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  إلدارة اجلودة

نائب األمير: ال حّل للمجلس.. وتعاون السلطتني واجب
التقى رئيس مجلس األمة وحّمله ثالث رسائل للشعب والنواب.. والغامن عن لقائه رئيس الوزراء: ال يجزع من االستجوابات وسيواجهها إن قدمت

«الداخلية والدفاع» ترفض اقتراح 
شطب املشاركني في «الفرعيات»

ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان

الداخليــة والدفاع  رفضت جلنة 
في اجتماعها أمــس اقتراحا بتعديل 
أحكام القانون رقم ١٩٦٢/٣٥ بشــأن 
انتخابات أعضــاء مجلس األمة فيما 
الفرعيات. وأوضح  بانتخابات  يتعلق 
عضو اللجنة النائب سعدون حماد في 
تصريح مبجلس األمة أن التعديل يخص 
املادة ٤٥ من القانون والتي تنص على 
السجن والغرامة أو إحدى العقوبتني لكل 
من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات 

فرعية أو دعا إليها. 

وبني أن مقترح التعديل ينص على 
أن «كل من نظم أو اشترك في تنظيم 
انتخابات فرعية أو دعا إليها أو شارك 
فيها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية 
قبل امليعاد احملدد لالنتخابات الختيار 
واحد أو أكثر بني املنتمني لفئة أو طائفة 
معينة، يستوجب الشطب من سجالت 
الناخبني وشــطب املرشح من سجل 
املرشحني وإسقاط العضوية في حال 
اإلدانة». وأشار حماد إلى أن «اللجنة 
انتهت بعد النقاش والتصويت عليه إلى 
الرفض باإلجماع ويبقى النص احلالي 

كما هو عليه».

بإجماع أعضائها وأبقت النص احلالي كما هو عليه

التفاصيل ص٨

سامح عبداحلفيظ - بدر السهيل 

وجه سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ثالث 
رسائل للنواب والشعب الكويتي 
نقلها رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن.  وقال الغامن، في تصريح 
صحافي في مجلس األمة أمس، 
ان سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد أكد أن حل 
مجلس األمة هو أمر بيد صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ صباح 
األحمد وحــده، وأنه ليس هناك 
ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن.
«باألمــس  الغــامن:  وقــال 
تشرفت بلقاء سمو نائب األمير 
وولــي العهــد، وحتدث ســموه 
عن املشــهد السياســي احلالي، 
واستمعت بإمعان إلى توجيهاته 
السياسية فيما يتعلق باملرحلة». 
وأضاف «كانت توجيهات سموه 
مباشرة وواضحة وقاطعة، حيث 
أكــد إميانــه التام باملؤسســات 
الدستورية وبدور مجلس األمة، 
وان هذا اإلميان والنهج هو تأكيد 

لهذا االستقرار بأن ميس». وقال: 
«وتعليقا على املشهد السياسي 
احلالي، ســمو نائــب األمير أكد 
أن التعــاون البناء مع احلكومة 
يجب أن يكون ديدن النواب في 
هذه املرحلة». وأضاف: «ســمو 
نائب األمير أكد في الوقت نفسه 
ان اســتخدام الرخــص الرقابية 
الدســتورية تتطلــب حصافــة 

وحســا باملســؤولية وتقديــرا 
للظــروف العصيبــة التــي منر 
بها». وقال الغــامن: «أنا بدوري 
أكدت لسمو نائب األمير أن أبناءه 
النواب سيتحملون مسؤولياتهم 
وســيكونون مقدرين للظروف 
والسياقات التي متر بها الكويت 
ومير بها العالم» من جهة أخرى، 
ذكر الغامن أنه بعد لقائه بســمو 
نائــب األمير وولــي العهد يوم 
أمــس (أول مــن أمــس) اجتمع 
مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وناقش معه 
العديد من األمور ومنها األوضاع 
السياســية احلاليــة واملشــهد 
السياسي احلالي. وعما يثار بأن 
ســمو رئيس احلكومة سيرسل 
كتاب عدم تعاون، قال الغامن «أكد 
لي سمو رئيس مجلس الوزراء 
أنه ال جزع من االستجوابات وأنه 
ســيواجه هذه االستجوابات إن 
قدمت وأن باب التعاون مفتوح 
على مصراعيه مع املجلس وهو 

مستمر في هذا األمر».

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

على نهج ســمو األميــر، حفظه 
اهللا ورعاه، وهو نهج لن يتغير 
ولــن يتبدل». وتابــع الغامن: إن 
سمو نائب األمير أكد أن استقرار 
البلد ومراعاة الظروف اإلقليمية 
والدوليــة سياســيا واقتصاديا 
وصحيا أمر واجب واستحقاق، 
وان مسؤوليته األولى تكمن في 
التفاصيل ص٨حتقيق هذا األمر، وانه لن يسمح 
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

الناصر: الكويت ترفض تدخالت تركيا في األراضي العراقية
أجرى وزير اخلارجية 
ووزيــر الدفــاع باإلنابــة 
الشــيخ د.أحمــد ناصــر 
احملمــد أمـــــــس اتصــاال 
هاتفيــا مع وزير خارجية 
جمــــهورية العراق الشقيق 
حيــث  د.فــؤاد حســني، 
جدد الــــــتأكيد على دعم 
الكويـــت لســــيادة العراق 

وســـــالمة أراضيه.
 وأكــد الناصــر خــالل 
االتصال وقوف الكويت إلى 
جانــــب العراق في كل ما 
يتخذه من إجراءات للحفاظ 
على أمنه واســتقراره مع 
اعتــداءات  ألي  إدانتهــا 
خارجية ورفضها للتدخالت 

التركيــة العســكرية فــي 
األراضي العراقية انطالقا 
من موقفها املبدئي والثابت 
الرافض ألي تدخالت متس 

سيادة أي من الدول العربية 
الشقيقة. وأعرب عن خالص 
العزاء للشــهداء  مشــاعر 
العراقيــني  العســكريني 
الذيــن وافتهم املنية جراء 
االعتـــــداء متمنيا الشفاء 
العاجل للجرحى واملصابني 

من هذا الهجـــوم.
من جانبه، أعرب وزير 
خارجيــة العراق عن بالغ 
الشكر والتقدير على املوقف 
املبدئي للكويت الذي يعكس 
العالقات األخوية  طبيعة 
البلديــن  الراســخة بــني 
الشقيقني وحرصهما على 
موجبات اجليرة ورفضهما 

ألي عدوان خارجي.

خالل اتصال هاتفي لوزير اخلارجية مع نظيره العراقي

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

رئيس األركان قّلد كوكبة جديدة من ضباط اجليش رتبهم

قام رئيس األركان العامة 
للجيــش الفريق الركن محمد 
األركان  برئاســة  اخلضــر، 
صبــاح أمس بتقليــد كوكبة 
جديــدة من الضبــاط رتبهم، 
وذلك بعــد صدور املرســوم 
األميــري بتوليتهــم ضباطا 

ووزيــر الدفاع الشــيخ أحمد 
املنصور وهنأهم بحصولهم 
على ثقة صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
وأوصاهم باحملافظة على هذا 
القسم، وان يضعوا مصلحة 
الوطــن والــذود عنــه نصب 

حضر مراسم التقليد نائب 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريــق الركن خالد الصالح، 
ورئيس هيئة اخلدمات الطبية 
الشــيخ د.عبــداهللا املشــعل 
وعدد من كبار الضباط القادة 

باجليش.

أعينهم، داعيا املولى عز وجل 
أن يدمي نعمــة األمن واألمان 
علــى وطننا الغالي حتت ظل 
قيادة صاحب الســمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.

اخلضر: ضعوا مصلحة الوطن والذود عنه نصب أعينكم

الضباط خالل مراسم تقليدهم الرتب  الفريق الركن محمد اخلضر والفريق الركن خالد الصالح والشيخ د.عبداهللا املشعل

باجليش الكويتي، حيث بدأت 
مراسم التولية بقراءة املرسوم 
األميري، ومن ثم أدى الضباط 

اجلدد القسم القانوني.
ونقل رئيس األركان العامة 
للجيش للضباط اجلدد مباركة 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 

«الكويتي للتنمية»: مستعدون للتباحث 
مع السودان حول تأجيل أقساط السداد

الكويتي  أكد الصنــدوق 
للتنمية االقتصادية العربية 
اســتعداده للتباحــث مــع 
احلكومة السودانية لالتفاق 
حــول املشــاريع التنمويــة 
ذات األهميــة فــي املرحلــة 
املقبلــة وتأجيــل أقســاط 
السداد املستحقة واملتأخرة 
فــي إطار مبــادرة مع البنك 
الدولي ومجموعة العشرين 
ملواجهة التحديات االقتصادية 

وحتقيق االستقرار.
العــام  املديــر  وقــال 
عبدالوهــاب  للصنــدوق 

البــدر فــي بيــان صحافــي 
أمس مبناســبة ترؤسه وفد 
الكويت املشــارك في مؤمتر 
أصدقاء السودان بالعاصمة 
السعودية عبر تقنية الڤيديو 
اتفاقية  إن الصندوق وقــع 
خاصة للترتيبات املالية في 
إطار املبادرة اخلاصة بالدول 
بالديــون  املثقلــة  الفقيــرة 

.(HIPC)
وأضــاف البــدر أن إدارة 
الصندوق تواصل التباحث 
مع الســودان ممثال بوزارة 
املالية بشأن تأجيل أقساط 

للتوصل إلى ســالم شــامل 
ومستدام وحتقيق االستقرار 
االقتصادي واالزدهار خالل 
هذه الفترة احلرجة وجاءت 
التوصيات في اإلعالن النهائي 
عن املؤمتر بضرورة مواصلة 
العمل مع احلكومة السودانية 

لتحقيق األهداف.
يذكر أن السودان حصل 
خالل املؤمتر الســابق الذي 
نظمته احلكومة األملانية على 
تعهدات مالية بقيمة ١٫٨ مليار 
دوالر من الدول املشاركة في 

املؤمتر.

السداد املستحقة واملتأخرة 
فــي إطار مبــادرة مجموعة 
البنــك الدولــي ومجموعــة 
العشرين، مؤكدا أن املؤمتر 
يهــدف الــى توفيــر الدعــم 
ملواجهة األوضاع االقتصادية 
للسودان التي تشكل حتديا 
رئيسيا لعملية االنتقال في 
البالد وحتقيق االستقرار من 
خالل اإلصالحات االقتصادية.
وأجرى املشاركون خالل 
املؤمتر مناقشات حول أفضل 
السبل لتنسيق الدعم والعمل 
مع حكومة السودان االنتقالية 

خالل مؤمتر أصدقاء السودان في العاصمة السعودية

عبد الوهاب البدر

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
فــي الهيئة العامــة للقــوى العاملة 
استمرار الهيئة في استقبال طلبات 
الشركات لالستفادة من الدعم اإلضافي 
للعمالة الوطنية املسجلة على الباب 

الثالث، موضحة ان التسجيل مفتوح 
والعدد األكبر من املؤسســات سجل 
لالستفادة من الدعم ويتبقى عدد قليل 
بإمكانهم التسجيل خالل هذا األسبوع 

لالستفادة من كامل مبالغ الدعم.
وأشــارت املصادر إلــى ان املبالغ 
سيتم حتويلها بشكل شهري حلساب 

الشركات وتلتزم الشركات بتحويلها 
حلســابات العمالــة الوطنية وتقدم 
كشف التحويل إلى «القوى العاملة» 
خالل أسبوع من تاريخ حتويل الدعم 
اإلضافي وأي شــركة أو مؤسســة ال 
تلتزم لن يتم الصرف لها في األشهر 
املبلــغ املصروف  املتبقيــة ويعتبر 

مديونية على الشركة.
وبينت املصادر انه وفق قرار صرف 
الدعــم اإلضافي ال يتــم صرفه بأثر 
رجعي والشــركات التي تخلفت عن 
التسجيل خالل الفترة احملددة يصرف 
لها مــن تاريخ تقدمي الطلب بشــكل 
شهري للفترة املتبقية من الـ ٦ أشهر.

