؟
٥ ـ هل منحت تلك المصانع 
وبالمســاواة قسائم بديلة؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
يرجــى بيــان مــكان هــذه 

القسائم البديلة.

بتزويده وإفادته باآلتي: ١ـ  هل 
اتخذتم أي إجراء أو أصدرتم 
أي قرار بشأن ما تضمنه كتاب 
مدير عام مؤسســة الموانئ 
الكويتية الموجه لمدير عام 
الهيئة العامة للصناعة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 
المستندات ذات الصلة، وإذا 
كانــت اإلجابــة بالنفــي فما 

األسباب؟
٢ ـ هل المصانع التي يجب 
نقلها مازالت داخل الحدود 
إذا  الجغرافية للمؤسســة؟ 
كانت اإلجابة باإليجاب فما 
األســباب، وهل تسبب بقاء 
تلك المصانع في عدم تنفيذ 

استراتيجية المؤسسة؟
٣ ـ هــل اتخــذت إجــراءات 

ثامر السويط

الكويتية وتتولى المؤسسة 
التنسيق مع بلدية الكويتية 
والجهات التي تراها مناسبة 
التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو 
تثبيت هذه القسائم من ضمن 
أصولها. ووفقا لكتاب مدير 

املال يسأل عن توفير ٥ آالف عامل 
لتنفيذ برنامج عن مياه الشرب 

قدم النائــب د.بدر املال 
ســؤاال الى وزير الشؤون 
االجتماعية ووزير الدولة 
للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل جــاء فيه: تداولت 
وســائل االعالم خبر قيام 
الهيئة العامة للبيئة بإرسال 
كتاب مؤرخ في ٢٠١٧/٣/٢٨ 
الى مدير عام الهيئة العامة 
للقوى العاملة بتوفير عمالة 
عددها ٥٠٠٠ عامل الحدى 
الشركات لتنفيذ البرنامج 
الوطني الدارة مياه الشرب 

واحملافظة عليها.
وطالب د.املال تزويده باآلتي:

١ ـ هل حصلت الشركة املذكورة في كتاب 
مدير عام الهيئة العامة للبيئة على مناقصة 
لهــذا البرنامج؟ مع تزويدي باملســتندات 

الدالة على ذلك.
٢ـ  كيفية تقدير احتياج الشركة لهذا العدد 

من العمالة، مــع تزويدي 
باملستندات الدالة على ذلك.

٣ـ  ما السند القانوني لقيام 
الهيئة العامــة للبيئة في 

تقدير هذا االحتياج؟
٤ـ  هل يعتبر هذا الكتاب هو 
احلالة الوحيدة الواردة من 
الهيئة العامة للبيئة ام ان 
هناك كتبا اخرى لشركات 
اخرى في فترة ســابقة او 
الحقة على هذا الكتاب؟ مع 
تزويدي باملستندات الدالة 

على ذلك.
٥ـ  كم عدد العمالة التي مت توريدها مبوجب 
هذا الكتاب املرسل في الهيئة العامة للبيئة 

لهيئة القوى العاملة؟
٦ ـ هل مت اجراء اي حتقيق في شــأن قيام 
الهيئــة العامــة للبيئة بإرســال مثل هذه 
الكتــب؟ مــع تزويدنا باملســتندات الدالة 

على ذلك.

استفسر عن وجود املناقصة من عدمه

د.بدر املال

الشطي: زيادة ميزانية اجلامعة 
والتطبيقي الستيعاب الطلبة

النائــب خالــد  قــدم 
الشــطي اقتراحــا برغبة 
جــاء فيه: حيث انه تقرر 
استكمال الفصل الدراسي 
الدراســي  الثانــي للعام 
الحالــي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فــي 
كل مــن جامعــة الكويت 
والهيئــة العامة للتعليم 
والتدريــب  التطبيقــي 
عبــر منصــات التعليــم 
عن ُبعــد، وبما ان معظم 
اعضــاء هيئــة التدريس 
والطلبة مســتجدون في 

اســتخدام هــذه المنصــات التعليمية، 
وبذلك قد يضطر العديد من الطلبة الى 
االنســحاب من بعــض او كل مقرراتهم 
في هذا الفصل الدراسي، ألسباب تقنية 
او عوامل شخصية مرجح معالجتها في 
االسابيع القادمة، لذلك يفترض ان تستعد 
الجامعة والهيئة الستيعاب هذه الحاالت 

المنظــورة فــي الفصــل 
الدراسي الصيفي القادم، 
وعليــه اتقــدم باالقتراح 
برغبــة التالــي: ان تزيد 
كل مــن جامعــة الكويت 
والهيئــة العامة للتعليم 
والتدريــب  التطبيقــي 
الميزانيــة المخصصــة 
للفصل الدراسي الصيفي 
للعــام الدراســي الحالي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ حتى تتمكنا 
مــن اســتيعاب حــاالت 
انسحاب الطلبة المتوقعة 
من المقررات الدراسية بالفصل الدراسي 
الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك من 
خالل السماح لكل منهما باستثمار الفائض 
في ميزانيتهما الناتج عن تخفيف وتجميد 
العمــل واالنشــطة في معظــم قطاعات 
ومؤسســات الدولــة منذ بدايــة جائحة 

«كوفيد ـ ١٩».

اقترح تفعيلها في الفصل الدراسي احلالي

خالد الشطي

طلب تزويده باإلجراءات أو القرارات الصادرة بذلك
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الغامن: تسلمت استجوابًا من السبيعي للحربي وأدرج على جدول أول جلسة

أعلن رئيس مجلــس األمة مرزوق الغامن 
تسلمه رسميا استجوابا من النائب احلميدي 
الســبيعي إلى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.سعود احلربي مكونا من محورين.

وأضاف الغامن في تصريح صحافي مبجلس 
األمة أمس أن االســتجواب سيدرج على أول 

جلســة قادمة، مبينا أنه وفقا للمادة ١٣٥ من 
الالئحة الداخلية مت إبالغ سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ووزير التربية 

بهذا االستجواب.
وأوضح الغامن أنه يحق للوزير التأجيل 
في اجللســة القادمة ألنه لم تســتكمل املدة 

الالئحية املطلوبة وهي أربعة عشر يوما، أو 
مناقشة االستجواب إن رغب في ذلك.

مــن جانب آخر، اســتقبل الرئيس الغامن 
في مكتبه أمس وفدا من جمعية احملاســبني 
واملراجعني الكويتية برئاسة الرئيس الفخري 
للجمعية يوســف العثمــان ورئيس مجلس 

اإلدارة فيصل الطبيخ.
وضم وفــد اجلمعية كال من نائب رئيس 
مجلس اإلدارة راشــد الهطالني، وأمني السر 
صبــاح اجلالوي، وأمــني الصندوق عبداهللا 
الكندري، وعضوي مجلــس اإلدارة عبداهللا 
العيســى وفهــد العازمــي، ورئيــس اللجنة 

االستشارية لهيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
مجلــس التعاون اخلليجي د. فالح العازمي، 
ورئيس جلنة مراقبي احلسابات علي عويد 
العنزي ومقرر جلنة مراقبي احلسابات د.ناصر 
العنزي، ورئيس مجلس اإلدارة السابق صقر 

احليص.

استقبل وفداً من جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ووفد جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية

الكندري: الوثيقة االقتصادية دخلت حيز التنفيذ.. وسأطرح الثقة بالشيتان
أكد النائب فيصل الكندري 
دخول الوثيقة االقتصادية حيز 
التنفيــذ من خــالل مخاطبات 
رسمية أرسلت من وزارة املالية 
إلى عدد من اجلهات احلكومية، 
والتي أثبتت أن الوثيقة ليست 
مجــرد أفكار كمــا يدعي وزير 

املالية.
وقال الكندري في تصريح 
مبجلس األمة أمس «إنه سيوافق 
على طلب طــرح الثقة بوزير 
املالية براك الشــيتان وسيبني 
للشــعب الكويتي سبب تغير 
موقفــه عمــا كان عليــه فــي 

االستجواب السابق».
وأوضح انه في االستجواب 
األول للشــيتان منــح الوزير 
الثقة بعد إقراره بعدم املساس 
بجيب املواطن، مضيفا «عندما 
كنت عضوا باللجنة املالية في 
مجلس ٢٠١٣ وقفت ضد الوثيقة 
االقتصادية ورفضت املشروع 
احلكومي واملقترح النيابي وأنا 

املقترحة على مشروع امليزانية 
وذكــر فــي البنــد األول عــدم 
التعــرض حلقــوق املواطنني 
«رواتب وأجــور»، لكن اليوم 
الوثيقــة االقتصادية  دخلــت 
حيــز التنفيــذ وذلك من خالل 
مخاطبات رسمية وكتب أرسلت 

الى اجلهات احلكومية.
وأوضــح ان الكتب التي مت 
ارســالها للجهــات احلكومية 
تطالب باقتراحات من كل جهة 
على حدة مــع األداة القانونية 
املناسبة للعمل على تنفيذها، 
األداة  إلــى أن طلــب  مشــيرا 
القانونية يعد توجها للمساس 

بجيوب املواطنني.
وقــال الكنــدري إننــي مع 
الوزير في عدم املساس بالباب 
األول ولكننــي لســت معه في 
تطبيق الوثيقة االقتصادية التي 
خرجت مــن وزارة املالية الى 
مجلس الوزراء، ليبدأ التفعيل 
مــن خــالل بعــض اخلطابات 

أن هناك عالجا سياحيا، مشيرا 
إلى انه يدعم هذا التوجه حال مت 
توفير البديل أو الفرق الطبية 
الالزمة للعالج في الداخل بدال 

من الذهاب للخارج.
وتساءل «هل بدأت احلكومة 
في خطوات حتويل مستشفى 
جابــر إلــى مستشــفى يغني 
عــن العالج في اخلــارج حتى 
نســتطيع تخفيــض ميزانية 

العالج باخلارج؟».
الكندري قيام  واســتغرب 
وزير املالية بالبدء في تطبيق 
الوثيقة االقتصادية، مشيرا إلى 
أن الكتاب املرســل الى مجلس 
الوزراء يتضمن أنه يسترشد 
بخطاب صاحب السمو، حفظه 

اهللا وأعاده ساملا إلى وطنه.
وبني الكندري أن وزير املالية 
ينظر إلى خطاب صاحب السمو 
بعني واحدة في حني أنه تضمن 
تنويع مصادر الدخل وإصالحات 
اقتصادية، متســائال «أين هي 

الرجوع إلى املجلس كما حصل 
في رفع أسعار البنزين.

وأضاف أن قرارات الوثيقة 
االقتصاديــة ســتمس جيوب 
املواطنني، مشيرا إلى تصريح 
سابق لسمو رئيس الوزراء بأنه 
«سيأتينا يوم لن نستطيع دفع 

رواتب املواطنني».
واعتبر الكندري أن كل من 
يصوت مبنــح الثقــة للوزير 
فإنــه يعطــي احلكومــة صكا 
ضد املواطن، مستغربا تطرق 
الوثيقــة إلى االســتغناء فقط 
عــن ٣٠٪ مــن الوافديــن فــي 
اجلهات احلكومية في الوثيقة 
االقتصادية بعد أن كانت ٧٠٪ 
علــى الرغم مــن البطالة التي 

يعاني منها أبناء البلد.
وقال الكندري «طالبنا منذ 
سنوات بضرورة تنويع مصادر 
الدخل وفــرض الضريبة على 
التجار وحتويالت الوافدين التي 
وصلت للمليارات»، مؤكدا أنه 

لوزارة الكهرباء واملاء بشأن رفع 
رسوم الكهرباء على املواطنني 
والتي كان موقفي منها معروفا 

في املجلس السابق.
وأضاف أن الوزارة أرسلت 
كتابا إلى الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة تطلب فيه اقتراحات 
لتعديل قانون الهيئة وتخفيف 
الضغط علــى امليزانية العامة 
للدولة، مؤكدا انه «بهذه احلالة 
ال يستطيع منح الثقة للوزير 
على الرغم من منحه الثقة في 

االستجواب السابق».
الكنــدري أن هــذه  وأكــد 
اخلطابات جتمد كافة الترقيات 
والزيادات السنوية لكل اجلهات 
احلكومية واملستقلة، إضافة إلى 
دراسة تخفيض نسبة ٥٪ من 
مشاركة احلكومة في التأمينات 
االجتماعية ما سيرفع النسبة 

على املواطن إلى ١٠٪.
وتابع: إن الوثيقة تتضمن 
تخفيض العالج باخلارج بحجة 

خطتك في تنويع مصادر الدخل 
قبل الذهاب إلى جيب املواطن؟».
الكنــدري متســائال  وزاد 
«هــل طلــب وزيــر املالية من 
هيئــة االســتثمار والتأمينات 
وهيئة الشراكة خططا لزيادة 
إيرادات الدولة بدال من اللجوء 
إلى جيب املواطن؟»، معربا عن 
عدم ثقته في احلكومة استنادا 
إلى إخفاقات متكــررة في هذا 

اجلانب.
وأشــار إلــى أن احلكومــة 
قدمت الوثيقة االقتصادية في 
املجلس السابق ومت جتميدها، 
لتتخذ قرارات في الصيف بزيادة 
أسعار البنزين، معتبرا أن «ما 
يحصل اليوم تكرار ملا حصل 

في السابق».
وأكد الكنــدري أن الوثيقة 
االقتصادية ال حتتاج إلى قوانني 
يجب أن تصدر من مجلس األمة، 
وإمنا قرارات يستطيع أي وزير 
اتخاذها بشكل مباشر من دون 

ضد الوثيقة وليس ضد شخص 
الوزير. وأضاف أن املواطن يئن 
من االلتزامات الكبيرة في ظل 
تلــك الظــروف وأن الوزير لم 

يلتفت لتلك املعاناة.
الكندري توجه  واستغرب 
الوزير الشيتان إلى تنفيذ هذه 
الوثيقة رغــم أن وزراء املالية 
الســابقني لم يرفعــوا الوثيقة 

إلى مجلس الوزراء.

فيصل الكندري

بار بقسمي في الذود عن مصالح 
الشعب وأمواله».

وأكــد الكنــدري أن الوزير 
الشيتان أقر بعدم املساس بجيب 
املواطــن في كتاب ارســله الى 
رئيس مجلــس األمة في مايو 
املاضي وأرفق فيه التعديالت 

ملشاهدة الڤيديو
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ألول مرة في الكويت

العدساني: طرح الثقة بـ«املالية» واجب
النائــب ريــاض  اعتبــر 
الثقــة  العدســاني أن طــرح 
بوزير املالية براك الشــيتان 
في جلسة غد الثالثاء أصبح 
واجبــا بعد أن ثبت من خالل 
مخاطباته جلهات الدولة عزمه 
على املساس بجيوب املواطنني.

وقال العدساني في تصريح 
صحافي مبجلس األمة أمس، 
إن وزير املالية براك الشيتان 
نفى في اســتجوابه األول في 
شــهر مايو املاضي أن يكون 
هناك مساس بحقوق املوظفني 

بالوثيقــة االقتصادية، ولكنه وثق هذا 
األمر في اســتجوابه الثانــي. ووصف 
العدساني الوثيقة االقتصادية بـ «وثيقة 

الدمار» التي قدمها الوزير في شهر يونيو املاضي 
متضمنة املساس بالرواتب واألجور واخلصخصة 
لفائــدة التجار على حســاب املصلحة العامة، 
مضيفا أنــه وجه خطابات معتمدة من مجلس 
الوزراء إلى اجلهات الرسمية ويقول إنها أفكار. 
وقــال «إذا كان الوزير يدعــي أنها أفكار فنؤكد 
أنها أفكار اقتصادية مسمومة» مستدركا بالقول 
«إال أنها قــرارات فعلية بتجميــد كل الزيادات 
السنوية والترقيات وهذا قرار مخالف وجائر 
وظالم». وتساءل العدساني «ما ذنب املوظف أن 
ينتقص من راتبه؟ وملاذا لم يذهب إلى القسائم 

الصناعية أو الشركات من أجل 
زيادة اإليرادات واجته مباشرة 
للمواطن املسكني؟». وأكد أن 
هيئة األشخاص ذوي اإلعاقة 
لم تســلم من قرارات الوزير 
الذي يريد تقليص ميزانيتها 
باإلضافــة إلى رفع الرســوم 
علــى االســتهالك الكهربائي، 
مــا ســيؤدي إلــى اإلضــرار 
بالطبقــة الوســطى وزيــادة 
األعباء املالية على املواطنني 
واملساس بجيوبهم ورواتبهم 
ومستحقاتهم وكذلك حقوقهم.

واعتبر أن وزير املالية يريد 
املساس بدعم العمالة الوطنية 
بالقطاع اخلاص األمر الذي يؤثر 
بشكل مباشــر على املواطنني. وأكد العدساني 
أن مســطرته كانــت واحدة، موضحــا انه قدم 
استجوابا لرئيس الوزراء السابق عندما قال إن 
دولة الرفاه لن تستمر، وكذلك لوح باستجواب 
أدى التخــاذ وزير املالية الســابق قرارا بوقف 
الوثيقة االقتصادية. وأضاف أنه استجوب وزير 
املالية األسبق د.نايف احلجرف عندما صرح عن 
موضوع الضرائب، وأخيرا الوزيرة مرمي العقيل 
عندما كانت وزيــرة للمالية بالوكالة وأوقفت 
الوثيقة االقتصادية عندما هددها باالستجواب، 
مؤكدا أن الوزير الشيتان ال يختلف عن هؤالء.

الصالح يطالب وزير املالية بتحمل مسؤولية 
مخاطبات تنفيذ الوثيقة االقتصادية.. أو االستقالة

دعا النائب خليل الصالح 
وزيــر املالية براك الشــيتان 
إلــى االســتقالة علــى خلفية 
املخاطبــات املوجهة ملختلف 
اجلهات في الدولة والتي تطلب 
اقتراح إجراءات لتنفيذ الوثيقة 
االقتصادية دون الرجوع الى 

مجلس األمة.
وقال الصالح في تصريح 
صحافي مبجلس األمة «نحن 
أمام الساعة احلقيقية لكشف 
الغطاء عن مسرحية تضليل 
الــرأي العام والتــي بدأت من 
وزير املالية وستنتهي بقاعة 

عبداهللا السالم».
وبني أنه كان أحد الداعمني 
للوزيــر فــي اجلولــة األولى 
أن  لالســجواب ولكــن بعــد 
وصلتــه املســتندات أصبــح 

ضمن األعضاء العشرة املوقعني 
علــى طلب طرح الثقة بوزير 

املالية».
أن  الصالــح  ورأى 
اإلجــراءات احلكومية ترتكز 
علــى االنقضــاض على جيب 
املواطن بدال مــن التفكير في 
بدائل أخــرى لزيــادة الدخل 
في الدولــة، الفتا الى أن هذه 
السياســة واضحة من خالل 
املخاطبات املوجهة من وزارة 
املالية لكل اجلهات احلكومية 
والتي تتضمن جتميد املكافآت 
وزيادة الرسوم على اخلدمات 

وزيادة األسعار.
واعتبر أن ما يتم هو سحق 
للمواطن البسيط وذوي الدخل 
احملدود الذين سيتأثرون كثيرا 
بهذه اإلجراءات، معلنا رفضه 

التوجــه إلــى جيــب املواطن 
البســيط وعــدم البحــث عن 
بدائــل أخــرى ومــن ضمنها 
فرض الضرائب على حتويالت 

الوافدين.
وطالب الصالح احلكومة 
ممثلة بوزير املالية بأن تتحلى 
بالشجاعة وتعترف في جلسة 
الغد بتلك املخاطبات وتتحمل 

املسؤولية عنها.
واختتم الصالح تصريحه 
بالقول «أتكلم بضميري احلي 
ومطمئــن مبــا بريــت به من 
قســمي وأقول أن هذا الوزير 
خطر على الشــعب من خالل 
توجهاته، وسياسيا أقول لك يا 
وزير املالية ارحل من هذا املكان 
أو انهض واعلن مســؤوليتك 

عن هذه املخاطبات».

تبرير وزير املالية ما تضمنته 
هــذه املخاطبــات بأنها مجرد 

أفكار.
وأوضح الصالح أن الوثيقة 
االقتصادية نوقشــت وتقرر 
استعجال إصدارها من الوزراء، 
معتبرا أن املخاطبات الرسمية 
حتتــاج إلــى وقفــة حقيقية 
ومصارحة مع النواب والشعب 

الكويتي.
إلــى أن صيغــة  ولفــت 
املخاطبات التي متت تتضمن 
طلب اقتراح األدوات التشريعية 
لتطبيق اإلجراءات الواردة فيها 
التنفيذيــة دون  أو األدوات 
الرجوع إلى مجلس األمة، مع 
طلب االستعجال بالرد خالل 

فترة أسبوع أو أسبوعني.
واستغرب االستعجال في 

خليل الصالح

على يقني بأن هناك تدليســا 
وتضليال للرأي العام مستطردا 
بالقول «لذلك ســجلت اسمي 
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اللجنة املالية ترجئ التصويت على تعديالت
 «احتياطي األجيال» إلى األحد املقبل

املاليــة  الشــؤون  أرجــأت جلنــة 
واالقتصادية في اجتماعها امس التصويت 
على مشــروع القانون اخلاص بتعديل 
مرسوم رقم ١٠٦/١٩٧٦ في شأن احتياطي 

األجيال القادمة، إلى األحد املقبل.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء 
الهاشــم في تصريح عقب االجتماع إن 
مشــروع القانون يتكون مــن مادتني، 
تتعلق األولى بإيقاف التحويل من حساب 
االحتياطي إلى حساب األجيال القادمة 
في حالة وجود عجز مثل احلاصل حاليا 

نتيجة تداعيات وباء كورونا، الفتة إلى 
وجــود بعض اخلالفات بــني احلكومة 

واللجنة على صياغة املادة.
وأوضحت أن املادة الثانية تشير إلى 
عدم جواز السحب إطالقا من احتياطي 
االجيال القادمة، مضيفة أن «هذه نقطة 
كانت مثار اهتمام اللجنة من جهة عدم 
مالحظــة جديــة من احلكومــة لوضع 
برنامــج ملعاجلة االختــالالت الهيكلية 
في االقتصاد وعجز االحتياطي نتيجة 
تهالك إداري ومالي على مدى ســنوات 

طويلة». وأكدت أن هذا التعديل يفترض 
أن يتزامن مع تعديل املادة ٨ من القانون 
رقــم ٣١/١٩٧٨ واخلــاص بقواعد إعداد 
امليزانية العامة، كاشفة عن االتفاق مع 
احلكومــة على تعديل تلك املادة بعدما 
يتــم التصويت يوم األحــد املقبل على 

تعديالت «االحتياطي العام».
مــن جانب آخــر، قالت الهاشــم إن 
«اســتمرار عجز امليزانية سبب غضبا 
شعبيا عارما، ورغم ذلك جاءت احلكومة 
بالوثيقــة االقتصاديــة لتقصــم ظهــر 

املواطن، مؤكدة رفضها أي مبادرات في 
هذا اجلانب». وأضافت «املواطن مستعد 
يعطيكم عيونه لكن إن رأى حتسنا في 
اخلدمات»، مطالبة سمو الرئيس بإجراء 
إصالحات فــي فريقه احلكومي ليكون 
في مستوى تطلعات الشعب الكويتي.

واعتبرت الهاشم أن وزيري املالية 
والتربيــة ميثالن عائقــا أمام احلكومة 
ملواجهة التحديات، مطالبة بتغيير كل 
وزير فشــل في أداء دوره خالل الفترة 

األخيرة.

براك الشيتان واركان وزارته أثناء اجتماع اللجنة املالية ملشاهدة الڤيديوصفاء الهاشم وماجد املطيري 

رياض العدساني

الشيتان يؤكد: ال مساس بجيب املواطن
جــدد وزير املاليــة براك 
عــدم  تأكيــده  الشــيتان 
املساس بحقوق املوظفني أو 
املواطنني من خــالل الوثيقة 
االقتصاديــة، مبينا أن ما مت 
تداولــه من خطابــات مجرد 
أفكار ورؤى جاءت بناء على 
تكليف مجلس الوزراء لوزارة 
املالية بالتنسيق مع اجلهات 
احلكوميــة. وقال الشــيتان، 
عقب حضوره اجتماع اللجنة 
املالية امس، ان اللجنة ناقشت 
تعديل قانون رقم ١٠٦ لسنة 

١٩٧٦ بشأن احتياطي األجيال القادمة، 
مبينا أن هذا التعديل سيسهم في تقليص 
العجز الــذي يظهر في ميزانية الدولة 

كل ســنة مالية. وأضاف أنه مت تغيير مفهوم 
االستقطاع « فبدال من أن يكون االستقطاع من 
إيرادات الدولة املقدرة سيكون االستقطاع إذا 
حــدث فائض في امليزانية في نهاية كل ســنة 
مالية وسيستقطع لصالح صندوق األجيال».
وبني أنه إذا لم يكن هناك فائض فلن يكون 
هناك اســتقطاع، مضيفا أن هــذا أحد احللول 
التي قدمتها وزارة املالية للجنة املالية ملعاجلة 

امليزانية وتخفيض العجز في امليزانية.
مــن جانب آخر، قال الشــيتان إن وســائل 
التواصل االجتماعــي تداولت أمس مخاطبات 

صدرت من وزارة املالية إلى 
جميــع اجلهــات احلكومية، 
موضحا أن هــذه املخاطبات 
قــرار  علــى  بنــاء  جــاءت 
الــوزراء بتكليــف  مجلــس 
وزارة املالية بالتنســيق مع 
اجلهــات احلكومية. وبني أن 
هذا التنســيق هو للنظر في 
مقترحــات تلــك اجلهات، كل 
وزارة فيما يخصها، مؤكدا أن 
هذه املخاطبات عبارة عن أفكار 
ومقترحات مقدمة إلى اجلهات 
احلكومية ولم تتخذ أي قرارات 
بشأنها داخل مجلس الوزراء 
ولم ترفــع مشــاريع بقوانني 
إلى مجلس األمة بشأنها. وأكد 
الوزير الشيتان أنه ال مساس بجيب املواطن وال 
بحقوق املوظفني، موضحا أن احلكومة قدمت 
مشروعا بقانون في شأن امليزانية العامة لعام 
٢٠٢٠ـ  ٢٠٢١ إلى مجلس األمة ويناقش في جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية. وبني 
أنــه من أهم النقاط املذكورة فــي هذا القانون 
هو عدم التعرض حلقوق املوظفني والعاملني، 
مؤكدا أن هذه الوثيقة هي مقترحات وأفكار ولن 
متس جيوب املواطنني أو املوظفني «ومستمرون 
في نهج احلكومة مبكافحة الفســاد ودميومة 

املؤسسات ورفاه املواطنني».

براك الشيتان

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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«اإلقامة»: القانون اجلديد سيدخل حيز التنفيذ
 فور نشره في اجلريدة الرسمية

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

أكد مصدر امني ان قانون 
اإلقامة اجلديد سيدخل حيز 
التنفيــذ مبجرد نشــره في 
اجلريــدة الرســمية، الفتــا 
الى ان من بني مواد القانون 

وأبنائها األجانب شــرط اال 
يكون اي منهم يعمل في جهة 
حكومية او غير حكومية وأال 
تكون الكويتية حصلت على 
اجلنسية بالتبعية لزواجها 
من كويتــي، إلى جانب عدم 
جواز إقامــة العامل املنزلي 

آخر. وأشار املصدر الى ان 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
بصدد رفض منح تصاريح 
عمل للعمالة الهامشية ومن 
جتاوز الـ ٦٠ عاما باعتبار 
ان تصريــح العمل يترتب 

عليه عمل إقامة.

خــارج البالد مــدة تتجاوز 
الـ ٤ اشهر بدال عن ٦ اشهر.

على صعيد آخر، قال املصدر 
انــه لم يرد حتى اآلن قرار 
بوقف جتديد إقامات املادة 
٢٢ لألب واألم واحلماة وأن 
التجديد سار حتى إشعار 

يتضمن جواز منح املستثمرين إقامة لـ١٠ سنوات وعدم بقاء العامل املنزلي ألكثر من ٤ أشهر خارج البالد

اجلديــد جــواز عمــل إقامة 
العــادي  للوافــد  متصلــة 
مدتها ٥ سنوات وللمستثمر 
وألصحاب العقارات إقامة ملدة 
١٠ ســنوات متصلة وكذلك 
امكانية ان حتصل املواطنة 
على ترخيص باإلقامة لزوجها 

العسكري املتهم بتهريب املخدرات بدورية احلدود 
يرشد «املكافحة» على ٥ من شركائه و١٦٠ ألف حبة

 «غير طبيعي» تهّجم على شقة صديقته وضربها وشرطيًا 
ومشادة بني مواطن و«عربية» تنتهي بـ«جناية» في األحمدي

عبداهللا قنيص - محمد اجلالهمة

املتهــم  العســكري  أرشــد 
بتهريــب املــواد املخــدرة 
الــى داخل البــالد، وهو ما 
أشــارت إليــه «األنباء» في 
موقعهــا االلكترونــي أمس 
األول، عــن ٥ من شــركائه 
وجميعهم مواطنون ومنهم 
زميل له يعمل عسكريا في 
وزارة الداخلية، كما أرشــد 
املتهم رجــال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات عن جاخور 
يســتغله في تخزين املواد 
املخدرة قبل تســليمها الى 
املتعاملني معه وعثر بداخل 
اجلاخور على نحو ١٦٠ ألف 

قطــاع األمن اجلنائي ممثال 
فــي اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات عن أن عســكريا 
يعمــل فــي منفــذ العبدلي 

العســكري  القبــض علــى 
أمــس األول داخل مســكنه 
في إحدى مناطق األحمدي، 
وبالتحقيق معه ومواجهته 
باألدلة اعترف بأنه بالفعل 
أدخل قبل يومني شحنة من 
احلدود تشير الى أن احلبوب 
التي قام بإدخالها تركت له 
على احلدود من قبل عراقيني 
ليقــوم باالنتقــال بدورية 
أمن احلدود وكأنه في مهمة 
استطالع ويلتقط املخدرات، 
وقبل أن يصل إلى جهة عمله 
يقوم بوضع املخدرات داخل 
سيارته ومن ثم قام بإرشاد 
رجال املكافحة عن جاخور 
وجد بداخله ١٦٠ ألف حبة.

ظهرت عليه عالمات الثراء 
غيــر املبــرر في الســنوات 
القليلة املاضية، وان عالمات 
الثــراء مرتبطــة بنشــاطه 
اإلجرامــي وكونه يعمل في 
منفذ العبدلــي يدخل مواد 
مخدرة بحكــم وظيفته في 

احلدود.
وقــال املصــدر: مت عمل 
مزيد مــن التحريــات التي 
أكــدت أن املتهــم هرب قبل 
أيام شحنة من املخدرات إلى 
داخل البــالد، وعليه جرى 
استصدار إذن نيابي لضبط 
املتهم وتفتيش األماكن التي 

يتردد عليها أو يقيم بها.
مت  املصــدر:  وأضــاف 

صورة أرشيفية حلبوب مخدرة

من حريق األشجار

حبة كبتاغون.
املتهــم  وحــول ضبــط 
واعترافاتــه، قــال مصــدر 
أمني إن معلومات وردت الى 

سعود عبدالعزيز

اقتيد مواطن إلى نظارة أحد مخافر 
محافظة حولي للتحقيق معه في عدة 
قضايا وهي التهجم على منزل سيدة 
واالعتداء بالضرب عليها وعلى شرطي 
هرع لنجدتها، وكذلك االشتباه في أنه 

كان بحالة سكر بني. وبحسب مصدر 
أمنــي، فــإن بالغــا ورد الــى عمليات 
الداخلية من ســيدة أفادت من خالله 
بوجود شخص يحاول اقتحام شقتها 
وطلب النجدة، وعلى الفور توجه رجال 
األمن إلى موقع البالغ، وفي هذه األثناء 
قامت السيدة بفتح باب شقتها ليقوم 

املواطن بضرب الســيدة، ولدى قدوم 
رجل األمن قام باالعتداء عليه بالضرب 
لتتم السيطرة عليه وإحالته إلى املخفر، 
حيث تبني أنه في حالة غير طبيعية. 
من جهة أخرى، وبقضية مماثلة، تقدمت 
وافدة عربية إلى مخفر شرطة األحمدي 
ببالغ اتهمت فيه مواطنا باالعتداء عليها 

بالضــرب وإحلــاق األذى البليغ بها، 
ومت تسجيل قضية باعتبارها جناية. 
وبحسب مصدر أمني، فإن الوافدة قالت 
إنها كانت برفقة املواطن داخل مخيم 
الدائري السابع وقام باالعتداء عليها 
بالضرب على خلفية مشــادة كالمية 

حدثت بينهما.

توّجه لدمج وإلغاء قطاعات وإدارات
في «الداخلية» وجهات أخرى

سرقة سكرتيرة.. وخيانة أمانة

انتحار آسيوي شنقًا في جابر العلي

٣ وافدين يحتجزون هنديًا  في سرداب

عقب سيجارة أشعل أشجارًا مقابل مجمع

رجح مصدر أمني أن تقوم وزارة الداخلية 
بإعداد دراسة ترفعها إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بشأن 
دمــج بعض القطاعات واإلدارات في الوزارة 
بحيث تتماشى هذه اخلطوة مع توجه الدولة 
لتقليص املصروفات. وأشار املصدر إلى أن 
خطوة وزارة الداخلية حينما ســتأتي على 
وزارة أخــرى مثــل وزارة الشــؤون والتــي 

اســتخدمت فيها قطاعات صالحياتها كانت 
متارس من قبــل إدارة وليس إدارة عامة. 
وأشار املصدر إلى أن الهيئات والقطاعات 
تســتلزم ميزانيات عاليــة، إذ تتولى هذه 
اجلهــات قيــادات مبناصــب وكالء وزارة 
مســاعدين، وهؤالء يســتحقون امتيازات 
مالية ميكن االستغناء عنها وتوفير الكثير 

على ميزانية الدولة.

سعود عبدالعزيز

تقدمت طبيبة مصرية متلك عيادة طبية 
في أحد املجمعات الطبية مبنطقة بنيد القار 
ببالغ عن تعرضها خليانة أمانة. وقال مصدر 
امنــي إن الطبيبة أكدت في إفادتها ان الوافد 
الذي يعمل لديها اعتاد سرقة مبالغ مالية من 
مدخول العيادة ووضعها في حسابه اخلاص، 
فتم استدعاء الوافد املدعى عليه حيث اعترف 
مبا نسب إليه من اتهام ليتم تسجيل قضية 

بحقه بعنوان «خيانة أمانة».