نائب األمير هنأ رئيس باكستان
بذكرى استقالل بالده

بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية إلى الرئيس د.عارف 
علوي رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وتهاني 

سموه مبناسبة ذكرى استقالل بالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل الرقي والنماء.
كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

املنفوحي: إصدار تراخيص بناء 
وهدم القسائم الصناعية مباشرة

بداح العنزي

دعا مدير عــام البلدية 
م.احمد املنفوحي إلى إصدار 
الصناعيــة  التراخيــص 

مباشرة.
وقال م.أحمد املنفوحي 
فــي تعميم اصــدره امس: 
نظــرا ملقتضيات مصلحة 
العمــل  وحتســني بيئــة 
وتفعيال الختصار الدورة 
املســتندية وسرعة إجناز 
التراســل  املعامــالت عبر 

اإللكتروني وتطوير أعمال الربط بني اجلهات 
احلكومية يراعى اآلتي:

أوال: علــى رؤســاء القطاعــات ومدراء 
أفرع البلدية باحملافظات كل في ما يخصه 
اإليعــاز لــكل مســؤولي اإلدارات املعنية 
بااللتــزام والتقيد بالتوصيــات الصادرة 
عن االجتماعات املنعقدة مع الهيئة العامة 
للصناعة بشأن املوافقة الفورية على طلب 
إصدار أو إضافة أو تعديل أوهدم على رخصة 

بناء منشــأة تابعة للهيئة 
العامة للصناعة، حيث مت 

االتفاق على:
٭ اعتبــار تقــدمي الطلب 
إلى بلدية الكويت مبنزلة 
موافقة فوريــة من الهيئة 
العامــة للصناعة مبوجب 
الربط اآللي املسبق في حالة 
القسائم (خدمي - حرفي 

- جتاري).
٭ يتم بدء الطلب من بلدية 
الكويت وتتم املوافقة عليه 
بعــد دراســته مــن الهيئة 
العامة للصناعة في حالة القسائم الصناعية.

٭ تأكيد الهيئة العامة للصناعة على جاهزية 
الربط اإللكتروني مع بلدية الكويت والبدء 
بتدشني هذه اخلدمة ابتداء من يوم اإلثنني 

١٧ فبراير املاضي.
ثانيــا: على جميع قطاعــات البلدية 
وفروعهــا باحملافظــات العمــل مبا جاء
بهــذا التعميــم وااللتزام به مــن تاريخ 

صدوره.

ً لتحسني بيئة العمل واختصار الدورة املستندية وإجناز املعامالت إلكترونيا

م.احمد املنفوحي

السفارة النمساوية قلَّدت
 اليوحة «الوسام الذهبي الكبير»

قلد سفير النمسا لدى الكويت د.زيغورد 
باخر األمني العام السابق للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب م.علي اليوحة 
«الوسام الذهبي الكبير» نيابة عن رئيس 

جمهورية النمسا. 
وقال الســفير د.باخر، في كلمة خالل 
حفل أقيم في منزله الثالثاء املاضي بحضور 
محدود جدا نظرا لظروف جائحة «كوفيدـ  
١٩» اقتصر على أسرة احملتفى به وبعض 
أركان السفارة، «انه من دواعي سروري 
واعتزازي أن تتاح لي الفرصة ألقدم لكم 
الوســام الذهبي الكبير إلجنازاتكم جتاه 

جمهورية النمسا». 
وقــدم لليوحة كذلك شــهادة تتضمن 
قرار رئيس جمهورية النمســا ألكسندر 
ڤــان دير بيلني بتاريــخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ 
مينــح مبقتضاه م.علي اليوحة الوســام 
الذهبي الكبير إلجنازاته جتاه جمهورية 
النمســا، كمــا قدم له شــهادة مماثلة من 
وزيــر خارجيــة جمهورية النمســا. من 

جانبه، قال م.اليوحة «انه لشرف عظيم 
لي ولبلدي الكويت أن أقلد بهذا الوســام 
من بلد الثقافـــــة واملوســيقى واملسرح 
والســينما، بلد موزارت. ان هذا التقدير 
وهــذا الوســام أعتــز بهما، وأنا ســعيد 
جدا». وأشــاد بجهود سفير النمسا لدى 
الكويت د.زيغورد باخر في تطوير العالقات 
الثقافية بني الكويت وجمهورية النمســا 
خالل سنوات خدمته في الكويت، وأضاف 
بقولــه «وجــدت بالســفير كل التعــاون 
والصدق واحملبة والتواضع والصبر في 
تعامله معنا، ولقد أمضينا سنوات قليلة 
معا ولكنها ممتعة بالنسبة لي وللمجتمع 
الكويتي من خالل ما قدمه من إبداع فني 
أمتع محبــــــي املوسيقي الكالسيكيـــــة 

النمساوية الراقــية».
ويعتبــر «الوســام الذهبــي الكبير» 
وساما منساويا مينحه رئيس اجلمهورية 
للشــخصيات البارزة عامليــا التي قدمت 

خدمات جليلة جلمهورية النمسا.

سفير النمسا وزوجته وم.على اليوحة وابنته د.سارة اليوحة وزوجها د. ايوب دكسن ود.ندى اليوحة

«العدل» تعلن نتائج االختبارات التحريرية 
لشغل وظائف اخلبراء: اجتازها ٧٨٣

«القوى العاملة» مستمرة استقبال طلبات دعم العمالة اإلضافي

أسامة أبو السعود 

أعلن املتحدث الرسمي 
باســم وزارة العدل مدير 
إدارة اإلعــالم والعالقات 
العامة عيســى البشر أن 
الوزارة العدل أعلنت امس 
نتائــج املتقدمني لشــغل 
وظيفــة خبيــر ومعاون 
خبير حســابي وهندسي 
والتي عقــدت اختباراتها 
في ديسمبر ٢٠١٩ بجامعة 
الكويت وذلك عبر البوابة 

االلكترونية للوزارة.
وقال البشــر إن من اجتــاز االختبار 
التحريري ســيحدد له موعــد للمقابلة 

الشخصية يخطر به الحقا 
الختيــار األنســب وفقــا 
للضوابط واالشتراطات 
الوظيفيـــــة، وبعدهـــــا 
سينضم من اجتاز املقابلة 
إلــى دورة  الشــخصية 
تأهيلية في معهد الكويت 
القضائيــة  للدراســات 
والقانونيــة يعــني مــن 
يجتازها بوظائف اخلبراء 
في اإلدارة العامة للخبراء.
أن  البشــر  وأعلــن 
لهــذه  املتقدمــني  عــدد 
الوظائــف بلغ ٥٦٨٣ متقدما اجتاز منهم
االختبار التحريري ٦٧٠ مهندســا و١١٣ 

محاسبا.

عن طريق بوابة الوزارة اإللكترونية.. ومنهم ٦٧٠ مهندسًا و١١٣ محاسبًا

عيسى البشر

وزير اخلارجية تلقى اتصاًال مرئيًا 
من مدير برنامج األغذية العاملي

تلقى وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد أمس اتصاال عبر تقنية املرئي واملسموع من املدير 
التنفيذي لبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة ديڤيد 
بيزلي. وأعرب بيزلي، خالل االتصال، عن بالغ تقديره وامتنانه 
للدور اإلنســاني الذي تقوم به الكويت نحو مســاندة لبنان 
وشــعبه في مواجهة تداعيات االنفجار الضخم الذي تعرض 
لــه مرفأ بيروت في ٤ اجلاري. وأشــاد مبســاهمة الصندوق 
الكويتــي للتنمية االقتصاديــة العربية بإعادة بناء صومعة 
احلبوب في لبنان تعزيزا لدعائم األمن الغذائي في اجلمهورية 
اللبنانية ودعما لشعبها الشقيق في هذه الظروف العصيبة.

استنكار واسع لقرار وقف التعيينات اإلشرافية 
حلني انتهاء انتخابات ديسمبر

دارين العلي

استنكر عدد كبير من موظفي اجلهات 
احلكومية املستحقني للترقية من القرار 
احلكومي املزمع اتخاذه بوقف التعيينات 
للوظائــف االشــرافية والقيادية حلني 
االنتهاء من انتخابات مجلس االمة في 
ديسمبر املقبل. وعلى الرغم من ان القرار 
لم يصدر خطيا بعد، اال ان تفاعالته بدت 
واضحة في اوساط املوظفني املستحقني 
ومنظمات املجتمــع االهلي من نقابات 
واحتادات في مختلف الوزارات والهيئات 
احلكومية التي اصدرت بيانات استنكرت 

فيهــا هذا االمر باعتبــاره يلحق الظلم 
باملوظفــني ويقلل من فرصهم بســبب 
ازدياد اعداد املتقدمني لهذه الوظائف مع 
الزمن. وقالت مصادر املوظفني ان مجلس 
الوزراء قرر شفويا في اجتماعه تاريخ 
٢٧/٧ ايقاف التعيني للوظائف اإلشرافية 
والقيادية إلى ما بعد االنتخابات، وحتى 
اآلن لــم يصدر القرار بشــكل مكتوب، 
اال ان الــوزارات احجمــت عن االعالن 
للوظائف االشرافية بسبب التعليمات 
الشفوية بإيقاف التعيينات وهذا األمر 
فيه مضرة وظلم لشــريحة كبيرة من 

املوظفني املستحقني للتعيني.

وأضافــت املصادر أن أزمة كورونا 
والتعطيــل النــاجت عنها فــي الهيئات 
واجلهــات احلكومية أدى الــى تأخير 
تعيني مجموعة من املوظفني املستحقني 
ملــدة ٥ اشــهر وبقرار املجلس ســيتم 
اإليقاف لفترة مماثلة وهذا يعتبر غير 
منصــف بحقهم. واعتبرت أن التأخير 
في التعيينات يضعف ويحرم البعض 
من الفرصة في الترقية بســبب دخول 
منافســني جــدد لم تتوافــر لهم فرص 
الدخول لوال التأخير الذي امتد لســنة 
كاملة تقريبا. وكان رئيس احتاد نقابات 
العاملــني بالقطــاع احلكومي حســني 

العازمي قد ناشد مجلس الوزراء عدم 
تأخير الترقيات للوظائف االشــرافية 
املستحقة في الدولة وإنصاف املوظفني 
واحلصول على احلقوق القانونية وفق 
قانون اخلدمــة املدنية والقرارات ذات 
الصلة حتى ال يقع عليهم ضرر معنوي 
أو مادي. كما استنكر مجلس إدارة نقابة 
العاملني بوزارة العدل القرار ملا يترتب 
عليه مــن ظلم للموظفني املســتحقني 
للترقية. بدوره، استنكر االحتاد الوطني 
للموظفني القرار على لســان رئيســه 
عجمي املتلقم باعتباره تعطيال ملصالح 
املوظفني وال يحقق مبدأ العدالة بينهم.

على الرغم من عدم إقراره خطياً وباعتباره يلحق الظلم باملستحقني



أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

اجلمعة
   ٢٤Friday August 14, 2020 - Issue No.15933 من ذي احلجة ١٤٤١ املوافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٠

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

استمرار «احلظر».. واحلسم اخلميس
مرمي بندق ـ رشيد الفعم

الــوزراء  مجلــس  قــرر 
اســتمرار تطبيــق احلظــر 
اجلزئي في جميع مناطق البالد 
علــى أن يراجع القرار في ٢٠ 
اجلاري، وذلــك في االجتماع 
االستثنائي الذي عقده أمس 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
ويأتي ذلك تأكيدا ملا انفردت 
بنشــره «األنباء» أمس حتت 
عنوان «اإلعالن عن موعد رفع 
احلظر اجلزئي من بني ٥ بدائل  
بينها رفع احلظر اخلميس املقبل 
٢٠ اجلاري مع بدء شهر محرم».
ويأتــي تأجيــل مجلــس 
الوزراء  لرفع احلظر اجلزئي 
اســتجابة لتوصيــة وزارة  
الصحة للمرة الثانية بعد ان 
طلبت  الــوزارة تأجيل  رفع 

يوليو املاضي، وبالرغم ايضا 
من عدم ادراج حظر التجول 
مع املرحلة الرابعة، وبذلك إذا 
مت رفع احلظر اخلميس املقبل 

بـ ٢١ يومــا للمرحلة الثالثة. 
وبحســب مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
فــإن وزارة الصحــة لديهــا 
توجــس من اســتمرار أعداد 
اإلصابــات وارتفاع نســبتها 
بــني الكويتيني، مشــيرة إلى 
انهــا انخفضت نســبيا لكن 
مازالت األعداد ثابتة من دون 
نسب ملحوظة مقارنة بأعداد 

املتشافني. 
 هذا، وقرر مجلس الوزراء 
أيضا بــدء املرحلــة الرابعة 
اعتبارا مــن الثالثــاء املقبل 
املوافــق ١٨ اجلــاري، والتي 
تتضمن زيادة نسبة العاملني 
في اجلهات احلكومية إلى ٥٠٪، 
والسماح باجللوس في املقاهي 
واملطاعم واستخدام الباصات 
مع التباعد. وبحســب القرار 
سيتم السماح لبعض األنشطة 

املدرجة في املرحلة اخلامسة 
بالعمل خالل املرحلة الرابعة 
من خطة عمل العودة تدريجيا 
للحياة الطبيعية وهي  األندية 
الرياضية والصحية و محالت 
العناية الشخصية، الصالونات 
واحلالقة واملنتجات الصحية 
إضافة إلــى محالت اخلياطة 
واملشاغــــل  مـــع االلتـــزام 