من جهة اخرى، أسفر التعامل السريع من 
قبل رجال أمن مخفر شرطة الدسمة عن ضبط 
شخصني شــرعا في سلب سكرتيرة بإحدى 
العيــادات حصيلة عمــل العيادة التي تعمل 
بها. هــذا، ومت ضبط املتهمني وإحالتهما إلى 
نظارة مخفر شرطة الدسمة متهيدا للوقوف 
على سجلهما اجلنائي وما إذا كانت لهما عالقة 
بسرقات سجلت ضد مجهول. واستنادا إلى 
مصدر أمني، فإن مالكة عيادة طبية استنجدت 
بعمليــات الداخليــة لتعــرض ســكرتيرتها 
للسرقة، وعلى الفور انتقل مالزم أول ورقيب 

من قوة املخفر ليتم ضبط املدعى عليهما.

محمد اجلالهمة

وجه وكيل نيابة األحمدي بتصنيف 
وفاة هندي باعتبارهــا وفاة ناجتة عن 
شبهة جنائية واستدعاء األدلة اجلنائية 
لرفــع اآلثار حلســم األمر علــى ان يتم 
تسجيل القضية كانتحار في حال ثبوت 
ان الوافــد اقدم على شــنق نفســه دون

مســاعدة او ان يكون هناك اشــتباه في 
شنقه.

وجــاءت تعليمات وكيــل النائب العام 

عقب اخطاره بإقدام الوافد على شنق نفسه.
وبحســب مصدر امني فــإن عمليات 
الداخلية تلقت امس بالغا بإقدام هندي 
من مواليد ١٩٩٥ ويعمل خادما على شنق 
نفسه داخل غرفة ملحقة مبنزل كفيله في 
منطقة جابر العلي، ولدى انتقال رجال 
االمن شوهد الوافد معلقا في حبل داخل 

غرفة من االملنيوم.
وأفاد املبلغ وهو ابن كفيل املتوفى بأنه 
فتح باب الغرفة بعد افتقاد الوافد وتبني 

انه معّلقا، حسب اقوال املبلغ.

سجلت قضية في مخفر شرطة الدسمة 
حتت عنوان حجز حرية، وذلك بعد ان تقدم 
وافد هنــدي وأبلغ عــن ٣ وافدين بحبس 
حريته داخل سرداب ملدة ٣ ساعات بهدف 

اكراهــه على ان يوقع على مســتند. وقال 
الوافد في القضية التي حملت رقم ٢٠٢٠/١٤ 
ان الوافدين الثالثة احتجزوه داخل سرداب 
وحاولوا اكراهه على ان يوقع على مستند .

محمد الدشيش

متكــن رجــال إطفــاء مركــز 
الفروانية بالتعاون مع موظفي 
أحــد املجمعــات التجاريــة، من 
الســيطرة على حريق اندلع في 
عدد من األشــجار. وقال مصدر 
في «اإلطفاء» إنــه جار الوقوف 
على سبب احلريق الذي يرجح ان 
يكون اندلع بفعل عقب سيجارة 
ألقي على األشجار ونظرا جلفاف 
البريــة بفعل احلرارة الشــديدة 

ملشاهدة الڤيديواندلعت ألسنة اللهب.
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بدل إيقاع!

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

ماذا لو لم يكن 
هناك خطأ؟

هي أنا...!

rulasammur@gmail.com
www.growtogether.online

روال سمور

هنا وفرت االستقرار لبيئة سكن منوذجية، دون االختالط 
مع بيئات أخرى في حدها األدنى، وبعيدة عن أي مشاكل أمنية 

أو صحية كما حصل مؤخرا في جائحة كورونا.
وميكن تكرار هذا النموذج في املدن الصحية، مثل منطقة 
الصباح الصحية، ومدينة اجلهراء الصحية، فيكون فيها سكن 
لألطباء، وسكن للممرضني والفنيني، وسكن لعموم املوظفني، 

بنفس التصنيف.
وهكذا ميكن تنفيذ نفس املناطق واملدن النموذجية مع عدة 
جهات أخرى مماثلة، ملســتويات وظيفية راقية، مثل القضاة 

واملستشارين وأساتذة التطبيقي.. وغيرهم.
ثانيا: منطقة منوذجية متوسطة:

تخصيص مناطق ملساكن متوسطة املستوى بالتنسيق مع 
القطاع اخلاص، في مختلف محافظات الكويت، ملختلف الوظائف 
العامة: مهندسني، معلمني، محاسبني، صحافيني، إعالميني.. وغيرها 
من الوظائف، مع مراعاة فصل مساكن العوائل عن العزاب، على 
أن توفر لهم الدولة كل املرافق سالفة الذكر التي تناسبهم كما 
ونوعا وعددا، بالتنسيق مع احتاد اجلمعيات التعاونية والقطاع 

اخلاص، وفق ضوابط بيئية وبلدية وأمنية وصحية.
وحتى املساجد توزع بطريقة محسوبة كما وعددا، وكذلك 

املراكز الصحية واألمنية واخلدمية.. وغيرها.
ثالثا: منطقة منوذجية عمالية

تبقى العمالة البســيطة هي صاحبة العدد األكبر في البلد، 
وهي ٣ أنواع:

١ - عمالة وفق عقود حكومية: مثل شركات النظافة واحلراسة 
واملقاوالت والبناء واخلدمات.. وغيرها، وهذه تلزم الشركات 
بتوفير املساكن املناســبة لهم، وتلزمها بتوفير كل اخلدمات 

واملرافق الهامة.
٢ - عمالة وفق عقود خاصة: مثل املصانع واملزارع واجلواخير 
والشاليهات واملشــاريع اخلاصة.. وغيرها، وهذه عادة تكون 
مساكنهم في نفس أماكن عملهم، وفق اشتراطات بيئية وصحية 

محددة.
٣ - عمالة وفق عقود فردية: وهي الغالبة في البلد، مثل املراسلني 
والسائقني والباعة واحلمالني وعمال البناء واحلدادة والنجارة 
والصحي والكهرباء والصيانة والتكييف ومختلف أنواع العمالة 
العامة، وهذه توفر لهم مناطق ســكنية خاصة بالتنسيق مع 

القطاع اخلاص.
كل هذه املساكن الثالثة تكون منتشرة نسبة وتناسبا في 
مختلف مناطق الكويت منعا لتكدســها في مكان واحد، وفق 
ضوابط بيئية وأمنية وصحية ورقابة بلدية بتحديد املستوى 
الصحي، وعدد السكان في كل غرفة، وتوفر اخلدمات في كل 

عمارة.
كما توفر لهم الدولة بالتنسيق مع احتاد اجلمعيات التعاونية 
والقطاع اخلاص مراكز صحية ومرافق وخدمات ومحالت متعددة 

تناسبهم مستوى وعددا، حتى لو كان بدعم من احلكومة.
وسيساهم ذلك التقسيم السكاني في تقليل نسبة االختالط 
اجتماعيا وصحيا وأمنيا، وســيقلل من املشــاكل والسرقات 

وانتشار األمراض بنسبة كبيرة جدا.
وسيتاح املجال بالطبع ملن يرغب بالسكن خارج هذه املدن 
في مساكن جتارية أو استثمارية أو ڤلل أو شاليهات على نفقته 
اخلاصة ما دام ميتلك املال الكافي، على أن توفر احلكومة بالتنسيق 
مع احتاد اجلمعيات التعاونية والقطاع اخلاص اخلدمات الصحية 
والتعليمية واملرافق اخلاصة التي توفر مختلف اخلدمات لهم.
سيكون الرابح األكبر هنا هو القطاع اخلاص، وستتحرك 
عملية البناء واالســتثمار واالقتصاد بدورات متوالية، ففي 
النموذج األول ستكون املباني حكومية، لكن املوالت واحملالت 
ستكون لصالح القطاع اخلاص، أما في النماذج األخرى فاملباني 
كلها ســتبنى وتستثمر من القطاع اخلاص، مبا فيها السكني 
والتجاري واالستثماري واملراكز الصحية اخلاصة، واملدارس 
اخلاصة، واملوالت واحملالت.. وغيرها، باستثناء املراكز احلكومية 

والتعاونية.
هذه بــادرة أو فكرة، لعلها تضاف مــع األفكار األخرى، 
لتخفيف اآلثار السلبية للتكدسات السكنية العمالية التي تعاني 
منها البالد وسببت مشــاكل صحية وبيئية وإنسانية وأمنية 
كما في مناطق اجلليب واملهبولة وغيرها، وحتفظ كرامة العامل 

والوافد بشكل عام.

لعلكــم كرهتم من األداء احلكومي البحت كالذي كرهت أنا، 
البيروقراطية اجلامدة التي كانت ســببا في تعثر الكويت في 
نهضتها خالل الســنوات العشرين الســابقة، وهذا األسلوب 
البيروقراطي له أوجه كثيرة، ولكن هنا وفي هذا املقال أحتدث 
عن وجه محدد، وهو االستعانة بجيش من املستشارين الوافدين 
في كل وزارة من وزارات الدولة مبا فيها الوزارات الســيادية، 
وبالتأكيد جميعكم شاهدمت تلك الظاهرة الغريبة التي طغت حتى 

صار فيها العنصر الوطني الكويتي نادر الوجود.
ما احلاجة إلى االســتعانة بهذا العدد الهائل من املستشارين 
األجانب؟ يقولون نحن بحاجة لقامات قانونية، وأقول طيب، أال 
يوجد في كلية احلقوق بجامعة الكويت من هو ضليع بالقانون؟ 
أال توجد بها قامات قانونية؟ وماذا كانت كلية احلقوق تخرج كل 
هذه السنني؟ ناهيك عن قامات قانونية حقيقية خريجة جامعات 
أجنبية مارست العمل باملنظمات الدولية ومثلت الكويت أفضل 

متثيل، عن نفسي أعرف اسمني في بالي حاليا.
ثم لنأخذ األمر من زاوية أخرى، ملاذا منصب املستشار في 
الكويت صار حكرا على جنسية معينة أتخمت مؤسسات الدولة 
بها؟ صار عددهم باآلالف من دون أي تغيير في خطط وأفكار 
تلك املؤسســات التي عينوا بها، بل العكس نحن صرنا نعاني 
أكثر من البيروقراطيــة والروتني وتخلف احلكومة في الرؤية 
االســتراتيجية وخطط تطوير العمل، ال يوجد أي تطوير إال ما 
ندر، هل يستحقون هذه الرواتب واملميزات املالية الهائلة التي 
تصرف عليهم كل شــهر؟ ملاذا ال تتم االستعانة مبستشارين 
كويتيــني؟ وملاذا اإلصرار على هذه اجلنســية بالذات هل هي 
مجاملة سياســية على حساب الوطن؟ أنا لم أشاهد في بالدي 
مستشــارا اجنليزيا أو إماراتيا أو لبنانيا أو روسيا، من شاهد 

جنسية أخرى يعلمنا جزاكم اهللا خير.
٭ نقطــة أخيرة واألرزاق علــى اهللا، أليس من املنطقي أن 
االستعانة بهذا العدد الهائل من املستشارين األجانب يتعارض 
مع ما تصرح به احلكومة برغبتها في «تكويت» الوظائف للقضاء 
على البطالة وإصالح التركيبة الســكانية؟ أال يجعل هذا أسرار 
الدولة ونظم اتخاذ القرار في بالدي مكشوفة بالكامل للغريب؟ 
ومن منطق املعاملة باملثل هل سيقبل هذا الوافد بتعيني مستشار 
«كويتي» واحد فقط واحد في بالده، عن نفسي أشك في ذلك، 
وحتى تستفيق احلكومة من تلك الغيبوبة السياسية عن نفسي 
أنا أراهن على نبض الشــارع ووعي الناس وغيرتها على هذا 

الوطن، وآسف على اإلطالة وفي اخلتام سالم.

بدأت مرحلة التعليم عن بعد 
وتناسى بعض مسؤولي التربية 
والتعليم العالي أنه يوجد بعض 
االختصاصات التعليمية والعلمية 
تنصب جميع مناهجها من خالل 
التعليم والتدريب على األدوات 

املوسيقية!
كنت أحتدث مع أحد أصدقائي 
اإلعالميني وطرحنا تلك القضية 
خالل حوارنا، وكان النقاش عند 
كل محــور يتوقف عند نقطة 
واحدة وهي: ما آلية الدراســة 
والتدريس لبعــض املواد التي 
حتتوي منهجيتها على اآلالت 
املوسيقية؟ ونقصد هنا بالتحديد 
املعهد العالي للفنون املوسيقية، 
فاألغلبية تعلم أن هذا املعهد ال 
يقتصر التدريس فيه على فئة 
العالي بل أيضا ميتلك  التعليم 
فئة الثانوية العامة أي يقع بني 
التربيــة والتعليم العالي، ومن 
هنا وهناك يبقى السؤال: كيف 
التدريس  سيقوم أعضاء هيئة 
سواء على املســتوى الثانوي 
واجلامعي بتدريس الطلبة على 

آالت وفق التدرج املنهجي؟!
اجلميع يعلم بــأن اآلالت 
املوســيقية باهظــة الســعر، 
الشــأن  واملتخصصون بهذا 
يدركون أن بعض اآلالت يصعب 
تواجدها في األسواق ألنها نادرة، 
ومن هذا وذاك يبقى السؤال الذي 
يطرح نفسه: إذا تواجدت اآلالت 
وتوافرت من سيشتريها ألعضاء 
هيئة التدريس والطلبة امللتحقني 
بهذا الصــرح الفني والثقافي؟ 
وهنا وجدت صديقي يقول: الزم 

الدولة تصرف لهم بدل إيقاع!
٭ مسك اخلتام: نحن لسنا ضد 
التقدم، وال نقف أمام احللول، 
لكــن البد على من وضع احلل 
أن يضع فــي عني االعتبار أن 
البعض، ونخص أبناءنا الطلبة، 
غيــر قادر على شــراء بعض 
أساسيات تعليمه عن بعد، فالبد 
على من وضع تلك اخلطط أن 
يوفر أدوات خطته للدارســني 
واملدرسني، لكي ال يكون هناك 
عبء على أولياء األمور وأيضا 
على بعض أعضاء هيئة التدريس 
أثمانها،  الذين ال يقدرون على 
ومن هنا وهناك نقول: البد من 

صرف بدل إيقاع!

في كثير من األوقات نظن 
أن هناك خطأ ما في شخصنا، 
طباعنــا، ميولنــا أو رغباتنا! 
ونركز كثيرا على ما نســميه 
(نقاط ضعفنا) متناسني تعزيز 
نقاط قوتنا. ال ضير في ذلك، ال 
ضير في سلك طريق التطوير 
والتحسني، الضير كل الضير، 
أن نركز على ما ينقصنا فقط 
دون تعزيز كوامن قوتنا! اخلطأ 
كل اخلطأ عندما تعتنق فكرة أن 

هناك «خطأ فيك»!
فمثال لو كنت متيل للعزلة، 
فســتكون في نظر الكثيرين، 
للتواصل  شــخصا يفتقــر 
االجتماعي والــذكاء العاطفي، 
فستركز أكثر وأكثر على هذا 
النقص دون موازنة مع تعزيز 
نقاط القوة، متناسيا أن العزلة 
تلك قد تكون هي سبب صفاء 
ذهنك، استثمارك بوقتك، إبداعك 
فــي نواح أخرى مــن حياتك 
كالكتابة، املوسيقى، القراءة أو أي 
هواية أخرى، فكثير من أشهر 
الكتاب والفنانني واملخترعني 

أبدعوا باعتزالهم البشر.
قــد تظن أن عــدم إتقانك 
جمال الكالم، وانتقاء املفردات 
وحســن الظهور، نقص كبير 
فيك، وتتناسى أنك مميز بحسن 
انصاتك واســتماعك لآلخر، 
فيقبل األخير عليك ألنك مرسى 

ومرفأ لهم.
ال أدعــوك أبدا أن تتجاهل 
ما تريد تطويره، بل أدعوك أن 
تزاحم نقــاط تطويرك بنقاط 
قوتك لتتــوازن حياتك وتنظر 
نظرة مختلفة لشخصك وكنهك.

املتضرر األول واألخير هم املواطنون 
العاديون الذين يسعون ميينا وشماال 
إليجاد معرفة داخل الهيئة لتجديد 
البطاقة، أما علية القوم فهم في غنى 
عن ذلك الن معامالتهم تنجز بكل 

أريحية وال مشقة وال تعب!
فإلى متى هذا التخبط احلكومي 
في إجناز املعامالت وفي الوقت نفسه 
اصدر وزير الداخلية قرارا باعتماد 
التي أصدرتها  الرقميــة)  (هويتي 
املدنية في املؤسســات  املعلومات 
احلكومية واخلاصة والتي تتطلب 
رسائل إعالمية مستمرة لكي تصل 
إلى مسامع كل املسؤولني في الدولة 
وان يتم إصدار قرارات في كل جهة 
حكومية باعتماد «هويتي الرقمية» 
ولكن لألسف البعض من املوظفني 
يستغرب ذلك ويطلب البطاقة املدنية؟! 
تناقض واضح في عمل اجلهات 
احلكومية والتي نأمل أن يتم النظر 
لها بجدية ومسؤولية ودون استجداء 
منهم الن هــذا من صميم عملهم، 
ومن ال يســتطع فليترك كرســي 
بالعباد! وان يتم  املسؤولية رحمة 
إصدار وجتديــد البطاقات املدنية 
بأســرع وقت، فهل جند حال؟ هذا 

ما نأمله!

وحتى االشتراكيون لدينا يناصرون 
الكويتيني فقط متجاهلني اجلنسيات 

األخرى.
يجب أال يســتغل البشر بهذا 
الشــكل من اجل العمل، ويجب أن 
يكون هناك تكاتف من عدة جهات 
للحــرص على عدم تكــرار هذه 
الظاهرة. وإذا فشلت كل احملاوالت 
يجب مقاطعة طلبات البيوت حتى 
يستجيب أصحاب الشركات ويغيروا 
طريقة عملهــم ومعاملة املوظفني، 
حيث تتكــرر هذه الظاهرة في كل 
صيف، ويجب إيقافها بأي طريقة 

وإال قستصبح أمرا اعتيادا.
٭ آخر الســطر: نعزي أهالي لبنان 
الشقيق بضحاياهم ملا حصل لهم 
من فاجعة ال يستطيع أن اإلنسان 
أن يعبر عنها ال بصور وال كتابات، 
ومهما تعرض لبنان ألزمات وكوارث 
فســينهض مرة أخرى وسيساند 

املجتمع الدولي هذا البلد اجلميل.

يقدم العطاء لآلخرين ويدخل السعادة 
الى قلوبهم دون انتظار األجر فإنه 
يســتحق ما هو أكثر من االمتنان. 
ويكفي أن العطاء املتجرد يهذب النفس 
ويعطي دافعا للحياة الطيبة التي ال 
حدود لها وسط عالم تشتد ضراوته 

يوما بعد يوم.
وتقــع علــى اآلبــاء واألمهات 
مســؤوليات كبيــرة لتربية األبناء 
على العطاء بال حــدود وبال مقابل 
وكذلك ال نغفل عن مسؤولية املدرسة 
لتنشئة األجيال اجلديدة على العطاء 
املجرد ليسود السالم في املجتمعات 
ولتتوارث هذه الثقافة األجيال القادمة 
جيال بعد جيل وتصبح جزءا من تراث 
األمة الذي نعتز بــه. وقد علمتني 
احلياة أن أجمــل ما في العطاء هو 
أن تعطي بال مقابل فيكافئك اهللا عز 

وجل بعطاء أعظم.

تريد من الغير ان يكونوا لطيفني معك، 
يجارونك طوال الوقت ويسايرونك!؟ 
فتأكد وإن سايروك مرات عدة، فلقد 
سايروك على أمل أن حتسن انت من 
اتساقكك الداخلي مع ذاتك، ولكن هذا 
ال يعني بتاتا، أن جتعلهم يشــعرون 

بالنفور في نهاية املطاف منك.
فحاول بقدر املســتطاع أال تبالغ 
بني كل حني وحني في األمر ذاته، كي 
ال يســأم منك كل من يعرفك، وما ال 
ترضاه من استغفال وأعذار وحتايل 
بات رخيصا وباهتا على نفســك، ال 

تؤذي وجترح به غيرك.
وتذكر أنه ليس كل األشــخاص 
ملزمني بأن يتفهموا ويراعوا ضغوطك 

وانهزاميتك وضعف شخصيتك.
وكما قال بنيامني فرانكلني: الذي 
يكون جيدا في خلق األعذار، ال يكون 

جيدا في أي شيء آخر.

اجلو احلار وما يتطلب ذلك من تباعد 
اجتماعي! ورغم ذلك لم نسمع أي 
توضيح أو تصريح من أي مسؤول 

من الهيئة عما يحدث.
مــن جهة أخــرى، فــإن قيام 
بإلغــاء ملصق  الداخليــة  وزارة 
اإلقامــة وارتباطها fالبطاقة املدنية 
واعتمادها مســتندا لدخول البالد 
وتأخر إصدارها، قد سبب ضررا 
كبيرا لإلخوة الوافدين ومنهم العمالة 
املنزلية التي ترغب في املغادرة ولكن 
ال تستطيع ذلك لعدم إصدار وجتديد 
البطاقة املدنية! ما العمل إذن جتاه 
هذا الوضع الذي ال ميكن تقبله بأي 
حال من األحوال؟ وبطبيعة احلال 

األخالقية يجب أن تسبق األرباح 
والقوانني التي تنظم العمل.

عدة مغردين اســتنكروا هذا 
األمر وســط غياب جهات عديدة 
يفترض أنهــا تبادر حلماية هؤالء 
املوظفني، هؤالء املساكني يخاطرون 
بحياتهم من أجــل لقمة العيش ال 
نقابة عمال تدافع عنهم وال جمعيات 
نفع عام تتحــدث عنهم وال نواب 

واإلخاء اإلنساني املتجرد بعيدا عن 
الهوى واألغراض الدنيوية.

ومثلما يوجد أفراد بهذه الصفات 
توجد أيضا الدول التي تقدم الكثير 
لآلخرين وتستحق هذه الدول ما هو 
أكثر من االمتنان وسط مجتمع ينهش 
فيه القوي حلم الضعيف. فلكل من 

جلوارحك، هذا وبخالف بأنك حفظتها 
«عن ظهر قلب»! ولكن لو كان العكس، 
النقلبت خلقته عليك واستنفر وغضب، 
وكأنه شخص استيقظ من حلم جميل، 
ودخل بغتة إلى كابوس ثقيل نوعا ما، 
ما يجعل ردة فعله عنيفة وغير متوازية 
جتاهك! ملاذا؟ وعلى ماذا؟ وإلى متى 

املســتند الوحيد املعترف به أمام 
اجلهات الرسمية، فما العمل إذا لم 
أتســلم البطاقة وتأخر إصدارها؟! 
وكذلك احلال ملراجعة املراكز الصحية 
وال يتم قبول البطاقة املنتهية إال بعد 
استجداء أيعقل هذا!؟ وأجزم لو أن 
ما حدث هنا، حدث في أي بلد آخر 
متقدم وعطل مصالح الناس الستقال 
املسؤول من منصبه نتيجة التقصير 
في األداء، ولكن لألســف هنا في 
الكويت إلقاء التقصير واللوم على 
املواطن والوافد في كل مشكلة، وكأن 
املسؤول واجلهاز اإلداري منزهون 
عن اخلطأ! أيعقــل منظر الطابور 
الطويل أمــام هيئة املعلومات بهذا 

للخوذ ستزيد احلرارة عليهم مما 
يجعل العديد منهم يصاب باإلغماء.

وحتى لو لم ينطبق عليهم القانون 
رقم ٦ لسنة ٢٠١٠، على الشركات 
تطبيــق األخالقيــات قبل تطبيق 
املوظفني  القوانني حلفظ حقــوق 
وحمايتهم، ال أن يتم استخدامهم بهذا 
الشكل الذي يسحق اإلنسان ويسيء 
لسمعة الشركات أيضا، فاملسؤولية 

نرى رسائل األمل منهم التي يبشرون 
بها بأن احلياة بخير ويستحقون ما 
هو أكثر من االمتنان العميق، ولكل 
هؤالء نقــول جزاكم اهللا كل اخلير 
فإنكم جتعلون للحياة رحيقا طيبا 
وتخففون عمن يعانون من أي مشاكل 
وتعيدون للحياة مسيرة النقاء والود 

التأثير الكبير على من حوله! إلى ان 
ينسى مع فقد اإلحساس نفسه، وبال 
مشاعر وبال إلهام يجرح كبرياء من 

طفح به الكيل منه.
فدائما مــا يأتيك واثقا، ويفرض 
املبهمة عليك فرضا،  كالمه وأعذاره 
لتتقبلهــا وتقتنع بها، غير مدرك أمله 

دائما أوجه مقالي ملجلس الوزراء 
ألنه السلطة األعلى واملسؤول عن 
اجلهاز التنفيذي لعل وعســى ان 
يتحرك املسؤولون بتوجيهات سمو 
رئيس مجلــس الوزراء في حل ما 
يعاني منه املواطن والوافد مع اجلهاز 
احلكومي وما تصرف عليه الدولة من 
ميزانية ضخمة ومكافآت وجيش من 
املوظفني وما إن ننتهي من مشكلة 
إدارية حتى ندخل في متاهات مشكلة 
أخرى، وفي املقابل عدم تطوير األداء 
وخاصة في هذه الظروف الصحية 
والتي نلقي عليها كل تأخير وكأنها 
هي الســبب في كل ما يحصل من 

تردي اخلدمات.
تلك كانــت مقدمة ضرورية ملا 
يعانيه املواطن والوافد على حد سواء 
من عدم قيام الهيئة العامة للمعلومات 
بواجباتها في إصدار البطاقة املدنية 
وجتديدها والتي لألسف طالت املدة 
حتى وصلت إلى أكثر من شهرين 
دون أن يتم التجديد بحجة نقص 
الكادر الوظيفي الذي يعمل بنصف 
طاقته !ملاذا ال يتم عمل إضافي بعد 
انتهاء الدوام حتى يتم إجناز املتراكم 

من طلبات التجديد!
وال يخفى ان البطاقة املدنية هي 

حر الصيف الشديد في الكويت 
وجائحة كوفيد-١٩ تسببا في بقاء 
الناس فــي بيوتهم واالعتماد على 
التسوق املنزلي، مما زادت الطلبات 
على الشراء من املطاعم والتي يقوم 
بتوصيلها موظفو شركات الطلبات 
على دراجات نارية صغيرة، أراهم 
كل يوم في الشــوارع، متســائال 
كيف يحتملــون حر هذا الصيف 
وهم علــى الدراجة النارية، وأنا ال 
بالرغم من وجود تكييف  احتملها 

في السيارة وتظليل للنوافذ؟
وبالرغم من وجود قانون القطاع 
األهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ الذي يحظر 
العمل في األماكن املكشــوفة أثناء 
فترة الصيف، إال انه يتم جتاهل هذا 
القانون وإجبار املوظفني على توصيل 
نارية، واجلدير  الطلبات بدراجات 
بالذكر أن احلرارة تكون أعلى نسبيا 
في الشوارع بسبب احلرارة املنبعثة 
من السيارات ومع ارتداء املوظفني 

نرى مناذج متعددة من البشــر 
في مســيرة احلياة وهــذا يعتبر 
للتنوع في احلياة، فهناك  انعكاسا 
الكرمي واآلخــر البخيل وهناك من 
يفزع لك وقت الشــدة بينما اآلخر 
يحاول إيجاد األعذار واحلجج وهكذا 
متضي مسيرة احلياة مبن جتمعك 
بهم املواقف املتعددة وبالتأكيد فهي 
مواقف تتكــرر كل يوم ويتعرض 
لها اجلميع وقد ال تدعو للحيرة أو 

العجب.
ونرى أيضا مناذج تتفوق على 
اآلخرين في العطاء والفزعة والكرم 
وقد ال تربطهم أواصر قربى أو صداقة 
أو مصالح ولكنك جتدهم وقت الضيق 
أكثر قربا وأجزل عطاء متجردا بال 
مقابل ودون انتظار أي مكافأة سوى 
األجر من اهللا سبحانه وتعالى وكأنهم 
مالئكة بعطائهم الالمحدود. وكذلك 

ميكن للجميع الذين نعرفهم، أن 
يتواصلوا ويسترسلوا بتلك األعذار 
والتي القليل منها مقنع والكثير منها 
مضحك لألسف، وهي عادة ما تنحدر 

حتت بند األعذار الواهية والكذابة.
وذلك فقط ليبرر فشله او تعثره 
مبوقف ما، قد اعتاد هو على تكراره، 
دون ان يفكــر يوما باالعتذار حتى، 
ما يجعله فيما بعد يلجأ ملا هو اقبح، 
ليغطي من خالل ذلك اللجوء القبيح، 
الكثير من تناقضاته وعيوب شخصيته 

واضطراباته.
ومــع كثرة الفرص التي تتاح له، 
جتده يزداد بال إحساس أو مشاعر، 
ويســتمر دون تأنيب ضمير، كونه 
اصبح وبصرف النظــر عن اإلطار 
الزمنــي احملدد لتكــرار نفس ذلك 
التصــرف، متقنــا جدا بــل مبدعا 
الســرد في األعذار ذات  باجتاهات 

آن األوان

توزيع التركيبة 
السكانية جغرافيًا 

(٢ - ٢)
د.عصام عبداللطيف الفليج

كالم من القلب

سعادة 
املستشار

د.عبدالرحمن العيسى 

دعوة للتفكير

توصيل الطلبات 
على الدراجات 

النارية
@SaqerGصقر الغيالني

ألم وأمل

االمتنان
ال يكفي البعض

د.هند الشومر

في سياق احلياة

شيء آخر
فاطمة املزيعل

قضية ورأي

إلى مجلس 
الوزراء: البطاقة 
املدنية «هويتي»
libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: حقائق x دقائق ـ جمع وإعداد: ابراهيم مرزوق

من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة 
أفقياً:

دولة خليجية من ٣ أحرف

عموديًا:

Sudoku حقائق x دقائق

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

املوسوعة العلمية املبسطة

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

حجم الكواكب السيارة

الكوكب السيار يختلف اختالفا كبيرا عن النجم. النجم 
كرة هائلة من الغازات احلارة ترسل حرارة وضوءا. اما 
الكوكب السيار فهو جرم (جسم) اصغر بكثير ويبدو 

المعا مضيئا بسبب انعكاس ضوء الشمس عليه.
لنبدأ بأقرب الكواكب إلى الشمس:

أقربها الى الشمس عطارد. يبلغ قطر عطارد ٢٩٠٠ 
ميل أو ٤٦٠٠ كيلومتر، أي مقدار عرض احمليط األطلسي. 
ولذلك فإن حجمه يوازي جزءا صغيرا من حجم االرض.

الكوكب الثاني في قربه من الشمس هو الزهرة. حجم 
الزهرة قريب جدا من حجم االرض. يبلغ قطر الزهرة 
٧٦٠٠ ميل حوالي ١٢ الف كيلومتر، بينما قطر االرض 
٧٩١٣ ميال او ١٢٦٦٠ كيلومترا وهناك ظاهرة غريبة في 
كوكب الزهرة فهو يدور حول نفسه في اجتاه عكسي 
اي من الشرق الى الغرب وليس من الغرب الى الشرق 
كما هي احلال بالنسبة لألرض. يلي كوكب الزهرة في 

القرب من الشمس كوكب االرض وبعده يأتي املريخ.
الى  السماء بلون مائل  املريخ في  يضيء كوكب 
االحمرار. يبلغ قطره ٤٢٠٠ ميل أو ٦٧٠٠ كيلومتر، وهذا 
القطر يزيد قليال على نصف قطر االرض. وكوكب املريخ 
قد اثار دوما اهتمام العلماء أكثر من غيره من الكواكب 
بسبب املساحات القائمة على سطحه والتي تشبه البحار. 
فهو اذن الكوكب الذي يحتمل ان توجد احلياة او اي 

نوع من احلياة النباتية على سطحه.
الكوكب الذي يلي املريخ في الترتيب هو املشتري 
لكنه بعيد جدا عن الشمس ولفرط بعده يحتاج الى ١١٫٩ 
سنة ليكمل دورته حول الشمس. واملشتري اكبر الكواكب 
يبلغ طول قطره ٨٦٨٠٠ ميل او ١٣٨٨٨٠ كيلومترا اي 

انه اكبر من قطر االرض مبقدار ١١ مرة.
ويلي املشتري كوكب زحل وهو ايضا من الكواكب 
العظيمة احلجم يبلغ قطره ٧١٥٠٠ ميل او ١١٤٤٠٠ كيلومتر 
اي مبا يزيد تسع مرات على طول قطر االرض. وهناك 
ظاهرة خاصة بكوكب زحل هي مجموعة احللقات املسطحة 
التي حتيط به، هذه احللقات مكونة من مليارات اجلزيئات 
الدقيقة. بعد زحل يأتي اورانوس، وهو اكبر من االرض، 
او ٤٧٠٤٠ كيلومترا قطر االرض  قطره ٢٩٤٠٠ ميل 
٧٩١٣، كوكب اورانوس مائل على احد جانبيه، محوره 
مائل مبقدار زاوية تبلغ ٩٨ درجة، بينما االرض مائلة 
مبقدار زاوية تبلغ ٢٣٫٥ درجة اما نبتون فيبلغ قطره 
٢٨٠٠٠ ميل ثم يأتي بلوتو آخر الكواكب التي اكتشفت 
انه يبلغ ٣٦٠٠  بالتحديد قطره، لكن يظن  وال يعرف 
ميل او ٥٧٦٠ كيلومترا وهو بعيد جدا عن الشمس الى 
درجة انها تظهر بالنسبة له مجرد جنم المع في السماء.