باالشتراطات الصحية. 
 كمــا قرر املجلس املوافقة 
على اســتئناف نشــاط كرة 
القدم في إطار االســتعدادات 
للبطــوالت القارية والدولية 
دون حضــور جمهــور مــع 
تطبيق االشتراطات الصحية 
وذلــك اعتبــارا من يــوم غد 
السبت.   وقرر املجلس أيضا 
عدم منح ڤيز جلميع حاملي 
جنسيات دول العالم إال بعد 
موافقة اللجنة العليا لطوارئ 

 «كورونا » التي يرأسها نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية 

أنس الصالح.
كما سيتم السماح للمقاهي 
واملطاعــم وباصــات النقــل 
العــام بالعمــل مــع التباعد. 
وفي املؤمتر الصحافي عقب 
الــوزراء،  اجتمــاع مجلــس 
قال الناطق الرســمي باســم 
احلكومة م.طارق املزرم،  إن 
املجلس قرر تكليف الوزراء 
تنفيــذ متطلبــات املرحلــة 
الرابعة اعتبارا من ١٨ اجلاري 
ومتابعة تنفيذ االشتراطات 
الصحية.  وردا على ســؤال 
خــالل املؤمتر الصحافي عما 
قــرارات مجلــس  إذا كانــت 
الوزراء لها تبعات سياسية، 
قال املــزرم إن جميع قرارات 
املجلس مدروسة ومبنية على 
رؤى السلطات الصحية وال 

حتكمها أي اجتاهات أخرى، 
بل تكون فقط وفق املتطلبات 
الصحية. وفي رده على سؤال 
آخر عن سبب استمرار احلظر 
اجلزئي، قال املزرم إن االنتقال 
التدريجي اآلمن هو ما يهمنا 
واالنفتاح السليم أمر مهم حتى 
ال يكون هناك ارتفاع في عدد 

اإلصابات. 
من جهته، قال وكيل وزارة 
الصحة املساعد للشؤون الفنية 
د.عبدالرحمن املطيري خالل 
املؤمتــر الصحافي وردا على 
ســؤال «األنباء» عــن تقييم 
وزارة الصحة خالل الشهرين 
املاضيــني ألعــداد اإلصابــات 
وثباتها رغم تغير األرقام في 
دول أخرى، قال إن ثبات األرقام 
يدل على الشفافية املتبعة في 

وزارة الصحة.

الــذي قطعته  يكــون املوعد 
وزارة الصحة علي نفسها قد 
تأخــر تنفيذه ٢٤ يوما، ومما 
يشفع للوزارة انه  مت االكتفاء 

مجلس الوزراء وللمرة الثانية وبناًء على توصية «الصحة» يؤّجل رفع منع التجول ٢٤ يوماً.. ويدمج بعض أنشطة املرحلة اخلامسة مع «الرابعة»

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس عبر تقنية االتصال املرئي 

الرئيس األميركي دونالد ترامب متحدثا عن اتفاق الســالم بني اإلمارات وإسرائيل متوسطا مستشاره جاريد كوشنر 
والسفير األميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان        (رويترز)

مساعد وزير اخلارجية األميركي للشؤون السياسية ديڤيد هيل متحدثا للصحافيني بالقرب من موقع انفجار 
مرفأ بيروت أمس                   (رويترز)

احلظــر اجلزئي بالتزامن مع  
املرحلــة الثالثــة  مــن خطة 
العــودة التدريجيــة للحياة 
الطبيعية التــي بدأت في ٢٨ 

يوسف اجلاسم

يوسف اجلاسم لـ «األنباء»: 
أسباب صحية وأمور أخرى 

عرضتها على وزير املالية لقبول 
استقالتي من «الكويتية»

«الطائر األزرق» مدرستي التي 
نشأت بها.. وستستمر في أداء 

14دورها الوطني بسواعد أبنائها

«األشغال» تعتمد الوظائف اإلشرافية لـ ٣٠ مديرًا 
ورئيس قسم بعد عودة الدوام الرسمي بالكامل

٥٫٦ مليارات دينار العجز الفعلي 
مليزانية ٢٠٢٠/٢٠١٩

بيروت - عمر حبنجر

حركة دولية باجتاه لبنان، توجت 
امس بوصول مساعد وزير اخلارجية 
األميركي للشؤون السياسية ديڤيد 
هيل إلى بيروت معلنا أن فريقا من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي سينضم 
الى فريق التحقيق الذي ينظر في ملف 
انفجار املرفأ. واملأمول، مبوازاة تلك 
التحركات أن تتبلور األمور احلكومية 
قبل عودة الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون الــى بيروت فــي األول من 
سبتمبر الذي يصادف ذكرى املئوية 
األولى إلعالن لبنان الكبير في األول 
مــن ســبتمبر ١٩٢٠. وفيمــا تتعدد 
الصيغ احلكوميــة املطروحة، يبدو 
أن الرئيس ســعد احلريري األقرب 
لرئاسة احلكومة لكنه يطرح شروطا 
باتــت معروفــة، انه يريــد حكومة 
«مســتقلة»، مبعنــى اال يكــون بني 
أعضائها جبران باســيل الذي يبدو 
انه عاد الى الظهور، من خالل اقتراح 
الرئيس ميشال عون تشكيل حكومة 
«أقطاب» بهدف مترير اسمه، وهذا ما 
يفسر تريث احلريري ورمبا تردده. 
من جهة أخرى، صادق البرملان أمس 
في جلسته العامة األولى بعد االنفجار 
الكارثــي، على إعالن حالة الطوارئ 
في بيروت، معلنا قبول اســتقالة ٨ 
نواب كانوا قد تقدموا باســتقاالتهم 
احتجاجا بعد االنفجار. يأتي ذلك، فيما 

يواصل القضــاء اللبناني حتقيقاته 
فــي االنفجار، حيــث ينتظر أن يبدأ 
اليــوم اســتجواب وزراء األشــغال 
واملــال والعدل احلاليني والســابقني 
ممــن لهم ســلطة علــى إدارة املرفأ. 
ولــم تتوقف التحقيقــات مع القادة 

األمنيني واملسؤولني اإلداريني في مرفأ 
بيروت، إذ أكــد مصدر قضائي بارز 
لـ «األنباء»، أن «املعطيات املتوافرة 
حتى اآلن تؤشــر إلــى تقصير أمني 
تتحمل مســؤوليته األجهزة األمنية 

النافذة في املرفأ».

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة األشغال أن 
الوزارة بانتظار عودة الدوام الرسمي بشكل 
كامــل بحضور ١٠٠٪ من املوظفني العتماد 
الوظائف اإلشــرافية لـ ٣٠ مديرا ورئيس 

قسم، منهم ٦ مدراء و٢٤ رئيس قسم. 
وأضاف املصدر أن الوزارة ســتخاطب 
ديــوان اخلدمــة املدنيــة للموافقــة علــى 
اعتمــاد هــذه الوظائــف اإلشــرافية وفقا 
لشــروط الديوان والشــروط اخلاصة في 
وزارة األشــغال العامة ومــن له األولوية 

بذلك. 
وقال إن الوزارة تهدف من اعتماد هذه 
الوظائــف اإلشــرافية الى ســد الشــواغر 
بالوزارة والتي تشغل اآلن باإلنابة والندب، 

مشــيرا إلى أن «األشغال» ســتعتمد هذه 
الوظائف حال بداية الدوام الرسمي بنسبة 
١٠٠ ٪  بعد انتهاء مراحل خطة العودة إلى 

احلياة الطبيعية. 
وأضــاف املصــدر أن هــذه الوظائــف 
اإلشرافية تشــمل جميع قطاعات الوزارة 
املختلفة، كما ستشمل موظفي الهيئة العامة 

للطرق والنقل البري. 
وكشف املصدر عن أن لدى وزارة األشغال 
خالل الفترة املقبلة العديد من القرارات منها 
دراسة إحالة املوظفني الكويتيني ممن مضى 
على خدمتهم ٣٢ عاما إلى التقاعد، وكذلك 
اعتماد امليزانية اجلديدة للوزارة بالتنسيق 
مع مجلس األمة ومجلس الوزراء ووزارة 
املاليــة، وذلــك لتغطية مشــاريع الوزارة 

والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ٔاصدرت وزارة املالية أمس بيان احلساب 
اخلتامــي للدولة للســنة املالية املنتهية في 
٣١ مارس ٢٠٢٠، حيث بلغ ٕاجمالي اإليرادات 
١٧٫٢ مليــار دينــار بانخفــاض ١٦٫٢٪، وبلغ 
ٕاجمالي املصروفات ٢١٫١ مليار دينار، لتحقق 
امليزانية عجزا يقدر بـ ٥٫٦ مليارات دينار بعد 
اســتقطاع نســبة احتياطي األجيال القادمة 
بـ ١٫٧ مليار دينار. وبهذه املناسبة، قال وزير 
املالية براك الشــيتان ان العجز املسجل في 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ يعتبر عجزا طبيعيا 

جاء نتيجة انخفاض متوســط سعر برميل 
النفط. وأوضح الشيتان «أن احلكومة تقدمت 
مبشروع قانون للسلطة التشريعية لتعديل 
القانون رقم ١٠٦ لســنة ١٩٧٦ والذي يقضي 
بوقف استقطاع نسبة ١٠٪ لصالح صندوق 
احتياطي األجيال القادمة في أحوال العجز، 
وأنه في حال إقراره وتطبيقه على احلساب 
اخلتامي لــإلدارة املالية للدولة عن الســنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ سينخفض عجز املوازنة 

ليبلغ ٣٫٩ مليارات دينار».

افتتاح األندية الرياضية والصحية والصالونات ومحالت احلالقة 
واخلياطة واملنتجعات واملشاغل مع االلتزام باالشتراطات

السماح باجللوس في املقاهي واملطاعم واستخدام 
الباصات مع التباعد وزيادة املوظفني إلى ٥٠٪

خالل جلسة حوارية استضافتها السفارة عن العالقات العرقية بالواليات املتحدة

السفيرة األميركية: أميركا تشهد حراكًا اجتماعيًا 
ملناهضة التمييز العرقي وال نخجل من إثارة هذه القضايا

الكويت ستشهد انتخابات برملانية بنهاية هذا العام 
ونأمل أن نرى مشاركة عريضة من قبل النساء والشباب

نهتم بحقوق اإلنسان 
في الكويت والتحديات 

املختلفة أمامها ونرحب 
باملبادرات ونسعى 

لبناء بيئة من الثقة 
السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي لدى مشاركتها في احللقة النقاشيةواالحترام املتبادل بيننا

اتفاق سالم «تاريخي» بني اإلمارات وإسرائيل
عواصــم - وكاالت: أعلــن 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب توصل إسرائيل ودولة 
اإلمــارات إلــى اتفــاق ســالم 
تاريخي ســيؤدي إلى تطبيع 
الديبلوماسية  كامل للعالقات 
بني البلدين، ونشر على حسابه 
في «تويتر» صورة عن البيان 
املشــترك للدول الثالث. وقال 
صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائب القائــد األعلى 
للقوات املســلحة، في تغريدة 
نشرتها وكالة األنباء الرسمية 
(وام) «فــي اتصالــي الهاتفي 
مع الرئيــس األميركي ترامب 
الوزراء اإلســرائيلي  ورئيس 
نتنياهــو، مت االتفــاق علــى 
إيقاف ضم إسرائيل لألراضي 
الفلسطينية. كما اتفقت اإلمارات 
وإسرائيل على وضع خارطة 
طريــق نحو تدشــني التعاون 
املشــترك وصوال إلى عالقات 
ثنائية». ونشرت وكالة األنباء 
اإلماراتيــة (وام) نص البيان 
«البيــان املشــترك للواليــات 

إسرائيل واإلمارات في طريقها 
للتطبيــع وهذه خطوة كبيرة 
لألمام على الطريق الصحيح»، 
فيما نقلت رويترز عن مسؤولني 
بارزيــن بالبيــت األبيض إنه 
مبوجب االتفاق، وافقت إسرائيل 
على تعليق بسط سيادتها على 
مناطق من الضفة الغربية كانت 
تدرس ضمها وفقا خلطة السالم 

التي أعلنها ترامب سابقا.
مــن ناحيته، قــال رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
نتنياهــو تعليقا على االتفاق 
إنه «يوم تاريخي». واعتبر رون 
ديرمر السفير اإلسرائيلي في 
واشنطن على تويتر انه «يوم 
عظيم للسالم! تثني إسرائيل 
على شــجاعة (محمد بن زايد 
آل نهيــان) فــي اتخــاذ قــرار 
تاريخي النضمام اإلمارات إلى 
مصر (١٩٧٩) واألردن (١٩٩٤) 
في صنع السالم مع إسرائيل. 
إســرائيل ممتنــة بعمــق لكل 
ما فعلــه ترامــب ليجعل تلك 

االنفراجة ممكنة». 

محمد بن زايد: إيقاف ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية ووضع خارطة طريق وصوالً إلى عالقات ثنائية

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

املتحدة األميركية وإســرائيل 
واإلمــارات العربية املتحدة»، 
وممــا جاء فيــه: «نتيجة لهذا 
االنفراج الديبلوماســي وبناء 
على طلب الرئيس ترامب وبدعم 
مــن دولة اإلمارات ســتتوقف 
إسرائيل عن خطة ضم أراض 

فلسطينية وفقا خلطة ترامب 
للســالم». مــن جهتهــا، قالت 
سفارة اإلمارات بواشنطن في 
تغريدات على تويتر إن «االتفاق 
اإلماراتي- اإلسرائيلي يحافظ 
على حل الدولتني»، وأضافت 
أن «اإلمــارات ســتظل داعمــة 

الفلسطيني».  قوية للشــعب 
وتابعت ان «االتفاق اإلماراتي- 
العالقات  اإلسرائيلي لتطبيع 
بالكامل انتصار للديبلوماسية 
واملنطقة». بدوره، أوضح وزير 
اخلارجيــة األميركــي مايــك 
التفاصيل ص ١٧بومبيــو، أن «العالقــات بــني 

التفاصيل ص ١٩

التفاصيل ص ١٦

07محليات

البرملان يقّر «الطوارئ» في بيروت
 و«إف.بي.آي» يشارك في حتقيقات انفجار املرفأ

أحمد مغربي

قــال مصــدر مســؤول 
لـــ «األنباء»ان الوضع املالي 
ملؤسســة البترول الكويتية 
وشــركاتها التابعة سيكون 
التــي  البنــود  أهــم  ضمــن 
سيناقشــها املجلس األعلى 
للبترول في اجتماعه املزمع 
عقده قريبا، مشــيرا إلى أن 
احتياجات املؤسسة التمويلية 
للمشاريـــــع املستقبليــــة 
وطريقة توفير هذه األموال 
تعتبــران ضــرورة قصوى 
الستمرار العمل داخل القطاع 
النفطــي فــي هــذا التوقيت 

الصعب. 
وذكر املصدر أن «مؤسسة 
البترول» وضعت تصوراتها 
واحتياجاتهــا  املاليـــــــة 
التمويلية للسنوات املقبلة 
وسيتم عرضها على املجلس 
األعلى للبترول التخاذ القرار 
املناســب ودراســة أفضــل 
املقترحة  البدائل واحللول 
مــن املؤسســة فــي ضوء 
إستراتيجية القطاع النفطي 

املعتمدة سابقا. 
ونفــى املصــدر حتديد 
أي موعد الجتماع املجلس 
األعلى للبترول حتى اآلن.

الوضع املالي 
لـ «مؤسسة البترول»  على 

طاولة «األعلى للبترول»

التفاصيل ص ٤



 اجلمعة ١٤ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

ال سمات دخول من أي نوع إال بعد موافقة جلنة طوارئ «كورونا»

مرمي بندق - رشيد الفعم

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــه االســتثنائي بعد 
ظهر أمس عبر االتصال املرئي 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
وبعــد االجتمــاع صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
اســتهل االجتماع أعماله 
باالســتماع إلى شرح قدمه 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصبــاح حول املســتجدات 
املتعلقة بالوضــع الصحي 
في البالد من واقع املؤشرات 
واإلحصاءات املتضمنة أعداد 
حــاالت اإلصابــة والشــفاء 
والوفيــات ومــن يتلقــون 

العالج.
ثــم تابــع املجلــس آخر 
املستجدات على الصعيدين 
العالجي والوقائي واخلدمات 
اللوجســتية ذات الصلــة 
انتشــار  بجهــود مكافحــة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
واطلع على توصيات اللجنة 
الوزارية لطــوارئ كورونا. 
وقرر مجلس الوزراء اآلتي:

أوال: التأكيــد علــى عدم 
منح سمات الدخول «ڤيزا» 
بكل أنواعها جلميع جنسيات 
العالم إال بعد موافقة اللجنة 

الوزارية لطوارئ كورونا.
علــى  املوافقــة  ثانيــا: 
اســتئناف نشاط كرة القدم 
في إطار االستعداد للبطوالت 
القاريــة والدوليــة، على أن 
تقام األنشــطة دون حضور 
اجلمهور وذلــك اعتبارا من 
١٥ - ٨ - ٢٠٢٠ مــع االلتزام 

مجلس الوزراء عقد اجتماعاً استثنائياً وتابع آخر املستجدات العالجية والوقائية واخلدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار ڤيروس كورونا

وزيرة اإلسكان ووزيرة األشغال د.رنا الفارس وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح

استئناف نشاط كرة القدم في إطار االستعداد للبطوالت القارية والدولية على أن تقام األنشطة دون حضور اجلمهور اعتبارًا من ١٥ اجلاري مع االلتزام باالشتراطات الصحية

«املوانئ»: مخزن ١٠ آالف متر مربع لتأمني املخزون الغذائي
كرمي طارق

اســتمرار  إطــار  فــي 
الكويتية  املوانئ  مؤسسة 
بتنفيــذ توجيهات مجلس 
الــوزراء بتأمــني املخزون 
الكويــت،  فــي  الغذائــي 
وبالتعاون مع وزارة التجارة 
والصناعة، قامت مؤسسة 
املوانئ بتخصيص مخزن 
مبــرد في ميناء الشــويخ 
تبلــغ مســاحته ١٠ آالف 
مربع الستخدامه لتخزين 
الســلع واملــواد الغذائيــة 
األساســية واملســتلزمات 

الطبية واألدوية.
في هــذا الســياق، قام 
مدير عام مؤسسة املوانئ 
الكويتية الشــيخ يوسف 
عبــداهللا بعقــد اجتمــاع 

بعض الشركات املتخصصة 
في استيراد األغذية بهدف 
معرفة االحتياجات الالزم 
توافرهــا من قبــل جميع 
األطــراف والبنــود الالزم 

توافرها في العقود املبرمة 
بينها وبني املؤسسة.

وأكد العبداهللا أن املخزن 
املبرد املذكور يحتوي على 
جميع اخلدمات والتجهيزات 
املطابقة الشــتراطات االمن 
والســالمة، الفتــا إلــى أن 
املوانئ  مسؤولية مؤسسة 
الكويتية هي احلفاظ على 
معايير األمن والسالمة املتفق 
عليهــا دوليــا واملنصوص 
عليها في املدونــة الدولية 
واملرافــق  الســفن  ألمــن 
املينائية والتي تلزم موانئ 
الكويت باتباع جميع ما جاء 
فيها من بنود تتعلق بتأمني 
محتويات املرفق املينائي ضد 
املخاطر واحلوادث وكيفية 
إدارة األزمــات والكــوارث 

بأنواعها.

الشيخ يوسف العبداهللا

ضم ممثلي جميع اجلهات 
ذات العالقــة وهي: وزارة 
التجــارة ووزارة الدفــاع 
ووزارة الصحــة واإلدارة 
العامة للجمارك، وممثلي 

السماح لبعض األنشطة املدرجة في املرحلة اخلامسة بالعمل خالل املرحلة الرابعة وهي: األندية الرياضية والصحية ومحالت العناية الشخصية واخلياطة واملشاغل
اإلبقاء على حظر التجول اجلزئي املفروض في جميع مناطق الكويت على أن تتم مراجعة هذا القرار يوم اخلميس ٢٠ أغسطس اجلاري

اعتماد دليلي اإلرشادات اخلاصة بأنشطة املرحلتني الرابعة واخلامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية املقدمني واملعّدين من قبل أمانة مجلس الوزراء

«األنباء» تنشر ضوابط حضور مجالس العزاء باحلسينيات
مبارك التنيب

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزارة 
الصحة بتحديد ضوابط حضور مجالس 
العزاء في احلســينيات، حيث وضعت ١٨ 
بنــدا وجب االلتزام بهــا، ومن أهمها عدم 
جتــاوز حضور احلســينيات لـ ١٥ دقيقة 
واقتصار الدخول على الرجال ما بني ١٥ و٦٠ 
عاما من غير املصابني بأي أمراض مزمنة 
وحظر دخول املصابني بڤيروس كورونا 
أو املخالطــني وااللتــزام بلبس الكمامات، 
وأال تقل املسافة بني الشخص واآلخر عن 
متر ونصف املتر مع جتنب صالة اجلماعة 
في احلسينيات القتصارها على املساجد. 
وفيمــا يلي االشــتراطات والضوابط كما 
حددتها وزارة الصحة: ١ - أال تتجاوز مدة 
املجلــس ١٥ دقيقة، فقط على أن يتم فتح 
احلسينيات قبل موعد بدء املجلس بنصف 
ســاعة فقط لتنظيم عملية الدخول منعا 
للتزاحم مع مراعاة غلق احلسينيات بعد 
ربع ساعة على االكثر بعد انتهاء املجلس.

٢ - في حال التفتيش األمني عند الدخول، 
يفضل استخدام بوابات الكترونية للكشف 
عن املعادن بخاصية عدم التالمس، وفي حال 
عدم وجود بوابات الكترونية يتم التفتيش 
اليدوي بشرط التزام من يقوم بالتفتيش 
بلبس وسائل احلماية الشخصية بالكامل.

٣ - السماح بدخول احلسينية للرجال فقط 
للفئة العمرية ما بني ١٥ و٦٠ عاما ممن ال 

يعانون من أي أمراض مزمنة.
٤ - يحظر دخول املصابني بڤيروس 
كورونــا أو املخالطــني لهم أو من هم 

باحلجر املؤسسي أو املنزلي.
٥ - تنظيــم عمليــة الدخــول واخلروج 
للحســينية وتطبيق التباعد اجلســدي 
والقيام بفحص درجة احلرارة باستخدام 
الترمومتــر مــن دون ملــس (باالشــعة 
احلمراء)، وفي حال وجود أشخاص لديهم 
ارتفاع حرارة (يساوي أو اعلى من ٣٧٫٥ 
درجة مئوية) يجب أال يسمح بدخولهم 
وينصحون مبراجعة اقرب مركز صحي 

طبقا جلهة السكن.
٦ - التــزام احلضــور بلبــس الكمام أو 
غطاء للفم واالنف طــوال فترة التواجد 

داخل احلسينية.
٧ - ال تقل املسافة بني احلضور عن ١٫٥ متر 
مع وضع إشارات أرضية ملكان اجللوس 
مع عالمــات الصف الذي يليه مبوازنات 

املسافة الفاصلة بني احلضور.
٨ - عدم إحضار أي مأكوالت أو مشروبات 
من اخلارج الى احلسينية، مع إلغاء توزيع 
املشــروبات واملأكوالت داخل احلسينية 

وخارجها.
٩ - فتــح جميع أبواب احلســينية عند 
الدخول وعند اخلروج بعد انتهاء املجلس 

لتقليل التزاحم بني احلضور.
١٠ - الســماح بالدخول للعدد احملدد من 
احلضور حســب املساحة الكلية املتاحة 
داخل احلســينية للحفاظ علــى التباعد 
اجلسدي، ومنع الدخول ألكثر من العدد 

املقرر خاصة خالل فترة املجلس.
١١ - جتنب صالة اجلماعة باحلسينيات 
القتصارها على املســاجد، وميكن صالة 
بعض االفراد بشكل شخصي عند الضرورة 

القصوى على ان يتم استخدام السجادة 
وأغراض الصــالة الشــخصية اخلاصة 

بالشخص.
١٢ - مراعــاة توفيــر كميــات كافية من 
املعقمات لتطهير األيدي مع مناديل ورقية 

داخل احلسينية.
١٣ - إغــالق احلمامــات وعدم الســماح 

باستخدامها على االطالق.
١٤ - وضع لوحات إرشــادية عند مدخل 
احلســينية لتوعيــة احلضــور كتجنب 
املصافحة والتجمعات قبل وبعد املجلس 
احلسيني وااللتزام بآداب السعال والعطاس 
واحملافظــة على التباعد اجلســدي عند 
الدخول واخلروج ومراعاة لبس الكمام.

١٥ - احلفــاظ على النظافة الشــخصية 
والعامة داخل احلســينية مــع التطهير 
الدوري للحسينية ومسح األسطح التي 
يتم ملسها بشكل متكرر بعد انتهاء املجلس.