قطر

عمرو دياب

األصوات العالية تصيب النساء بالسمنة

أظهرت دراسة أميركية جديدة ان التوتر والتعرض 
لألصوات العالية خالل النهار يشجع النساء على تناول 
الدسمة نتيجة ملشاعر االحباط  املزيد من االطعمة 
التي تصيبهن فقد وجد اخصائيو الصحة  والكآبة 
السلوكية واحليوية بجامعة بنسلفانيا االميركية ان 
النساء االكثر شعورا باالحباط في نهاية يوم عصيب 
ومتوتر اكثر التهاما لألطعمة الدهنية الدسمة من غير 
احملبطات. وانتهى الباحثون الى ذلك بعد متابعة عدد 
من االشخاص اوكلت اليهم مهمات مختلفة إلجنازها 
خالل ٢٥ دقيقة فقط مع إطالق بعض األصوات 
اليدوية  الطباعة  الهاتف وأصوات  املكتبية كجرس 
ثم تركوا لوحدهم مدة ١٢ دقيقة مع بعض املجالت 
وكوب ماء وطبق من اجلنب الدسم ورقائق البطاطس 
الباحثون  والشوكوالتة ومكسرات وتسالي، ووجد 
ان السيدات الالتي عانني من مستويات متوسطة من 
التوتر اظهرن حدا اقل من مشاعر اليأس واإلحباط 
انكبت  اكثر بينما  الدسم  التسالي قليلة  والتهمن 
السيدات الالتي اصنب بأكبر درجات االحباط بسبب 
الى ٧٠ غراما على  التهام ٦٥  الصوتي على  التوتر 
االقل من التسالي الدسمة وهو ضعف الكمية التي 

تناولتها السيدات غير احملبطات.
لكل جسم رائحة

كشفت الدراسات ان اجلسم البشري يفرز روائح 
ال تشعر بها او تلحظها بسبب نشاط البكتيريا وأن 
بأمراض معينة،  العرق واإلصابة  ارتباطا بني  هناك 
وأن نوعية الطعام وحالة الطقس حتددان نوع العرق 

ورائحته من انسان إلى آخر.

عنتماةبرعق

تايصوتلااا

اسجيلخلاكل

لرةحلاصاتو

امروجطملمر

سالصيدرشاد

رسمرمبجرلة

التحلحاقما

رجاازانيدف

رمقسمرلودص

اخوةنويعلا

رونلاالحمل

١ـ  ممثل كويتي راحل، ٢ـ  في الفمـ  للنفيـ  حرف 
نصب، ٣ ـ للمتعة ـ الثياب (معكوسة)، ٤ ـ متقدمة 
للعطف (معكوسة) ـ  ـ  في األمر ـ حرف جر، ٥ 
ضجر ـ الن (معكوسة)، ٦ ـ علقم ـ الثواب، ٧ ـ 
دمره ـ وبخك، ٨ ـ يستفسر، ٩ ـ عكس حرب ـ 

ملس، ١٠ ـ ممثلة كويتية.

الوردة
االسرار

صفا
امتنع

مد

عربة
اكتمال
النور
أخوة
مروج

صاحلة
مجلس

التوصيات
دول

اخلليج

الشرقي
احلمل

سر
مرجان
الصيد

بحار
قامت

ملزم
ساحر
العيون

١ ـ محافظة كويتية، ٢ ـ جميلة ـ متشابهان، ٣ ـ والدة 
املوائد، ٤ ـ نظير (معكوسة) ـ  (معكوسة) ـ أغطية 
حطمها، ٥ ـ عكس صعب ـ من النحل (معكوسة)، ٦ ـ 
جمعاـ  للنفيـ  متشابهان، ٧ـ  متحملـ  خصال حميدة 
(معكوسة)، ٨ـ  دولة عربية، ٩ـ  متشابهةـ  غطاهما، ١٠ 

ـ رقة وعطف ـ من املعارك (معكوسة) ـ حاجز.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  أحمد الصالح، ٢ـ  لسانـ  ما، لن، ٣ـ  فنـ  اللباس 
(معكوسة)، ٤ـ  رائدةـ  رب، ٥ـ  أو (معكوسة)ـ  ملل 
ـ حن (معكوسة)، ٦ـ  مرـ  األجر، ٧ـ  نسفهـ  أنبك، 

٨ ـ يسائل، ٩ ـ سلم ـ مس، ١٠ ـ مشاعل شداد.

١ـ  الفروانية، ٢ـ  حسناءـ  س س، ٣ـ  أم (معكوسة)ـ  مفارش، 
٤ ـ ند (معكوسة) ـ دمرها، ٥ ـ سهل ـ عسل (معكوسة)، ٦ 
ـ ملا ـ ال ـ ل ل، ٧ ـ صابر ـ شمائل (معكوسة)، ٨ ـ لبنان، 

٩ ـ ل ل ل ـ حجبهما، ١٠ ـ حنان ـ كر (معكوسة) ـ سد.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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٭ قدمــت أعمــاال قليلة بأســلوبي 
الخاص تجاه هذه األزمة التي اتمنى 
ان تزول ونعود لحياتنا الطبيعية.

ماذا بعد فيلمك األخير «من أجل 
يوسف»؟

٭ حاليا أعمل على تطوير تقنياتي 
وزيادة خبراتي في فن األنيميشــن 
حتى أقدم شــيئا مختلفا في فيلمي 
المقبل، وبالمناسبة فيلم «من اجل 
يوسف» هو رواية للكاتب فهد القعود 
قدمتها بأســلوبي الخاص للمتلقي 
النهــا تحمــل بيــن طياتهــا قضية 
اخالقيــة، وهو فيلــم موجه للكبار 
وليس للصغار، وحقق الفيلم جائزة 
افضل فيلم أنيميشــن في مهرجان 
«شورت تو ذي بوينت» في مارس 
٢٠١٩، كما اختير رســميا للمشاركة 
في مهرجان اإلسماعيلية عام ٢٠١٩ 
واختير ايضا رسميا للمشاركة في 
المهرجــان الســينمائي الدولي عام 
٢٠١٩ واتمنــى ان أكون عند حســن 
ظن الجميع وابراز هذا الفن اكثر في 

وطننا العربي.

 هل هناك جهات حكومية دعمت مشروعك 
لتحقيق حلمك؟

٭ نعــم، برنامــج عدســة لدعم صناع 
األفالم القصيــرة التابع لوزارة الدولة 
لشــؤون الشــباب وهذا الدعم كان من 
نصيب فيلمي الثاني «نقلة» وانا اشكرهم 

على هذا الدعم.

نصوص القصص التي تقدم من 
خاللها افالمك هل متر على جلنة رقابة 

النصوص في وزارة االعالم؟
٭ بكل تأكيد، وال تتم صناعة الفيلم إال 
بعد احلصول على إجازة من املصنفات 

الفنية بوزارة اإلعالم.

في ظل هذه االجنازات املشرفة هل 
تعاونت مع تلفزيون الكويت من خالل 

عملك في فن اإلنيميشن؟
٭ لألســف ال، وامتنــى ان يتــم ذلــك 

مستقبال.

العالم بأجمعه حاليا مشغول بأزمة 
جائحة الكورونا، فهل استغللت ذلك 

بتقديم فيلم يحاكي تداعيات هذه األزمة؟

املتحركة وجائزة افضل فيلم أنيميشن 
في مهرجان أجيال السينمائي الدولي 
بدولة قطر وجائزة افضل فيلم أنيميشن 
في مهرجان استديو األنيميشن في لوس 
اجنلوس، وجائزة أفضل مؤثرات بصرية 
في مهرجان ريد كاربت مبملكة البحرين 
وحصل الفيلم على املركز الثالث بجائزة 
الدولة للتميز واالبداع في مجال الثقافة 

والفنون واآلداب عام ٢٠١٨.

٭ كان هدفي أن أجنز الفيلم حتى أنقل 
شدة تأثري باحلدث وأعتقد أنني حققت 
ذلك عندنا نشــرت الفيلم للمشــاهدة 
ومن ثم حتقيقه لعدد من اجلوائز في 
عدد من املهرجانات السينمائية، حيث 
حصل على جائزة افضل فيلم أنيميشن 
قصير في مهرجان االسماعيلية الدولي 
وجائزة أفضل فيلم أنيميشن عربي لعام 
٢٠١٨ مــن اجلمعية املصرية للرســوم 

خالله اجلمهور، وهللا احلمد حصلت على 
الكثير من اجلوائز في هذا الفيلم، حيث 
حصل على جائزة افضل فيلم أنيميشن 
في مهرجان فويا بهوليوود، كما حصل 
على جائزة افصل فيلم أنيميشن قصير 
في مهرجان اخلليج في أبوظبي وحصل 
على جائزة جلنة التحكيم اخلاصة في 
مهرجان األرجنتني وشارك هذا الفيلم 
فــي العديد من املهرجانــات كمهرجان 
دبي ومهرجان أجيال بقطر ومهرجان 

فيو في ايطاليا.

ما شاء اهللا اجنازات جيدة وتستحقها 
النه من االفالم املميزة التي حتدثت عن 

الغزو العراقي الغاشم.
٭ احلمــد هللا حاولــت ان احتدث عن 
الغزو بصــورة ثانية ومن خالل فيلم 
قصيــر واحداث مســتوحاة من قصة 

حقيقية سمعتها حدثت ايام الغزو. 

تطرقك لقصة شاب من ذوي 
االحتياجات اخلاصة في فيلم «نقلة» هل 
حقق الهدف الذي تسعى إليه من خالل 

هذا الفيلم؟

كيف منيت موهبة الرسم وصناعة 
افالم االنيميشن حتى وصلت ملا أنت 

عليه اآلن؟
٭ باملمارسة املستمرة واالنطواء على 
نفســي بعيدا عــن البيئــات احملبطة 
وامللوثــة، فكريــا اســتطعت ان امني 
موهبتي وأطورهــا والزلت اتعلم الن 
طموحي أكبر وحلمي ليس له حدود.

ما دامت احالمك ليس لها حدود بكل 
تأكيد هناك من يشجعك خصوصا في 

صناعتك الفالم االنيميشن؟
٭ الذي شــجعني شــيء واحــد وهو 
قراءتــي لرواية اخليميائي التي كتبها 
البرازيلــي باولو كويلو وال تزال هذه 
الرواية واحداثها فــي بالي وهي التي 

شجعتني لعمل افالم االنيميشن.

فيلم «سندرة» اول افالمك حقق الكثير 
من النجاحات.. كم استغرق اجناز 

العمل؟
٭ استغرق سنة ونصف، مبعدل عمل 
سبع ساعات يوميا وهو مجهود شخصي 
وانا سعيد بهذا الفيلم الذي عرفني من 

.. وفيلم «نقلة» فيلم «من أجل يوسف» من أعمال الفنان يوسف البقشي للتعبير عن أزمة «كورونا»

حوار - مفرح الشمري 

@Mefrehs 
يوسف البقشي، رسام كويتي يحاول ان يكون مختلفا عن زمالئه 
في لوحاته بافكار وقصص حتمل بني طياتها الكثير من القيم واملعاني.

يوسف البقشي شجعته رواية اخليميائي للبرازيلي باولو كويلو بأن 
يقدم ما يحلم به وحتقق ذلك بعد ان اصبح صانعا ألفالم االنيميشن 
التي أظهرت قدرته على صناعة محتوى مبشاهد صامتة حتكي ما ال 
ترويه الكلمات وتتضمن رسائل مجتمعية دون حتليل، حتى يفسح 

الفرصة ملن يشاهد تلك األفالم ان يحللها بطريقته اخلاصة..
«األنباء» استضافت الرسام وصانع افالم االنيميشن يوسف البقشي 

فكان هذا احلوار:

«من أجل يوسف» يتناول قضية أخالقية وهو موّجه للكبار وليس للصغارنصوص أفالمي ُمجازة رقابيًا.. وأشكر برنامج «عدسة» لدعم فيلمي «نقلة»

يوسف البقشي: رواية «اخليميائي» 
شّجعتني لتحقيق حلمي في «األنيميشن»

صنع ثالثة أفالم قصيرة نالت جوائز عربية وعاملية

«اخليميائي».. رواية رمزية 
رواية «اخليميائي» من تأليف البرازيلي باولو كويلو وهي رواية رمزية نشرت 
ألول مرة عام ١٩٨٨. وحتكي عن قصة الراعي اإلسباني الشاب سنتياغو في 
رحلته لتحقيق حلمه الــذي تكرر أكثر من مرة الذي تدور أحداثه حول كنز 
مدفــون في األهرامات مبصر ووراء هذا احللم ذهب ســانتياغو ليقابل في 
رحلته اإلثارة، الفرص، الذل، احلظ واحلب، ليفهم سانتياغو بعد ذلك احلياة 

من منظور آخر. 
وقد أشاد العديد من النقاد وصنفوها كإحدى روائع األدب املعاصر ملن يحلم 
بعيشة مختلفة عن اآلخرين لتحقيق أحالمه مهما كانت الظروف التي مر بها.

مشاري العوضي لرهف: «واهللا وجّمعنا القدر»

«محتاج أغير جو» كلمات سعد الزعبي 
واحلانــي وتوزيعي «بالوي» كلماتي 
الســلطان،  واحلاني وتوزيع محمد 
«ادري فقدتك» كلمات سمر البحرينية 
واحلاني وتوزيعي، وتصدى لعمل املكس 

واملاستر له حميد العوضي.

وهي: «مالي قدر» كلمات فهد الرويضان 
«ابي  املتروك،  واحلاني وتوزيع علي 
تســمع» من كلماتــي وأحلان حمود 
ناصر وتوزيع حمود ناصر ومشاري 
العوضــي، «ليش» و«حيــرة»، «خل 
يفيده» من كلماتي واحلاني وتوزيعي، 

بشار جاسم

الفنان مشاري العوضي فنان مجتهد 
ويسعى الى التميز كصوته، فهو صاحب 
خامة صوتية خاصة حيث وانه وبعد 
تسجيله ألغنيته اجلديدة التي ستجمعه 
مع املطربة رهف جيتارا وهي بعنوان 
«جمعنا القدر» والذي ينوي العوضي 
طرحها االسبوع املقبل وهي من كلماته 
وأحلان مشــاري العوضي، وتوزيع: 
يعقــوب، ومكس وماســتر صهيب 
 Muhittan darici :العوضي، وتريــات

(تركيا)، وتقول كلمات األغنية:
واهللا وجمعنا القدر 

من بد كل هذي البشر
روحني صرنا في جسد

عيني وقلبي لك مهر
واهللا وجمعنا القدر

أمــا عن تفاصيــل ألبومه اجلديد 
فيقول: ألبومي اجلديد ســيطرح من 
خالل شركة روتانا ويتضمن ٨ أغاني 

مشاري العوضي ورهف

ملشاهدة الڤيديو

في الشرقاوي: 
سعيدة بعودتي إلى الكويت

دالل العياف

البحريــن والكويت روح واحــدة تنتمي إلى عائلة مجلس 
التعاون العريقة، إخوة جتمعهم عادات أصيلة ورابط متينة، 
وهــذا ما يعبر عنه أبناء البحريــن البارين وهم من التصقت 
أرواحهم بحب الكويــت وارتبطوا بها حتى بعملهم وبقولهم، 
على حد تعبيرهم بكلماتهم الرقيقة املعبرة النابعة من القلب 
(البحرين عينا اليمني..والكويت عيونا الشمال).  هكذا عبرت 
الفنانة البحرينية اجلميلة في الشرقاوي في تصريح خاص لـ 
«األنباء»، وذلك فور عودتها إلى الكويت بعد أن ابتعدت عنها 
قليال بســبب جائحة كورونا . وأضافت قائلة: عدت إلى أرض 
وطني الثاني الكويت وبعد شــوق كبيــر في قلبي لها، وأزمة 
كوفيــد - ١٩ هي التــي حالت بيني وبينهــا بالفعل، فهي غمة 
وســتزول بإذن اهللا واللهم ارحنا وارفع عنا هذا البالء وادفع 
عنا وعن ديارنا الطيبة هذا الوباء. وعن شعورها بعد أن وطئت 
قدماها أرض الكويت قالت: حينما عدت ووطئت قدماي أرض 
الكويت احلبيبة وشعرت مبدى تأثير هذا الوباء، حيث كانت 
أجواء املطار مع األخذ بكامل األمور االحترازية املشددة طبعا، 
وهذا ما نقف له احتراما. كنت أشعر بقليل من األسى ألن كورونا 
لها تأثيرا حتى على اجلو العام، لكن بإذن اهللا ســتزول، وأنا 
سعيدة بأنني وصلت الى بلدي الثاني الكويت بني أهلي وناسي 
ألن الكويت والبحرين واحد. وذكرت الشرقاوي أنها ستمضي 
فترة احلجر الصحي ١٤ يوما ثم تســتأنف نشاطها، خصوصا 

أن لديها أعماال درامية لم تكتمل بسبب احترازات كورونا.

v_Gallery معرض افتراضي اليوم على تطبيق
ينظــم KW_artgaller معرضــه األول 
التشكيلي االفتراضي مساء اليوم على تطبيق 
v_Gallery على االب ستور واالندرويد، حيث 
يضم هذا املعــرض اإللكتروني نخبة من 
فنانات الكويت يعرضن أعمالهن التشكيلية 
حتى يطلع اجلمهور على إنتاجاتهن عن بعد، 
وذلك بســبب جائحة كورونا التي أوقفت 
كل شيء مبا فيها إقامة املعارض التشكيلية 
الشخصية. والهدف من إقامة هذا املعرض 
اإللكتروني هو إبراز اجلمال واحلس الفني 
الذي تعرف به املرأة الكويتية في مجال الفن 
التشكيلي. واملعرض من إعداد ثالث فنانات 
تشكيليات لهن العديد من اإلجنازات، وهن: 
الفنانة دالل الرامزي والفنانة حصة العصفور 

من لوحات املعرض االفتراضي الذي سيقام اليوموالفنانة الشيماء العويهان.

شهيرة تهدد 
باللجوء إلى القضاء

كشــفت الفنانة شــهيرة عن احلالة الصحية لزوجها 
الفنان محمود ياسني، مؤكدة أنه بخير وحالته مستقرة، 
موضحة أن ما يتداول على «السوشال ميديا» من شائعات 
حول وفاته أمر تكرر كثيرا، وقالت: مروجو الشــائعات 
يحاولون حتقيق مكاسب مادية، من وراء الشائعات عن 

الفنانني وال أحد يحاسبهم.
وأضافت شــهيرة فــي تصريحــات تلفزيونية: حياة 
الفنانني «بقت ســداح مداح» وسنبدأ مبالحقات مجرمي 
اإلنترنت من مطلقي الشائعات حول صحة زوجي الفنان 
محمود ياســني، كما أعلنت أنها تقدمت ببالغ إلى النائب 
العام للتحقيق في الشــائعات التي مت تداولها عن صحة 
الفنان، قائلة: أطالب النائب العام بالتحقيق مع مروجي 
الشائعات عن الفنان، وطالبت نقيب املهن التمثيلية في 
مصر د.أشرف زكي بتقدمي بالغات ضد مروجي الشائعات 
عن الفنانني، وواصلت: حديثي عن الفنان محمود ياسني مت 
حتريفه وتلقيت العديد من االتصاالت الهاتفية لالطمئنان 
على صحته، «واحنا مش ملطشة ملواقع السوشيال ميديا».

وأكــدت أنها لن تصمت عمــا مت ترويجه عن زوجها، 
قائلــة: «ليه بيســتعجلوا على قضاء اهللا، حســبي اهللا 
ونعــم الوكيــل»، مضيفــة: نطالب بحمايــة الفنانني من 
الذيــن يتناولون حياتهم الشــخصية بالشــائعات على 

«السوشيال ميديا».

شهيرة مع زوجها الفنان محمود ياسني وابنها عمرو
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٧٧٪ هبوطًا بتعامالت املطلعني في البورصة.. بسبب «كورونا»
انخفاض حجم تعامالتهم إلى ٢٤ مليوناً فقط بالنصف األول.. مقارنة بـ ١٠٤ ماليني دينار بالفترة ذاتها العام املاضي

«كيبيك»: تعيينات وإعادة تسمية
فرق في مصفاة الزور

أحمد مغربي

أجرت الشركة الكويتية 
للخدمات البترولية املتكاملة 
«كيبيــك» مجموعة كبيرة 
التنظيمية  التغييرات  من 
التــي شــملت تغيير مهام 
بعض فــرق العمل وإعادة 
تسمية بعض الفرق األخرى 
لتتماشى مع خطة الشركة 
لبدء تشغيل مصفاة الزور، 
واشــتمل التعميــم الــذي 
الرئيــس  أصــدره نائــب 

التنفيذي في الشــركة خالد العوضي نقل 
وتعيني نحو ٦ رؤســاء فرق، على أن يتم 
العمل بتلك التغييرات التنظمية في مجموعة 
عمليــات مصفاة الزور اعتبــارا من امس 

الثالثاء.
وجاء فــي التعميم تغيرات على فريق 
عمليات املنطقة األولى، حيث مت تغيير مهام 
فريق عمليات املنطقة األولى - مصفاة الزور 
ليغطي وحدات تقطير النفط اخلام ووحدة 
معاجلة غاز االشــتعال وخطوط التغذية 
اخلارجية املتعلقة بوحدات التصنيع، على 
أن يستمر سعد محمد البنوا كرئيس فريق 
عمليات املنطقة األولى، ويكون مســؤوال 
أمام مدير مجموعة العمليات مصفاة الزور.

التعميــم نقل  وشــمل 
جالل خلف الطرفي كرئيس 
قسم عمليات املنطقة األولى 
قسم وحدات تقطير النفط 
-CDU اخلــام (الوحــدة
 (١١-CDU) ٠١) والوحــدة
ويتبــع مباشــرة رئيــس 
فريــق عمليــات املنطقــة 
األولــى، وينقــل فيصــل 
جابــر العتيبــي كرئيــس 
قسم عمليات املنطقة األولى 
قســم وحدة تقطير النفط 
اخلام ووحدة معاجلة غاز 
االشــتعال وخطــوط التغذيــة اخلارجية 

املتعلقة بوحدات التصنيع.
وتضمن التعميم تغيرات في فريق عمل 
العمليات املتكاملة، مصفاة الزور، على أن 
يعاد تسمية فريق عمل العمليات املتكاملة - 
مصفاة الزور ليصبح فريق عمليات املنطقة 
السادسة ويصبح مشعل إبراهيم الشمري 
رئيس فريــق عمليات املنطقة السادســة 
وينقل حمد محمد الشــطي كرئيس لقسم 
عمليات املنطقة السادســة قسم املعاجلة 
الهيدروجينية ملنتجات النافثا والكيروسني 
وينقل عبدالرحمن سالم املري كرئيس قسم 
عمليات املنطقة السادســة قسم املعاجلة 

الهيدروجينية ملنتجات الديزل.

نقل وتعيني نحو ٦ رؤساء فرق

٧٠٠ مليون دوالر رصيد الكويت لدى صندوق النقد الدولي
عالء مجيد

سجل االحتياطي النقدي 
للكويت لدى صندوق النقد 
اعلــى مســتوياته  الدولــي 
التاريخيــة بنهايــة يونيــو 
املاضي بعــد ان صعد خالل 
هذا الشهر ليصل الى ٢١٤٫٢ 
مليون دينار (مايعادل ٧٠٠٫٢ 
مليون دوالر) بارتفاع على 
اســاس شــهري بلــغ ٥٫٧٪ 
وبزيادة قدرهــا ١١٫٦ مليون 
دينار (مايعــادل ٣٨ مليون 
دوالر) مقارنة بـ ٢٠٢٫٦ مليون 
دينار في مايو املاضي. وذلك 
بحسب بيانات بنك الكويت 
املركزي لشهر يونيو ٢٠٢٠.

وعلــى صعيــد ســنوي 
فقــد زاد حجم االحتياطيات 
لــدى  املودعــة  الكويتيــة 
صندوق النقد الدولي بنهاية 
يونيو املاضي بنسبة ٥١٫٨٪، 
وبقيمــة ٧٣٫١ مليون دينار، 
البالغة  مقارنة مبستوياتها 
١٤١٫١ مليــون دينــار بنهاية 

يونيو من العام املاضي.
ويتكون وضع االحتياطي 
في صنــدوق النقــد الدولي 

حتت تصرف البلد العضو مبا 
في ذلك إقــراض البلد املبلغ 
لصندوق النقد الدولي مبوجب 
العامة لالقتراض،  االتفاقات 
واالتفاقات اجلديدة لالقتراض، 
واملطالبات علــى الصندوق 
احملــررة بحقــوق الســحب 
اخلاصــة تعتبــر مطالبــات 

الدولــي كأصــل احتياطــي 
مكمل لألصــول االحتياطية 
لــدى البلــدان األعضــاء في 
الصندوق، ويوزع الصندوق 
حقوق السحب اخلاصة بني 
أعضائه على أســاس نسب 

حصصهم في الصندوق.
النقد  ويعمــل صنــدوق 
الدولي على تعزيز االستقرار 
املالي والتعــاون في املجال 
النقدي على مستوى العالم 
وتيســير التجــارة الدولية 
العمالــة  وزيــادة توظيــف 
والنمــو االقتصــادي القابل 
لالســتمرار كما يســاعد في 
جهــود احلد مــن الفقر على 
مســتوى العالم والصندوق 
البلــدان االعضــاء  تديــره 

وعددهم ١٨٩ بلدا.
كما يقــدم صندوق النقد 
الدولي املشورة حول كيفية 
حتقيق االستقرار االقتصاددي 
ومنع االزمات املالية وحتسني 
مســتويات املعيشة. ويبلغ 
حجــم املبلــغ الكلــي الــذي 
يستطيع الصندوق اقراضة 
للبدان االعضــاء ١ تريليون 

دوالر.

بالعملة األجنبية.
وبلغ حجم حقوق السحب 
اخلاصة نحو ٥٦٤٫٤ مليون 
دينار خالل يونيو وهو نفس 
القيمة التي كان عليها خالل 
مايو املاضي دون اي تغير، 
وهي أصول احتياطية دولية 
النقد  اســتحدثها صنــدوق 

بنهاية يونيو املاضي وبزيادة سنوية ٥١٫٨٪

من شــريحة االحتياطي، أي 
مبالغ العمالت األجنبية التي 
يجوز للبلد العضو سحبها 
من صنــدوق النقــد الدولي 
خالل مهلة وجيزة، ومديونية 
على صنــدوق النقد الدولي 
(مبوجب اتفاقية قرض) في 
حساب املوارد العامة، وتكون 

شريف حمدي

تراجعت قيمــة تعامالت املطلعني 
خــالل فتــرة النصف األول مــن العام 
احلالي بنسبة ٧٧٪ مقارنة بذات الفترة 
من العام املاضي، إذ بلغت قيمة تعامالت 
اجلالســني على املقاعــد الوثيرة ٢٤٫٣ 
مليون دينــار مقابل ١٠٤ ماليني دينار 
في الفترة املماثلة، وذلك بالتزامن مع 
انتشار جائحة ڤيروس كورونا املستجد، 
وحالــة اإلغــالق العام التي شــهدتها 
الكويت وتأثر الوضع االقتصادي بها.

ورغــم تراجع القيمة بشــكل الفت 
خالل الستة أشهر األولى من ٢٠٢٠، إال أن 
التوجه الشرائي كان السمة الغالبة على 
تعامالت املطلعني، حيث شجعت األسعار 
املتراجعة لكثير من األسهم املدرجة في 

البورصــة خالل تلك الفترة، املطلعني 
على االستمرار في النهج الشرائي الذي 

بدأوه مع بداية السنة.
ولوحظ خالل تعامالت النصف األول 
من العام احلالي ان الربع الثاني شهد 
قفزة في قيمة التعامالت مقارنة باألول، 
إذ بلغت القيمة للثالثة أشهر األخيرة 
٢١٫٣ مليون دينار مقابل ٣ ماليني دينار 
بالثالثة أشهر التي سبقتها.. وتبني من 
خالل الرصــد الذي يعتمد على وحدة 
األبحاث االقتصادية بجريدة «األنباء» 
أن تعامالت املطلعني متت على أســهم 
٢٢ شركة من خالل ٥٣ عملية متنوعة، 

كما تبني ما يلي:
٭ بلغــت قيمة عمليات الشــراء ١٧٫٧ 
مليون دينار، متت من خالل ٣٢ عملية 
على أسهم ١٢ شركة، وهي تشكل ٧٢٫٨٪ 

مــن إجمالي تعامــالت املطلعني خالل 
فترة النصف األول.

٭ بلغت قيمة عمليات البيع في تعامالت 
املطلعــني ٦٫٦ ماليــني دينار، متت من 
خالل ١٥ عملية على أســهم ٩ شركات، 
وهي تشــكل نحــو ٢٧٫٢٪ من إجمالي 

قيمة التعامالت.
٭ أقرضت شركتي دبي األولى وأسيكو 
نحــو ٢٫٣ مليون ســهم، وذلك في ظل 
تفعيل آلية صانع السوق، بواقع ١٫٧٥٠ 
مليون ســهم لألولى و٥٥٠ ألف ســهم 

للثانية.
٭ ٤ عمليات نقل ملكية أسهم آلخرين 
متت خالل النصف األول على أسهم ٣ 
شركات بواقع عمليتني على سهم بيتك، 
وعملية على ســهم املنار ومثلها على 

سهم أرجان.

٭ أكبر الصفقات كانت لشــركة أوالد 
علي الغامن للتجارة العامة واملقاوالت، 
وكانــت عبارة عن عملية شــراء ٣٨٫٨ 
مليون من أسهم شركة أعيان لإلجارة 
واالســتثمار بقيمة ١٣٫٧ مليون دينار 
تشكل ٥٦٪ من إجمالي القيمة، وبذلك 
بلغت نسبة «أوالد علي الغامن» ١٠٫٠٦٪ 
ملكية غير مباشــرة وهــي ثاني أكبر 

املالك في أعيان لإلجارة.
٭ نفذ أبناء مبارك الدبوس ٧ عمليات 
شــراء علــى أســهم شــركة بوبيــان 
للبتروكيماويات خالل الســتة أشــهر 
املاضيــة بقيمة ٩١٢ ألف دينار لترتفع 
نسبة ملكية أبناء مبارك الدبوس إلى 
١٤٫٧٪ ملكية مباشــرة وغير مباشرة، 
وهــي تعتبــر أكبر املالك فــي بوبيان 

للبتروكيماويات.

البورصة تواصل االرتفاع وحتقق
ربع مليار دينار مكاسب بجلسة واحدة

شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت نشــاطها 
اإليجابي الذي بدأته منذ استئناف النشاط 
عقب عطلة عيد األضحى، حيث شهدت 
البورصة ارتفاعا جماعيا للمؤشرات في 
جلســة تعامالت امس، وذلك على وقع 
استمرار استهداف األسهم القيادية في 
السوق األول، وعدد من األسهم املتوسطة 

بالسوق الرئيسي.
وعلى إثر استهداف هذه النوعية من 
األسهم واصلت القيمة السوقية لبورصة 
الكويت حتقيق املكاسب، حيث أضافت 
بنهاية جلسة تعامالت امس ٢٦٣ مليون 
دينار لتضاف للمكاسب السابقة لتصل 
إلى مستوى ٢٩٫٠٥ مليار دينار ارتفاعا 
من ٢٨٫٧٩ مليار دينار في جلســة أول 

من أمس.
املكاســب احملققة على  ومبواصلة 
مستوى القيمة السوقية تراجعت اخلسائر 
احملققة منذ بداية العام بسبب تداعيات 
ڤيروس كورونا إلى ١٨٪ بعد أن جتاوزت 
خالل فترة ذروة تفشي الڤيروس وإغالق 
النشاط االقتصادي في إطار اإلجراءات 

االحترازية إلى ٢٦٪.
املتدفقة للسوق  السيولة  وارتفعت 
امس بشكل الفت، إذ ارتفعت بنسبة ٣١٪ 
ببلوغها ٣٨٫٠٧ مليون دينار ارتفاعا من 

٢٩٫١ مليون دينار أول من أمس.
وتركزت السيولة حول األسهم القيادية 
بشكل الفت، إذ استحوذت أسهم بيتك 
وزين والوطني وأهلي متحد واخلليج 
على ٦٤٪ من إجمالي الســيولة، وذلك 

بواقع ١٠٫٥ ماليني دينار لســهم بيتك، 
و٤٫٤ ماليني دينار لســهم زين، و٣٫٩ 
ماليني دينار لسهم الوطني، و٢٫٨ مليون 
دينار لسهم أهلي متحد، و٢٫٧ مليون 
دينار لسهم اخلليج، وحققت جميع هذه 
األسهم مكاسب ســوقية الفتة بنهاية 

تعامالت جلسة أمس.
وسجلت مؤشرات ٥ قطاعات امس 
ارتفاعا، تصدرها املواد األساسية بنمو 
نسبته ١٫٣٪، بينما تراجع أداء مؤشرات 
٥ قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز 

بانخفاض ٤٫٧٪.
وجـــاء ســـهم «أسمنت الفــجيرة» 
على رأس القائمة اخلضراء بارتفاع نسبته 
٧٫٣٪، فــــيما تصدر ســهم «أسمنت 
اخلليج» القائمة احلمراء متراجعا بنحو 

.٪٩٫٥
ويبدو أن الســوق جتــاوز مرحلة 
النتائج املالية املتراجعة بنهاية النصف 
األول والتي يتم اإلعالن عنها تباعا في 
الوقت احلالي، حيث تعد نتائج متوقعة 
ومقبولة في ضــوء التحديات الكبيرة 
التي نتجت عن تفشــي ڤيروس كرونا 

خالل النصف األول.
وأنهت البورصة تعامالت امس على 
ارتفاع املؤشرات بشكل جماعي، إذ ارتفع 
مؤشر السوق األول بنسبة ١٫١٪ محققا 
٦١ نقطة مكاسب ليصل إلى ٥٦٠٨ نقاط، 
كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٤٪ بإضافة ١٦٫٥ نقطة ليصل إلى ٤٠٩٤ 
نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠٫٩٪ بإضافة ٤٦٫٢ نقطة ليصل 

إلى ٥٠٩٩ نقطة.