١٦ - التخلص من املناديل الورقية بكيس 
محكم االغالق مع االلتزام بلبس القفازات 

عند جمعها وتعقيم اليدين.
١٧ - االلتزام بالتباعد اجلسدي والوقوف 
علــى العالمات املخصصة للجلوس عند 

أداء مراسم العزاء.
١٨ - قبل البدء في املناسبة، يجب على 
مســؤولي احلســينيات إخطــار وزارة 
الداخلية مبواعيد مجالس العزاء املشار 
عنها خالل شــهر احملرم لتتولى وزارة 
الداخلية مســؤولية التأكد مــن التزام 
احلســينيات باالجراءات املشــار اليها 
بعاليــه واتخــاذ االجــراءات القانونية 

الالزمة حال مخالفة تلك االجراءات.

مدة املجلس ال تتجاوز ١٥ دقيقة والدخول للرجال فقط بني ١٥ و٦٠ عاماً ممن ال يعانون أمراضاً مزمنة

الفاضل يزور مقر «أوابك»
زار وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء د.خالد الفاضل 
مقر األمانة العامة ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول 
(أوابك)، أمس، حيث كان باستقباله أمني عام املنظمة علي 

بن سبت.
واطلع الفاضل خــالل الزيارة على أهم األنشــطة 
والدراسات واألبحاث التي أعدتها األمانة العامة للمنظمة 
خالل العام احلالي، وجهودها في التنســيق بني الدول 

األعضاء في مجال عمل منظمة «أوابك».

باالشــتراطات الصحية في 
هذا الشأن.

ثالثــا: اعتمــاد دليلــي 
اإلرشادات اخلاصة بأنشطة 
املرحلتني الرابعة واخلامسة 
من خطة العودة التدريجية 
املقدمني  الطبيعيــة  للحياة 
واملعديــن من قبــل األمانة 

العامة ملجلس الوزراء.
رابعا: ١ - تكليف الوزراء، 
كل فــي مجــال اختصاصه، 
بتنفيــذ متطلبــات املرحلة 
الرابعــة من خطــة العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
اعتبــارا مــن يــوم الثالثاء 
 ٢٠٢٠  -  ٨  -  ١٨ املوافــق 
وتكليف اللجنة الرئيســية 
ملتابعة تنفيذ االشــتراطات 

اجلاد بها في مختلف األنشطة 
والقطاعات.

٢ - السماح لبعض األنشطة 
واملدرجة في املرحلة اخلامسة 

- محالت العناية الشخصية 
(الصالونـــــــات واحلالقــة 
واملنتجعــات الصحيــــــــة) 
باإلضافة إلى محالت اخلياطة 

الصحيــة املتعلقة مبكافحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
مبراقبة تنفيذ االشتراطات 
الصحيــة وضمــان االلتزام 

بالعمل خالل املرحلة الرابعة 
من خطــة العودة التدريجية 
للحيــاة الطبيعيــة وهــي: 
(األندية الرياضية والصحية 

واملشاغل مع االلتزام بتطبيق 
اشتراطات وزارة الصحة بهذا 

الشأن.
٣ - اإلبقاء على حظر التجول 
اجلزئي املفروض في جميع 
مناطــق الكويــت، علــى أن 
تتم مراجعة هذا القرار يوم 
اخلميس املوافق ٢٠ أغسطس 

اجلاري.
وفــي املؤمتر الصحافي عقب 
الــوزراء،  اجتمــاع مجلــس 
قال الناطق الرســمي باســم 
احلكومــة م.طارق املزرم، إن 
مجلس الوزراء قرر عدم منح 
سمات الدخول بجميع أنواعها 
إال بعد موافقة جلنة طوارئ 
«كورونــا». وقال املــزرم إن 
املجلس قرر استئناف نشاط 

كرة القدم بدون حضور جمهور 
اعتبــارا مــن ١٥ اجلــاري مع 
االلتزام باالشتراطات الصحية. 
كما قرر املجلس تكليف الوزراء 
تنفيــذ متطلبــات املرحلــة 
الرابعة اعتبارا من ١٨ اجلاري 
ومتابعة تنفيذ االشــتراطات 
الصحيــة. وردا على ســؤال 
خالل املؤمتــر الصحافي عما 
إذا كانــت قــرارات مجلــس 
الوزراء لها تبعات سياسية، 
قال املــزرم إن جميع قرارات 
املجلس مدروسة ومبنية على 
رؤى الســلطات الصحية وال 
حتكمهــا أي اجتاهات أخرى، 
بل تكون فقط وفق املتطلبات 
الصحية. وفي رده على سؤال 
آخر عن سبب استمرار احلظر 
اجلزئي، قال املزرم إن االنتقال 
التدريجي اآلمن هو ما يهمنا 
واالنفتاح السليم أمر مهم حتى 
ال يكون هناك ارتفاع في عدد 
اإلصابات. من جهته، قال وكيل 
وزارة الصحة املساعد للشؤون 
الفنية د.عبدالرحمن املطيري 
خالل املؤمتــر الصحافي إنه 
ســيتم خالل املرحلة الرابعة 
الســماح لبعــض األنشــطة 
املدرجــة باملرحلة اخلامســة 
الرياضيــة  األنديــة  وهــي 
والصحية ومحــالت العناية 
الشخصية وصالونات احلالقة 
واملنتجعات الصحية وكذلك 
محالت اخلياطة واملشــاغل. 
وردا علــى ســؤال «األنبــاء» 
خالل املؤمتــر الصحافي عن 
تقييــم وزارة الصحــة خالل 
الشــهرين املاضيــني ألعــداد 
اإلصابات وثباتها رغم تغير 
األرقــام فــي دول أخرى، قال 
د.املطيري إن ثبات األرقام يدل 
على الشفافية املتبعة في وزارة 

الصحة.
د.خالد الفاضل وعلي بن سبت





 اجلمعة ١٤ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

شكرا لكورونا في سنة ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م 
التي أفرزت «اخلنني واخلايس» وأحيت لهجتنا 

العتيچة.
في ذاكرتي وجيلي املخضرم الطيب أدعية 
سمعناها من آبائنا وأجدادنا وجداتنا وأمهاتنا، 
وقد اندثر كثير منها والبعض يلفظ أنفاسه 

نتيجة لعوامل كثيرة وطارئة على حياتنا.
زمن راح وولى وحاضر نعيشــه وآخر 
قادم من رحــم املجهول، وعلينــا أن نذكر 
ألجيالنا احلالية والقادمة (جميل ذاك الدعاء) 
الذي كنا نسمعه لعل (عيالنا) اليوم يقتبسون 
منه ويدعون به وإن ضــاع فهيهات على ما 
فات، وهنا أرى لزاما أن نذكر بأهمية (الدعاء 

الكويتي العتيچ).
ما أجمل ما عشــناه في ســنوات حياتنا 
املاضية، كانت (األدعية) تطرق مسامعنا وفيها 
معان عذبة تنطلق من أفواه أهلنا املسنني، خاصة 
النساء وما درجوا عليه من هذه األدعية الطيبة 
احللوة في قولها ومعانيها، وهي بالفعل تظهر 
أحاسيسهم ومشــاعرهم في أجمل العبارات 
بأحاديثهم اليومية ألنهم يقولونها وما بينهم 
إال قلة قليلة من الذين يشاركونهم في املعيشة 
وهم قلة من (سلطنة ُعمان واإلمارات واليمن).
أهلنا القدامى، كانوا بالفعل يســمعوننا 
(دعواتهم الطيبة)، وهــي تعبير صادق عما 
يدور في نفوســهم وما يختلج في نفوسهم 
وصدورهم وهي تلفظ بنبرات متفرقة خاصة 
من النساء أو الرجال، ومعظمها يدور حول طول 
العمر والهداية والدعاء بسعة الرزق والبركة 

والدعوة بالفالح والقبول وهكذا.
من أجمل الدعوات:

- يعل عمرك طويل واسنينك دامية عسى 
عمرك عمر شعيب النبي.

- حتصنت عليــك باهللا وآيات اهللا التامة، 
اهللا يبارك فيك بركة الزاد على العباد، يعل ان 

طحت وقيت وإن طلبت أعطيْت.
- يا بعد طوايفــي، يا بعد روحي، يا بعد 
عمري، يا بعد قلبي، يــا بعد چبدي، يا بعد 
عيني عينك، يا روحي روحك، عســى يومي 

قبل يومك، أبوي وخلف يداني، غناتي إنت.
- أمنتــك اهللا، أمانــة اهللا وحده حتفظك 
وحترسك يعل الرحمن يوفجك وين ما ميمت، 
يا أمان اخلايفني يا دليل املتحيرين، اهللا يؤمن 
خوفنا عليك، اهللا يوديك سالم، واييبك سالم، 
يعلك اتيي منسر اخلاطر يعلك اتينا سالم غامن.
- اهللا ينعم عليــك نعم اهللا، عطاك اهللا ما 

يغنيك ويچثر خيرك ما قصرت.
- كفو واهللا والنعم وســبعة انعام، بيض 

اهللا ويهك.
- سالم عليكم.. عليكم السالم.. يا هله ويا 
مسهله، اشلونكم حياك اهللا (حياچ اهللا) كلطي.. 

اكلط يعني: تفضل للرجل واملرأة.
- يا عل عيني ما تبچيچ ويدفع عنك البال.

- عوينتي، خنت حيلي، اهللا يخلف عليك 
أو عليچ.

- يه يه اشهزين، ملبوس العافية تقطعينه 
بالعافية يا حلوة، عليچ يضوي منور.

- راح اللــي راح والعــوض على اهللا بعد 
شنسوي هذه كتبه اهللا، اهللا كاتب.

تختلف الدعوات واملناسبات، ولكل مفردة 
من هذه األلفاظ ذكريات عند آبائكم وأجدادكم 
وجداتكم وأمهاتكم، رحم اهللا من غادر والعمر 
الطويل لألحياء علشان يذكرون أحفادهم بألفاظ 
ومفردات عزيــزة علينا من اللهجة الكويتية 

تكاد تضمحل وتنقرض.

٭ ومضة: شكرا لكل من حفظ لنا اللهجة الكويتية 
وكل ما حتمل مــن ذكريات ولوحات وتراث 
ومفردات وحچاوي حلوة وموروث فلكلوري 
وتراثي من أمثال العالمة عبدالعزيز الرشيد 
البداح، د.أيوب حسني وحمد السعيدان واملؤرخ 
الذي  أبو حاكمة  الفلسطيني أحمد مصطفى 
كتب تاريخ الكويت في احلقبة من ١٧٥٠ الى 
١٩٦٥ وعبداهللا احلامت وجهود د.يعقوب يوسف 
الغنيم ود.عبداهللا يوســف الغنيم، أطال اهللا 
في عمرهما، وفــؤاد املقهوي، والعبد املغني 
ود.يعقوب يوســف احلجي والزميل الباحث 
حمزة عليان والباحث فرحان الفرحان وآخرين 
ال يتسع املجال لذكرهم، شكرا لكل من حفظ 
تاريخ الكويت وحاول احملافظة على سمعتها 
طوال حياتهم مــو مثل هؤالء طايحني احلظ 
الذين لوثوا ســمعة الكويت بغسيل قذارتهم 

قبحهم اهللا.

٭ آخر الكالم: هذه الدعوات التي سطرتها لك 
من قدمي احلچي الكويتي من عبارات وأدعية 
ومدائح وحتايا وترحيب إلى غيرها من املجامالت 
واألقوال والتي تلفظ بنبرات خاصة وهي خاصة 
بالنساء والرجال تتنوع ، هذه الدعوات أذكرها 

وأذكر بها حتى ال تنمحي.

٭ زبدة احلچي: هذه دعــوة لآلباء واألمهات 
الذين وصلوا معنا الى مرحلة (البابا عود) أن 
يجلسوا (عيالهم الشباب) ويعلموهم مثل هذه 
اجلمل والعبارات واأللفاظ حتى نزرع فيهم 
(حب الكويت) بعد أن وجدنا من خان الكويت 
وباعها مبال فاســد غير نظيف في محاولة 
للثراء بطرق غير مشروعة، وعلينا أن نتعاون 
إلحياء مفردات لهجتنا الكويتية اجلميلة وتراثنا 
الشعبي ألن هذا التاريخ هو تاريخنا النظيف 
في املاضي، وصحيح انه لم يبق منه إال الذكرى 
وما يتناوله جيلنا املخضرم من هذه العبارات 
الرنانة اجلميلة التي متثل األقدمني الذين تعبوا 
وكدوا حتى وصلت الكويت إلى ما هي عليه 
مبالهم احلالل وجهدهم وحلو صنيعهم الوطني 
باحملافظة على الكويت وشعبها طوال الدهور 
وعلى مــر األزمنة املاضية واآلنية والالحقة، 
ألن الكويت (أمانة) أهلنا وشــعبنا النظيف 
العفيف الذين فدوا الكويت على مر الزمان ولم 
يخونوا أماناتهم، فرحم اهللا الذين قضوا إلى 
رحمة اهللا، وأطال عمر من بقي ليحافظ على 
الكويت ولهجتها من كل األدران األوساخ في 
زمن (غسيل النجاسة) واأليدي غير املتوضئة 

املضروبة باإلثم واخليانة.. في أمان اهللا.

ومضات

أدعية أهل الكويت 
«العتيچة»

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

٧٠١ إصابة جديدة بـ «كورونا» 
٧١٪ منها ملواطنني.. وال وفيات

متابعة التصنيف الوظيفي املعتمد 
للعالج الطبيعي لتطبيقه في «الصحة»

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة امس تســجيل ٧٠١ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا املستجد في 
األربع والعشرين ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املســجلة في البالد إلى 
٧٤٤٨٦ حالة في حني لم تسجل أي حالة وفاة 
ليستقر مجموع الوفيات املسجلة عند ٤٨٩ 
حالة. وقال املتحدث الرســمي باسم الوزارة 
د.عبداهللا السند إن من بني احلاالت السابقة 
التــي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العدوى وفحص املخالطني لها. وأوضح السند 
أن حاالت اإلصابة الـ ٧٠١ السابقة تضمنت ٥٠٠ 
حالة ملواطنني كويتيني بنسبة بلغت ٧١٫٣٣٪ 
و٢٠١ حاالت لغير الكويتيني بنسبة ٢٨٫٦٧٪.
وذكر السند أن اإلصابات توزعت حسب 
املناطق الصحية بواقع ٢٠٩ حاالت في منطقة 
األحمدي الصحية و١٧٢ في اجلهراء و١٢٧ في 
الفروانية و٩٩ بحولي و٩٤ في العاصمة، مبينا 
أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام 

العناية املركزة بلــغ ١١٨ حالة ليصبح بذلك 
املجمــوع الكلي جلميع احلــاالت التي ثبتت 
إصابتها باملــرض ومازالت تتلقــى الرعاية 

الطبية الالزمة ٧٨٩٨ حالة.
وأشار إلى أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٤١٤٧ مسحة 
ليبلغ مجموع الفحوصات ٥٤٨٠٠٥ فحوصات.

وجدد الســند دعــوة املواطنني واملقيمني 
إلى مداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخريــن واحلرص علــى تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شــأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الڤيروس.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في 
وقت سابق اليوم شفاء ٦٤٨ إصابة في األربع 
وعشرين ساعة املاضية ليبلغ مجموع عدد 
حاالت الشفاء ٦٦٠٩٩ حالة، مؤكدة متاثل تلك 
احلاالت إلى الشــفاء بعد إجراء الفحوصات 
الطبية الالزمة واخلطوات املتبعة بهذا الشأن.

عبدالكرمي العبداهللا

اجتمــع مجلــس إدارة جمعيــة العــالج 
الطبيعــي الكويتية مع وكيل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون التخطيط واجلودة واخلدمات 
الطبية املساندة د.محمد اخلشتي ملناقشة أهم 
القضايــا التي تخص مهنة العالج الطبيعي 
بحضور مدير إدارة خدمات العالج الطبيعي 

عبداهللا زمان.
وذكرت رئيس اجلمعيــة هناء اخلميس 
في تصريح صحافــي على هامش االجتماع 
أنه متت مناقشة العديد من النقاط التي تهم 

منتســبي مهنة العالج الطبيعي في الكويت 
منها ما مت طرحه أثناء اللقاء املاضي مع وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح، والذي نثمن 
جهوده في متابعة مطالب اختصاصيي العالج 
الطبيعي. وبينت أن اخلشتي استمع ألعضاء 
جمعية العالج الطبيعي، وشجع على حتفيز 
الكوادر الوطنيــة لاللتحاق باملهنة مبتابعة 
مطالب منتســبيها في ديوان اخلدمة املدنية 
مبا يتناســب مع طبيعة عملهم، مشيرة إلى 
أنه وعد مبتابعة التصنيف الوظيفي املعتمد 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية للعالج الطبيعي 

لتطبيقه في وزارة الصحة.

شفاء ٦٤٨ حالة.. وإجراء ٤١٤٧ مسحة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية

مجلس إدارة اجلمعية ناقش مطالب منتسبيها مع وكيل اخلدمات املساندة باإلنابة

تكرمي ١٠٠ متطوع وعامل مبختبرات مستشفى العدان

حنان عبد املعبود

أكد مدير منطقة األحمدي 
الصحية د.أحمد الشــطي أن 
العدان  مختبرات مستشــفى 
تعاملت مع ٣٣ ألف حالة خالل 
أزمة كورونا مبا يفوق الطاقة 
االستيعابية األولية، مبينا ان 
هذا األمر مثل فرصة لتطوير 
وزيــادة التجهيــزات إلعــداد 
مهارات وكــوادر من العاملني 
من داخل املستشفى واملراكز 
الصحية وخارجها، حيث متثل 
هذه النتائــج حوالي ثلث ما 

اجري في الكويت بكاملها.
جــاء ذلك فــي تصريح لـ 

الرعايــة الصحيــة األوليــة 
والصحــة املدرســية، إميانــا 
منهم بأن «الكويت تستاهل»، 
مؤكــدا أن املتطوعني الذين مت 
تكرميهم بالرغــم من اختالف 
شرائحهم العمرية ومستوياتهم 
التعليميــة والوظيفية، كانوا 
مثــاال لالنضبــاط واالجتهاد 
فــي محاولة منهم لرد اجلميل 
للكويت في مثــل هذا الظرف 

االستثنائي.
بــدوره، قــال نائــب مدير 
مستشفى العدان ورئيس فريق 
كوفيــد-١٩ د.طارق دشــتي: 
كرمنا املتطوعني الذين قاموا 
بدور كبير في مساندة الطواقم 

تخطي املرحلة الصعبة.
وعن كون منطقة األحمدي 
األكثر إصابة بالڤيروس حسب 
لــوزارة  اليومــي  اإلحصــاء 
الصحــة قال دشــتي: املنطقة 
تضم مليونا و٣٠٠ ألف نسمة 
فمــن الطبيعــي ذلــك، ولكن 
املالحظ أن نســبة اإلصابات 
أصبحت أقل من السابق، ففي 
أوج األزمة كانت نسبة الدخول 
للمستشفى يوميا من ٥٠ إلى 

٦٠ حالة.
وعــن توقع موجــة ثانية 
وضعنــا  قــال:  للڤيــروس 
خطة ملواجهة املوجة الثانية 

ومستعدون في أي وقت.

بــكل حــب وعطاء،  الطبيــة 
حيث قدموا املساعد للمرضى 
وأهاليهم، وتسهيل التنقل بني 
األجنحــة واخليمــة امليدانية 
والكثيــر مــن األمــور حيــث 
تعاملوا تقريبا مع ٧٠ ألف حالة 
منذ أبريل حتى يونيو وسيتم 
تقليــل عددهــم الــى ٢٠ فقط 
في الوقت احلالــي وهم على 
اســتعداد حال حدوث موجة 
أخرى للعودة الى املستشفى. 
وأضاف دشتي: هؤالء جنود 
مجهولــون، كان عملهــم مهم 
جدا، وكانت هناك العديد من 
بالڤيــروس بينهم  اإلصابات 
ولكنهم اســتطاعوا بالتعاون 

الشطي: «الصحة العاملية» أكدت تعاملهم مع ٦٥ ألف مخالط خالل أزمة «كورونا»

نائب مدير املستشفى ورئيس قسم املختبرات يكرمان مدير منطقة األحمدي صورة جماعية للمكرمني من املتطوعني والعاملني مبستشفى العدان   (زين عالم)

«األنبــاء» علــى هامش حفل 
التكرمي الــذي أقامته املنطقة 
لتكــرمي املتطوعني والعاملني 

باملختبرات خالل األزمة.
وذكــر الشــطي أن منطقة 
األحمــدي الصحيــة كرمــت 
أكثــر من ١٠٠ متطــوع وعامل 
مبختبرات مستشــفى العدان 
كنوع من إظهار التقدير للجهد 
املبذول منهم، مشيرا الى اطالعه 
على تقرير من منظمة الصحة 
العامة يؤكــد تعاملهم مع ٦٥ 
ألف مخالط بكل إجراءاتهم من 
اتصال واســتبيانات وتتبع، 
وهو جهــد خــارق لفريق من 
إرفــاده مــن  ٤٠ شــخصا مت 

«التربية» تستنفر ملواجهة «كورونا» في املدارس الثانوية
عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» أن اكتشاف عدد 
من احلاالت املصابة بڤيروس كورونا املستجد ما بني الهيئات 
التعليمية في مــدارس املرحلة الثانوية أمر يقلق القيادات 
التربوية، مشيرة إلى أن املناطق التعليمية استنفرت ومتر 

بحالة طوارئ للتصدي لهذه الظروف االستثنائية.
وأوضحــت املصادر أن هنــاك عددا من اإلدارات قامت 
بتعقيم املباني املدرسية مع إجراء مسحة للعاملني مثمنة 
الــدور الكبير الذي تقوم به هيئاتنــا التعليمية في هذا 

اجلانب.
على صعيد متصل، قام الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
والنوعي بــوزارة التربية د.عبد احملســن احلويلة بجولة 
تفقدية مبدرســة املعرفة النموذجية للبنني، وذلك ملتابعة 
املنصة التعليمية لطالب الصف الثاني عشر بقسميه العلمي 
واألدبــي ومتابعــة املعلمني والوقوف على مســتوى األداء 

التعليمي والتربوي.

إدارات مدرسية قامت بتعقيم املباني وإجراء مسحات للعاملني

العجمي: ضرورة عدم إلزام الهيئة التعليمية 
واإلدارية واإلشرافية باحلضور للمدارس

عبدالعزيز الفضلي

طالب رئيس جمعية املعلمني مطيع العجمي وزارة التربية 
بضرورة إصدار قرار عاجل بعدم إلــزام الهيئة التعليمية 
واإلدارية واإلشرافية باحلضور للمدرسة. وقال العجمي في 
تصريح له انه بعد اكتشاف حاالت إصابة بڤيروس «كورونا» 
في عدد من املدارس الثانوية، أصبح من الواجب على وزارة 
التربية وبشكل عاجل إصدار قرار بعدم إلزام الهيئة التعليمية 
واإلدارية واإلشرافية باحلضور للمدرسة، مؤكدا أننا نكرر 
مطيع العجميما طالبنا به سابقا وذلك حفاظا على سالمة اداراتنا املدرسية.

املطيري لـ «األنباء»: إحالة ٩ مدارس خاصة للشؤون 
القانونية لعدم التزامها بتخفيض الرسوم الدراسية

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن مديــر إدارة التعليم 
اخلاص بوزارة التربية ســند 
املطيــري في تصريــح خاص

لـ «األنباء» عن إحالة ٩ مدارس 
خاصة الى الشؤون القانونية 
لعدم التزامها بقــرارات وزارة 
التربية، مشيرا إلى عدم السماح 
بأي جتاوز فيما يتعلق بتنفيذ 
تعليمات وقرارات الوزارة. وقال 
املطيري انه مت تشــكيل جلنة 
للمتابعــة والتأكــد مــن تنفيذ 
املدارس لقرارات الوزارة اخلاصة 
باإلعفاء من وتخفيض الرسوم 
الدراسية، الفتا إلى ان أي مدرسة 
تدعــي أنها لم تصلها القرارات 
بإيصالهــا  اللجنــة  ســتقوم 
وتسليمها للمدرسة، مؤكدا ان أي 

سند املطيري

شكوى تصل له من أولياء األمور 
ستتم إحالة املوضوع وبشكل 
عاجل للشؤون القانونية، مشيرا 
إلى اتخاذ العقوبة املناسبة بحق 
املدرسة التي يثبت عدم التزامها 

بالقرارات.

معلمون يطالبون «التربية» بتعويضهم 
عن اإلجازة الصيفية

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«األنباء» 
عن توجه عدد مــن املعلمني ملطالبة وزارة 
التربيــة بتعويضهم عن إجازتهم الصيفية 
السنوية بعدما قامت بإجبارهم على الدوام، 
مشيرة إلى ان املعلم   ال يحق له احلصول 
على إجازة أو تأجيلها مثلما يريد الســيما 

وان موعدها في فصل الصيف فقط.

 وأوضحت املصادر ان هناك من يعتقد 
أننا كنا في إجازة لكن هذه إجازة إجبارية وال 
حتسب من إجازة املعلمني السنوية وجميع 
موظفي الدولة كانوا مع املعلمني في نفس 
اإلجازة، و دون أن متس إجازتهم السنوية.