٣١٪ ارتفاع السيولة إلى ٣٨ مليون دينار و٥ أسهم استحوذت على ٦٤٪ منها

٢٫٣ مليون سهم إقراض لصانع السوق.. بواقع ١٫٧٥٠ مليون سهم لـ «دبي األولى» و٥٥٠ ألفًا لـ «أسيكو»املطلعون اجتهوا لشراء األسهم بالنصف األول بـ ١٧٫٧ مليون دينار بالتزامن مع تراجع أسعار الكثير منها

«كورونا» وتباطؤ طرح املشاريع يضغطان على شركات املقاوالت
محمود عيسى

أجمع املشاركون في ندوة مجلة ميد التي 
نظمتها مع بنك املشرق في اآلونة األخيرة حتت 
أجمع املشاركون في ندوة مجلة ميد التي 
نظمتها مع بنك املشرق في اآلونة األخيرة حتت 

ندوة مجلة 

عنــوان: «حتديات إدارة التدفق النقدي خالل 
أزمة كورونا»، على أن شركات البناء واملقاوالت 
في جميع أنحاء املنطقة واجهت ضغوطا مالية 
متزايدة على مدى السنوات اخلمس املاضية، 
وذلك نتيجة التباطؤ في طرح املشاريع اجلديدة 
وزيادة حدة املنافسة، ما اضطر هذه الشركات 
لعرض أسعار متدنية للغاية من اجل الفوز بعقود 
املشــاريع، كما ان انتشار جائحة كورونا منذ 
فبراير ٢٠٢٠ عزز الضغوط التي تعرضت لها 

شركات املقاوالت.
وقال مشاركون في الندوة ومن بينهم الرئيس 
التنفيذي لشركة CSCEC الصينية في منطقة 
الشرق األوسط يو تاو، والعضو املنتدب في 
شركة Atkinsشركة Atkins في دبي جوهان هيسيلسو، ونائب 

الرئيس التنفيذي األول ورئيس االئتمان ملجموعة 
بنك املشرق روي فيليب، ونائب الرئيس التنفيذي 
الرئيس العاملي لتمويل املقاوالت في البنك محمد 
الشولي، فيما أدار الندوة رئيس التحرير في 
مجلة ميد ريتشارد ثومبسون، ان تخفيضات 
الرأســمالية من قبل احلكومات  املصروفات 
استجابة للتباطؤ االقتصادي، فضال عن تعطل 
نشاطات سالسل التوريد، والتأخير في طرح 
املشاريع، أدت مجتمعة إلى املزيد من التأخير 
في املدفوعات املستحقة لشركات املقاوالت على 
أصحاب املشاريع وتقليل فرص األعمال اجلديدة 
منها، ويتمثل التحدي األكبر بالنسبة لشركات 
البناء بني كل هذه العوامل في ضمان حصولها 
على ما يكفي من التدفقات النقدية التي متكنها 
من الوفاء بالتزاماتها املالية ومسؤولياتها أثناء 
تعطل أو تأخر استالم مستحقاتها، واضطراب 

مصادر إيراداتها األخرى.
وقال املشاركون في الندوة إن معاناة شركات 

املقاوالت ال تقتصر فقط على تباطؤ املدفوعات، املقاوالت ال تقتصر فقط على تباطؤ املدفوعا
بل إن تكاليفها التشــغيلية قد ارتفعت أيضا 

نتيجة لتطبيق إجراءات السالمة املفروضة 
قبل اجلهات املعنيــة حملاصرة الوباء وحماية 

العمال ناهيك عن تعطيل أعمال سالسل التوريد.العمال ناهيك عن تعطيل أعمال سالسل التو
كما يتمثل التحدي في إيجاد األساليب التي كما يتمثل التحدي في إيجاد األساليب ا

متكن الشركات من احلصول على رأس املال 
العامل للحفاظ على التدفقات النقدية مع احلد 
بالتزامن مع تقليص  التشغيلية  التكاليف  من 
االلتزامات املالية للشركة الى احلد األدنى املمكن.االلتزامات املالية للشركة الى احلد األدنى املمكن
ورأى املشاركون أن املقاولني يحتاجون للعمل ورأى املشاركون أن املقاولني يحتاجون للعمل
والتنسيق بشــكل وثيق مع البنوك املقرضة 
والدائنني والشــركاء اآلخرين لضمان بقائهم 
قادرين على ســداد التزاماتهم مع اســتقرار 
أوضاعهم املالية خــالل األزمة، وأن يتمكنوا 

بعد ذلك من احملافظة على هذا االستقرار 
أعمالهم استعدادا للفترة املقبلة التي ستشهد 

التعافي من األزمة.

خالد العوضي
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العدساني: «األڤنيوز» مصدر دخل «املباني».. وتأثيرات إغالقه مستمرة
الرئيــس  نائــب  قــال 
املباني  التنفيذي في شركة 
طارق العدساني إن األڤنيوز 
- الكويت هو مصدر الدخل 
الرئيسي للشركة حتى اآلن، 
السابقة  الفترة  وإغالقه في 
اســتجابة لقــرارات مجلس 
الــوزراء كانت لــه عدة آثار 
على نتائج الشــركة املالية، 
وال يزال هذا التأثير مستمرا 
وال ميكن حتديده بشكل كامل 
خاصة مع استمرار إغالق دور 
السينما ووحدات الترفيه في 

األڤنيوز. 
حديــث العدســاني جاء 
خالل انعقاد مؤمتر احملللني 
واملستثمرين للنصف األول 
من ٢٠٢٠ الذي عقدته الشركة 
املالــي  الرئيــس  بحضــور 
التنفيــذي زاهد كاســماني 
واملدير التنفيذي لالتصاالت 

شعاع القاطي. 
وأضاف: «قدمت شــركة 
املباني تخفيضا على اإليجار 
خالل فترة مــا قبل اإلغالق 
وأثنــاء اإلغــالق إميانا منا 
بضــرورة التعاون من أجل 
جتاوز هذه األزمة واخلروج 
بأقل قدر من اخلسائر، حيث 
حصل جميع املســتأجرين 
علــى تخفيضات خاصة من 
منتصف مارس حتى نهايته، 
بواقع خصم ١٠٠٪ للوحدات 
املتخصصــة فــي املأكوالت 
واملشــروبات، وخصم ٢٥٪ 
للوحــدات املتخصصــة في 
البيع بالتجزئة. وفي الفترة 
التالية مت إعفاؤهم من جميع 
اإليجارات حتى إعادة االفتتاح 
اجلزئــي لألفنيوز في أوائل 
يوليو املاضي، حيث وصلت 
فترة اإلعفــاء من اإليجارات 
إلى مدة ٣ أشهر، وفي شهري 
يوليو وأغســطس، التزمنا 

خالل نفس الوقت في نهاية 
فبراير املاضي، كما بدأ التأثير 
على اإلقبــال أيضا من ذلك 
الوقت، ولكن اإلجراءات التي 
اتخذتها احلكومة البحرينية 

اختلفت، حيث أغلقت املراكز 
التجارية مرتني لفترات زمنية 
أقل.. وبدأ اإلقبال يتزايد بعد 
مرور شــهر يونيــو، حيث 
وصــل إلــى ٣٠ - ٥٠٪ مــن 

املســتوى الطبيعي، أما في 
الوقــت احلالي اإلقبــال بدأ 
يتعافى مبعدل أسرع، ومن 
املتوقع أن تزيد نسبته عند 
إعادة افتتاح جسر امللك فهد 

شــركة املباني التي ال تزال 
قيد التطوير، قال العدساني: 
«نحن نعمل على مشــروع 
مدينة جابــر األحمد J٣ منذ 
أكثــر من عــام حتــى اآلن، 
حيث سيتم تنفيذ املشروع 
بالتعاون مع املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، ومت توقيع 
وثيقة االلتزام على املشروع 
حاليا بعد إعادة دراسته وقرار 
االستمرار فيه بناء على تأكيد 
موافقة مجلس اإلدارة، ومن 
املتوقع أن تبدأ عملية البناء 
خالل ٩ أشــهر إلــى عام من 
اليوم إلى أن يتم االنتهاء من 
التصاميم الهندسية واألعمال 

القانونية».
لفنــدق  بالنســبة  أمــا 
والــدورف أســتوريا فــي 
الكويت، فبلغت نسبة البناء 
٧٠٪، ومن املتوقع أن يكتمل 
البناء بحلول الربع األول من 
٢٠٢١. وفيمــا يخــص فندق 
هيلتون جاردن إن البحرين، 
فقد بلغت نسبة بنائه ٦٠٪ 
حتــى اآلن، ومن املتوقع أن 
يكتمــل بحلــول نهايــة هذا 
العام أو أوائــل الربع األول 
من ٢٠٢٠. وبالنسبة ملشروع 
أرض الســاملية – التي تبلغ 
مساحتها ٩٧٦١ مترا مربعا فال 
نزال جنري الدراسات حول 

املفهوم األفضل لتطويرها.
وأشار العدساني من خالل 
العرض التقدميي إلى مشاريع 
السعودية وامارة الشارقة إلى 
انه «لم نحقق قدرا ملحوظا 
من التقدم بســبب العوامل 
اخلارجية الناجتة عن جائحة 
كورونــا، إال أن األڤنيــوز- 
اخلبر حقق املزيد من التقدم 
فيما يتعلق بالتصاميم التي 
ميكــن أن نعلنهــا في الربع 
الثالث والربع الرابع املقبلني. 

والذي يعتبــر مؤثرا كبيرا 
ملستوى اإلقبال.

مشاريع قيد التطوير

وباحلديث عن مشــاريع 

كما أننــا قمنا بإعادة تقييم 
مشروع الشارقة». 

وردا على سؤال حول أداء 
محالت األڤنيــوز- الكويت 
بعد إعــادة االفتتاح، فأجاب 
العدســاني قائــال: «نحــن 
ليس لدينا مدخل لإليرادات 
باملســتأجرين،  اخلاصــة 
ولكننــا نقــوم مبراجعــات 
واستطالعات ومقابالت فردية 
معهــم للتعرف على أدائهم، 
وتشــير مالحظاتهم إلى أن 
معظم قطــاع التجزئة - إن 
لم يكــن جميعهــم - يعمل 
بشكل جيد. وعلى الرغم من 
أن اإلقبال أقل من املعتاد نظرا 
لساعات العمل احملدودة، إال 
أن معــدل الشــراء مرتفــع، 
ومعظم املستأجرين حققوا 
مبيعات أكثر من املتوقع». 

وردا على ســؤال بشأن 
مدى التغيير الذي طرأ على 
اإليجــار املضاف من نهاية 
٢٠١٩ إلى الربــع األول من 
٢٠٢٠ لكل املراحل، واملرحلة 
الرابعــة بشــكل منفصل، 
العدســاني: «مــن  أجــاب 
الصعب تغيير معدل اإليجار 
خالل مدة قصيرة وملجمع 
بحجــم األڤنيوز، وبالتالي 
تغير نســبة املستأجرين 
مبــا يعادل ١٪ إلــى ٢٪ لن 
يكون له تأثير مالحظ على 
متوسط أسعارنا، وبالتالي 
أي تغييــر لــن يتم رؤيته 
إال في ٢٠٢١. وفيما يتعلق 
الرابعــة فإنهــا  باملرحلــة 
مؤجرة بنســبة تصل إلى 
حوالــي ٩٤٪، ومــن حيث 
مقدار اإليرادات التي نحققها 
فهي تصل الى حوالي ٨٠٪، 
ونتوقع وصولها إلى أكثر 
من ذلك نهاية هذا العام أو 

أوائل العام املقبل».

٤٠ مليون دينار تكلفة تخفيضات الشركة للمستأجرين خالل فترة ما قبل وأثناء اإلغالق

أعمال البناء مستمرة في فندق والدورف أستوريامشروع تطوير J٣ ومنوذج تصميم املركز التجاري ضمن «مدينة جابر األحمد»

بإعفــاء جميــع احملالت من 
٥٠٪ من اإليجارات، واجلدير 
بالذكر أن تلك التخفيضات 
وصلت قيمتهــا إلى حوالي 

٤٠ مليون دينار».
وقام العدســاني بعرض 
املزيــد مــن التفاصيــل عن 
األڤنيــوز - الكويــت حيث 
انخفضت نســبة اإلشــغال 
األخيرة التي كانت تبلغ ٩٥٪ 
بنسبة ٢٪، ويعد هذا املعدل 
طبيعيــا بالنظر ملا مرت به 
البالد مــن أزمة، مضيفا أنه 
ال يزال هناك طلب جيد على 
تأجير الوحدات، حيث متت 
إعادة تأجير بعض الوحدات 
على الفور خالل فترة اإلغالق 
وهو ما يترجم اتباع شركة 

املباني ملنهج االستمرارية.
فندق هيلتون جاردن إن

وقال العدساني ان «فندق 
هيلتون جاردن تأثر بشكل 
ملحــوظ، فعلــى الرغم من 
بدايتــه الرائعة في شــهري 
ينايــر وفبرايــر املاضيني، 
وهــي الفترة التي عمل فيها 
الفندق مبعدل إشغال مرتفع، 
إال أنه انخفض إلى ٠٪ بسبب 
اإلغالق التي شهدته البالد». 
واضاف: «لقد اســتأنف 
فنــدق هيلتون جــاردن إن 
عملياتــه فــي ٢٨ يوليــو 
املاضــي، حيث بدأنا نشــهد 
بعض الطلب، وبالتالي فإن 
اإلقبال ال يزال مقتصرا على 

روادنا في الكويت». 
األڤنيوز - البحرين

أما بالنسبة لألڤنيوز - 
العدســاني  البحرين، فذكر 
أن البحرين مــرت بظروف 
مماثلــة ولكــن بتأثيــرات 
مختلفة، حيث وصل الوباء 

٤٠ مليون دينار خسائر اإليرادات املتوقعة في ٢٠٢٠
قال زاهد كاسماني إنه الشك أن جائحة 
كورونا قد أثرت على عمليات األفنيوز، على 
غرار جميع املشغلني اآلخرين في األعمال 
املماثلة، حيث من املتوقع أن يبلغ إجمالي 
خسائر اإليرادات املتوقعة من الوباء حوالي 
٤٠ مليون دينار لعام ٢٠٢٠ وذلك بناء على 
الوضع احلالي، وقد تتغير نسبة اخلسارة 
اعتمادا على املدة التي تستمر فيها القيود 
املرتبطــة بالوباء والعودة التدريجية إلى 
احلياة الطبيعية. وقد اختارت املباني حجز 
خسارة اإليرادات من اإلعفاءات اإليجارية 
مقدما في عام ٢٠٢٠، ونتيجة لذلك، فقد 
انخفض الدخل التشغيلي للمجمع ملدة ٦ 

أشهر بنسبة ٥٠٫٥٪ إلى ٢٣٫٢ مليون دينار 
مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩.  وأشــار 
كاسماني إلى انخفاض صافي ربح النصف 
األول مبقدار ٢٦٫٢ مليون دينار إلى ١٫٦ 
مليون دينــار، كما انخفض صافي ربح 
الربع األول من ٢٠٢٠ مبقدار ٤٫٤ ماليني 
دينار إلى ٩٫٣ مليون دينار.  وأوضح أن 
عائداتنا على األصــول وعائدات حقوق 
امللكية قد تضررت من خسائر اإليرادات 
املرتبطة بالوبــاء، حيث انخفض هامش 
صافي الربح إلى ٦٫٧٪ حتى اآلن في ٢٠٢٠، 
مقارنة بـ٥٩٫٣٪ في عام ٢٠١٩، متوقعا أن 
تتحسن هذه الهوامش، حيث شهدنا عودة 

اإلقبال على األڤنيوز خالل املراحل األولية 
لرفع اإلغالق.\ وأضاف كاسماني ان نسبة 
حقوق امللكية ارتفعت إلى ٧٧٪ في ٢٠٢٠ 
مقارنة بـ ٧٠٫٨٪ في ٢٠١٩، وحتسن الدين 
إلى األصول إلى ٣٦٫٧٪ في الربع الثاني 
من ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٣٥٫١٪ في ٢٠١٩، كما 
ارتفع إجمالي األصول والقيم الدفترية إلى 
٩٧٠ مليون دينار و٤١٩ فلسا على التوالي 
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٨٩٦ مليون 
دينار و٤٠٢ فلسا كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، 
ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار اإلنفاق 
على إنشاء األصول والتوسع وارتفاع معدل 
االحتفاظ باألرباح في األعمال التجارية.

اكتمال بناء فندق والدورف أستوريا في الكويت بحلول الربع األول من ٢٠٢١

«Software AG» شراكة إستراتيجية مع :«ITS» 
أعلنــت مجموعــة أنظمة 
العاملية  املتكاملة  الكمبيوتر 
(ITS)، الشــركة الرائــدة في 
مجال توفير احللول التقنية 
الرقميــة املبتكــرة لقطــاع 
املالية اإلســالمية،  اخلدمات 
عن بدء شراكة استراتيجية 
 ،Software AG مع مجموعــة
الشركة الرائدة عامليا، من أجل 
تسريع عملية التحول الرقمي 
في مجال اخلدمات الصيرفية 

التقليدية واإلسالمية. 
ووقــع الشــراكة عصــام 
اخلشــنام الرئيس التنفيذي 
ملجموعة (ITS)، ورامي كشلي، 
نائــب الرئيــس فــي منطقة 
اخلليج واملشرق العربي عن 
 ،(Software AG) مجموعــة
حيث ســتعزز هذه الشراكة 
 ITS مــن مكانــة مجموعــة
كمزود رائد للخدمات املالية 
الرقمية، من خالل االستفادة 
 Application» مــن تقنيــات
 «Program Interface-API
والتي بدورهــا تقوم بتقدمي 
منتجــات وخدمــات جديدة 

اخلاصــة بالشــركاء لتقدمي 
خدمــات وحلــول املصرفية 
 (ITS) متميزة، فيما حصدت
علــى العديد من اجلوائز في 
ظل حلولها املصرفية الرائدة 
(ETHIX NG) للجيــل القادم، 
وهــي احللــول املصرفيــة 
األساســية للقطاع املصرفي 

اإلسالمي منه والتقليدي. 
وفــي تعليقــه علــى هذه 
الشراكة، قال اخلشنام: سعداء 
 (Software AG) بالتعاون مع
من أجل تقدمي تقنيات جديدة 
إلى املنطقة، وتزويد عمالئنا 
مبيزة تنافســية إضافية من 
خالل التحول الرقمي أهمية 
قصــوى فــي هــذا العصــر، 
 (ITS) وحترص دائما شركة
على تقدمي التقنيات العاملية 
الكفــاءة  املصممــة لتعزيــز 
التشــغيلية وتوفير جتربة 
أفضــل للعمــالء. حيث تقدم 
حلول (ETHIX NG) الرقمية 
العصرية للجيل القادم مفهوما 
جديــدا لتشــغيل اخلدمــات 
املالية. حيث إنه يعزز الذكاء 

االستجابة للعمليات املصرفية 
لعمالء املصرف أو املؤسسة 
املاليــة. مما يجعــل عمالؤنا 
ميتازون بخدمات تنافســية 
متكنهــم من الريــادة في هذا 
القطــاع ومواكبــة التغيرات 
الســريعة واملستمرة في هذا 
املجال. من جانبه، أضاف رامي 
كشلي: يتعرض قطاع املصرفي 
للكثير من الضغوط نتيجة 
التغيــرات املســتمرة، التــي 
تتزايد مع التغيرات احلالية 
التي تشهدها املؤسسات حول 
العالم، لذلك أصبح من املهم 
التكنولوجيا  جــدا ملــزودي 
أن يعملوا على إيجاد حلول 
جديدة معتمدة على احلقائق 
الواقعية للسوق. إن التكامل 
هــو كلمة الســر فــي جناح 
املؤسســة فــي رحلتها نحو 
التحــول الرقمــي، إن نظــام 
«WebMethods» يعمل كمنصة 
ســريعة لتوفير نظام رقمي 
١٠٠٪ لدعم التكامل املباشــر 
والفوري الذي يوفر للعمالء 

خدمات أكثر سالسة.

االصطناعــي، والتعلم اآللي 
وقاعدة البيانات الضخمة، من 
أجل التحديث الفوري لعمليات 
التشغيل، ويسمح بالتعاون 
السلس بني املؤسسات املالية 
التقنيــة،   FinTech وحلــول
لتقدمي حل متكامل للخدمات 
املصرفية لألفراد والشركات.
الشــراكة  وأضــاف: هذه 
سوف تساهم في توافر حلول 
تقنية اســتثنائية لعمالئنا، 
حيــث متكننا مــن تزويدهم 
بأفضل املنتجات واخلدمات، 
وكذلــك تقدمي حلول مبتكرة 
إلى السوق وبوقت قياسي. 

وتابع: إن النظام املصرفي 
األساسي (ETHIX NG) يعمل 
العمليــات  حتويــل  علــى 
املصرفية التقليدية الى خدمات 
رقمية ورفع مستوى سرعة 
االستجابة للعمالء. حيث ان 
احللــول املصرفيــة الرقمية 
تســاهم وبشكل مباشر على 
حتســني وأمتتــة عمليــات 
الــى  املصرفيــة وحتويلهــا 
رقمية، لرفع ســرعة وكفاءة 

عصام اخلشنام

باســتخدام واجهــات برمجة 
التطبيقات، واخلدمات الدقيقة، 
القــوي وحــزم  واالتصــال 
 ،«WebMethods» برمجيــات
وحلــول التراســل املتكامــل 
التطبيقــات،  جميــع  مــع 
 Original) إضافة إلى تقنيــة
 (Equipment Manufacturer
والتــي بدورهــا تعمــل على 
الرئيســيني  ربــط املوردين 
بشــركاء خارجيني من خالل 
توفير تطبيقات متخصصة 
يتم تشغيلها حتت املنتجات 

«اخلليج» يعلن الفائزين 
بسحب «الدانة» األسبوعي

أجــرى بنك اخلليج في يوم األحد ٩ أغســطس 
٢٠٢٠ ســحب الدانة األســبوعي عن األســبوع من 
٢٦ - ٣٠ يوليــو ٢٠٢٠، وعن األســبوع من ٢ - ٦ 
أغسطس ٢٠٢٠، وأعلن عن أسماء الفائزين العشرة 

الذين حصل كل منهم على ١٠٠٠ دينار.
وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة عن األسبوع 

٢٦ - ٣٠ يوليو ٢٠٢٠:
عبدالوهاب عبدالرحمن عبداللطيف امللحم، نهال 
أحمد عبداللطيف الصبيح، محمد فيصل علي فرج، 
جنا رضوان عبداهللا جـمـــال، تـركـــي مـايـا عـلي 

صالح.
اما الفائزون اخلمسة عن األسبوع ٢ - ٦ أغسطس 
٢٠٢٠، فهم: ســارة جاســم عبداهللا شكراهللا، فؤاد 
جاسم محمد دشتي، علي عبدالكرمي جوهر الشطي، 
صبيحة فارس عبد علي، عباس عبداهللا علي القطان.
هذا، وقد أعلن بنك اخلليج عن أن الدانة كبرت، 
وإن اجلائزة الكبرى لسحب الدانة السنوي ستكون 

١٫٥ مليون دينار.
وســيعقد الســحب في تاريخ ١٤ ينايــر ٢٠٢١، 
وستكون آخر فرصة للمشاركة فيه عبر اإليداع في 

حساب الدانة في يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
ويشــجع بنك اخلليج عمــالء الدانة على زيادة 
فرص فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي يتم إيداعها 
في احلســاب، باســتخدام خدمة الدفع اإللكتروني 
اجلديدة املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق 

الهواتف الذكية



اقتصـاد
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الصقر خالل استقباله اجلالوي: ضرورة النظر 
في إعادة فتح منفذ العبدلي للشاحنات

اســتقبل رئيــس غرفــة 
الكويــت  جتــارة وصناعــة 
محمــد الصقر، أمــس، مدير 
عــام اإلدارة العامة للجمارك 
املستشــار جمــال اجلالوي، 
بحضــور مدير عــام الغرفة 

رباح الرباح.
وتطرق الصقر خالل اللقاء 
إلى أهمية التنسيق املشترك 
بني الغرفة واجلمارك بهدف 
تسهيل احلركة التجارية في 
البالد من خالل تطوير العمل 
في املنافذ اجلمركية، واالرتقاء 
املقدمة  باخلدمات اجلمركية 
للتاجر، باإلضافة إلى االطالع 
على آخر التطورات واملواضيع 
ذات الصلة بالعمل اجلمركي.
إلــى  الصقــر  وأشــار 
ضرورة النظــر بإعادة فتح 
منفــذ العبدلــي للشــاحنات 
نظــرا ألهميتــه االقتصادية 
بني الكويت والعراق، مؤكدا 
حــرص الغرفة علــى تفعيل 
اللجنة الثنائية مع اجلمارك 
بهدف بذل املزيد من اجلهود 
التنسيقية وتطوير املنظومة 
اللوجســتية التــي تضمــن 
تسهيل حركة انسياب السلع 

في املنافذ اجلمركية.
من جانبه، أعرب املستشار 
اجلالوي عن سعادته لزيارة 
الغرفة، مثمنا جهودها الكبيرة 
فــي ســبيل دعــم االقتصاد 
الكويتــي، مؤكــدا حرصــه 
العميق علــى تعزيز العالقة 
بــني اإلدارة العامة للجمارك 
والغرفــة، وضــرورة اتخاذ 
خطــوات تنفيذيــة لتفعيــل 

اللجنة الثنائية.
واكد اجلالوي أن اجلمارك 
حتــرص دائما علــى تطوير 
أنظمتهــا اجلمركية لتواكب 
العاملي  اللوجيستي  التطور 
ومنها تطبيق نظام املشــغل 
والتخليــص  االقتصــادي 
املسبق واإلفراج اإللكتروني 
مــع اجلهــات احلكومية ذات 

الشأن اجلمركي.
وفــي نهاية اللقــاء، تقدم 
اجلالوي بالشــكر واالمتنان 
لغرفة جتارة وصناعة الكويت 
على احلفاوة واالستقبال وما 

عن القطاعات احليوية األخرى 
كوســائل النقــل، املقــاوالت 
والبنى التحتية وغيرها من 

القطاعات.
وأضاف أنه توجد مجاالت 
عديــدة ميكــن التعــاون من 
خاللها كالتعليم، والبيئة، ثم 
تطرق إلى الوضع االقتصادي 
الراهن وتداعيات أزمة الوباء 
العاملــي كورونا كوفيد - ١٩ 
وأثرهــا على القطاع اخلاص 
الكويتي، مشــيرا إلى جهود 
حكومــة الكويت مــن خالل 
تشريع وإصدار القوانني التي 
من شأنها أن تدعم االقتصاد 
الكويتي في ظل هذه األزمة. 
وأكــد الصقــر أن الغرفة 
مستعدة لتسخير إمكانياتها 
املتاحــة للســفارة اليابانية 
في ســبيل حتقيــق األهداف 
املنشــودة.  مــن جانبه، قال 

السفير الياباني ان السفارة 
تســعى إلى بــذل مزيــد من 
اجلهــود لتعزيــز العالقــات 
ثنائية املشتركة بني البلدين 
فــي كل املجــاالت. وشــرح 
الياباني اإلجراءات  الســفير 
حكومــة  اتخذتهــا  التــي 
بــالده للتصــدي للتداعيات 
االقتصادية ألزمة كوفيد - ١٩، 
حيث مت تقدمي الدعومات املالية 
لبعض شرائح قطاع األعمال 
كاملتوسطة والصغيرة، كما 
مت تخفيــض أســعار فوائــد 
القروض املالية بنســبة ٦٪، 
مشيرا إلى أن القطاعات التي 
تأثرت بشكل كبير هي قطاع 
اخلطــوط اجلويــة والنقــل 

والسياحة والفنادق. 
وعلــى صعيد آخــر، أكد 
الســفير الياباني أن حكومة 
بــالده تولــي اهتمامــا بالغا 
بالكويت باعتبارها بلدا صديقا 
وشريكا اســتراتيجيا مهما، 
وقد متثــل ذلك بعدة مواقف 
إنســانية من خالل مســاندة 
الكويت لليابان خالل كارثة 
موجات املد العالية (سونامي) 
التي ضربت اليابان في ٢٠١١ 
مــن خــالل تقــدمي منحــة ٥ 
ماليني برميل نفط باإلضافة 
إلى منــح ما يعادل ٤٠ مليار 
ين ياباني لبناء املركز العلمي 
(أكوامارين)، معربا عن أمله 
مبزيد مــن التقدم واالزدهار 
للعالقات املشتركة بني البلدين 
على كل األصعدة واملستويات.

«الغرفة» حريصة على تفعيل اللجنة الثنائية مع «اجلمارك»

.. وسفير اليابان ماساتو تاكاأوكا

محمد الصقر مستقبالً املستشار جمال اجلالوي

تقدمــه مــن خدمــات لقطاع 
الكويتــي والــدور  األعمــال 
الــذي تلعبه في دفع العجلة 

االقتصادية في البالد.
استقبال السفير الياباني

من جانب آخر، اســتقبل 
محمد الصقر ســفير اليابان 
لدى الكويت، ماساتو تاكاأوكا 

بحضور رباح الرباح. 
وقال الصقر خالل اللقاء 
ان متانة العالقات التاريخية 
اليابانيــة فــي  ـ  الكويتيــة 
جميع األصعدة السياســية، 
العلمية جعلت  االقتصادية، 
من اليابان شريكا استراتيجيا 
اليابان  للكويــت، حيــث إن 
الــدول  أولــى  تعتبــر مــن 
الكويتي  املســتوردة للنفط 
وكذلك ساهمت بشكل كبير في 
إنشاء محطات الطاقة، ناهيك 

«الغرفة»: التفاف املجتمع الدولي حول لبنان.. واجب
استقبل مدير عام غرفة جتارة وصناعة 
الكويت رباح الرباح، أمس، القائم باألعمال 
بالوكالة لدى سفارة اجلمهورية اللبنانية 
في الكويت باسل عويدات وامللحق التجاري 

د.شادي أبو ضاهر.
في بداية اللقاء، قدم الرباح لضيوفه 
التعازي على ضحايا انفجار بيروت، وما 
خلفه من آثار جسيمة على كل األصعدة، 
مؤكدا أن التفــاف املجتمع الدولي حول 
لبنان في هذه األزمة يعد واجبا حتى يتم 

النهوض بها من جديد. 
وأوضح الرباح أن قطاع األعمال الكويتي 
يتابع بقلق التطورات احلالية، معربا عن أمله 
في أن تتجاوز لبنان هذه األزمة في القريب 

العاجل، مشــيرا إلى أن الكويت تربطها 
بلبنان عالقات أخوية واجتماعية وطيدة 
حتتم الوقوف بجانبها خالل هذه األزمة 
من خالل توفير االحتياجات األساســية 
العاجلة للشعب اللبناني في ظل الظروف 

التي تعرض لها بعد االنفجار.
مــن جانبه، تقدم عويدات بالشــكر 
للكويت على ما قامت به كونها من أولى 
الدول املبادرة ملساعدة لبنان خالل األزمة 
التي متر بها، مؤكــدا أن هذا األمر ليس 

بالغريب على الكويت حكومة وشعبا. 
وتطرق عويدات الى حاجة لبنان الى 
االلومنيوم والزجاج إلعادة إعمار املساكن 
نتيجة الدمار الذي حصل خالل االنفجار، 

باإلضافة الى املواد الغذائية واملستلزمات 
الطبية، داعيا قطاع األعمال الكويتي الى 
عمل شراكات جتارية مع نظرائهم اللبنانيني 

لإلمداد باملواد األساسية املطلوبة.
من جانب آخر، متت مناقشــة سبل 
التعاون املشــترك بني الغرفة والسفارة 
اللبنانية وإمكانية عقد فعاليات اقتصادية 
بطريقة التواصل االفتراضي، والتي من 
شــأنها أن تفتح آفاقا اقتصادية جديدة 

بني البلدين.
وفي نهاية اللقاء، أعرب عويدات عن 
خالــص امتنانه وتقديــره لغرفة جتارة 
وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه 

من خدمات لقطاع األعمال.

«وربة» ينظم سحب «السنبلة» األسبوعي ويعلن الفائزين
«األهلي» يطرح مبادرة جديدة 

لدعم األطباء جنود الصف األول

الذهب يهوي ٤٪ مع متسك الدوالر مبكاسبه
«التجارة»: ١٤٫٢ مليون دينار 

دعم املواد التموينية واإلنشائية في يوليو املاضي
قالت وزارة التجارة والصناعة إن 
قيمة اإلنفاق على دعم املواد التموينية 
واإلنشائية بلغ ١٤٫٢ مليون دينار عن 
شهر يوليو املاضي. وأضافت الوزارة في 
بيان صحافي، أن إجمالي ما مت إنفاقه 
على املواد الغذائية التي تشمل املواد 
األساسية إضافة الى حليب ومغذيات 
االطفال بلغ ١٣٫٤ مليون دينار، مبينة 

أنهــا أكثر املواد املدعومة تكلفة خالل 
الفترة املشمولة باإلحصائية.

وأفــادت بأن ما مت إنفاقه على دعم 
حليــب ومغذيــات األطفــال بأنواعها 
املختلفة قــدر بنحــو ٣٨٣ ألف دينار 
أنفقت علــى ٢٥ صنفا من تلك املواد، 
في حني ان دعم املواد اإلنشائية كلف 
الوزارة في الفترة ذاتها نحو ٨٦٤ ألف 

دينار.
يذكر أن عدد املسجلني في كشوف 
إدارة التموين وفــق آخر إحصائيات 
وزارة التجــارة بلــغ مليونــني و١٦٢ 
ألفا و٨٥٣ فردا من مستفيدي البطاقة 
التموينية، في حني بلغ عدد البطاقات 
التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم 

٢٤٠ ألفا و٨٤٦ بطاقة.

أعلن بنك وربة استئناف 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
بعد تأجيلها بســبب ســحب 
األول،  الكبيــر  الســنبلة 
وسيســتمر بنك وربة بعمل 
الســحوبات لعشــرة رابحني 
أســبوعيا بحضور ممثل عن 
التجــارة والصناعــة  وزارة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنســبة للعمالء الذين 
حالفهــم احلظ خالل ســحب 
السابع  السنبلة األســبوعي 
والعشرين، فقد توج ١٠ رابحني 
مــن عمالء بنــك وربة حصل 
كل منهــم علــى ١٠٠٠ دينــار 
وهــم: خميس خليفــة دغيم 
العازمي، بدر ضيف اهللا ابريك 
العتيبــي، أمل عبد احملســن 
البابطــني، فاطمــة تراحيــب 
إبراهيم العتيبي، عادل سعد 
فهد هنيان العازمي، عائشــة 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن مبــادرة جديدة لصالح 
األطبــاء العاملني في وزارة 
الصحة الكويتية من خالل 
طرح قرض بدون فوائد بحد 
أقصــى ١٠٠٠٠ دينار، وذلك 
اعترافــا وتقديرا جلهودهم 
في مكافحة جائحة ڤيروس 

.(COVID-19) كورونا
ويأتــي منح هذا القرض 
تعبيــرا عن امتنــان البنك 
األهلــي الكويتــي وتقديره 
لتفاني العاملني في خطوط 
الدفاع األولــى في ظل هذه 
األوضاع االستثنائية، وهو 
متاح لكافة األطباء العاملني 
في املجال الطبي ضمن إطار 
التزام البنك األهلي الكويتي 
العاملني  املتواصــل بدعــم 
الرئيسيني في قطاع الرعاية 

الصحة خالل هذه األزمة.
والســتيفاء متطلبــات 
علــى  للحصــول  التأهــل 
القرض، ينبغي أال يقل راتب 

رويترز: تراجعت أسعار 
الذهب بشدة خالل تعامالت 
أمــس مع متســك الــدوالر 
مبكاســب حققها في اآلونة 
األخيرة فيما عززت توقعات 
بشأن اتفاق حتفيز أميركي 
شــهية املخاطــرة ودفعــت 
املســتثمرين لبيــع املعدن 
النفيس جلني األرباح بعد 

صعوده ملستوى قياسي.
ونزل الذهب في املعامالت 
الفوريــة ٤٫٢٪ إلى ١٩٤١٫٧١ 
دوالرا لألوقية (األونصة) 
متراجعــا عــن املســتوى 

ومتاشــيا مــع رغبته في 
تطويــر وحتديــث خدماتــه 
وحلوله املصرفية مبا يتوافق 
مع حتقيق املصلحة والفائدة 
األكبر لعمالئه ونظرا لتنامي 
قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير 
الذي لقاه احلساب، يعيد بنك 
وربة إطالق حساب «السنبلة» 
بحلــة جديــدة ومتطورة في 
٢٠٢٠ تطوي في ثناياها جوائز 
نقدية أكبر، حيث قام بتعديل 
وتيــرة الســحوبات والقيمة 

الوباء والتخفيف من وطأته، 
مع العلم بأنهم يتعرضون 
يوميــا ألعلى مســتوى من 
مخاطــر اإلصابة، حيث أثر 
كوفيد ١٩ بشــكل كبير على 
الطبــي والعاملني  القطــاع 
فيــه من الناحية النفســية 
واالجتماعية وحتى املالية. 
وقد أشارت دراسة حديثة 
أجرتها شركة «ماكنزي أند 
كومبانــي» حــول توظيف 
األطباء وتأثيرات هذا الوباء 

٢٠٧٢٫٥٠ دوالرا لألوقية.
العقــود  وانخفضــت 

اإلجماليــة للجوائــز النقدية 
التي يحصل عليها العمالء.

وحول الشروط اجلديدة، 
يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات الســنبلة 
والســحوبات  األســبوعية 
الكبــرى، علمــا بــأن العميل 
ال زال يحصــل علــى فرصة 
واحــدة مقابــل كل ١٠ دنانير 
في احلساب، والفرص حتتسب 
على حســب أدنى رصيد في 
احلســاب خالل الشهر. لذلك 
يجب أن يكون قد مضى على 
املبلغ شهر كامل في احلساب 
للتأهل للســحب األسبوعي، 
وشهرين كاملني للسحوبات 
الكبــرى الحتســاب الفرص. 
هذا وال توجد قيود أو حدود 
للســحب واإليــداع، كلما زاد 
املبلــغ املــودع زادت فــرص 

العميل للربح.

على مشهد املمارسات الطبية 
إلى أن: صدمة الطلب الناشئة 
عن تفشي جائحة كوفيد ١٩ 
كانت غير مسبوقة، ويرى 
العديــد مــن األطبــاء الذي 
بــأن  شــملهم االســتطالع 
خســارة اإليــرادات التي مت 
تكبدها من جراء هذا الوباء 
ستعرض ممارساتهم الطبية 
ملخاطر مالية ال حتمد عقباها. 
وفي أول ســتة أسابيع من 
تفشــي جائحــة كوفيد ١٩، 
أفــاد ٥٣٪ مــن كافة األطباء 
املستقلني الذين مت استطالع 
أرائهم بأنهم قلقون بشــأن 
الطبية  قــدرة ممارســاتهم 
على اجتياز حتدي كوفيد- 
١٩، ولذلــك يأتي طرح مثل 
هذا العرض لألطباء تأكيدا 
على حرص البنك والتزامه 
الراسخ للقيام بدور فاعل من 
أجل مــؤازرة ودعم األطباء 
والتخفيــف مــن معاناتهم 

اليومية.

األميركية اآلجلة للذهب ٣٫٥٪ 
إلى ١٩٦٩٫٢٠ دوالرا لألوقية. 
واحتفظ الدوالر مبكاســبه 
التــي حققهــا فــي اآلونــة 
األخيــرة، ما جعــل الذهب 
أقل جاذبية للمســتثمرين 
من حائزي العمالت األخرى.
أمــا بالنســبة للمعادن 
النفيسة األخرى، تراجعت 
الفضة ٧٫٨٪ إلى ٢٦٫٨٨ دوالرا 
لألوقية. ونزل البالتني ٤٫٨٪ 
إلى ٩٣٩٫١٩ دوالرا لألوقية. 
وانخفــض البالديوم ٥٫٤٪ 
إلى ٢٠٩٩٫٤٢ دوالرا لألوقية.

بتقدمي قروض بدون فوائد

منذر عبــداهللا املطوع، فالح 
مزيد مطلق وشيتان الرشيدي، 
فيصل خلف جلعود العتيبي، 
فهد علي محمد احلمادي، أفراح 

سليمان صالح الرشيدي.
وميثل حســاب الســنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني في 
توفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم 
في الوقت نفسه باإلضافة إلى 
فرص للفــوز بجوائز نقدية 

طوال العام.

الطبيب عن ٢٠٠٠ دينار وأال 
يتجاوز معــدل عبء الدين 
شهريا نسبة ٢٠٪. وباإلضافة 
لذلك، يتعــني على الطبيب 
تأكيــد حتويــل راتبــه إلى 
البنك األهلي الكويتي وتقدمي 
شــهادة راتب تتضمن رقم 

حسابه لدى البنك.
ويواصل األطباء أعمالهم 
فــي خطوط الدفــاع األولى 
فــي مكافحة اجلائحة وبذل 
جهود غير مسبوقة الحتواء 

القياســي الذي ســجله في 
عنــد  املاضــي  األســبوع 

٥٩٢٫٧ ألف دينار أرباح «التجارية» بالنصف األول

أعلن رئيس مجلس إدارة 
العقارية  التجارية  الشركة 
عبدالفتاح معرفي، عن نتائج 
الشــركة املالية للربع األول 
املنتهــي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ 
والنصف األول واملنتهي في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٠، حيث حققت 
الشــركة أرباحا بلغت ٢٫٠٥ 
الربع  مليون دينار لفتــرة 
األول، بينما سجلت أرباحا 
بلغت ٥٩٢٫٧ ألف دينارا في 

النصف األول.
وقال معرفي إن الشركة 
العقاريــة بذلت  التجاريــة 
قصارى جهدها للحفاظ على 
وتيرة إجنازاتها، خصوصا 
في ظل جائحة كورونا التي 
أسفرت عن خسائر جسيمة 
في العالم أجمع، موضحا أن 
تداعيات هذه األزمة وتأثيرها 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
التــي فرضتهــا احلكومات 
حــول العالــم مبا فــي ذلك 
التباعــد االجتماعي  قواعد 
واحلظر اجلزئي والشــامل 
أدت جميعها إلى تراجع كبير 

في االقتصاد العاملي.
«التجاريــة»  أن  وأكــد 
ملتزمــة بدعــم ومســاندة 
مســتثمريها، حيث أعلنت 
ســابقا عــن منــح بعــض 
اإلعفــاءات للمســتأجرين 
متاشــيا مع قرارات الدولة 
باإلغــالق للمســاعدة فــي 

املالي للشركة، كما مت وضع 
اخلطــط لضمان اســتمرار 
العمــل وتقــدمي اخلدمــات 
للعمــالء وتطبيــق خطــط 
العــودة التدريجيــة اآلمنة 
بجميــع عقاراتهــا. كمــا أن 
الشركة مستمرة في جهود 
التشغيلي  حتقيق االمتياز 
وتطبيــق تغييــرات فعالة 
للتقليل من التكاليف بشكل 
عام جلميع الوحدات التابعة 

إلدارة الشركة.
وعلى صعيد املسؤولية 
أفــاد معرفي  االجتماعيــة، 
بأنــه علــى الرغــم مــن كل 
وباإلضافــة  التحديــات 
إعفــاء املســتثمرين  إلــى 
من اإليجــارات، لــم تتوان 
العقارية  التجارية  الشركة 
عــن دورها في هــذا املجال 
خالل النصف األول من ٢٠٢٠ 
حيث قامــت بحملة توزيع 
الوقاية والتعقيم  صناديق 
مــن ڤيــروس كورونا على 
جميع مســتأجري عقاراتها 
السكنية والتجارية واملكاتب. 
وتعاونت التجارية مع مبرة 
معرفــي اخليريــة لتوزيع 
وجبــات علــى احملتاجــني 
واملتعففني في شــتى أنحاء 

الكويت.
الشــركة  أن  وأضــاف 
التجارية للتطوير العقاري 
مبملكة البحرين حققت تقدما 

في أعمال البناء ملشروع برج 
سيفموني الذي يتكون من 
٤٦ طابقا و٣٥١ شقة باإلضافة 
إلى باقة متنوعة من املرافق 
الفخمــة تبعــث بطابع من 
الرفاهية على البرج. وجار 
العمل حاليا على التشطيبات 
الداخليــة النهائيــة للبرج، 
وقــد بلغت نســبة مبيعات 
الوحدات السكنية ٥٥٪ من 
الوحدات املعروضة للبيع.

وتوجه معرفي باســمه 
ونيابة عن أعضاء مجلس 
اإلدارة والعاملني بالشركة 
بالشــكر والتقدير جلميع 
املساهمني وأعضاء مجلس 
التنفيذية  اإلدارة واإلدارة 
العاملني بالشركة  وجميع 
على اجلهود املبذولة والدعم 
الدؤوب وتفانيهم  والعمل 
الســتمرار األعمــال خالل 
هذه الفترة الصعبة، وفي 
ظل إجراءات غير مسبوقة 
بالعمــل عــن بعــد التزاما 
والتعليمــات  بالقــرارات 
العــودة  ومراحــل خطــة 
التدريجية الصــادرة بهذا 
الشــأن لتحقيــق أقصــى 
درجــات الوقايــة، وختــم 
معرفــي، متمنيــا للكويت 
والعالــم أجمــع أن تــزول 
هذا األزمــة وتبعاتها، وأن 
يحفظ اهللا الكويت وشعبها 

وحكامها من كل مكروه.

الشركة حققت مليوني دينار أرباحاً صافية بالربع األول من العام احلالي

عبدالفتاح معرفي

الســلبي  األثــر  تخفيــف 
لألزمــة وتداعياتها في ظل 
احلظــر اجلزئي والشــامل 
ملدة جتاوزت األربعة أشهر 
التجارية  وتوقف األنشطة 
ممــا انعكــس ســلبيا على 
الشــركة. وأوضح  إيرادات 
معرفــي أن الكويت والعالم 
أجمع يواجه حتديات كبيرة 
وغير مسبوقة سيكون لها 
تأثير سلبي على االقتصاد 
العاملي علــى املدى الطويل 
خصوصا ان جائحة كورونا 
التزال مســتمرة إلى يومنا 

هذا.
وضع مستقر

الشركاء  وطمأن معرفي 
واملساهمني عن وضع الشركة 
التجارية العقارية ووصفه 
باملستقر بفضل متانة املركز 

معرفي: وضع الشركة مستقر بفضل متانة مركزها املالي.. ومستمرون في حتقيق االمتياز التشغيلي

١٣٤٫٣ مليون دينار ايرادات «ميزان القابضة» 
خالل النصف االول .. بنمو ١٦٪

أعلنت شــركة ميزان القابضة في 
بيان صحافي أمس عن نتائجها املالية 
لفترة الســتة أشــهر املنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٠، والثالثة أشهر املنتهية 
في ٣١ مارس ٢٠٢٠، حيث سجلت منوا 
في اإليرادات بنســبة ١٦٪ لتصل إلى 

١٣٤٫٣ مليون دينار.
هــذا وصاحــب ارتفــاع إيــرادات 
املجموعــة حتســن في األربــاح قبل 
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 
واالهالك، حيث بلغت ١٥٫٨ مليون دينار 
بارتفــاع ٢٣٪، في حني بلغت األرباح 
الصافيــة نحو ٩ ماليني دينار بزيادة 
٢٤٪، فيمــا قــدرت األربــاح الصافية 
اخلاصة مبساهمي الشركة األم نحو 

٨٫١ ماليني دينار بنمو ١١٪.
وأضافت الشركة في بيانها ان أن 
جائحة كورونا أســفرت عن عدد من 
الفــرص وكذلك عدد مــن التحديات 
ألعمال املجموعة املختلفة، ففي حني 
شــهدت أعمال الشــركة في الكويت 
منوا مدفوعا مببادرات غير عضوية 
(االستحواذات التي مت االنتهاء منها 

في النصف الثاني من العام املاضي) 
وأخرى منــوا عضويا لزيادة الطلب 
على بعض منتجات الشركة إضافة إلى 
اقتناص بعض الفرص املتاحة ولكن 
باملقابل انخفضت إيرادات املجموعة 
في كل من األعمال في اإلمارات جراء 
انخفاض حجم أعمال قطاع منشــآت 
اخلدمــات الغذائية وفــي قطر جراء 
انقطاع مؤقت لبعض األعمال هناك. 
هذا وتكبدت ميزان مصاريف متعلقة 
بجائحة كورونــا بقيمة حوالي ٦٠٠ 

ألف دينار خالل النصف األول.
وقال نائــب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد 
جاســم الوزان: مثلت جائحة كورونا 
فرصــا وحتديات جمــة على اجلميع 
وكشــركة عاملة في قطــاع الدفاعي ـ 
جنحت ميزان في حتقيق توازن جراء 
التحديات التي واجهناها خالل الفترة 

املاضية.
وأضــاف: أود ان أشــكر موظفــي 
املجموعة واجلهات الرقابية املختلفة 
الذين عملوا جاهدين على مدار الساعة 

لتأمني الغذاء والدواء في ظل الظروف 
الراهنة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
للشــركة جاريت وولش «يسعدنا أن 
نرى مبادرتنا للنمو العضوي وغير 
العضــوي حتقق نتائــج إيجابية من 
حيث اإليرادات واألرباح. ويعد النمو 
في أعمال قطاعــات األغذية والرعاية 
الصحية بفضل كونها قطاعات الدفاعية 
إضافة إلى مبادرات النمو املختلفة التي 

اتخذناها مؤخرا».
وحقق الشــركة إيرادات في مجال 
األغذيــة بقيمــة ٨٩٫٩ مليــون دينار 
بارتفاع ٩٫٥٪، ليشكل ٦٦٫٩٪ من إيراد 
املجموعــة، حيث تتضمــن اإليرادات 
من قطــاع تصنيع وتوزيــع األغذية 
والذي ميثل ٤٦٪ من إجمالي إيرادات 
املجموعة، والتجهيزات الغذائية ١٤٫٣٪ 

واخلدمات الغذائية ٦٫٧٪.
كمــا بلغت اإليــرادات في قطاعات 
غيــر األغذية نحو ٤٤٫٤ مليون دينار 
مسجلة ارتفاعا بنسبة ٣٤٫٨٪ مقارنة 

بالعام املاضي.
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بوتني يعلن تطوير أول لقاح ضد «كورونا» و«الصحة العاملية» حتذر من التسرع
عواصم - وكاالت: أعلن 
الرئيس الروســي فالدميير 
بوتني أمس أن بالده طورت 
«أول» لقــاح ضــد ڤيروس 
كورونا املستجد مؤكدا أنه 
يوفــر «مناعة مســتدامة»، 
وســط حتذيرات علماء من 
التسرع ودعوات التباع آليات 

صارمة قبل ترخيصه. 
وقال بوتني «وألول مرة 
في العالم، مت تسجيل لقاح 
ضد ڤيــروس كورونا» في 
روســيا، مضيفا «أعلم أنه 
فعال مبا فيه الكفاية، وأنه 
يعطي مناعة مستدامة». وأكد 
خالل اتصــال عبر الڤيديو، 
مع وزراء حكومته، أن إحدى 
بناتــه تلقــت اللقــاح الذي 
طوره مركز نيكوالي غاماليا 
لألبحاث في علم األوبئة وعلم 
األحيــاء الدقيقــة بالتعاون 
الدفاع الروسية.  مع وزارة 
وأضــاف وفق ما نقلت عنه 
الروسية  وكاالت الصحافة 
«أعتقــد أنها فــي مرحلة ما 
شاركت في التجارب»، مشيرا 
إلى أن حرارتها ارتفعت قليال 

«وكان هذا كل شيء».
من جهتهــا، أكدت وزارة 
الصحة الروسية أن التلقيح 
املزدوج «سيسمح بتشكيل 
مناعــة طويلة» قد تســتمر 
«لعامــني». وتابــع بوتــني 
«األهم بالطبع هو أن نتمكن 
فــي املســتقبل مــن ضمان 
أمــان غير مشــروط في ما 
يخص استخدام هذا اللقاح 
وفعاليته»، مضيفا «آمل أن 
يحدث ذلك». وأشــار وزير 
الصحة ميخائيل موراشكو 
إلى أن «جتارب سريرية على 
آالف األشخاص ستتواصل».
وأعلن رئيس الصندوق 
الســيادي الروســي كيريل 

في البدء في األسابيع املقبلة 
بتلقيــح العاملني في املجال 

الطبي.
وقالت وفق ما نقلت عنها 
الوكاالت الروسية «نأمل فعال 
بأن يكــون مت إنتــاج لقاح 
Sputnik V بحلول سبتمبر 
أو حتى في أواخر أغسطس. 
والفئة األولى التي ستتلقى 
اللقاح ستكون العاملني في 
املجال الطبي». ويفترض أن 
يكون أيضا املدرســون من 
بــني أوائل أشــخاص الذين 

سيتلقون اللقاح.
السابقة  وفي األســابيع 
لهــذا اإلعالن، أعــرب علماء 
أجانب عن قلقهم حيال سرعة 
تطوير مثل هذا اللقاح ودعت 
منظمة الصحة العاملية إلى 
احترام «اخلطوط التوجيهية 
واإلرشادات الواضحة» في ما 
يخص تطوير هذا النوع من 

ستريت جورنال، إن الكرملني 
يضحي بســالمة مواطنيه، 
مشيرة إلى أن ظروف تطوير 
اللقــاح أثارت مخــاوف في 
موسكو وفي الدول الغربية 

بشأن سالمة اللقاح.
وســيتم توزيــع اللقاح 
فــي األول من ينايــر ٢٠٢١، 
وفق ما أفاد السجل الوطني 
لألدوية التابع لوزارة الصحة 
لوكاالت الصحافة الروسية.

وهــذا اللقــاح هــو ناقل 
ڤيروسي إذ يستخدم كركيزة 
ڤيروســا آخــر مت حتويلــه 
وتكييفه حملاربة كوفيد-١٩. 
وتقنية استخدام ڤيروس هي 
تلك التــي اختارتهــا أيضا 

جامعة أوكسفورد.
وتعرض علماء من مركز 
غاماليــا النتقادات في مايو 
بعد حقن أنفسهم بالنموذج 
األولي للقاحهم، في أسلوب 

املنتجــات. وعلقت املنظمة 
بحــذر أمــس، علــى إعالن 
بوتني، مذكــرة أن «املرحلة 
التــي تســبق الترخيــص» 
والترخيص للقاح يخضعان 

آلليات «صارمة».
املتحــدث باســم  وقــال 
املنظمة طارق ياساريفيتش 
خالل مؤمتــر صحافي عبر 
الڤيديو «نحن على تواصل 
وثيق مع السلطات الروسية 
واحملادثات تتواصل. املرحلة 
التي تسبق ترخيص أي لقاح 

متر عبر آليات صارمة». 
كشــفت  جهتهــا،  مــن 
صحيفة واشــنطن بوست 
أن موســكو اعتمدت اللقاح 
مــن دون مــروره مبراحــل 
االختبارات الالزمة والنهائية 
مــن أجل التأكد من فعاليته 

وأمانه.
بدورها، قالت صحيفة وال 

ثانية محتملة خصوصا في 
أوروبا، بعد أن جتاوز العالم 
عتبة العشرين املليون إصابة 

باملرض.
ويعد ذلك قلقا بالنسبة 
للســلطات الصحيــة فــي 
العالم التي تدعو إلى فرض 
تدابيــر جديــدة للحد من 

تفشي الوباء.
املركز األوروبي  وأشار 
األمــراض  مــن  للوقايــة 
ومكافحتهــا فــي حتديــث 
لتقييم املخاطر نشر أمس 
األول، إلــى العناصر التي 
تؤكد ارتفاع عدد اإلصابات 

بكوفيد-١٩.
احصــاءات  وبحســب 
الوكالة، يتم اكتشــاف بني 
١٠ آالف و١٥ ألــف إصابــة 
يوميا في االحتاد األوروبي، 
وهو عدد أقل بكثير من عدد 
اإلصابات املسجلة في ذروة 

البروتوكــوالت  ينتهــك 
إلــى  االعتياديــة ويهــدف 
تســريع اآللية العلمية إلى 

أقصى حد.
وحتــى اآلن لــم تنشــر 
روســيا دراســات مفصلــة 
لنتائج جتاربها التي تسمح 
بالتثبت من فعالية اللقاحات 
التي تقــول إنها تعمل على 

تطويرها.
يأتــي االعالن الروســي 
فيمــا اقترب عــدد احلاالت 
املســلجة فيها من املليون، 
حيث ســجلت أمــس ٤٩٤٥ 
حالــة إصابة جديدة ما رفع 
إجمالي عدد حاالت اإلصابة 
بالڤيروس في البالد إلى نحو 
٩٠٠ الف حالة، وهو رابع أكبر 

عدد لإلصابات في العالم.
تزامن ذلــك، مع تكثيف 
الدعوات للتحــرك ملواجهة 
الڤيــروس موجــة إصابات 

تفشي الوباء في مطلع أبريل 
(٣٠ ألفــا) لكنــه أعلى من 
ســقف اخلمسة آالف الذي 
سجل من منتصف مايو إلى 

منتصف يوليو.
الوكالة ومقرها  وأكدت 
ستوكهولم «نشهد ارتفاعا 
حقيقيا في عدد اإلصابات 
في عدة دول مرتبطا بتراخي 
تدابير التباعد االجتماعي».

وأقرت إسبانيا بأنها ال 
تتمكن من السيطرة «بشكل 
كامل» على عدوى ڤيروس 
كورونا املستجد، في وقت 
سجلت البالد خالل أسبوعني 
أكبر زيادة في عدد اإلصابات 
مقارنة بالدول الكبيرة في 

أوروبا الغربية.
وتخشــى إيطاليا من أن 
تكون «محاصــرة» بارتفاع 
عدد اإلصابات لدى جيرانها 

األوروبيني.

موسكو تعلن تلقيها طلبات مبليار جرعة من ٢٠ دولة ووسائل إعالم أميركية تشكك

(أ.ف.پ) صورة لقاح كورونا التي قدمها صندوق االستثمار املباشر الروسي 

دميترييف أمس، أن عشرين 
دولة أجنبية طلبت مسبقا 
«أكثر من مليار جرعة» من 
اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن 
املرحلة الثالثة من التجارب 

تبدأ اليوم.
وأوضح رئيس الصندوق 
املشــارك في عملية تطوير 
اللقاح أن االنتاج الصناعي 

سيبدأ في سبتمبر.
وقال دميترييف إن اللقاح 
أطلق عليه اسم «سبوتنيك 
فــي»: «ســبوتنيك» تيمنــًا 
باســم القمــر االصطناعــي 
السوفييتي، وهو أول مركبة 
فضائيــة وضعت في املدار، 
و«في» متثل أول حرف من 
كلمة لقــاح في عــدة لغات 

أجنبية.
وأعربــت نائبــة رئيس 
الوزراء للشــؤون الصحية 
تاتيانــا غاليكوفا عن أملها 

ترامب يدرس منع عودة أميركيني ملجرد 
االشتباه بإصابتهم بالڤيروس

واشنطن - رويترز: أكد مسؤول أميركي 
كبير لرويتــرز أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب تدرس إجراء مينع مواطنني أميركيني 
ومقيمني إقامة دائمة في الواليات املتحدة 
من العودة إذا كان ثمة اشتباه في إصابتهم 

بڤيروس كورونا املستجد.
وقال املسؤول إن مســودة اإلجراء 
التنظيمي، التي لم يتم وضع اللمســات 
األخيرة عليها بعد وقد تتغير، ســتمنح 
احلكومة تفويضا ملنع دخول أفراد من 
املعتقد «بدرجة مرتفعة إلى حد ما» إصابتهم 

مبرض كوفيد-١٩ أو بأمراض أخرى.
القيود  ووضع ترامب سلســلة من 

الشــاملة على الهجرة منــذ بدء جائحة 
كورونا، فأوقف بعــض حاالت الهجرة 
املشروعة وســمح لســلطات احلدود 
األميركية بسرعة ترحيل جميع املهاجرين 
الذين يضبطون عند احلدود دون إجراءات 

قانونية سليمة.
وذكرت رويترز في مايو أن مسؤولي 
احلكومة األميركية يخشون من أن يفر 
مواطنون يحملون اجلنسيتني املكسيكية 
واألميركية إلى الواليات املتحدة إذا اتسعت 
رقعة تفشي ڤيروس كورونا في املكسيك، 
األمر الذي يفــرض مزيدا من الضغوط 

على املستشفيات األميركية.

«التعاون اخلليجي» لتمكني اخلبراء من معاينة «صافر» قبالة اليمن
اكــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
األمني العــام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف 
احلجــرف موقــف مجلــس 
التعــاون الثابت بشــأن دعم 
إنهاء األزمة اليمنية من خالل 
احلل السياسي وفق املرجعيات 
املتمثلة في املبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني الشامل 
وقرار مجلس األمن ٢٢١٦، ودعم 

اتفاق الرياض.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 
د.نايــف احلجــرف أمس مع 
مبعــوث األمــني العــام لألمم 
املتحــدة إلــى اليمــن مارتــن 
غريفيث، حيث بحث اجلانبان 
التي تشهدها  التطورات  آخر 

اليمن.
وأكد د.احلجرف ضرورة 
بذل اجلهد واإلســراع بتمكني 
فريق اخلبراء مبعاينة ناقلة 
لتفــادي  «صافــر»  النفــط 
الكارثة التي قد تقع ولتفادي 
انعكاســاتها البيئة اخلطيرة 

واالقتصادية الكبيرة.
والناقلة «صافر» عالقة منذ 
عام ٢٠١٥ على بعد خمسة أميال 
بحرية قبالة الساحل اليمني، 
وهي محملة بأكثر من مليون 
برميل نفط خام ومهددة بوقوع 
كارثة بيئية بالغة اخلطورة.

وذكــرت وكالــة االنبــاء 
الســعودية الرسمية (واس) 
في بيان أن األمني العام ملجلس 

التي  البالــغ للجهود  تقديره 
تبذلهــا األمانــة العامة لدعم 
جهود األمم املتحدة مما يؤكد 
حــرص مجلس التعاون على 
التوصل إلى احلل السياســي 

املنشود.
وعلى الصعيد اليمني، قال 
نيســتور أوموهاجني، ممثل 
صندوق األمم املتحدة للسكان 
في اليمن، ان اليمنيني يعانون 
أدنى مستويات املناعة وأعلى 
مستويات الضعف احلاد في 
العالم، وان ١٠ ماليني شخص 
باتوا على بعد خطوة واحدة 

من املجاعة.

تغذية حاد»، كما حذر من أن 
«النظام الصحي على وشــك 
االنهيار، حيــث تعمل نصف 
املرافق الصحية فقط أو تعمل 

بشكل جزئي».
وتابــع بالقــول «فــي ظل 
هذه املعطيات، فــإن عدد من 
يصابون بالعدوى في اليمن من 
احملتمل أن يصابوا بها بشكل 
أكبــر وأكثر من أي مكان آخر 

في العالم».
وشــدد علــى أن «مكافحة 
ڤيــروس كورونــا ســتكون 
صعبة، لكن يجب إعطاء هذا 

األمر األولوية القصوى».

أوموهاجنــي،  وأضــاف 
فــي مقابلة مــع وكالــة انباء 
األناضول، انه «يعاني الناس 
فــي جميــع أنحــاء البالد من 
أدنى مستويات املناعة وأعلى 
مستويات الضعف احلاد في 
العالــم، حيث يعتمد ٨٠٪ من 
الســكان (٢٤ مليون نســمة) 
على مساعدات إنسانية للبقاء 

أحياء».
وحــذر مــن أن «١٠ ماليني 
شخص على بعد خطوة واحدة 
من املجاعــة، وربع الســكان 
يعانــون من ســوء التغذية، 
والكثير منهم يعانون من سوء 

لتفادي وقوع كارثة بيئية خطيرة وانعكاساتها االقتصادية الكبيرة

(العربية.نت) د.نايف احلجرف مستقبال مارتن غريفيث بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس 

التعــاون اخلليجي أعرب عن 
ترحيبه باخلطوات التي اتخذت 
لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل 
حكومــة جديــدة لتحقيــق 
تطلعات الشعب اليمني، كما 
عبر عن تقديره جلهود مبعوث 
األمني العام لألمم املتحدة إلنهاء 
األزمة اليمنية من خالل احلل 
السياســي وفــق املرجعيات 

الثالث.
كما استعرض جهود مجلس 
التعاون املبذولة لدعم اليمن 
فــي كل املجاالت السياســية 
والتنمويــة واإلغاثيــة، فيما 
أعــرب مارتــن غريفيــث عن 

نتنياهو: «ضم الضفة» ليست من أولويات ترامب اآلن
عواصم- وكاالت: حّمل 
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
بنيامــني نتنياهو الواليات 
املتحــدة املســؤولية عــن 
عــدم تنفيــذه خلطــة ضم 
مستوطنات الضفة الغربية 

للسيادة اإلسرائيلية.
صحيفــة  ونقلــت 
بوســت»  «جيروزاليــم 
امــس أن نتنياهو قوله في 
مقابلة تلفزيونية: «لقد كان 
واضحا من البداية أن تطبيق 
السيادة لن يتم إال باالتفاق 
مع الواليات املتحدة. ولوال 
ذلك، لكنت فعلتها منذ فترة».

وقال نتنياهو إن الرئيس 

ملدة ثالث سنوات. وفي رأيي، 
هي الوحيــدة التي حتافظ 
علــى املصالــح األساســية 

إلسرائيل».
ويأتي حديــث نتنياهو 
عن خطط ضم مستوطنات 
الضفة الغربية وسط تزايد 
التكهنات بأن إســرائيل قد 
تتجــه إلــى انتخابات عامة 
رابعــة فــي غضــون أقــل 
مــن عامني. ويعنــي إجراء 
انتخابات جديدة أنه سيكون 
من املستحيل تطبيق السيادة 
رســميا على املســتوطنات 
حتى ديســمبر املقبل على 

أقل تقدير.

وإســرائيل في وقت سابق 
من هذا العام احلالي بعدما 
أعلنت إســرائيل عن خطط 
لضــم أجــزاء مــن الضفــة 
الغربية، في إطار خطة إدارة 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب للســالم في الشرق 

األوسط.
في غضون ذلك، أغلقت 
إســرائيل امــس معبر كرم 
ابوســالم، وهو أحد املعابر 
الرئيســية مع قطــاع غزة 
بعد أن أطلق فلســطينيون 
بالونــات حارقــة أشــعلت 
النيــران فــي مناطــق على 

احلدود اإلسرائيلية.

من جهة أخــرى، أفادت 
بوســت»  «جيروزاليــم 
بأن الســلطة الفلســطينية 
اســتأنفت التنسيق األمني 

مع الواليات املتحدة.
وأوضحــت الصحيفــة 
اإلسرائيلية أن االستئناف 
جرى بعــد تلقي الســلطة 
تأكيدات من الواليات املتحدة 
أن اخلطــة التي كان يجري 
العمل علــى تنفيذها لضم 
مناطــق من الضفة الغربية 

إلسرائيل لن حتدث.
الســلطة  وكانــت 
الفلسطينية علقت التنسيق 
األمني مع الواليات املتحدة 

«جيروزاليم بوست»: السلطة الفلسطينية استأنفت التنسيق األمني مع واشنطن بعد تعليق اخلطة

األميركــي دونالــد ترامــب 
«مشغول حاليا بأمور أخرى 
وهــذا األمر (خطــة الضم) 
ليس على رأس أولوياته».

وأعــرب عــن أملــه فــي 
أن «نتمكــن في املســتقبل 
القريب من املضي لتطبيق 
السيادة، باإلضافة إلى قضايا 
ديبلوماســية أخــرى ذات 

أهمية إلسرائيل».
وفي إشــارة إلــى خطة 
ترامب للسالم التي تسمح 
بفرض السيادة اإلسرائيلية 
على ٣٠٪ من الضفة الغربية، 
قال نتنياهو: «لقد عملت مع 
فريق ترامب على هذه اخلطة 

تايوان تتهم الصني بالسعي لتحويلها 
إلى «هونغ كونغ ثانية»

منافسة رئيس بيالروسيا تهرب إلى ليتوانيا

عواصمـ  وكاالت: اتهم وزير خارجية تايوان 
جوزيف وو امس الصني بالسعي لتحويل إقليم 
تايوان الدميوقراطي إلى «هونغ كونغ ثانية»، 
وذلك بعد عقده مشاورات مع وزير الصحة 
األميركي أليكس عازار خالل زيارته للجزيرة. 
وأكد وزيــر اخلارجية التايواني، خالل لقاء 
في تايبيه مع عازار، أن تايوان تعيش حتت 
التهديد الدائم حلرياتها من الصني. وأعلن وو 
«حياتنا اليومية تزداد صعوبة فيما تواصل 
الصني الضغط على تايوان لقبول شروطها 
السياسية، شروط ستجعل من تايوان هونغ 
كونغ ثانية»، وأضاف «شعب تايوان معتاد 
بشــدة على التهديدات، إن كانت عسكرية أو 

ديبلوماسية أو وبائية».
وأجرى وزير الصحة األميركي أليكس 

عازار زيارة إلى تايوان، وهو أول مسؤول 
أميركــي كبير يــزور اجلزيرة منذ عام 

.١٩٧٩
من جهة اخرى، أكدت أعلى هيئة تشريعية 
فــي الصني قرار هونغ كونغ غير املســبوق 
بتأجيل االنتخابات احمللية ملدة عام، حسبما 
ذكــرت وســائل اإلعالم احمللية فــي املدينة، 
ما يدفع هــذه اخلطوة إلى األمام على الرغم 
من العقوبات األميركية ضد كبار املسؤولني 
في هونغ كونغ. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» 
لألنباء أن شــبكة «تي.ڤي.بي» التلفزيونية 
أفــادت بأن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني 
لنواب الشعب الصيني أجازت امس باإلجماع 
قرارا ملواصلة عمليات املجلس التشــريعي 

لهونغ كونغ.