وذكرت املصادر ان هذا األمر يهم شريحة 
كبيرة وهم املعلمون واملعلمات في املرحلة 
الثانوية داعية الــوزارة إلى النظر في هذا 

األمر ومعاجلته.

وزير التربية تفقد العمل باستوديوهات املنصة التعليمية
عبدالعزيز الفضلي

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربــي صباح أمــس بزيارة 
استديوهات املنصة التعليمية لالطالع على 
االستعدادات لتصوير احللقات العلمية 
للعام الدراسي اجلديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١  وعملية 
ســير تســجيل املواد التعليمية، شاكرا 
جهود جميع القطاعات املشاركة باملنصة 

والتواجيه الفنية واملعلمني.
العــام  املوجــه  قالــت  بدورهــا، 
لالجتماعيــات إميان الســويحل إنه مت 
البدء في تصوير احللقات العلمية ومت 

العمل في ٦ استديوهات للتصوير.
وأضافت الســويحل أنه مت تصوير 
حلقات تعليمية جلميع املراحل التعليمية 

مــن املرحلــة االبتدائية إلــى الثانوية، 
حيث بــدأ التصوير ملــادة علم النفس 
والفلســفة وتاريــخ الكويت، شــاكرة 
املوجهني واملعلمني ورؤســاء األقســام 
وجميع اإلدارات في وزارة التربية على 
جهودهم املبذولة في تصوير احللقات 

العلمية.
هذا، وأصدر د.سعود احلربي أمس 
قرارا بتثبيت غامن السليماني في العمل 
مديرا إلدارة األنشطة التربوية مبنطقة 
الفروانية التعليمية، وذلك بعد اجتيازه 

فترة الندب بنجاح . 
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر 
تربويــة مطلعة ان هناك قــرارا الحقا 
سيصدر بنقل السليماني مديراً إلدارة 

الوزير د.سعود احلربي مع العاملني في املنصة التعليميةالتقنيات التربوية في الوزارة .

بعدما أجبرتهم على الدوام

ملشاهدة الڤيديو

تثبيت غامن السليماني مديرًا لألنشطة التربوية مبنطقة الفروانية التعليمية



اجلمعة ١٤ اغسطس ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثالثة(

أميركا دولة قانون وتبذل قصارى جهدها لتحقيق العدالة في مأساة جورج فلويد وكل القضايا املماثلة

السفيرة األميركية: أميركا تشهد حراكًا اجتماعيًا ملناهضة
التمييز العرقي وال نخجل من إثارة هذه القضايا لتحقيق التقدم فيها

أسامة دياب

أكدت السفيرة األميركية 
لدى البالد ألينا رومانوسكي 
أننــا نعيــش فتــرة غيــر 
مســبوقة من تاريخ عاملنا 
املعاصــر وذلــك ألســباب 
يعلمهــا اجلميع، موضحة 
أن الواليات املتحدة تشهد 
حــراكا اجتماعيا ملناهضة 
التمييز العرقي والذي من 
املمكن أن يؤدي إلى تغيير 
حقيقي في طريقة تعاملنا 
مــع العنصريــة املمنهجة 
والتعامل الوحشي للشرطة 
في بعض األحيــان، الفتة 
إلــى احلــزن العميق الذي 
انتــاب األميركيني بســبب 
احلادث املأسوي الذي أدى 
إلى مقتل املواطن األميركي 
جورج فلويد، ولقد شهدت 
األسابيع التي تلت احلادث 
تضامــن قطاعات عريضة 
مــن الشــعب األميركي مع 

قضيته.
وأشارت رومانوسكي ـ 
في مجمل كلمتها االفتتاحية 
خالل اجللسة احلوارية التي 
نظمتها السفارة األميركية 
العرقيــة  العالقــات  عــن 
واحلراك املدني في الواليات 
املتحدة بعنــوان »احلرية 
والعدالــة للجميــع« ـ إلى 
أن االحتجاجات التي عمت 
الواليــات املتحدة بســبب 
هــذا احلــادث هــي األكبر 
فــي تاريخها حيث قام بها 
حوالي ٢6 مليون نسمة من 
أكثر من ٢٠٠٠ مدينة، وهذه 
احلركة االحتجاجية نتجت 
عنها حركــة عاملية تفاعل 
معهــا الناس مــن أكثر من 
6٠ دول في مختلف أنحاء 

العالم.
ولفتت إلى أن الدستور 
األميركــي ينص على حق 
العيــش  فــي  املواطنــني 
بسالم وعدم جواز املساس 
بحقوقهم في أن يكونوا آمنني 
في اشــخاصهم ومنازلهم 
ومســتنداتهم ومقتنياتهم 
اعتــداءات  ويحميهــم من 
الشرطة والسلوكيات غير 

جون لويس والذي وافته 
املنيــة مؤخــرا عــن عمــر 
ناهز الـــ 8١ عاما كنموذج 

من جهتها، اكدت الناشطة 
األميركيــة  احلقوقيــة 
د. كارولــني جيفرســون 

والظلم االجتماعي املمنهج 
ضد األقليات، مشــيرة إلى 
اجلهود التي تبذل للحفاظ 
على قوانني احلقوق املدنية 
ومبادئ الدستور االميركي 
بالرغم مــن التراجع الذي 
املتحدة  الواليات  تشــهده 
فــي احلفاظ على احلريات 
أن  واملســاواة، موضحــة 
بلدهــا ستشــهد انتخابات 
رئاسية قريبة، معربة عن 
أملهــا فــي ان تســاهم في 
تغييــر هذا الواقع وهو ما 
يتطلب تغييرا في االفعال 
ومسؤولية مجتمعية وإرادة 
التغييــر وخلق  إلحــداث 

مجتمع متوازن.
مــن جانبهــا، أشــارت 
د.حنــان الهاجــري إلى ان 
املجتمــع االميركي يتكون 
من العديد من االطياف من 
البشــر وانه منذ تأسيس 
الواليــات املتحدة وتوجد 
املواطنــني  بــني  فــوراق 
البيض القادمني من اوروبا 
واملواطنــني مــن أصــول 
افريقية، الفتة إلى أنه رغم 
وصــول رئيس من أصول 
أفريقية الى سدة احلكم اال 
ان االمور عادت الى سابق 
عهدهــا بعد تولــي رئيس 

ابيض زمام احلكم.
واشارت الى ان الفوارق 
فــي  تظهــر  املوجــودة 
الوظائف واالجور حيث ان 
املواطنني من اصول افريقية 
يتقاضون دخــال ادنى من 
نظرائهم املوظفني من ذوي 
البشــرة البيضاء، كما ان 
النساء من أصول افريقية 
يعانني معاناة مزدوجة في 
االميركي، فضال  املجتمــع 
عن أن السجون االميركية 
مليئــة بأصحاب البشــرة 
السمراء وضحايا القتل في 
الواليات املتحدة معظمهم 
من أصول افريقية، داعية 
إلى حوار وطنــي لتفادي 
الذي  العنصــري  الفصــل 

تشهده الواليات املتحدة.
وعــن املزاعــم املتعلقة 
الكويت بانتشــار  باتهــام 
العنصرية، قالت ان املقارنة 

للنضال فــي مجال حقوق 
االنسان وحارب العنصرية 

والقوانني غير العادلة.

الواليــات  أن  جينكيــز 
املتحــدة التــزال تصــارع 
العنصريــة  املمارســات 

غير منطقية مبا يحدث في 
الواليات املتحدة من فصل 
عنصــري وما يحــدث في 
الكويت مــع بعض الفئات 
التــي تتعــرض للظلم من 
العمالة االجنبية مشيرة، الى 
أن ڤيروس كورونا )كوفيد 
ـ ١9( أظهــر مســاوئ نظام 
الكفيل، موضحة أن احلكومة 
الكويتية تدرس عملية إلغاء 

هذا النظام اجلائر.
من جانبه، لفت د.علي 
الكندري من جامعة الكويت 
تأثر العالــم العربي خالل 
3٠٠ سنة االخيرة بالعالم 
الغربي فــي حتديد مفهوم 
الدولــة احلديثــة رغم ان 
العالــم الغربــي خرج من 
احتكار الكنيسة الى احتكار 
القوميــة، مشــيرا الــى ان 
تاريــخ الواليــات املتحدة 
مرتبــط بنقــل العبيد من 
القارة االفريقية الى االرض 
اجلديدة خلدمة البيض مبا 

يعرف بنظام السخرة.
وأضاف: على الرغم ان 
معظم هؤالء من املسيحيني 
اال ان املجتمع االميركي لم 
يتقبلهم بل اسسوا كنائس 
خاصة بهم ولديهم جتمعات 
خاصة بهم ايضا، موضحا 
ان مقارنــة مــا يحدث في 
الواليات املتحدة مبا يحدث 
مــع العمالــة االجنبية في 
الكويت مقارنــة مجحفة، 
مشيرا الى ان هناك ابتزازا 
الكفالء  مــن قبــل بعــض 
للعمالة كما أن هناك تراخيا 
فــي تطبيق القانــون مما 
يؤدي الى التمادي للبعض 
في استغالل هذه العمالة، 
داعيا إلى تعزيز القيم التي 
حتارب العنصرية من خالل 
اخلطاب االعالمي وتغيير 
املناهــج التعليميــة وعبر 

الفضاء االلكتروني.
وقال: صحيح ان هناك 
ممارسات سلبية في الكويت 
مــع بعــض الفئــات لكنها 
ارحــم بكثيــر ممــا يحدث 
فــي الواليــات املتحدة من 
تفرقة وقتل لذوي البشرة 

السمراء.

خالل جلسة حوارية استضافتها السفارة عن احلراك املدني في الواليات املتحدة بعنوان »احلرية والعدالة للجميع«

جانب من احللقة النقاشية

املســؤولة مــن بعضهــم، 
الواليــات  أن  موضحــة 
املتحــدة كدولــة يحكمهــا 
القانــون تبــذل قصــارى 
جهدها لتحقيق العدالة في 
القضية املأساوية جلورج 
فلويد وكل القضايا املماثلة 
وتبحث كل ســبل احلماية 
ملواطنيها من مختلف أشكال 
العنصرية البغيضة والتي 
اقتصادية  متثل حتديــات 

واجتماعية كبيرة.
وتابعــت: ال نخجل من 
إثارة مثــل هــذه القضايا 
وذلــك مــن أجــل حتقيق 
فــي مثــل هــذه  التقــدم 
بالتأكيد  امللفات، والــدول 
تــزداد قوة بقدر ممارســة 
مواطنيهــا حلرية التعبير 
ارتفــاع معــدالت  وبقــدر 
الصحافة، مشــيرة  حرية 
إلــى أن الواليــات املتحدة 
كدولــة حــرة ومنفتحــة 
تسعى بفخر الى مساعدة 
الدول على تطوير وحماية 
احلريــات وتأخــذ قضية 
حقوق اإلنسان على محمل 
اجلد وترحب باحلوار في 
العنصري  التمييز  قضايا 
واملساواة ويعتبر ذلك أحد 
أهم أسباب عقد هذه اجللسة 

احلوارية.
وأضافت: نهتم بحقوق 
الكويــت  فــي  االنســان 
والتحديــات املختلفة التي 
تواجهها ونرحب باملبادرات 
ونســعى لبنــاء بيئــة من 
املتبادل  الثقة واالحتــرام 
بيننا، موضحة أن السفارة 
األميركيــة في الكويت من 
أكثر الســفارات تنوعا من 
حيــث العاملني فيها حيث 
تضم عاملني من ٢7 جنسية 
وهي وسيلة مهمة حملاربة 
إلى أن  العنصرية، الفتــة 
الكويت ستشهد انتخابات 
برملانية بنهاية هذا العام، 
معربة عن أملها في أن تكون 
مشــاركة عريضة من قبل 

النساء والشباب.
وذكــرت رومانوســكي 
احلقــوق  حركــة  زعيــم 
املدنيــة بالواليات املتحدة 

جون بارسا

جون برسا: 300 ألف شخص تأثروا بكارثة مرفأ بيروت
وسنقدم الدعم لهم من خالل اجلامعة األمريكية في بيروت

هناك بشكل اكثر من غيره هو 
املعاناة وتقدمي  تقليص حجم 
املساعدات، الفتا إلى انه لم ير 
مثل انفجار مرفأ بيروت منذ 
أحداث 11 سبتمبر والفيضانات 
التي جرت فــي أماكن كثيرة 
وســيتم التأكد من ســامة 
األبنية التي تأثرت باالنفجار، 
ولكن ستكون األولوية ملن هم 
على قيد احلياة وأصيبوا من 
االنفجــار ومعاجلتهم وإبقاء 

الناس في مأوى.
وردا على سؤال حول رؤيته 
لدور مجلس التعاون اخلليجي 
بتقدمي املســاعدات إلى لبنان 
في ظل األزمة املالية احلالية، 
اكتفى بقوله ليس لديه دراية 
مبساهمة الدول األخرى في هذا 
املجال، الفتا إلى أن جيران لبنان 
ميكنهم مساعدته في الظروف 

التي مير بها حاليا.