عواصمـ  وكاالت: جلأت املرشحة املعارضة 
لالنتخابات الرئاسية في بيالروسيا سفيتالنا 
تيخانوفســكايا، الرافضــة إلعــادة انتخاب 
الرئيس املنتهية واليته ألكسندر لوكاشنكو، 
إلــى ليتوانيا أمس، داعية أنصارها إلى عدم 
التظاهر فيما شكك الغرب بنتائج االنتخابات.

وفي ڤيديو غير مؤرخ بث على حســاب 
«تلغرام» لوكالة أنباء بيالروس ويبدو أنها 
ســجلته في مكتب، تظهر املعارضة البالغة 
٣٧ عاما وهي تقرأ بيانا للدعوة إلى «احترام 
القانون» و«االمتناع عن النزول إلى الشارع».

وعلى الفور اعتبــر حلفاؤها أن الڤيديو 
سجل «حتت ضغط قوات األمن» عند احتجازها 
لساعات في مقر اللجنة االنتخابية إلى حيث 
توجهت لتقدمي شــكوى مساء اول من امس 

على األرجح. وكانت الزعيمة املعارضة اعلنت 
في تســجيل أول انها غــادرت بيالروس إلى 
ليتوانيا لالنضمام الى أوالدها دون أن تدعو 

إلى عدم التظاهر.
وأكدت تخانوفسكايا أمس في شريط ڤيديو 
أنها اتخذت «القرار الصعب» مبغادرة البالد، 
وأضافــت متجهمة «اتخــذت القرار مبفردي 
وأعــرف أن كثيرين ســيدينونني، كثيرين 

سيفهمونني، وكثيرين سيكرهونني».
ودانت املفوضية األوروبية وباريس وبرلني 
ولندن وواشنطن القمع، ودعت مينسك إلى 
ضبط النفس. وأشار وزير اخلارجية األملاني 
هيكو مــاس أمس إلى احتمــال إعادة فرض 
«ســريعا» عقوبات أوروبية على بيالروس 

التي رفعت جزئيا في ٢٠١٦.

إيران تعتقل ٥ بتهمة التخابر لصالح 
إسرائيل ودول غربية
عواصم - وكاالت: أعلن املتحدث باسم 
الســلطة القضائية اإليرانية غالم حسني 
إســماعيلي امس، اعتقال خمسة أشخاص 
بتهمة التخابر لصالح أجهزة استخبارات 
أجنبية، من بينها االستخبارات اإلسرائيلية.
ونقلــت وكالة «فــارس» اإليرانية عنه 
القول: «مت اعتقال خمسة أشخاص في وزارة 
اخلارجية والصناعة وشركات تصنيع قطع 
غيار ومســاندة في مجــال الطاقة ووزارة 
الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية»، مشيرا إلى 
أن من بينهم جمشيد شارمهد زعيم منظمة 
«تندر»، التي تتخذ من كاليفورنيا بالواليات 
املتحــدة مقرا لهــا. وكانت االســتخبارات 
اإليرانية أعلنت في وقت سابق من الشهر 

اجلاري توقيفه.
ويعتقــد أن حركــة تنــدر هــي الذراع 
العســكرية ملجموعة مؤيدة للحكم امللكي 

تسمى مجلس مملكة إيران. وتقول إيران 
إن احلركة متورطة في هجوم على مسجد 
في شــيراز جنوبي إيران عام ٢٠٠٨ أسفر 
عن مقتل ١٤ شخصا وإصابة ٢٠٠ آخرين.
وقال إسماعيلي إنه صدر أيضا حكمان 
بالســجن بعشر ســنوات بحق شخصني 
بتهمة التخابر، أحدهما كان يشغل منصب 
أمــني عام جمعية الصداقة النمســاوية - 
اإليرانية. وأضاف أنه كان مرتبطا بأجهزة 
االستخبارات األملانية واإلسرائيلية، وشارك 
في جمــع معلومات مختلفــة في مختلف 
املجاالت مبا في ذلك املشــاريع العسكرية 

والنووية والطبية.
أما احملكوم الثاني، فقال املتحدث إنه باع 
معلومات لبريطانيا في مختلف املجاالت 
احلساسة وحاول جتنيد بعض املسؤولني 

للمشاركة في التجسس.
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املصريون يختارون أعضاء «الشيوخ» وسط إجراءات صحية وإشراف قضائي
القاهرة - خديجة حمودة 

ومجدي عبدالرحمن 
وناهد إمام وهناء السيد

انطلقت في متام الساعة 
التاســعة من صبــاح امس 
عملية تصويــت املصريني 
بالداخل في انتخابات مجلس 
الشيوخ والتي من املقرر أن 
تســتمر اليوم، حيث يحق 
لنحــو ٦٣ مليــون مواطــن 
التصويــت مــن املســجلني 
في قاعــدة بيانات الناخبني 
أمام ٢٧ جلنــة عامة (متثل 
احملافظــات املختلفة) تضم 
١٤ ألفــا و٩٢ جلنــة فرعية، 
جترى حتت إشراف قضائي 
كامل مبشاركة ١٨ ألف قاض 
واحتياطــي)،  (أساســي 

ومعاونة ١٢٠ ألف موظف.
انتخابــات  وتابعــت 
الشيوخ امس ١٦٣ مؤسسة 
إعالميــة دوليــة بجانــب 
املؤسسات احمللية مبختلف 
أشكالها املسموعة واملرئية 
واملقروءة وكذا اإللكترونية، 
باإلضافــة إلى عشــرات من 
منظمــات املجتمــع املدنــي 
الدولية واحمللية، واجلامعة 
العربيــة وفق بروتوكوالت 
أبرمت مــع الهيئة الوطنية 

لالنتخابات.
انتخابات  ويتنافس فــي 
الشــيوخ - وفقــا  مجلــس 
للقائمة النهائية للمرشــحني 
- ٧٨٧ مرشحا بنظامي الفردي 
والقائمــة موزعــة علــى ٢٧ 

مرشحا، القليوبية ٦٠ مرشحا، 
املنوفيــة ٣٠ مرشــحا، املنيا 
٢٧ مرشــحا، الوادي اجلديد 
٢ مرشــح، بنــي ســويف ٢٣ 
مرشحا، بورسعيد ٨ مرشحني، 
جنوب ســيناء ٥ مرشــحني، 
دمياط ١٧ مرشــحا، سوهاج 
٣٥ مرشــحا، شمال سيناء ٧ 
مرشحني، قنا ٤٢ مرشحا، كفر 
الشــيخ ٢٠ مرشحا، ومرسى 

مطروح ٥ مرشحني).

مــرة واحــدة) وذلــك قبــل 
اســتخدام األقــالم لعمليــة 

اإلدالء بالصوت.
وامتــد تنســيق الهيئــة 
الوطنية لالنتخابات مع وزارة 
التنمية احمللية واحملافظات 
واإلدارات الصحيــة لتدبير 
الالزمة  الوقائية  اإلجراءات 
للمقار االنتخابية ومحيطها.

وجنحت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات في اســتحداث 

بالنسبة للموظفني املعاونني.
وجلــأت الهيئــة، خالل 
دعوتها النتخابات مجلس 
الشــيوخ، إلى الدعاية عبر 
منصات التواصل االجتماعي 
كأحد اإلجراءات التي ترتبط 
بتقليــل التجمعات، ما جاء 
«الوطنيــة  دراســة  بعــد 
ملختلــف  لالنتخابــات» 
التجارب الدولية للعمليات 
الدميوقراطية في ظل انتشار 

وظهــر القطــاع الصحي 
مــرة  ألول  والوقائــي 
املعاييــر اإلجرائية  ضمــن 
لالنتخابــات، واشــترطت 
لالنتخابــات»  «الوطنيــة 
ارتــداء  التــزام  ضــرورة 
الكمامة لكل أطراف العملية 
االنتخابيــة، وكذلك توفير 
الكمامــات للناخبــني (فــي 
حالة عــدم امتالكها)، فضال 
عن توفير قفازات (استخدام 

عــدة خدمــات إلكترونيــة 
عبر موقعها الرسمي بدأت 
من قبل تصويت املصريني 
باخلارج، وامتدت للتيسير 
على القضاة املشرفني على 
االنتخابات، والبالغ عددهم 
ألــف قــاض (أساســي   ١٨
واحتياطي) من خالل إتاحة 
االستفسار عن اللجنة التي 
يتولــى القاضي اإلشــراف 
عليهــا ومكانهــا، وكذلــك 

ڤيروس كورونا املستجد.
كما أسهمت االستعدادات 
«الوطنيــة  لـــ  املســبقة 
لالنتخابات» بإعداد القائمة 
املوحدة للهيئات واملؤسسات 
اإلعالمية، ومنظمات املجتمع 
املدني (احملليــة والدولية) 
االســتحقاقات  ملتابعــة 
الدستورية، في التيسير على 
املهتمني بانتخابات مجلس 

الشيوخ.

١٦٣ مؤسسة إعالمية دولية تتابع عملية االقتراع.. و٧٨٧ مرشحاً بنظامي الفردي والقائمة يتنافسون في ٢٧ محافظة

.. وجانب من اقبال املصريني على االقتراع في انتخابات مجلس الشيوخالرئيس عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ أمس

محافظة كالتالي: (أسوان ١٢ 
مرشحا، أسيوط ٢٨ مرشحا، 
مرشــحا،   ٦٧ اإلســكندرية 
اإلســماعيلية ٩ مرشــحني، 
األقصــر ٢٥ مرشــحا، البحر 
األحمر ١٠ مرشحني، البحيرة 
٤١ مرشحا، اجليزة ٧٣ مرشحا، 
الدقهلية ٤٣ مرشحا، السويس 
 ٤٧ الشــرقية  ١٣ مرشــحا، 
مرشحا، الغربية ٣٠ مرشحا، 
الفيوم ١٠ مرشحني، القاهرة ٩٨ 

وفاة ُمسّن وُمسّنة..
أمام جلانهما االنتخابية

ساعة.. راحة للتعقيم الئحة جديدة لـ «الشيوخ»خطة «الصحة» لتأمني االنتخابات

لقيت سيدة مسنة، امس، مصرعها أمام جلنة 
توفيق احلكيم بنات مبنطقة محرم بك االنتخابية، 

قبل اإلدالء بصوتها في االنتخابات.
وأكد مصدر طبي، أن السيدة تدعي «ز.م.م»، 
تبلغ من العمر ٦٢ ســنة، ومت نقلها إلى مشرحة 
اإلسعاف وتبني أن الوفاة ناجتة عن أزمة قلبية. 

كما توفي مســن، أمام مقر جلنة مدرسة كوم 
األطرون بطوخ، مبحافظة القليوبية.

وقال مصدر مبديرية أمن القليوبية، إن املواطن 
يدعى (السيد م) ٦٠ عاما، مشيرا إلى أنه توفي إثر 

أزمة قلبية مفاجئة.
ومت حترير محضر بالواقعة، ونقل اجلثة إلى 

مستشفى بنها اجلامعي.

توقفت املقار االنتخابية مبختلف محافظات 
اجلمهورية عــن اســتقبال الناخبني لإلدالء 
بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، ملدة 
ساعة واحدة من الثالثة وحتى الرابعة من عصر 
الهيئــة الوطنية لالنتخابات  امس وفق قرار 
برئاسة املستشار الشني إبراهيم نائب رئيس 

محكمة النقض.
وتخللت ساعة الراحة عملية تطهير وتعقيم 
ملقار اللجان االنتخابية، ضمن اإلجراءات الوقائية 
التي تتخذها في ظل انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد.
وجرت عملية تطهير وتعقيم املقار االنتخابية 
قبل بدء عملية التصويت، وكذلك خالل ساعة 
الراحة، وعقب انتهاء عملية التصويت وتتكرر 

تلك اإلجراءات اليوم أيضا.

أعدت وزارة الصحة والســكان على صفحتها بوســائل التواصل 
االجتماعي «انفوغراف»، حول خطة التأمني الطبي النتخابات مجلس 
الشــيوخ ٢٠٢٠، في إطار حرص الوزارة على اتخاذ جميع اإلجراءات 
الوقائية واالحترازية حفاظا على صحة املواطنني، تزامنا مع إجراءات 

الدولة ملواجهة ڤيروس كورونا.
في هذا الســياق، شــددت الوزارة على أهمية االلتزام باتخاذ كل 
اإلجــراءات االحترازية والوقائية ضد ڤيــروس كورونا أثناء العملية 
االنتخابية، ومراعاة التباعــد االجتماعي بني الناخبني، وعدم التزاحم 
داخل جلان االنتخابات، باإلضافة إلى التزام املواطنني بارتداء الكمامات 
أثناء إدالئهم بأصواتهم. وتضمنت اخلطة الدفع بـ ٢٨٥٨ سيارة إسعاف 
مجهزة مبحافظات اجلمهورية و١١ النش إســعاف نهري موزعة على 
املقار االنتخابية مع رفع درجة االستعداد القصوى بجميع املستشفيات 
وتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ ومنع اإلجازات ومراجعة 
مخزون األدوية واملستلزمات الطبية باملستشفيات والتنسيق الكامل 

مع املستشفيات اجلامعية بكل محافظة.

قال املستشــار محمود فوزي األمني العام للبرملان إن املشــاركة 
في انتخابات مجلس الشيوخ تعد رســالة بأن الشعب املصري داعم 

للدميوقراطية.
وعقب إدالئه بصوته االنتخابي في انتخابات مجلس الشــيوخ في 
مدرسة منشأة البكاري بالهرم قال «اجلواب من عنوانه يظهر حجم كل 
مشاركة في االستحقاق الدستوري، ورغم جائحة وباء كورونا جنحت 

الدولة في إدارة العملية االنتخابية بكفاءة».
وأوضح األمني العام للبرملان في تصريحات للمحررين البرملانيني 
أن مجلس الشــيوخ بيت خبرة حقيقي وإدارة املناقشات فيه مجالها 
أرحب وأوســع قائال «طول عمر مجلس الشوري والشيوخ بيضيف 
جديد إلثراء احلياة النيابية خاصة وان به ثلثا معينا، وأشــار إلى أن 
األجندة املشتركة ملجلسي النواب والشيوخ ستشهد دعما للحياة النيابية.
ولفــت فوزي إلى أن الئحة مجلس النواب ســتطبق على مجلس 
الشــيوخ بشكل مؤقت، إلى أن يضع مجلس الشيوخ الئحته وتصدر 

بقانون وتناقش بالنواب أيضا إلقرارها». 

عداد «كورونا» يواصل االرتفاع.. وتقارير عن ٥ آالف إصابة مؤكدة
عواصــم - وكاالت: بعد 
األزمــة االقتصاديــة غيــر 
املســبوقة واالنهيار الكبير 
في سعر الليرة مقابل الدوالر، 
اصبح تفشي ڤيروس كورونا 
الشغل الشــاغل للسوريني، 
إمكانيــات محدودة  في ظل 
ملواجهته ســواء في مناطق 
ســيطرة املعارضــة أو تلك 
التي يســيطر عليها األكراد 
اخلاضعــة  املناطــق  أو 
للحكومــة في دمشــق. ففي 
حيــد تقــدر وزارة الصحة 
الســورية عــدد اإلصابــات 
بأكثر من ١٢٢٥ إصابة، يؤكد 
الســوري حلقوق  املرصــد 
االنســان أن العــدد يفــوق 
ذلك بنحــو ٥ أضعاف، فيما 
تواصل صفحــات التواصل 
االجتماعي االعالن عن املزيد 
مــن اإلصابات والنعي لعدد 

كبير من الوفيات. 
الســوري  وأكــد املرصد 
وجــود نحــو ٥٠٠٠ إصابة 
مؤكدة بڤيروس كورونا توفي 
منها ٤٤٣ شــخصا. وقال ان 
من بــني املصابني والوفيات 
شــخصيات طبيــة وفنيــة 

وحقوقية ورياضية.
واعتبر املرصد أن إخفاء 
األرقــام واألعــداد احلقيقية 
لإلصابات بڤيروس «كورونا» 
يجعل الوباء يتفشى وينتشر 
أكثــر فــي مناطق ســيطرة 

النظام السوري.
كما حتدث عن عشــرات 
اإلصابات في مناطق سيطرة 
فصائل املعارضة في شمال 
غرب سورية، وشمال شرقها 
حيث تسيطر قوات سوريا 
الدميوقراطية «قسد» الكردية. 
وأشار الى أن اإلصابات تتفاقم 

مجلس نقابة احملامني، واتفق 
الطرفان على عدة نقاط».

ومنهــا دراســة مجلــس 
القضاء األعلــى طلب نقابة 
قــرار  بإصــدار  احملامــني 
عطلة قضائية ملدة ١٥ يوما 
اعتبارا من ٢٠ من أغسطس 
احلالي، حتى ٥ من سبتمبر 
املقبــل بناء علــى املعطيات 
الــواردة من  واإلحصائيات 

عدليات احملافظات.
و تشكيل جلنة مشتركة 
من الطرفني لفرض تطبيق 
اإلجــراءات االحترازيــة في 
العــدل بعضويــة  قصــور 
مفوض من نقابــة احملامني 
وأحد أعضاء النيابة العامة، 
إضافة الى الضابطة العدلية 

املختصة.

حكومة النظام السوري علقت 
أداء صالة اجلمعة وصلوات 
اجلماعة في مساجد دمشق 
وريفها ملدة ١٥ يوما، كما ألغت 
تأدية صالة عيد األضحى في 
مساجد دمشق وريفها، وذلك 
بعد ارتفاع عــدد اإلصابات 

بالڤيروس.
وأصدرت رئاسة مجلس 
الوزراء، بيانا، في ٢٦ يوليو 
املاضي، طالبت فيه املواطنني 
بالتقيد باإلجراءات االحترازية 
للتصدي لوباء كورونا واحلد 

من انتشاره.
ومــع ذلــك، أعلنــت عن 
افتتاح املدارس بداية سبتمبر 
املقبــل، مبا في ذلك املدارس 
الرسمية واخلاصة واملستولى 

عليها وما في حكمها.

 وتكثيــف االجتماعــات 
الطرفــني  بــني  املشــتركة 
للوصول الى رؤى مشتركة 
مبا فيــه مصلحــة العملية 
القضائيــة في ظل انتشــار 
ڤيروس «كورونا املستجد» 

(كوفيد- ١٩).
وانتقد محامون سوريون 
قــرار وزارة العدل بالتريث 
لدراســة قرار إصدار عطلة 

قضائية.
العــدل  وزارة  وكانــت 
رفضت قرار نقابة احملامني 
الســوريني مبنــح احملامني 
معــذرة قضائية ملدة شــهر 
ڤيــروس  تفشــي  وســط 
«كورونا»، ووفــاة عدد من 
احملامني السوريني بالڤيروس.

وكانت وزارة األوقاف في 

وزارة العدل تتراجع وتدرس إعالن عطلة قضائية بسبب الڤيروس

(سانا) جانب من تعقيم احد شوارع دمشق 

بشــكل كبيــر جــدا والوباء 
ينتشر في دمشق ومحيطها 
الســيما الغوطة الشــرقية. 
وســبق أن حتدثت مصادر 
إعالمية موالية عن تفشــي 

آخر كبير في حلب. 
في غضــون ذلك، قررت 
وزارة العدل التابعة للحكومة 
دراسة املعطيات الواردة من 
عدليات احملافظــات التخاذ 
القرار بإصدار عطلة قضائية 
من عدمه بعد االعالن عن عدة 
إصابات في اجلسم القضائي، 
وبعــد طلب نقابــة احملامني 

التعطيل ملدة شهر.
فــي  الــوزارة  وقالــت 
الرســمية عبــر  صفحتهــا 
«فيســبوك» أمس، «اجتمع 
مجلس القضــاء األعلى مع 

ل «التحالف»  قبيلة العكيدات ُحتمِّ
مسؤولية الفلتان األمني في دير الزور

سورية تطرح مناقصة 
لشراء ٢٠٠ ألف طن من القمح من روسيا

وكاالت: أصدرت قبيلة «العكيدات» أمس بيانا 
موجها إلــى «التحالف الدولي» بقيادة الواليات 
املتحدة األميركية، على خلفية التوتر والفلتان 
األمني الذي تشهده مدن وبلدات في ريف دير 
الزور الشرقي. وذكر البيان أن سلسلة اغتياالت 
بدأت في املنطقة، منذ ســيطرة «قوات سوريا 
الدميوقراطية» (قســد) الكردية عليها، آخرها 
حادثة مقتل أحد وجهاء قبيلة «العكيدات» مطشر 

الهفل وقريبه، دون فتح «قسد» ألي حتقيق.
الدولي» املسؤولية  «التحالف  البيان  وحمل 
الكاملة عن كل األحداث التي جتري في املنطقة، 
ألنه «ميثل القــوى الفاعلة على األرض»، وهو 
من أسس ما وصفها بـ «سلطات األمر الواقع».

وطالب بتشــكيل جلنة مؤلفة من أشخاص 
مهيئني ومختصني، ومبشاركة محققني ولديهم 
خبرة طويلة من القبيلــة، للتحقيق في حادثة 
اغتيال الشيخ مطشر الهفل وقريبه دعار اخللف.

ودعا البيان «التحالف الدولي» إلى تســليم 
إدارة املنطقــة ألصحابها، على أن يأخذ املكون 
العربي دوره الكامل في إدارة مناطقه وقيادتها، 
بعيدا عن أي وصايا حزبية ونفوذ أشخاص فيها.

وطلب من «التحالــف» والدول الفاعلة في 

امللف السوري الدفع باجتاه احلل السياسي الذي 
يضمن حقوق جميع السوريني ووحدة سورية 
واستقاللها، باإلضافة إلى اإلفراج عن املعتقلني، 
وإيجاد حلول جذرية لقضية املخيمات وإعادة 
النساء واألطفال إلى ذويهم. ومنحت القبيلة مهلة 
شهر لتنفيذ املطالب اعتبارا من تاريخ هذا البيان.

ويأتي البيان بعد اجتماع لقبيلة «العكيدات» 
كان قد دعا إليه الشيخ مصعب خليل الهفل جلميع 
ممثلي العشائر في القبيلة وقبائل وعشائر وادي 
الفرات، لالجتماع وتدارس أوضاع املنطقة، من 
عمليات اغتيال وفوضى أمنية وسوء خدمات.

وحملت القبيلة ميليشيات «قسد» مسؤولية 
الوقوف وراء االغتياالت، إال أن ما تسمى «اإلدارة 
الذاتية» التي اعلنها األكراد في شــمال شرق 
سورية، نفت وقوفها وراء االغتياالت، وحملت 
املســؤولية خلاليا نائمة تتبع لتنظيم «داعش» 

في املنطقة.
وردت «قسد» على احتجاجات األهالي بحصار 
بلــدات ذيبان والشــحيل واحلوايج وعدد من 
القرى شرق دير الزور، ومنعت التجول كامال 
واخلروج من املنازل، ونشرت مزيدا من احلواجز 

في املنطقة.

هامبــورغ ـ رويتــرز: قــال متعاملون 
أوروبيون أمس ان املؤسسة احلكومية املعنية 
باحلبوب في سورية طرحت مناقصة دولية 
لشراء ٢٠٠ ألف طن من القمح اللني لصناعة 

اخلبز من روسيا.
وأضاف املتعاملون أن املوعد النهائي لتقدمي 
العروض في املناقصة التي طرحتها املؤسسة 
الســورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع 

احلبوب هو ١٤ سبتمبر.
وأضافوا أن الشــحنات مطلوبة للتوريد 

خالل ســتني يوما بعد املوافقة على الطلبية، 
ويتعني تقدمي األسعار بالدوالر األميركي، كما 

يتعني سداد املدفوعات بالعملة نفسها.
وأغلقت مناقصة سابقة لشراء ٢٠٠ ألف 
طن قمح طرحتها سورية في ٢٨ يوليو، وعبر 
التجار عن اعتقادهم بأنه لم جتر أي عمليات 
شراء في مناقصة يوليو. وتظل إمدادات الغذاء 
حتديا في سورية في ظل استمرار الصراع 
بالبالد الذي يدخل عامه العاشر فيما اليزال 

إنتاج القمح أقل من االحتياجات احمللية.

«قسد» تنفي اتهامها بسلسلة االغتياالت

أنباء سورية

أنباء مصرية
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حكومة »اإلنقاذ« بني احلريري ونواف سالم.. وبري »غير آسف« على حكومة دياب
بيروت - عمر حبنجر 

جابت مســيرة شــموع صامتة، تخللتها 
صلوات واضاءة شموع أمس، منطقة اجلميزة 
مرورا بشــارع مارمخايــل، حتى وصلت إلى 
املرفأ في متام الساعة السادسة، حيث رفعت 
املساجد األذان وقرعت أجراس الكنائس، في 
ذكرى مرور أسبوع على وقوع انفجار املرفأ 
الــذي فجع بيروت وهز العالــم، فيما أعلنت 
الســلطات عن ارتفاع ضحايــا املرفأ املنكوب 
إلى ١7١، بينما وصل عدد اجلرحى إلى 6 آالف 
حالــة، أما املفقودون فيتراوح عددهم بني 3٠ 
و4٠ شــخصا. وحتولت املسيرة الى تظاهرة 
غاضبــة ألول مرة في موقــع االنفجار، ورفع 
احملتجون شــعارات غاضبة منادين بإسقاط 
النظام ورحيل الرئيس اللبناني ميشال عون 
ورئيس البرملان نبيه بري والنواب ومحاسبة 

اجلناة املسؤولني عن الفاجعة.
سياسيا، توافقت املنابر من شتى االجتاهات 
على االعتراف بأن حكومة دياب املســتقيلة، 
ذهبــت »كبش محرقــة« لفاجعــة املرفأ التي 
أملت ببيروت، وما قبلها من »فواجع« الفساد 
السياسي واالقتصادي واألخالقي الذي أوصل 

لبنان الى قعر الهاوية.
اآلن محطة ما بعد استقالة احلكومة، هي 
االستشارات النيابية امللزمة التي يفترض ان 
يجريها رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، 
من اجل تسمية من يكلفه بتشكيل احلكومة.

ويفتــرض ان يحــدد رئيــس اجلمهورية 
موعد بدء هذه االستشارات بعد 48 ساعة من 
قبوله استقالة دياب، علما انه تريث بالدعوة 
الى االستشــارات بعد استقالة حكومة سعد 
احلريري نحو 5٠ يوما، قبل تكليف حســان 
دياب، فارضا شروطا لصالح تركيبة وزارية من 
لون واحد تقريبا. التوقيت املبكر لالستشارات 
كان ضمن الســيناريو الــذي طرحه الرئيس 
الفرنســي اميانويــل ماكرون مع املســؤولني 
اللبنانيني خالل زيارته األخيرة الى بيروت. 
وقد اكدت مصادر قريبة من بعبدا امس ان رئيس 
اجلمهورية ليس في وارد تأخير االستشارات.
وضمن التصــور الفرنســي، ان يتم اقله 
تكليف رئيس احلكومة اجلديد قبل ١8 اجلاري، 
الــذي هو موعد صدور حكم احملكمة الدولية 
بقضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ورفاقه. 
بــدوره، رئيس مجلس النواب بري، علق 
على اســتقالة حكومة ديــاب بالقول لزواره: 
ليس مأسوفا على استقالتها. وعليها ان تتحمل 

املســؤولية بدال من ان تغسل يديها من 
تقصيرها وترميها على مجلس النواب، 

في موضوع تفجير املرفأ.
بري عقد محادثات امس االول 
فــي عني التينة، مع رئيس التيار 
الوطنــي احلــر جبــران باســيل 

واملعاون السياســي لألمني العام حلزب اهلل، 
احلاج حسني خليل ومسؤول األمن في حزب 
اهلل وفيق صفا. وكان رئيس احلكومة اجلديدة 
محور البحث، واذا كانت حركة امل وحزب اهلل 
واحلزب التقدمي اإلشــتراكي يؤيدون عودة 
الرئيس ســعد احلريري الى الســراي الكبير 
في هذه املرحلة، بحكومة انقاذ اقتصادي، فإن 
باسيل وبعض الدول الغربية يفضلون تكليف 
السفير السابق في األمم املتحدة نواف سالم. 
وواضــح ان باريس تتبنــى صيغة »حكومة 
االنقاذ االقتصــادي« وليس حكومة »الوحدة 
الوطنية«، كما فهم من كالم الرئيس ماكرون، 

ما عد الحقا مبنزلة خطأ في الترجمة.
بالنسبة للشارع، الهم مشترك بني احلريري 
وبري، ورمبا للرئيس بري أكثر، باعتبار ان 
مختلف املعطيات لدى ثوارالشارع البيروتي، 
تؤشر على ان الهدف التالي بعد رحيل حكومة 
ديــاب، مجلس النواب، ومن هنا كانت عملية 
تدعيم األسوار احلديدية احمليطة مبداخل مجلس 
النواب مؤخرا، فضال عن ظهور عناصر مسلحة 
سميت »أمن املجلس« ما أوحى بأنها من غير 

شرطة املجلس.
وال يبدو ان استهداف مبنى مجلس النواب 
غرضه تقصير عمره، وفرض اجراء انتخابات 
مبكرة فحسب، امنا هناك من يعتقد ان ضمن 
بنك أهداف الثوار اقتحام مبنى املجلس واعالن 
السلطة الشعبية من داخله، وبالتالي مطالبة 
األمم املتحدة بتطبيق قرارات مجلس األمن ١559 
و١7٠١، وبتكليف محققني دوليني بتولي التحقيق 

في كارثة بيروت ومينائها البحري املدمر.
هــذا الســيناريو، رددته مواقــع تواصل، 
توحــي بقربهــا من حزب اهلل، ولــم يكن من 
السهل معرفة مدى دقتها. لكن فريق املمانعة، 
وخصوصا أمل وحزب اهلل، يعطونه االهتمام 
الكافي، بدليل حتويل جلســة مجلس النواب 
غدا اخلميس من جلسة مساءلة للحكومة التي 
اســتقالت، الى جلســة إلقرار حالة الطوارئ 
التــي اعلنتها حكومة دياب فــي بيروت ملدة 
اســبوعني، فتكريس الطوارئ يعني تكليف 
اجليش والقوى املسلحة التي تغدو بتصرفه، 
كبح جمــاح الثوار، وردهم عن املجلس وعن 
املؤسسات احلكومية كافة. اما بالنسبة ألجواء 
بعض العواصم العربية، ففي معلومات »األنباء« 
ان الرئيس الفرنســي وعــد بتحريك خطوط 
التواصــل، في وقت اســتقبلت بيروت امس 
وزير خارجية مصر سامح شكري، واألردني 
اميــن الصفــدي، ومســاعد وزيــر اخلارجية 
األميركية ديڤيد شنكر في طريقه 
الى بيروت، في حني ألغيت زيارة 
نائب الرئيس اإليراني اسحاق جها 
نغيري، التي كانت مقررة االثنني 
بسبب استقالة احلكومة، واليوم 

يصل وزير خارجية أملانيا.

احتجاجات غاضبة ألول مرة في املرفأ.. وإجراءات أمنية استثنائية حول »البرملان«.. واجتاه لتثبيت »الطوارئ« كبحاً للمتظاهرين

وثائق سرية.. مسؤولون حذروا قيادات 
لبنان من متفجرات املرفأ الشهر املاضي

بيروت - رويترز: تظهــر وثائق اطلعت 
عليها »رويترز« أن مسؤولني أمنيني لبنانيني 
حذروا رئيس الوزراء املستقيل حسان دياب 
ورئيس الدولة العماد ميشــال عون الشــهر 
املاضــي مــن أن وجود ٢75٠ طنــا من نترات 
األمونيا في مخزن مبرفأ بيروت ميثل خطرا 
أمنيا رمبــا يدمر العاصمــة إذا انفجرت تلك 

املواد. وأكدت مصادر أمنية ذلك أيضا.
وبعــد ما يزيــد قليال على أســبوعني من 
التحذير وقع االنفجار الهائل الذي محا معظم 
املرفأ وقطاعات من العاصمة اللبنانية وأسفر 
عن مقتل ١63 شخصا وإصابة ستة آالف آخرين 

ودمر حوالي ستة آالف بناية.
وتضمن تقرير مــن املديرية العامة ألمن 
الدولة عن األحداث التي أدت إلى االنفجار إشارة 
إلى رسالة أرسلت بالبريد اخلاص إلى الرئيس 

عون ورئيس الوزراء دياب في ٢٠ يوليو.
ورغم أن مضمون الرســالة لم يكن ضمن 
التقرير الذي اطلعت عليه »رويترز« فقد قال 
مســؤول أمني كبير إنها تلخــص ما توصل 
إليه حتقيق قضائي بدأ في يناير وخلص إلى 

ضرورة تأمني املواد الكيماوية على الفور.
ولم يسبق نشر شيء عن تقرير أمن الدولة 

الذي أكد مخاطبة الرئيس ورئيس الوزراء.
وقال املسؤول األمني لرويترز »كان هناك 
خطر أن تستخدم هذه املواد في هجوم إرهابي 
إذا سرقت«. وفي إشارة إلى الرسالة املوجهة 
إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من املديرية 
العامة ألمن الدولة والتي تشرف على أمن املرفأ، 
قال املسؤول »في نهاية التحقيق النائب العام 
)التمييزي غسان( عويدات أعد تقريرا نهائيا 

مت إرساله إلى السلطات«.
وقال املســؤول الذي شــارك فــي صياغة 
الرسالة وطلب عدم نشر اسمه »حذرتهم من 

أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر«.
وقال ممثل عن ديــاب، إن رئيس الوزراء 
تسلم الرسالة في ٢٠ يوليو وأرسلت إلى مجلس 
الدفاع األعلى إلبداء املشورة خالل 48 ساعة.

وأضاف »مجلس الوزراء تلقى التقرير ١4 
يوما قبل االنفجار وحترك بشأنه في غضون 

أيام. اإلدارات السابقة كان أمامها أكثر من ست 
سنوات ولم تفعل شيئا«.

من احملتمل أن يثير احلديث عن هذه الرسالة 
انتقادات جديدة ويغذي الغضب الشعبي من 
االنفجار الــذي اعتبر أحدث مثال على إهمال 
احلكومة وفسادها الذي دفع بلبنان إلى االنهيار 
االقتصادي. ومن املتوقع أن تبلغ كلفة إعادة 
إعمار بيــروت وحدها ١5 مليار دوالر في بلد 
مفلس فعليا تتجاوز خسائر نظامه املصرفي 

اإلجمالية ١٠٠ مليار دوالر.
وفي األســبوع املاضي أكــد الرئيس عون 
أنه ســبق إبالغه عن املــواد الكيماوية. وقال 
للصحفيني إنه وجه األمني العام ملجلس الدفاع 
األعلى، الذي يضم األجهزة األمنية والعسكرية 
في لبنان ويرأســه رئيــس الدولة بضرورة 

»إجراء الالزم«.
وقال الرئيس عون »املواد صرلها من ٢٠١3، 
وعم يقولو خطرة، وأنا لســت مســؤوال وال 
أعــرف وين محطوطة هــذه املواد، وال أعرف 
درجــة اخلطورة، وما الــي صالحية اتعاطى 
مباشــرة مع املرفأ. فيــه تراتبية الزم تعرف 

واجباتها وكلهم كانوا على إطالع«.
وال تــزال أســئلة كثيرة بــال أجوبة حول 
ســبب رسو السفينة بشحنة نترات األمونيا 
فــي بيروت في أواخر ٢٠١3. واحملير أكثر من 
ذلك هو سبب الســماح بتخزين كمية كبيرة 

من املادة اخلطيرة في املرفأ كل هذا الوقت.
وقال تقرير املديريــة العامة ألمن الدولة 
الذي اطلعت عليه رويترز إنه مت تقدمي العديد 
من الطلبات وذلك دون ذكر عددها على وجه 
التحديد. وذكر أن إدارة املانيفست باملرفأ أرسلت 
عدة طلبات كتابية إلى مديرية اجلمارك حتى 
عــام ٢٠١6 تطلب فيهــا مطالبة قاض بإصدار 

األمر بإعادة تصدير الكمية على الفور.
وقال تقرير اإلدارة العامة ألمن الدولة »لكن 
وحتــى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشــأن. 
بعــد مراجعة أحد املختصني في الكيمياء أكد 
أن هذه املواد وفي حال اشــتعالها ستســبب 
انفجارا ضخما وستكون نتائجه شبه مدمرة 

ملرفأ بيروت«.

رياض سالمة: املطلوب حكومة متماسكة
بيروت - منصور شعبان

لفت حاكم مصرف لبنان رياض ســالمة 
إلى أن »االنفجار املريع الذي وقع في بيروت 
واألضرار التي تسبب بها والقتلى واجلرحى 
الذين سقطوا جراءه، أربك احلكومة وأدى إلى 
استقاالت عديدة فيها«، مشيرا إلى أن »كانت 
هذه اللحظة تتطلب حكومة متماسكة ملواجهة 
هذه الكارثة، لكن في األمس استقالت احلكومة 

بسبب غياب هذا التماسك«.
وقــال ســالمة، فــي مقابلــة أجراها معه 
التلفزيون الفرنسي BFM، عما إذا كان يفكر 

في االستقالة بعد االتهامات التي وجهتها إليه 
بعــض التحليالت الصحافية، قال: أعتقد أن 
االتهامات التي قرأتها مثلكم، ال أساس لها من 
الصحة. ألن لبنان طوال األشهر الـ ١٢ األخيرة، 
شهد حرائق في غاباته، وإقفال مصارفه ملدة 
أسبوعني وثالثة بسبب اندالع »ثورة اكتوبر«. 
كذلك تخلف لبنان عن سداد ديونه في مارس 
٢٠٢٠، إضافة إلى تداعيات تفشي »كوفيد ١9« 
كما فــي كل دول العالم، وتوازيا حصل هذا 
االنفجار الرهيب. وفي هذا اإلطار، وألسباب 
سياســية وإيديولوجية عديــدة يتم اغتنام 

الفرصة للبحث عن »كبش محرقة«.

وزير اخلارجية: الكويت ملتزمة دائمًا مبساعدة لبنان

الصندوق الكويتي للتنمية: دعم لبنان مبشاريع مهمة

العبداهلل: »املوانئ الكويتية« أبوابها مفتوحة للشقيقة لبنان

البلدين، فقد غادرت صباح 
أمــس طائرتــان تابعتــان 
الكويتيــة  للقــوة اجلويــة 
متوجهتــان إلى اجلمهورية 
اللبنانيــة الشــقيقة، حيث 
تعتبر هــذه الرحالت ضمن 
اجلسر اجلوي الذي خصص 
لنقل االحتياجات واملساعدات 
الطارئــة واملــواد  الطبيــة 
الغذائيــة، وذلــك لتأمينهــا 
للمتضرريــن جــراء حادث 
االنفجار الذي وقع في مرفأ 
بيروت. وتأتي هذه الرحالت 
بالتعــاون والتنســيق مــع 
وزارتي اخلارجية والتجارة، 
وجدير بالذكر أنه قد مت شحن 
١٠6 أطنــان من االحتياجات 
الطارئــة واملــواد الغذائيــة 

موزعة على الطائرتني.

وطرح املناقصات للتأكد من 
جميع اإلجراءات القانونية.
وبــني البدر أنه ســتتم 
إعــادة النظــر أيضــا فــي 
مشــروع محطــة التحويل 
األساســية الكهربائيــة في 
بيروت الــذي تضرر جراء 
االنفجار بعد املشاورات مع 

املسؤولني في لبنان. 

للكويــت قيــادة وحكومــة 
مبادرتهــم  علــى  وشــعبا 
األخوية التــي انطلقت منذ 
الســاعات األولى من أحداث 
»انفجار مرفأ بيروت«، الفتا 
إلى أن الكويت تقدم والتزال 
تقدم كل سبل الدعم سواء من 
خالل االمدادات واملستلزمات 
الغذائية واملساعدات الطبية 
الالزمة عبر اجلسر اجلوي، 
أو عبر املبادرات الداعمة مثل 
»فزعــة بيــروت«، ومبادرة 

الهالل األحمر الكويتي. 
وأضاف عويدات أن هذه 
الفزعة ليســت بغريبة على 
الكويــت، الســباقة في دعم 
الشــقيقة والعربية  الــدول 

خالل األزمات.
وتابــع أن زيــارة وفــد 
السفارة اللبنانية جاءت عقب 
تصريحات مدير عام مؤسسة 
املوانــئ الكويتيــة الشــيخ 
يوسف العبداهلل واعالنه عن 
استعداد املؤسسة في تقدمي 
الــالزم للبنان بهدف  الدعم 
اخلروج من هذه األزمة، الفتا 
إلــى أنه ملس بالفعل الرغبة 
احلقيقية من قبل املؤسسة 
وإداراتها في تقدمي هذا الدعم، 
خاصة فيمــا يتعلق ببحث 
سبل التعاون ملعاجلة وإعادة 
اعمار مرفأ بيروت وتطوير 
اللبنانيــة احليوية  املوانئ 
األخــرى مثــل مرفــأ صور 

وطرابلس وصيدا.

التام  الكويــت  التــزام  على 
مبســاعدة لبنــان فــي كل 
األوقات العصيبــة التي مر 
بها، مشــيرا إلى أن الكويت 
جددت هذا االلتزام في املؤمتر، 
مبساهمة الصندوق الكويتي 
للتنمية العربية في إعادة بناء 
صومعة احلبوب في لبنان 
لتعزيز األمن الغذائي، سائال 
املولــى عز وجــل أن يحفظ 
لبنان من كل شر وتزول هذه 
الغمة ويعود لبنان واحة امن 

وأمان واستقرار.
للتوجيهــات  وتنفيــذا 
السامية لسمو نائب األمير 
وولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهلل ورعاه، 
لــروح االخــوة  وجتســيدا 
والتعــاون املشــترك بــني 

التمويــل وإعطاء القروض 
التي  للمشــاريع اإلمنائية 
تخدم الشعوب في كل بقاع 
العالم انطالقا من مبادرات 
الكويت الدولية اإلنسانية.
سياســة  ان  وقــال 
الصندوق الكويتي تشترط 
قبل تنفيذ أي مشــروع أن 
يتم اإلشراف من مسؤولي 
الصندوق خالل متابعتهم 
عبر الدراســات والتقارير، 
مؤكدا أنه ال يتم حتويل أي 
مبلغ ملشــاريع تلك الدول 
املمولة إال عن طريق التعامل 
مباشرة مع املقاول أو املنفذ 

الرئيسي.
وشدد البدر على حرص 
إدارة الصندوق على اختيار 
أفضل الدراسات والتقارير 
البــدء في  املناســبة قبــل 
تنفيــذ أي مشــروع عالوة 
على مشاركتهم في متابعة 

لبنان، وذلك مساعدة ودعما 
لالقتصاد اللبناني.

وأوضح العبداهلل أنه مت 
اســتعراض جتربة الكويت 
الرائد في مجال األمن الغذائي، 
والتــي مت عرضهــا مســبقا 
بالتنسيق مع جامعة الدول 
العربية لتقدمي كل الدعم سواء 
من خالل الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، 
أو من خالل شركة املطاحن 
الكويتيــة لدعــم أي دولــة 
عربية راغبة فــي أن تطور 
منظومة االمن الغذائي، لديها 
ومن ضمنها جمهورية لبنان 
الشقيقة. وقال العبداهلل إن 
املســاعدات الطبية وغيرها 
من املستلزمات التي قدمتها 
الكويت وصلت الى لبنان من 
خالل اجلسر اجلوي، اال ان 
املؤسسة على أمت االستعداد 
لتقــدمي أي نوع مــن أنواع 
املســاعدات اخلارجيــة من 
املوانئ الكويتية إلعادة بناء 
املرافئ اللبنانية أو غيرها من 
املساعدات التي قد ترسل من 
اجلمعيات اخليرية الكويتية، 
مشيرا إلى املؤسسة لن تتردد 

في تقدمي هذه املساعدة.
أعمار املرفأ

من جانبه، توجه القائم 
بأعمــال الســفارة اللبنانية 
بالوكالــة باســل عويــدات 
بجزيــل الشــكر والعرفــان 

وعــدد مــن أمنــاء املنظمات 
الدولية واإلقليمية. وأوضح 
الوزير أن سمو رئيس مجلس 
الــوزراء كان قــد جدد خالل 
الســامية  املؤمتــر األوامــر 
لســمو نائــب األميــر وولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
الفورية ملساعدة  باملساهمة 
لبنان في هذا املصاب الذي مير 
به، كما أعلن سموه عن اجلسر 
اجلوي الذي اقامته الكويت 
مــع لبنان منذ اليــوم األول 
للكارثة. وأشار إلى أن الكويت 
أرسلت امس 7 طائرات محملة 
الطبية واملواد  باملســاعدات 
الغذائيــة والتبرعــات مــن 
عدد من اجلمعيات اخليرية 

واإلنسانية.
وشــدد وزير اخلارجية 

قرض بني الصندوق ولبنان، 
موضحــا أنه عنــد االتفاق 
مع اجلانب اللبناني سيتم 
تخصيص بعض هذه املنح 
الســابقة التي لم تســتغل 
خالل األعوام املاضية وهي 
بقيمــة 3٠ مليــون دوالر 
وإعــادة جدولتها ملصلحة 
املشاريع اجلديدة التي يتم 

االتفاق عليها.
وذكر أن مشروع »صوامع 
الغالل« يشكل جزءا رئيسيا 
من األمن الغذائي في لبنان 
في حفــظ وإنتاج احلبوب 
والطحــني فضال عن قدرته 
التخزينية العالية بسعة ١45 
ألف طن وقدرته في تغطية 

85% من حاجة الشعب.
خبــرة  إلــى  ولفــت 
الصندوق فــي التعامل مع 
هذه األحداث التي اكتسبها 
خــالل ســنوات طويلة في 

أخــذ املوافقة من الســلطات 
الصحيحة.

كما أشــار العبداهلل إلى 
أنــه وبصفته رئيس املكتب 
التنفيذي لألكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري ســيقوم بالتنسيق 
ملســاعدة املرافــئ اللبنانية 
لتقــدمي كل أنــواع الدورات 
واالستشــارات الالزمــة في 

هذا املجال.
النقل البحري والبري

وأوضح أنه خالل االجتماع 
أيضا متت مناقشة تذليل كل 
الصعوبات املتعلقة بعمليات 
النقل البحري والبري من وإلى 
لبنان ملختلف دول اخلليج، 
الفتا إلى أنه سيتم التواصل 
مع مختلف الدول اخلليجية 
لتسهيل وصول مختلف أنواع 
السلع والبضائع القادمة من 

مؤمتر دعم لبنان والشــعب 
اللبناني بدعوة من الرئيس 
الفرنسي واألمني العام لألمم 
املتحدة، إلى مشاركة العديد 
مــن قــادة العالم ورؤســاء 
احلكومات ووزراء اخلارجية 

تأخــذ بعني االعتبار حاجة 
الشــعب للمشــاريع ذات 
األهمية وسيتم أخذ القرار 
املناســب ألي مشــروع له 

األولوية.
وأفاد البدر بأن من ضمن 
تلــك املشــاريع »صوامــع 
الــذي مت بنــاؤه  الغــالل« 
عــام ١97٠ مبوجب اتفاقية 

مرفأ بيروت، وذلك متاشــيا 
مــع رؤيــة صاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح األحمد 
»أميــر اإلنســانية« في دعم 
العربية واإلسالمية  األمتني 

في مختلف األزمات.
تدريب مجاني

أن  العبــداهلل  وتابــع 
»املوانئ« أكدت للقائم بأعمال 
السفارة اللبنانية أنها على 
أمت االستعداد لتقدمي كل أنواع 
التدريب الالزمة، فيما يتعلق 
بتشغيل الرافعات واملعدات 
داخــل املوانــئ والتدريبات 
املتعلقــة بعمليات اإلرشــاد 
وأبراج االتصاالت، وغيرها 
من االمكانيات املتعلقة بإدارة 
منظومة محطة احلاويات وكل 
مــا يحتاجونه من تدريبات 
مباشرة من مؤسسة املوانئ 
الكويتيــة مجانا، وذلك بعد 

أسامة دياب

قال وزير اخلارجية ووزير 
الدفاع باإلنابة، الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد إن سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ترأس وفد الكويت في 
مؤمتر دعم بيروت والشعب 
اللبناني ملواجهــة تداعيات 
االنفجــار الضخم الذي دمر 
مرفأ بيروت، بدعوة مشتركة 
اجلمهوريــة  رئيــس  مــن 
الفرنسية إميانويل ماكرون 
واألمــني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس، والذي 
عقد يوم 9 اجلاري عبر تقنية 

االتصال املرئي واملسموع.
ولفت وزير اخلارجية، في 
تصريحات عقب مشاركته في 

أعلن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
اســتعداده لتقــدمي الدعــم 
اللبنانية في  للجمهوريــة 
مواجهــة تبعــات االنفجار 
الذي وقع في مرفأ بيروت 
عبر التزامات مسبقة يعاد 
تخصيصها ملصلحة لبنان 
مبــا يقــارب 3٠ مليــون 
املشــاريع  دوالر خلدمــة 
سيتم التنسيق بشأنها مع 

املسؤولني هناك.
العــام  املديــر  وقــال 
للصندوق عبدالوهاب البدر 
لـــ »كونــا« أمس انــه بعد 
كلمة ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في املؤمتر الدولي ملساعدة 
ودعــم بيــروت والشــعب 
اللبنانــي هنــاك اتصاالت 
جاريــة مع املســؤولني في 
لبنان لوضع آلية واضحة 

كرمي طارق

أكــد مدير عام مؤسســة 
املوانــئ الكويتيــة الشــيخ 
يوسف العبداهلل أن الكويت 
مبختلــف مؤسســاتها ومن 
ضمنهــا »املوانئ« لن تتردد 
في تقدمي كل الدعم واملساندة 
الالزمــة للبنــان حكومــة 
وشــعبا، الفتا إلى استعداد 
املؤسسة إلى تقدمي كل أنواع 
التدريــب املجانــي للكوادر 
اللبنانية في مجال استخدام 
تقنيات التشــغيل الرافعات 
واملعدات داخل املوانئ، فضال 
عن التنســيق مــع مختلف 
الدول اخلليجيــة والعربية 
لتسهيل وصول مختلف أنواع 
الســلع والبضائع اللبنانية 
كنوع من الدعم االقتصادي 

خالل هذه األزمة.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافــي للعبــداهلل علــى 
هامش االجتماع الذي عقده 
القائــم  أمــس مــع  صبــاح 
بأعمــال الســفارة اللبنانية 
بالوكالــة باســل عويــدات 
وامللحق االقتصادي للسفارة 
اللبنانية، وذلك بترتيب من 
وزارة اخلارجيــة الكويتية 
لبحث سبل التعاون املشترك.
أنه  العبــداهلل  وأضــاف 
خــالل االجتمــاع مت التأكيد 
على موقف املؤسسة الداعم 
للبنــان عقب أحداث انفجار 

رحلتا إغاثة كويتيتان للجمهورية اللبنانية حتمالن 106 أطنان من املساعدات الطارئة

أكد على هامش اجتماعه مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية التنسيق املشترك للخروج من األزمة

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

عبدالوهاب البدر

الشيخ يوســف العبداهلل والقائم باألعمال في 
السفارة اللبنانية باسل عويدات   )قاسم باشا(

إحدى طائرتي القوة اجلوية الكويتية محملة باملساعداتفريق القوة اجلوية قبل مغادرة الطائرة إلى اجلمهورية اللبنانية الشقيقة

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

عويدات: »فزعة الكويت« ليست غريبة على أهلها.. وبحثنا مع املؤسسة التعاون املشترك إلعادة إعمار مرفأ بيروت 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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.. والتضامن ُيعلِّق أنشطته ٣ أيام
يحيى حميدان

قرر مجلس إدارة نادي التضامن تعليق 
جميع األنشطة في النادي ملدة ٣ أيام حدادا 
على وفاة رئيس احتاد اجلودو ونائب رئيس 
االحتــاد العربي للعبة حاليا ونائب رئيس 
نادي التضامن سابقا سعد املسيلم صباح 

امس بعد صراع مع املرض.
ومبوازاة ذلك، قرر اجلهاز اإلداري لكرة 
القدم في النادي تعليق تدريبات الفريق االول 

وإلغاء املباراة الودية التي كان مقررا لها ان 
جتمع الفريق مع اجلهراء غدا اخلميس.

قرار إدارة التضامن جاء تقديرا منها 
جلهود الفقيد املخلصة في خدمة النادي 
بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام، 
حيث كان متابعا جلميع األحداث الرياضية 
في البالد، بعدما تقلد املرحوم املســيلم 
مناصب عدة خالل مســيرته الرياضية، 
قبل أن يتســلم رئاسة احتاد اجلودو في 

دورته احلالية.

برجس يغادر 
«سلة» القرين
هادي العنزي

وضع املدرب الوطني فهد 
برجس حدا ملسيرته التدريبية 
السلة  الفريق األول لكرة  مع 
بنادي القرين بعد موســمني 
قضاهما مع الفريق، وقد تلقى 
برجس عدة عروض من عدد 
من الفرق احمللية في اليومني 
بينها  املاضيــني، ويفاضــل 

الختيار األفضل.
وقال برجس في تصريح 
لـ«األنباء»: «ســعدت  خاص 
القرين،  بفترة تواجدي مــع 
وحققنا العديــد من األهداف 
املشتركة، بفضل تعاون اجلميع، 
وغدا بداية مرحلة جديدة مع 
أحد األندية، بعدما تلقيت أكثر 
من عرض للتدريب كمساعد أو 

مدرب أول».

أسرة الرياضة تفقد سعد املسيلم
األســرة  فقــدت 
الرياضية امــس نائب 
رئيس نــادي التضامن 
الســابق ورئيس احتاد 
اجلــودو ونائب رئيس 
العربي للجودو  االحتاد 
ســعد مفرج املســيلم 
بعد صــراع مع املرض. 
الفقيد من أنشط  وكان 
اإلداريــني فــي النادي 
بتواجده املستمر داخل 
النادي مستقبال  اروقة 
ومشجعا ابناءه الالعبني 

ومرحبا بالضيوف ببساطته املعهودة دون 
تكلف، إذ لم تفارقه االبتسامة حيثما حل 
لينال الفقيد مبحبة وتقدير جميع الرياضيني.
وقد شهدت مواقع التواصل حالة من 

احلزن الشديد على رحيل 
بوأحمد الذي عرف عنه 
اإلخالص في عمله باملجال 
الرياضي وحسن التعامل 
مع اجلميــع حتى ممن 
كانوا يختلفون معه في 

الرأي والتوجه.
والقسم الرياضي في 
«األنباء» يتقدم بخالص 
املواساة  العزاء وصادق 
ألســرة الراحل وقبيلة 
نادي  وإدارة  الرشايدة 
التضامن خاصة واألسرة 
الرياضية عامة في وفاة ســعد املسيلم، 
سائلني اهللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرتــه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

سعد املسيلم
كرول قاد تدريبات «األبيض».. وعباس ينضم اخلميس

يحيى حميدان

قاد املدرب الهولندي رود كرول تدريبات الفريق 
األول لكرة القدم بنادي الكويت للمرة االولى مساء 
امس بعد قضائه فترة احلجر املنزلي عقب وصوله 
الى البالد أواخر الشــهر املاضــي. وقد تابع كرول 
تدريبــات الفريــق املاضية عن بعــد، حيث أطلعه 
اجلهــازان اإلداري والفني على كل املعلومات التي 
تخص «األبيض» وما وصل إليه الالعبون من جهوزية 
فنية بعد ما يقارب ٤٠ يوما من التدريبات اليومية 
استعدادا الستئناف النشاط الكروي املتوقف بسبب 

جائحة «كورونا».
ويلعب الفريق الكويتاوي أولى مبارياته الرسمية 
عندما يلتقي النصر السبت املقبل في مباراة مؤجلة 

من اجلولة الـ ١١ لدوري «stc» املمتاز.
ومن املقرر كذلك انضمام املهاجم العراقي عالء 
عبــاس للتدريبات غدا اخلميس بعــد انتهائه من 
فترة احلجــر املنزلي كذلك، ليكون جاهزا خلوض 

مواجهة «العنابي».
هذا، واعتذر احملترف العراقي اآلخر في صفوف 
الكويت، أمجد عطوان، عن االلتحاق مبعسكر منتخب 
بالده في اربيل بســبب قــرب انضمامه لتدريبات 
فريقه، فيما طلب االحتاد العراقي بشكل رسمي من 
إدارة «األبيض» انضمامه الشهر املقبل في املباراتني 
الوديتــني أمام عمان وســورية خــالل «ايام فيفا» 

اخلاصة باملباريات الدولية.
الى ذلك، قام رئيس نادي الكويت خالد الغامن 
بتكرمي العب القادســية احمد الظفيري لدخوله 
قائمــة افضل ٦ العبني مرشــحني جلائزة العب 

العام في قارة آسيا.

االحتاد يتعادل 
مع الزمالك

القاهرة - سامي عبدالفتاح

أهدى الزمالك وصافة جدول 
ترتيب الدوري املصري الى فريق 
بيراميدز، بعــد أن فرط العبو 
األبيض في فوز كان بني ايديهم 
أمام االحتاد السكندري، وسمحوا 
لالعبي «سيد البلد» بالتعادل ١/١ 
في الدقيقــة ٩٠+٣، في اللقاء 
املؤجل من اجلولة ١٨، وقبل ذلك 
كان بيراميدز قد كشر عن أنيابه 
أمام طنطا بالفوز بثالثية نظيفة، 
الزمالك وبيراميدز  ليتســاوى 
برصيد ٣٥ نقطة، لكن الوصافة 
ذهبت الى األخير بفارق األهداف، 
فيما ارتفع رصيد االحتاد إلى ٢٨ 

نقطة في املركز اخلامس.
وفور انتهــاء املباراة أعلن 
مرتضى منصــور معاقبة كل 
العبي الزمالك في املباراة بغرامة 
١٠٠ ألف جنيه لكل العب، ثم عاد 
جنله في وقت الحق أمير مرتضى 
ليعلن أن العقوبات مؤجلة حلني 
انتهاء بطولة دوري أبطال افريقيا.

سواريز على طاولة 
العربي القطري

الدوحة - فريد عبدالباقي

تسعى إدارة النادي العربي 
القطري إلى استقطاب عدد من 
احملترفني من العيار الثقيل لتدعيم 
صفوف الفريق الكروي خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية 
الســتعادة أمجاد نادي القرن 
في قطر، ومن ضمن األســماء 
املطروحــة على طاولــة إدارة 
املهاجم األوروغوياني  العربي 
لنادي برشلونة اإلسباني لويس 
بـ «العضاض»  امللقب  سواريز 
لقيادة هجوم الفريق العرباوي 

مطلع املوسم املقبل.

كاظمة يهزم الفحيحيل برباعية

فحوصات حكام 
«اليد» سلبية

اليرموك جّدد لدوف وفرانك

الزنكي: الشباب يراهن على احملليني

الى ذلــك قامت إدارة نــادي اليرموك 
بالتجديد ملهاجم الفريق التوغولي سينامي 
دوف الذي ســيصل خالل األيام املقبلة، 
وكذلــك مع املدافع الغابوني فرانك بيرن 
الذي يشارك مع الفريق في مبارياته الودية 
احلالية، ولم يغادر طوال الفترة املاضية. 
وسيقوم الفريق بتجربة مهاجم انغولي 
خالل األيام املقبلة متهيدا للتوقيع معه.

أمام الصليبخات استكماال لبرنامج اإلعداد».
وأضــاف الزنكي: «ال زلنــا نراهن على 
العبينا احملليني ويبقي الفارق في مستويات 
األندية فنيا ملصلحة جودة الالعب احملترف، 
فالالعب الكويتــي ميتلك املهارة والعقلية 
وأثبــت على كعبة في مناســبات عديدة»، 
ومبينا: «تعاقدنا خالل الفترة السابقة مع 
الالعبني محمد املوســوي وناصر الوهيب 
واحلــارس ســعد العنزي نظــرا خلضوع 
احلارس علي فاضل لفترة تأهيل بعد العملية 

العملية اجلراحية».
وفي جانب آخر، وصل مساء امس االول 
املدرب الروماني فلورين ماتروك لإلشراف 
على قيادة الفريق الحقا، حيث تلقى املدرب 
تقريرا فنيا من اجلهاز الفني املساعد واملكون 
من املدربني بعقول سعد ومالك جون يشير 
إلى مراحل نتائج اإلعداد وقائمة الالعبني.

عبدالعزيز جاسم

حقق كاظمة فوزه الثاني وديا، والذي 
جاء هــذه املرة على حســاب الفحيحيل 
بنتيجة ٤-١ في املباراة التي جمعتهما أول 
من أمس على ستاد الصداقة والسالم. سجل 
للبرتقالي دعيج العوفان وشبيب اخلالدي 
وحمد حربي وعبدالرحمن الشرهان، فيما 

ســجل للفحيحيل احملترف نابي سوما. 
وهو الفوز الثاني لكاظمة وديا بعد الفوز 
برباعية دون رد على اجلهراء في املباراة 
األولى. إلى ذلك، يسعى كاظمة الى التوصل 
إلى اتفاق مع النادي العربي لتجديد إعارة 
احلارس علي جراغ واملدافع عيسى وليد، 
إال أن األخضر رمبا ينتظر وصول املدرب 

اللبناني باسم مرمر ليقرر بنفسه.

يعقوب العوضي

جاءت نتائج فحوصات حكام 
كرة اليد اخلاصة بڤيروس كورونا 
املاضي  التي أجروهــا االثنني 
سلبية، وعليه فإن استعداداتهم 
ســتنطلق اليــوم حتضيــرا 
للمشــاركة في إدارة مباريات 
الدوري العام املزمع اســتئنافه 
الثالثاء األول من سبتمبر املقبل.
وســيتم تقســيم احلكام 
الــى مجموعتــني تخضع كل 
الى حصــة تدريبية  مجموعة 
ملدة ســاعة ونصف الســاعة 
تطبيقا لالشتراطات الصحية. 
وأكد رئيس جلنة احلكام جاسم 
السويلم أن سالمة جميع منتسبي 
أولوية قصوى  اللعبة تعتبــر 
جلميــع القائمني على لعبة اليد 
وسنقوم بإعداد احلكام بصورة 
مضاعفة، مشددا على ضرورة 
اتخاذ اإلجــراءات الصحية في 
كل مباراة حرصا على ســالمة 
اجلميع. من جانب آخر، اجتاز 
عضو مجلس إدارة احتاد كرة 
اليد عبداهللا الذياب دورة اإلدارة 
الرياضية والتي أقامتها األكادميية 
الرياضية البحرينية التابعة للجنة 
البحرينية وبإشراف  األوملبية 
اللجنــة األوملبية  واعتماد من 

الدولية.

عبدالعزيز جاسم

تغلب اليرموك على برقان بثالثية دون 
رد في املباراة الودية التي جمعتهما مساء 
أول من امس على ستاد عبداهللا اخلليفة، 
ســجل لليرامكة عثمان الدوسري هدفني 
ويوسف جنف. وسيخوض الفريق ودية 

رابعة إما مع كاظمة أو الفحيحيل.

مبارك اخلالدي

أشاد عضو مجلس إدارة نادي الشباب 
ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي بنجاح خطة 
إعداد الفريق حتى اآلن استعدادا خلوض ما 
تبقى من منافســات املوسم احلالي والذي 

سينطلق ١٥ اجلاري.
وقال الزنكي لـ«األنباء» عقب الفوز على 
اجلهراء ٣-٠ في املباراة الودية التي جمعت 
الفريقني امس األول على ستاد مبارك العيار: 
«نشعر باالرتياح بعد املؤشرات اإليجابية 
لنجــاح املرحلــة األولى من إعــداد الفريق 
خلوض منافسات املوسم املقبل، حيث لعبنا 
مباراتني وديتني حتى اآلن متكنا من التعادل 
مع الساملية ١-١ ثم الفوز على اجلهراء وهو 

ما يؤكد على ثقتنا في الالعب احمللي».
وتابع: «نســتعد خلوض مباراة ثالثة 

ً تغلب على برقان بثالثية.. ويختبر مهاجماً أنغوليا

فاز على اجلهراء بثالثية.. ووصول مدربه الروماني اجلديد

تعديل جزئي لالئحة املسابقات.. وترّقب لعودة املدربني واحملترفني
مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

تزايدت االحتماالت بانفراجه سريعة 
ألزمة املدربني واحملترفني العالقني في 
اخلارج بعد وعود شفوية تلقتها اللجنة 
الثالثيــة اخلاصــة بعودة اســتئناف 
النشــاط الرياضي من جلنة الطوارئ 

مبجلس الوزراء.
وكانــت جلنة الطــوارىء قد تلقت 
طلبا مشفوعا مبقترح مقدم من اللجنة 
الثالثيــة باســتثناء االجهــزة الفنيــة 
لالحتــادات واألندية الرياضية وكذلك 
الالعبني احملترفني العالقني في اخلارج، 

متهيدا لعودتهم ومزاولة مهام اعمالهم 
مع االلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي 
اخلاص باحلجر الصحي او املؤسسي في 
حال دعت احلاجة الى ذلك، كما قدمت 
«الثالثية» كشفا تضمن اسماء املدربني 
والالعبني واجلهات القادمني منها وكانت 
ادارة الطيران املدني وبناء على تعليمات 
وزارة الصحة قد فرضت مؤخرا حظرا 
علــى القادمني مــن ٣١ دولة من دخول 
البالد بناء على تعليمات منظمة الصحة 
العاملية مع تعهد مبراجعة القرار بشكل 
دوري كلما استدعت االحوال والظروف.
من جانب آخر، اعتمد مجلس إدارة 

احتاد الكرة قرار جلنة املسابقات بتعديل 
الالئحة من خالل املوافقة على مشاركة 
١٠ العبني من فرق الشباب مع فرق السن 
العام للموسم احلالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وذلك 
بعد ان كان مســموحا سلفا مبشاركة 

٥ العبني. 
ويأتي القرار حتسبا حلاجة الفرق 
الى مخــزون العبيها فــي ظل النقص 
احملتمــل لعدد الالعبني ومع احتماالت 
اصابة اعــداد منهم بالوبــاء ما يجعل 
الفرق في حاجة ماســة لــكل الالعبني 
لتمثيــل فرقهم باالضافــة الى احتمال 

تأخر انضمام احملترفني.

يسمح مبشاركة ١٠ العبني من الشباب مع فرق السن العام للموسم احلالي فقط

جناح كبير لبطولة «املهارات االستعراضية»

رفع مستوى احلماس لهذه الرياضة وأن 
تستقطب العبني جددا نظرا ألن املجتمع 

الكويتي يذخر مبهارات الكرة».

أعلن رئيس احتاد مهارات كرة القدم 
االستعراضية د.علي الصقعبي، عن ختام 
بطولة الكويت الرسمية ملهارات كرة القدم، 
حيث متكن عبدالوهاب محمد من احملافظة 
على لقبه كبطل الكويت للمرة الثانية على 
التوالي، وذلك من خالل أدائه مهارات عالية 
مكنته من الوصول الى اللقب بالفوز على 
املوهبة الصغيرة شمالن الذي كان مفاجأة 
البطولة وأظهر الكثير من املهارات رغم 
انه لم يتعد الـ ١٦ عاما، بينما جاء يوسف 
الزيد ثالثا، علما أنه كان من املرشــحني 
للفوز بالبطولة وقدم مهارات كروية فريدة 
من نوعها، لكن لم يحالفه احلظ في نصف 
النهائي وخســر أمام البطل عبد الوهاب 

بعد مباراة مثيرة.
وقــال الصقعبي إن البطولة كشــفت 
العديد من املواهب الشابة، مضيفا: «نأمل 
أن يســهم تنظيم مثل هذه البطوالت في 

د.علي الصقعبي

خالد الغامن مكرما أحمد الظفيري
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إطالق سراح رونالدينيو
 ٢٤ اجلاري

.. وكوبو ينضم رسميًا لڤياريال

ريال مدريد يعلن عودة
أريوال إلى سان جرمان

ليڤربول يتعاقد مع املدافع
اليوناني تسيميكاس

كورونا يضرب صفوف ڤالنسيا

أبلغ مصدر قضائــي وكالة 
فرانس بــرس انه قــد يتم 
إطالق ســراح النجم السابق 
ملنتخب البرازيل في كرة القدم 
رونالدينيو في ٢٤ اجلاري بعد 
خمسة اشهر من توقيفه في 
الپاراغواي بسبب استخدام 

جواز سفر مزور.
وأوقــف رونالدينيــو (٤٠ 
عاما) وشــقيقه روبرتو في 
الســادس من مارس املاضي 
في أسونسيون، بعد اتهامهما 

بدخول الپاراغواي بجوازي ســفر مزورين. وأمضى الثنائي 
قرابة شهر وراء القضبان، قبل االنتقال في ٧ أبريل إلى فندق 
باملاروغا املعاد تأهيله أخيرا عام ٢٠١٩، والواقع في مبنى مشيد 
مطلع القرن العشرين في العاصمة الپاراغويانية أسونسيون، 

وذلك بعد دفع كفالة مالية تبلغ ١٫٦ مليون دوالر.
وحدد القاضي غوســتافو اماريال ٢٤ اجلاري موعدا للنظر في 

الدعوى ضد الشقيقني.
واقترح املدعون العامون على القاضي أن يدفع رونالدينيو غرامة 
قدرها ٩٠ ألف دوالر «إلصالح األضرار االجتماعية» لكن على 
أن يعــود إلى بالده، حيث ســيتعني عليه املثول أمام قاض كل 

ثالثة أشهر ملدة عام.
ونفى رونالدينيو أن يكون على علم بأن جوازي الســفر كانا 
مزورين. وســيضطر شــقيقه، الذي يزعم أنه كان على علم 
بالتزوير، إلى دفــع غرامة قدرها ١١٠ آالف دوالر واملثول أمام 

قاض كل ثالثة أشهر ملدة سنتني.
كما طلب االدعاء عقوبة السجن ملدة عامني مع وقف التنفيذ على 

روبرتو الذي يعمل كمدير أعمال لدى شقيقه.

قال الياباني الدولي تاكيفوسا كوبو، العب ريال مدريد اإلسباني 
لكرة القدم، ان عقد إعارته إلى ڤياريال كان أفضل عرض إعارة 

تلقاه، وذلك بعدما جرى تقدميه من جانب ڤياريال.
وينضم كوبو (١٩ عاما) إلى ڤياريال بعقد إعارة من ريال مدريد 
يستمر حتى نهاية املوسم املقبل، وذلك بعد أن قدم مستويات 
جيدة في املوسم املاضي الذي قضاه معارا لفريق ريال مايوركا.

وقال كوبــو: «كانت هناك عروض أخرى، لكن هذا كان أفضل 
العروض، لهذا جئت إلى هنا».

ويعلق ريال مدريد أمال عرضية على كوبو، الالعب الســابق 
بقطاعات الناشئني ببرشــلونة، والذي انتقل إلى ريال مدريد 

قادما من إف.سي طوكيو في عام ٢٠١٩.

أكد نادي ريال مدريد اإلسباني أن احلارس الفرنسي ألفونس 
أريوال سيعود إلى باريس سان جرمان.

وذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية أن احلارس لعب ٩ مباريات 
مع فريق املدرب الفرنســي زين الدين زيدان حيث لعب دور 

احلارس االحتياطي للبلجيكي تيبو كورتوا.
وأوضح الريال في بيان أن «النادي يؤكد انتهاء فترة استعارة 
ألفونس أريوال. ونود شكره على التزامه واحترافيته وسلوكه 
النموذجي هذا املوســم ونتمنى التوفيق لــه في هذه املرحلة 
اجلديدة. ويشــكر ريال مدريد باريس سان جرمان أيضا على 
تــرك أريوال مع الفريق خالل هذه الفترة». ويأمل أريوال حاليا 
باالنتقال إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز في الوقت الذي يتطلع 
فيه ألن يكون جزءا من فريق املدير الفني للمنتخب الفرنسي 

ديدييه ديشان من أجل بطولة اليورو صيف العام املقبل.

افتتح نادي ليڤربول بطل الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
تعاقداته اســتعدادا للموسم املقبل بإنهاء صفقة انتقال املدافع 

اليوناني كوستاس تسيميكاس من أوملبياكوس.
ووقع تســيميكاس (٢٤ عاما) على عقد ملدة خمس سنوات مع 
ليڤربول مقابل ١١٫٧ مليون جنيه إسترليني (١٥ مليون دوالر).

وقال اليوناني ملوقع النادي على االنترنت «أنا سعيد جدا، وفخور 
جدا لوجودي هنا. بالنسبة لي، انه (ليڤربول) أكبر ناد في العالم».

وأضاف «احب الدوري هنا كثيرا. أشاهده على شاشة التلفزيون 
وكان حلمي دائما عندما كنت طفال أن آتي للعب في هذا الدوري».

ومثل تسيميكاس منتخب بالده في ثالث مباريات، فيما خاض 
مع أوملبياكوس ٨٦ مباراة في جميع املســابقات، كما لعب على 

سبيل اإلعارة في إسبرغ الدمناركي وفيليم الهولندي.
وقال األملاني يورغن كلوب مدرب ليڤربول «لقد شاهدنا كوستاس 
لفترة طويلة ونحن ســعداء حقا بانضمامه إلينا، إنها األخبار 

املثالية قبل أن نعود جميعا معا قريبا جدا».

أعلن نادي ڤالنسيا اإلســباني لكرة القدم عن اكتشاف حالتي 
إصابة بڤيروس كورونا املســتجد في صفوفه، لكن من دون 

الكشف عن هوية املعنيني.
وقال ڤالنسيا في بيان «إن االختبارات التي أجريت على الفريق 
األول واجلهاز الفني واحمليط املباشر، في ضوء العمل التحضيري 
(للموسم املقبل)، كشفت عن حالتني إيجابيتني لـ (كوفيد-١٩)».

ووضع الشخصان املعنيان في العزلة املنزلية وخضع الفريق 
بأكمله لـ «بروتوكول (صحي) صارم» بحسب ما أفاد النادي.

ويأتي اإلعالن عن إصابتني في ڤالنسيا بعد يومني من اكتشاف 
حالتني في صفوف نادي العاصمة أتلتيكو مدريد هما مهاجمه 
األرجنتيني أنخيل كوريا واملدافع الكرواتي شيمي فرساليكو 
اللذان سيغيبان عن الفريق في رحلته إلى لشبونة، حيث يخوض 
اخلميس الدور ربع النهائي ملســابقة دوري أبطال أوروبا ضد 

اليبزيغ األملاني.
وأعاد أتلتيكو اختبار جميع أعضاء الفريق وجاءت النتائج سلبية.

 

«أثرياء باريس» للقضاء على أحالم أتاالنتا
في أولى مواجهات ربع نهائي دوري األبطال

10:00
أتاالنتا beIN sports HD١باريس سان جرمان

مــرة جديدة يخوض باريس ســان جرمان الفرنســي 
االدوار االقصائيــة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
مثخنا بإصاباته، لكن جنمه البرازيلي نيمار سيكون جاهزا 
ملواجهــة أتاالنتا اإليطالي اليوم في ربع نهائي لشــبونة 

والتذكير بأنه أغلى العب في العالم.
فــي أولى مباريات ربع النهائي تســتضيف لشــبونة 
«احملايدة» بطل فرنسا ومفاجأة الدوري االيطالي أتاالنتا، 
فــي بطولــة مصغرة تســتمر حتى ٢٣ اجلــاري، نتيجة 
العودة من توقف لنحو خمســة اشــهر بســبب ڤيروس 

كورونا املستجد.
وتقام املباريات بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة. 
ستقام املباراة وراء أبواب موصدة على ملعب «دا لوز»، 
لكن ســان جرمان ســيكون معتادا على ذلك، إذ كان من 
أوائل مختبري هذه التجربة في املسابقة، عندما تخطى 
بوروسيا دورمتوند األملاني في اياب ثمن النهائي مارس 
املاضي قبل تعليق املنافسات 

بسبب «كوفيد-١٩».
نيمــار  ســجل  آنــذاك، 
هدف االفتتاح ليحقق فريق 
العاصمة فــوزا بهدفني، معوضا 

خسارته ذهابا ١-٢.
وفي أســبوع يحتفل فيه سان 
جرمان بذكرى تأسيسه، يجد املدرب األملاني 
توماس توخل نفســه أمام معضلة لتعويض 

إصابات ابرز جنوم تشكيلته.
يتوقــع أن يجلس جنمه هجومه اآلخر كيليان 
مبابي على مقاعد البدالء، إذ يقاتل بطل العالم للتعافي 
من إصابة بكاحله تعرض لها خالل الفوز على 
سانت اتيان الشهر املاضي في نهائي مسابقة 

الكأس.
ويغيب عن املباراة االرجنتيني أنخل دي 
ماريا، فيما رحل الهداف التاريخي للنادي 
املهاجم االوروغوياني ادينسون كاڤاني 
في يونيو النتهاء عقده. ولسخرية القدر، 

كان كاڤانــي مرشــحا لالنتقال الى مدينة لشــبونة حلمل 
ألوان أبرز أنديتها بنفيكا.

وما يعزز قلق توخل اإلصابة االخرى لعمالق الوسط 
الدفاعي االيطالي ماركو فيراتي بربلة ساقه. وتشير تقارير 
الــى أن فيراتي لــن يكون جاهزا حتى فــي موعد املباراة 

النهائية حال بلغها سان جرمان.
والالفت ان توخل بذاته سيكون أيضا على العكازات، 
بعد ان كســر العظمة اخلامســة في مشط قدمه وتعرضه 

اللتواء بكاحله خالل أحد التمارين.
وعلى الطرف اآلخر، أتاالنتا يحمل صفة مفاجأة الكرتني 
االيطالية واألوروبية لهذا املوسم، فبعد إقصاء يوڤنتوس 
عمالق ايطاليا ونابولي في ثمن النهائي، بقي أتاالنتا ممثال 
إليطاليــا الباحثة عن لقبها االول منذ ٢٠١٠ مع نادي انتر 

في املسابقة القارية االولى.
ويفتقد أتاالنتا هدافه السلوڤيني يوسيب إيليتشيتش 
صاحب ٢١ هدفا هذا املوســم في مختلف املسابقات، بينها 

خمسة في دوري األبطال.
قــال مدربه اخلبير جان بييرو غاســبيريني «ســنفتقد 
إيليتشــيتش كثيرا.. كان موسمه. حتى فبراير كان األكثر 
جناعــة هجوميــا لدينا». لكن قوة أتاالنتــا تكمن في العدد 
الكبير لالعبيه القادرين على الوصول الى الشباك وسجلوا 
١١٨ هدفا في مختلف املسابقات. وقد سجل كل من الكولومبيني 
دوفــان زاباتا ولويس موريال ١٩ هدفــا، وأضاف الكرواتي 
ماريو باشاليتش ١١ ودينامو خط الوسط األرجنتيني بابو 
غوميز ٨، فضال عن ٩ أهداف لالوكراني رسالن مالينوفسكي.

الطبيعة الغريبة للموســم منحت آماال إضافية ألتاالنتا 
مبواصلة احللم في مشاركته القارية األولى، فيما لم يحقق في 
تاريخه الذي يعود الى ١١٢ سنة سوى لقب كأس إيطاليا ١٩٦٣.

احتــاج مــان يونايتد الى 
التمديد للفوز على كوبنهاغن 
الدمناركي ١-٠ وحجز بطاقته 
الى الــدور نصف النهائي من 
مســابقة الــدوري األوروبــي 
(يوروبا ليغ) بصيغتها املعدلة 
نتيجة التوقــف الذي فرضه 
ڤيروس «كوفيــد-١٩»، فيما 
حســم إنتر ميــالن اإليطالي 
بطاقته بعــد قرابة ٢٠ دقيقة 
علــى بدايــة مباراتــه وباير 
ليڤركوزن األملاني التي انتهت 

لصاحله ٢-١.
في كولن، أصبح يونايتد 
الذي ضمن تأهله الى مسابقة 
دوري األبطال املوســم املقبل 
باحتاللــه املركــز الثالث في 
الــدوري املمتــاز، علــى بعد 
مباراتــني مــن الفــوز باللقب 
للمــرة الثانية، بعد عام ٢٠١٧ 
حني توج بطال على حســاب 

أياكس الهولندي.
ويدين يونايتد بالتأهل الى 
جنمه اجلديد البرتغالي برونو 
فرنانديــز الذي ســجل هدف 
املبــاراة الوحيد فــي الدقيقة 

٩٥ من ركلة جزاء.
واتخذ االحتــاد االوروبي 
للعبة «ويفا» قرارا في شــهر 
الفائــت باســتكمال  يوليــو 
املنافســات بنظــام خــروج 
املغلــوب مــن مبــاراة واحدة 
في مدن كولن ودويســبورغ 
وغيلسنكيرشن ودوسلدورف 
األملانية خلف أبواب موصدة 
ووفق بروتوكول صحي صارم، 
اعتبارا من الدور ربع النهائي 
حتى املباراة النهائية املقررة 
في ٢١ اجلاري. وفي ظل أجواء 
حارة حيث بلغت احلرارة ٣٢ 
درجة مئوية وتألق للحارس 
كارل-يوهــان  الســويدي 
يوهنســون الــذي قــام بـــ١٣ 
صدة خالل اللقاء في إجناز لم 

« NBA »ڤينيكس يواصل التألق في الـ
تابع ڤينيكس صنز بقيادة جنمه املميز 
ديفن بوكر صعوده الرائع بعد استئناف 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني 
اثر توقف طويل بسبب ڤيروس كورونا 
املستجد، وحصد فوزه السادس تواليا 
بفارق كبير على أوكالهوما سيتي ثاندر 

١٢٨-١٠١ في اورالندو.
وعلى غرار مبارياته األخيرة، قاد بوكر 
فريقه بتســجيله ٣٥ نقطة، ليحتفظ 
للمنافســة  املرشــح  ڤينيكس، غير 
بعد العــودة، بأمل التأهل الى األدوار 
االقصائية «بــالي أوف» من املنطقة 
الغربية. وهذه املرة الرابعة في ســت 
مباريات يسجل بوكر ثالثني نقطة أو 
أكثر فــي أورالندو، حيث حقق صنز 
ستة انتصارات تواليا في «فقاعة» مجمع 
ديزني وورلد املخصصة خلتام الدوري 

بعد العودة من وقفة كورونا.
وتضمــن أداء بوكر الرائع ســلة من 
منتصف امللعب تقريبا في الربع الثالث، 

عززت تقدم ڤينيكس إلى ١٣ نقطة.
واستهل صنز استئناف الدوري دون 
أن يكون مرشحا للمنافسة على التأهل 
الى البالي أوف، لكنه رفع رصيده الى 
٣٢ فوزا و٣٩ خسارة، بفارق فوز عن 
كل من ممفيس غريزليز ثامن املنطقة 
التاســع، ومتخطيا سان  وبورتالند 
انتونيو ســبيرز العريق الذي تراجع 

الى املركز العاشر.
لكن حتــى بحال فــوز ڤينيكس في 
مباراتيــه املتبقيتني علــى فيالدلفيا 
وداالس يحتاج الى خسارة ممفيس، 
بورتالند وســان انتونيو مباراة على 
األقل لضمان خوض املباريات الفاصلة 

املؤهلة الى البالي اوف.
وفي بروڤة محتملــة لنهائي املنطقة 
الشــرقية بني املتصــدر ميلووكي 
باكس ووصيفــه تورونتو رابتورز 
حامــل اللقب، اســتفاد األخير من 
غياب جنم ميلووكي اليوناني يانيس 
أنتيتوكومنبو وتغلب عليه ١١٤-١٠٦.
وفي مباراة متأخرة ضمن املنطقة 
الغربية، زرع كايل كوزما (٢٥ نقطة) 
ثالثية في الوقت القاتل، ليقود لوس 
اجنيليس ليكرز الى الفوز على دنفر 
ناغتس ١٢٤-١٢١، منهيا سلسلة من 

ثالث خسارات تواليا.
وقلــب داالس مافريكس تأخره 
بفارق ١٢ نقطة الى فوز على يوتا 
غاز ١٢٢-١١٤ بقيادة تيم هاردواي 

جونيور صاحب ٢٧ نقطة.

«الشياطني» يعبر «فخ» كوبنهاغن بصعوبة
وإنتر يقصي ليڤركوزن من «يوروبا ليغ»

يتحقق في املسابقة منذ ٢٠٠٩، 
فرض رجال املدرب النرويجي 
أولــي غونــار سولســكاير 
سيطرتهم، لكن سرعان ما دخل 
الدمناركيون في األجواء رغم 
الضربة املبكرة التي تعرضوا 
لهــا باصابة الســويدي بيار 
بنغتسون واستبداله بنيكوالي 
بويليسني بعد ربع ساعة فقط 
على البداية. واضطر يونايتد 
خلوض شوطني إضافيني لكنه 
جنح وبعــد دقائــق معدودة 
على بداية التمديد من افتتاح 
التسجيل عبر فرنانديش من 
ركلة جزاء انتزعها مارسيال 

من أندرياس بييالند (٩٥).
بداية قوية إلنتر

وفي دوســلدورف، حسم 
إنتــر مواجهتــه القويــة مع 
باير ليڤركوزن بفضل هدفني 
ســجلهما باكرا عبــر نيكولو 
والبلجيكــي   (١٥) باريــال 
روميلو لوكاكو (٢١)، قبل أن 
يرد منافسه األملاني بواسطة 
جنمه الشاب كاي هافرتز (٢٤) 

من دون أن يتمكن من حتقيق 
العــودة الكاملــة رغم الوقت 

املتاح له.
وجنــح الـ«نيراتــزوري» 
مبواصلة املشوار نحو اللقب 
الرابــع. اســتهل رجال مدرب 
منتخــب إيطاليــا الســابق 
أنتونيو كونتي املباراة بضغط 
كبير على منطقة ليڤركوزن 
بطــل عــام ١٩٨٨، مــا منحهم 
التقــدم بهدفني مــع انتصاف 
الشوط األول، سجلهما باريال 
من تســديدة قوية من خارج 
منطقة اجلزاء (١٥) ولوكاكو 
الذي تسلم الكرة من اإلجنليزي 
اشــلي يونغ في عمق منطقة 

اجلــزاء حيــث تعرض 
لعرقلــة، غير أن 

ذلك لم مينعه 

التســديد فــي مرمى  مــن 
احلارس الفنلندي لوكاس 

هراديسكي (٢١).
وهي املباراة التاسعة على 
التوالي التي يهز فيها لوكاكو 
الشباك في يوروبا ليغ (١٢ 
هدفا) ليحطم رقم اإلجنليزي 
الن شيرر أسطورة نيوكاسل 
(٨ مباريات في موسم ٢٠٠٤-

.(٢٠٠٥
النتيجة  وقلص هافرتــز 
سريعا بعد تســديدة خادعة 
من مسافة قريبة عجز احلارس 

املخضرم السلوفيني سمير 
هاندانوفيتــش عــن 

صدها (٢٤).
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أبعد من الكلمات
«لماليين األميركيين المتضررين حاليا الذين

 ال  يجــدون وظائف ويعجــزون عن دفع 

فواتيرهم، اعلموا انني لن أنساكم وسأكافح 

لبناء اقتصاد يعمل لصالحكم»

الرئاســي األميركي  املرشــح  ٭ 
جو بايــدن يعد ناخبيه من الفقراء 
بالواليات  واألقليات املوجوديــن 

املتحدة.

«نحتــاج اقتصادا يعمــل لصالح الجميع

 وال يعمل فقط لصالح ١٪ هم األغنياء»

٭ بيرني ساندرز يؤكد ان جائحة 
كورونــا أبرزت قبــح االقتصاد 
األميركي، حيث زادت ثروات ٤٦٧ 
مليونيرا في األشهر املاضية، بقيمة 
٧٣٠ مليار دوالر، بينما فقدت عائالت 
العمال الوظائف والصحة والسكن. 

«لم أر الواليات المتحدة تمتلئ يوما ورئيسها 

بمثل هذا القدر من التبريرات للفشل الذريع»

٭ املعلق واملذيع السياســي دان 
راثر، منتقدا إدارة الرئيس ترامب.

«عيد ميالد خمسيني سعيد أخي الصغير»

اندرو كومو  ٭ حاكم نيويورك، 
يشــارك تهنئته بعيد ميالد اخيه 
الصغير كريس كومو، مذيع برنامج 
حواري سياسي شهير على شبكة 

«سي ان ان».

٣:٤٩الفجر
٥:١٥الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٣٢املغرب
٧:٥٦العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٠٤:٥٢ ص ـ ٠٥:٥٧ م
أدنى جزر: ١١:٣٨ ظ ـ ١١:٣٣م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سعد عبداهللا إبراهيم املبايعي: ٦٨ عاما ـ ت: ٦٦٨٨٨١٢٩ ـ ُشيِّع.
خالدة خالد أحمد، زوجة عبداهللا سليمان املعيوف: ٧٥ عاما ـ 

ت: ٥٥٩١١٩٤٢ ـ ُشيِّعت.
جاسم محمد املعراج: ٦٤ عاما  ـ ت: ٩٩٠٤٦٩٣١ ـ ٩٩٠٣٧٩٦٨ 

ـ ُشيِّع.
مرضيه عبدالصمد محمد دشــتي، أرملة محمد عباس دشتي: ٦٧ 

عاما ــ ُشيِّعت.
مضاوي عبدالعزيز سليمان العمر الدرباس: ٢٧ عاماـ  ت: ٩٩٠٠٠١٣٣ 

ـ ٥٥٠٥٥٤٤٤ ـ ُشيِّعت.
زهرة علي عبداهللا، أرملة إبراهيم حسن أحمد حمادي: ٨٣ عاما 

ـ ت: ٦٧٧٠٠٨٨٢ ـ ُشيِّعت.
خالد عباس عبداهللا محمد البصيري: ٥٤ عاما ـ ت: ٦٦٢٩٦٨٧٩ ـ 

٩٩٦٢٢٢٩٨ ـ ُشيِّع.
سارة محمد الرقيصي، أرملة راشد سالم العكشان: ٩١ عاما ـ ت: 

٩٩٥٥٥٠٣٣ ـ ٦٧٦٧٠٩٦٢ ـ ُشيِّعت.
رسميه سالم فرحان مبارك، أرملة رجب مسعود فرحان مبارك: 

٧٨ عاما ـ ت: ٩٩٥٣٣٠٧٩ ـ ٩٨٧٩٠٠٩٧ ـ شيعت.
زينة ناصر حسن، أرملة أســد محمود عبدالرسول: ٨٩ عاما ـ

 ت: ٩٩٩٢١٠١٢ ـ ٩٩٧٧٠٠٣٨ ـ ُشيِّعت.
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خووش حجي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

روسيا ُتعلن تطوير أول 
لقاح ضد «كورونا».. 

و«الصحة العاملية» ُحتّذر 
من التسرع.

اعتبار الطالب غائبًا إذا نام 
أثناء احلصص التعليمية 

عن ُبعد.

  يعني اختبار تعلم..
   ملاذا هذا التضاد     واختبار نوم!

       وعدم التعاون؟!

احذروا عدوى «كورونا» بني املعلمني.. ال بني التالميذ
إذا مــا حتققــت رغبــة 
احلكومــة البريطانية فإن 
املدارس ستستأنف استقبال 
الطلبة كاملعتاد في سبتمبر 
املقبل، لكن ذلك لن يتحقق 
مــن دون معارضة ضارية 
مــن املعلمني واملســؤولني 
التربويني في البالد الذين 
يطالبون بتحسني إجراءات 
الوقاية وإجــراءات تعقب 
اإلصابــات وإال فإن موجة 
ثانيــة من الوباء قد تندلع 
وسيكون حجمها أكبر من 
ضعفي حجم املوجة األولى 
مع احتمال حدوث ٢٥٠ ألف 

وفاة جديدة.
هــذه املخــاوف أكدتهــا 
دراســة نشــرت في مجلة 

«النسيت» املوثوقة حذرت 
فيها من حدوث تسونامي في 
أعداد اإلصابات والوفيات.

لكن دراسة أخرى نشرت 
في اليوم نفسه أظهرت أن 
األطفال املصابني في مدارس 
أسترالية لم ينقلوا العدوى 
في املدارس التي شــملتها 
الدراســة إال إلى ٠٫٣ ٪ من 
زمالئهــم أي بواقع حالتني 
ضمن ٦٤٩ حالة مخالطة.

وجاء في موقع صحيفة 
أن  أون صنــدي»  «ميــل 
البروفسور مارك وودهاوس 
رئيس األمراض الســارية 
واألوبئة في جامعة ادنبره 
وجــد في تلك الدراســة ما 
يعزز نظريته بأن األطفال 

ناقلون غير فعالني للعدوى. 
وأشار وودهاوس إلى عدم 
وجود أي حاالت مؤكدة في 
أي مكان من العالم لتالميذ 
العدوى بكوفيد-١٩  نقلوا 
إلى معلميهم، لكنه استدرك 
بــأن ذلك ال يعنــي أن نقل 
العــدوى غيــر ممكــن من 
حيث املبدأ أو انه لن يحدث 

أحيانا.
عــن  املوقــع  ونقــل 
البروفيســور وودهاوس 
قولــه إن الدالئل املتوافرة 
حتــى اآلن تفيد بأن أخطر 
غرفة في املدرســة ليست 
غرفــة الصــف بــل غرفــة 
املعلمــني، وهذا مــا يتعني 
على املدارس التركيز عليه. الدراسات أوضحت أن الطلبة ال ينقلون العدوى بدرجة عالية

«باريها».. بلدة إسبانية مبشكلة سكانية مختلفة
مثــل كثيــر مــن البلــدات 
واملدن في العالم، تعيش بلدة 
باريها االســبانية أزمة مقلقة 
او  ليــس بســبب االكتظــاظ 
التركيبة الســكانية بل بسبب 
القليل. وحسب  عدد ســكانها 
صحيفة «الغارديان»، فإن هذه 
الظاهرة التي أصبحت شائعة 
تــؤدي الى خلل في التوازنات 
السكانية التقليدية وحتكم على 
الكثير من البلــدات الصغيرة 
التدريجي  والقرى باالختفــاء 
مــع اغالق املتاجــر واخلدمات 
الى املدارس  وانتفاء احلاجــة 
بسبب عدم وجود تالميذ وخلو 
هذه األماكن من السكان ما عدا 

املسنني.
وتضيف الصحيفة ان ٩٠٪ 

من سكان اسبانيا البالغ عددهم 
٤٢ مليونــا يكتظون في ١٥٠٠ 
بلــدة ومدينة حتتــل ٣٠٪ من 
مســاحة البالد بينمــا يعيش

الـــ ١٠٪ الباقون في ٧٠٪ منها 
مما يعني ان الكثافة السكانية ال 
تتجاوز ١٤ شخصا في الكيلومتر 
املربــع. وخالل العقــد املاضي 
شهدت ٨٠٪ من املراكز البلدية 
في اســبانيا تناقصــا في عدد 
السكان بلغ ٩٠٪ في بلدات مثل 
باريها التي اضمحل عدد سكانها 

عن ١٠٠٠ شخص.
املشــكلة هــي ان الشــباب 
يتجهون نحــو املدن بحثا عن 
فــرص عمل أفضــل ويأخذون 
معهم طاقتهم العاملة ومهاراتهم 
وأطفالهم ويخلفون وراءهم في 

أغلب األحيان املسنني فقط.
ازاء هذا الوضع املقلق وجدت 
رابطة «بلدات لها مستقبل» غير 
احلكومية ان احلل الوحيد هو 
باجتــذاب مهاجريــن من دول 
أخرى العــادة احلياة الى هذه 
البلــدات. وتعمل هذه الرابطة 
علــى مســاعدة مهاجريــن من 
أميركا الالتينية ومن دول أخرى 
مثل أوكرانيا ومالي ونيجيريا 
علــى االســتقرار وبــدء حياة 
جديدة في البلدات االســبانية 
شــبه املهجورة. وكان نصيب 
باريها من هــذه اخلطة ثماني 
عائالت مع أطفالها معظمها من 
ڤنزويال بأمل ان تبني مستقبال 
مشرقا لها بعد انسداد الدروب 

أمامها في بلدانها األصلية. ساحة وقصر العمدة خاويان في مدينة باريها

هولندا: تفكيك أكبر مختبر 
للكوكايني مبركز لركوب اخليل

الهايـ  أ.ف.پ: أعلنت الشرطة الهولندية أمس أنها فككت 
أكبــر مختبر للكوكايني عثر عليــه في تاريخ البالد، والذي 
كان مقاما في مركز سابق لرياضة ركوب اخليل في منطقة 

ريفية شمال البالد.
وأوقف خالل العملية التي أجريت اجلمعة ١٧ شخصا على 
األقل أكثرهم من كولومبيا إضافة إلى ثالثة هولنديني وتركي.
وأشــار قائد الشــرطة أندره ڤان رين إلــى أن «هذا أكبر 

مختبر للكوكايني يكتشف في هولندا على اإلطالق».
وأضاف في بيان: «نظرا إلى عدد األشخاص الذين يعملون 
فــي املوقــع وطريقة إنشــائه وحجمه وتنظيمــه واملعدات 
املستخدمة فيه، تشير تقديراتنا إلى أن قدرة اإلنتاج تتراوح 
بني ١٥٠ و٢٠٠ كيلوغراما من الكوكايني يوميا». وتتراوح قيمة 
هذه الكمية في السوق بني ٤٫٥ و٦ ماليني للكوكايني الصافي.

مصنع الكوكايني يبعد ٧٥ كلم عن امستردام

تخوفات مما يحمله الشتاء من تطورات «كورونا»

خلصت كارواليــن ميمبس نايس في 
مجلة «ذي أتالنتيك» زمن ڤيروس كورونا، 
بأنه كان في البداية يحسب باألسابيع ثم 
باألشــهر واآلن بالفصول مع األمل في أال 
ننتقل إلــى األعوام. احلديث عن الفصول 
يقود إلى التوجس مما يحمله فصل الشتاء 
املقبل من تطورات في انتشار الڤيروس.

تقــول الكاتبــة: إن الشــتاء ســيجبر 
الكثيريــن علــى البقــاء داخــل البيــوت 

وتستشــهد مبا قاله أحد اخلبــراء من أن 
اخلطر األكبر النتشار الڤيروس هو عندما 
يتجمع عدد كبير من األشخاص في مكان 

مغلق لفترة من الزمن.
أمــا عن النظام املناعي فإن فهم كيفية 
عمله تعتبر عامال أساســيا فــي مواجهة 
الڤيروس لكن هذا النظام معقد للغاية وما 
لدينا عنه ال يوفر فهما كافيا له. وماذا عن 
مرحلة ما بعد كورونا؟ هل سيختفي نهائيا 

أم مــن املرجح بقاؤه بيننا؟ تنقل الكاتبة 
عن املراســلة العلمية للمجلة سارة جانغ 
قولها إنه من احملتمل أننا سنتعايش طوال 
حياتنا مع هذا الڤيروس. والحظت جانغ 
أن خبراء الڤيروسات باتوا يتساءلون عما 
إذا كانت ڤيروســات الزكام أو اإلنفلونزا، 
وهي تصنف على أنها من فصيلة ڤيروس 
كورونا، قد بدأت في احلقيقة كوباء قبل أن 

تستقر وسطنا كڤيروسات مألوفة.

مركز اختبارات «كورونا» لراكبي السيارات في باسادينا

ثمن باهظ ومخاطر ألكاذيب األبحاث العلمية
ليس البحــث العلمي مبنأى عن االحتيال والغش، وهذا 
ينطبق علــى بعض األبحاث التي تدعــي أنها علمية والتي 

تكاثرت بشكل الفت مع انتشار جائحة كورونا.
األبحاث العلمية املزيفة ليســت ظاهرة جديدة لكنها قد 

تنطوي على أخطار تهدد صحة الكثيرين منا.
وهذا هو موضوع كتاب أصدره ستيوارت ريتشي احملاضر 
في جامعة «كينغز كوليج» وحذر فيه من التسليم بصحة كل 
ما في السيل املنهمر من الدراسات وأوراق البحث «العلمية» 

الذي ينهال علينا باستمرار.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن املؤلف تفسيره لظاهرة 
انتشــار األبحاث الكاذبة بأنها تعود الى خشية العلماء من 

فقدان التمويل واملكانة اذا لم ينشروا أبحاثا.
ومن املعروف منذ زمن أن نشر األبحاث يعد شرطا رئيسيا 
لنيل الترفيع في املناصب األكادميية لكن االكتشافات الطبية 

والعلمية تضمن لصاحبها ما هو أكثر من ذلك.
بعض هذه األبحاث املزيفة محكوم عليه باالنفضاح منذ 
والدته. ويسوق الكاتب مثاال على ذلك الباحث وليام سامرلني 
املختص بأمراض اجللد في معهد نيويورك املرموق ألبحاث 
الســرطان. فقد ادعى عام ١٩٧٤ انــه حقق اختراقا كبيرا في 
مجال ترقيع أجزاء متضررة من اجللد بتمكنه من ترقيع فأر 
أبيض بجلد من فأر أسود لكن اخلبراء أثبتوا كذبه عندما بينوا 
انه صبغ اجلزء املعني من جلد الفأر األبيض بصبغ أسود.

قد ميكن اعتبار هذه كذبة «بيضاء» لكن التاريخ القريب 
يسجل حاالت أدى فيها كذب العلماء الى نتائج ضارة وحتى 
مميتة. من ذلك ادعاء اجلراح اإليطالي باولو ماتشــياريني 
أنه ابتكر «رغامي» اصطناعية ميكن زرعها بدال من الرغامى 
املصابة بالسرطان. واقتضى األمر مرور سنوات حتى ٢٠١٥ 
لكــي يفتضح أمره، ويتبني أن حالة مرضاه ازدادت ســوءا 

وأن بعضهم توفي بسبب ابتكاره.

السودان يفقد ريادته في السوق 
العاملية للفول السوداني

اخلرطوم ـ أ.ف.پ: «بني ليلة وضحاها، فقدنا أسواقا 
مهمــة»، هكــذا خلصت رمــاز أحمد وقع قــرار احلكومة 
الســودانية حظر تصدير الفول الســوداني واستبداله 
مبنتجات مشتقة أكثر ربحية، مؤكدة أن هذا القطاع غير 

مهيأ ملثل هذا التحول الصناعي.
وتبدي رماز أحمد مديرة التســويق في شركة «أبناء 
ســيد العبيد» لتصدير الفول الســوداني ذهولها للقرار 
الصــادر عن وزير الصناعــة والتجارة مدني عباس في 
األول مــن أبريــل املاضي، فتقول «بني عشــية وضحايا 
فقدنا أســواقا مهمة وخســرنا عقودا مع زبائن، وحلت 

الهند محلنا على الفور».
وكانت الصني وإندونيســيا الســوقني الرئيســيتني 
للســودان الذي كانت حصته من هذه السوق تبلغ ١٤٪ 
بحسب األمم املتحدة. وشكل وقف مبيعات الفول السوداني 

في اخلارج ضربة شديدة للسودانيني.

ملشاهدة الڤيديوالسودانيون فقدوا موردا مهما
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