خال 3 أشهر وسوف نعمل 
مع شــركائنا احملليني لتقدمي 
هذه املساعدات عبر اجلامعة 
األميركية ببيروت باإلضافة إلى 
شركاء الوكالة األميركية للتنمية 
الدولية الذين يتعاملون أيضا 
للتصدي جلائحة كوفيد- 19.

وحول كيفيــة التأكد من 
وصــول املســاعدات، قال: 
نحن نعمل مع برنامج الغذاء 
بها  العاملي ومنظمات موثوق 
للتأكد من وصول املساعدات 
اإلنسانية بشكل عامل للجهات 
احملتاج، الفتا الى وجود معايير 
محــددة للتأكــد من وصول 
هذه املســاعدات وان برنامج 
العاملي ملتزم بتطبيق  الغذاء 
هذه املعايير. وردا على سؤال 
حول إمكانيــة اجراء حتقيق 
لبنان،  حيادي ملا حــدث في 
قال إن الــذي يحتاجه الناس 

صحافي - شــارك فيه عدد 
مــن الصحف احملليــة - أن 
التي  للكارثة  الوكالة  استجابة 
حلت على لبنان بلغت 18 مليون 
دوالر، ونعمل على التأكد من 
وصول املساعدات أإلنسانية 
للجهات احملتاجة. وشدد على 
االلتزام بتقدمي مساعدات لدعم 
حوالي 60 ألف شخص لبناني 

أسامة دياب

القائــم بأعمال مدير  أكد 
الوكالــة األميركيــة للتنمية 
الدولية جون بارســا ومدير 
املســاعدات اخلارجيــة في 
وزارة اخلارجية األميركية أن 
الوكالة تعمل مع منظمات في 
املجتمع املدني لضمان وصول 
املساعدات اإلنسانية للحاالت 
املتضررة واألكثر احتياجا لها 
وال تعمل مع احلكومات بشكل 
مباشــر، مشيرا إلى أن هناك 
نحو 300 ألف شخص تأثروا 
بكارثة مرفأ بيروت وسنقدم 
لهم من خال اجلامعة  الدعم 
األمريكية في بيروت من خال 
أنشطة باستجابة عاجلة مثل 
للمتأثرين  الطبية  املساعدات 

من هذا االنفجار.
ايجاز  وذكر بارســا في 

خالل مؤمتر صحافي عبر الهاتف للقائم بأعمال مدير الوكالة األميركية للتنمية الدولية

املال لـ »األنباء«: »األوقاف« حددت وقت 
اخلطبة والصالة بـ 15 دقيقة ويجب االلتزام

»البيئة«: فتح باب دعم
ومتويل املشاريع واملبادرات

محمد راتب

أكد عضو مجلس إدارة 
نقابــة اخلطبــاء واألئمــة 
واملؤذنني الكويتية د.أحمد 
صبــاح املال فــي تصريح 
لـ»األنباء« أن حتديد وقت 
خطبــة اجلمعــة والصالة 
بـــ ١5 دقيقــة يســاهم في 
احملافظة على سالمة رواد 
املســاجد والتقليــل مــن 
مخاطر وتبعــات ڤيروس 
كورونا املســتجد، مشيدا 

بتعميم وزارة األوقاف إلى مديري اإلدارات 
باحملافظات بخصوص مدة صالة وخطبة 

اجلمعة.
وأشــار املال إلــى أن التعميــم أكد على 
اخلطباء املكلفني باخلطابة االلتزام بنص 
خطبة الوزارة املذاعة واملوزعة وإذا رغب 

اخلطيب من غير املؤذنني 
اختيــار موضوع آخر، فال 
مانع من ذلك بشرط االلتزام 
مبيثاق املسجد، وأال تزيد 
مــدة خطبته مــع الصالة 
عن ١5 دقيقة، ومن يخالف 
ذلك يلتزم بخطبة الوزارة 
املذاعة واملوزعة في اخلطب 

القادمة.
ودعا املعنيني بالتعميم 
إلى التمســك به وااللتزام 
ببنــوده، وتقــدمي صورة 
مشرقة عن العمل في وزارة 
األوقاف وقيام األئمة واخلطباء واملؤذنني 
بواجباتهم على أكمل وجه واحلرص على 
سالمة وصحة أبناء الكويت والقاطنني فيها، 
متقدما بالشكر لوزير األوقاف ومسؤولي 
الــوزارة ووكيــل املســاجد علــى حرصه 

واستجابته ملطالب األئمة واخلطباء.

دارين العلي

أعلنــت الهيئة العامــة للبيئة عن فتح 
باب دعم املبادرات واملشاريع البيئية عبر 
صندوق حماية البيئة الذي مت تأسيســه 
في الهيئة بعد إصدار قانون حماية البيئة 
ويتم متويله مــن الغرامات املترتبة على 

املخالفات البيئية املتنوعة.
وفتحت الهيئة باب تقدمي الطلبات الى 
قســم تلقي الطلبات والدراسة فيها خالل 
أوقات الدوام الرســمي، حيث سيتم وفق 
مصادر الهيئة اختيار املبادرات واملشاريع 
التي من شــأنها النهوض بالبيئة والعمل 

على حمايتها واستدامة مواردها.
وتأتي هذه اخلطوة لتشجيع مؤسسات 

املجتمع املدني على املساهمة بحماية البيئة 
وتنوع مصادرها واحلفــاظ على توازنها 

الطبيعي واستدامتها.
ويذكر أن الصندوق البيئي مول العام 
املاضي عددا من املشاريع البيئية كان أبرزها 
مع فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية 
البيئيــة في تخصيص دعم من الصندوق 
بنحــو ٢٠ ألف دينار إلنشــاء أكثر من ١5 
مربطا حول اجلزر الكويتية حلماية الشعاب 
املرجانية من النحر الناجت عن رسو السفن.

ويعتبر هذا الصنــدوق من الصناديق 
املهمة التي مت اســتحداثها، حيث يســاهم 
بشكل كبير في دعم املشاريع البيئية التي 
ينفذها املجتمع املدني واجلمعيات األهلية 
مبا يخدم توجهات البالد إلى بيئة أفضل.

دعا إلى االلتزام ببنود ميثاق املسجد وعدم اإلخالل بها

لتشجيع مؤسسات املجتمع املدني على حماية البيئة واحلفاظ على توازنها

د.أحمد صباح املا

العتيبي لـ »األنباء«: 17823 راكبًا
إجمالي املسافرين منذ أول أغسطس

»الدعوة اإللكترونية«: إشهار 185مهتديًا ومهتدية إسالمهم

ثامر السليم

الرســمي  أكــد املتحــدث 
للطيــران  العامــة  لــإدارة 
املدنــي م.ســعد العتيبي، أن 
الســابق كانــت  اإلدارة فــي 
تعمل على 3 محاور رئيسية 
هي: رحالت اإلخالء واإلجالء 
والشــحن واآلن فتحنا نافذة 
جديــدة تتمثل فــي الرحالت 
التجارية التي انطلقت بداية 
أغسطس، ومنذ ذلك اليوم بلغ 
عدد املغادريــن ١٠975 راكبا، 
فيمــا بلغ عدد القادمني 68٤8 
بإجمالي ١78٢3 راكبا، مشيرا 
إلى أن عدد الرحالت املغادرة 

أعلن مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبداهلل 
الدوســري أنــه بفضل اهلل 
تعالــى مت إشــهار إســالم 
١85مهتديا ومهتدية من ٢٢ 
دولة بـ 5 لغات مختلفة خالل 
العشرة األوائل املباركة من 

ذي احلجة.
أن  الدوســري  وبــني 
املهتدين اجلدد انتظموا في 
الدروس التعليمية التابعة 
للجنــة فــور دخلوهم دين 
اإلســالم، حيــث يلتحــق 
املهتدي اجلديــد منذ اليوم 
األول إلســالمه بالكــورس 

تسير بنجاح بتضافر جهود 
كل اجلهات.

وأشار العتيبي في تصريح 
لـــ »األنبــاء« إلــى أن اإلدارة 
أصدرت التعميم رقم 9١/٢٠٢٠ 
إلى شركات الطيران العاملة 
فــي مطــار الكويــت الدولي، 
والذي يسمح بدخول الركاب 
غيــر الكويتيني ممــن لديهم 
صلــة قرابــة مــع كويتي من 
الدرجــة األولى وهي: أب، أم، 
زوج، زوجــة وأبنــاء قادمني 
من الدول الـ 3١ احملظورة من 

دخول البالد.
وأكد السماح كذلك للعمالة 
املنزلية املرافقة للكفيل شريطة 

اخلالص هلل تعالى، ونبذ كل 
العقائد والعادات الشركية 
التي كانت قبل اإلسالم، وبعد 
االجتيــاز يلتحــق املهتدي 
الثاني واخلاص  بالكورس 
املهتديــن الصالة  بتعليــم 
وبعض من قصار الســور، 
وذلك مــن خالل مجموعات 
تعليميــة حســب الديانــة 

السابقة واللغة.
ولفــت إلــى أن اللجنــة 
حرصت على استثمار محنة 
ڤيروس »كورونا« وحتويلها 
إلى منحة وجعلها بوابة لنشر 
رسالة اإلسالم، حيث أطلقت 
اللجنة حملتها الدعوية حتت 

وصربيــا  وبيــرو  وبنمــا 
ومونتينيغــر والدومينيكان 
وكوســوڤو، الفتا إلى أن هذا 
التعميــم جــاء اســتنادا إلى 
املنظمــات الدولية والتقارير 
الدوليــة بالنســبة النتشــار 
ڤيــروس كورونــا والذي مت 
تصنيــف بعض الدول عالية 
اخلطورة، وبالتالي مت حظر 
الــدول والقائمة تراجع  هذه 
كل ١٠ أيام بدراسة مستفيضة 
ومتأنيــة من قبل الســلطات 
الصحية إلضافة دول أخرى 
أو إلغاء بعض الدول، وكل هذه 
اإلجراءات تعتمد على إجراءات 

الوباء حول العالم.

ودعــا أهــل اخليــر من 
إلى  الكويتيــني واملقيمــني 
دعم هذه احلملــة والتبرع 
لها وذلك من خالل االتصال 
على أرقام اللجنة ١8٠٠٠8٢ 
أو 97٢88٠٤٤ وكذلك التبرع 
عبر املوقع اإللكتروني للجنة 
أو مــن خــالل االســتقطاع 
الشهري بأي مبلغ جتود به 
أنفسهم أو اإليداع بحساب 
اللجنــة ببنك بوبيان حتت 
رقم ٠١١98١٠٠٢3 سائلني اهلل 
تعالى أن يجعله في ميزانكم 
ووالديكم وأن يجعله خيرا 
لكم مما طلعت عليه الشمس 

وغربت.

صالحية اإلقامة، وانه بناء على 
تعليمات السلطات الصحية 
صدرت التعليمات لكل شركات 
الطيــران العاملــة فــي مطار 
الكويت الدولي بحظر الطيران 
التجـــــاري إلى الــدول الـ 3١ 
احملظورة وهي: الهند وإيران 
والصني والبرازيل وكولومبيا 
وأرميــــنيا وبنـــــغالديش 
والفلبني وســورية وإسبانيا 
وسنــــغافورة والبـــــوسنة 
والهرسك وسريالنكا ونيبال 
والعراق واملكسيك وإندونيسيا 
وتشيلي وباكســتان ومصر 
ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا 
ومقدونيا الشمالية ومولدوفا 

شعار »#الدعوة_ مستمرة« 
وحرصت اللجنة من خالل 
حملتها الدعوية على استثمار 
أوقات الفراغ لدي اجلمهور 
ودعوة غير املسلمني للتعرف 
على خالق هذا الكون العظيم 
ومدبر أمره ومصرف أحواله، 
واهتمــت احلملــة بتوعية 
املهتدين اجلدد واملســلمني 
وذلك من خالل زيادة اليقني 
لديهم ومتســكهم باإلميان 
الذي يعد األمل والدافع األكبر 
لهم مبواجهة هــذه األوبئة 
واجلوائــح العامليــة التــي 
يرســلها اهلل تعالى للناس 

ترغيبا وترهيبا.

أكد السماح بدخول الركاب غير الكويتيني ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة األولى مع مواطن

من 22 دولة خالل العشرة األوائل من شهر ذي احلجة

م.سعد العتيبي

عبداهلل الدوسري

بلغ ١٢8 رحلــة، والقادمة ١3١ 
رحلة ليكــون اإلجمالي ٢59 
الرحالت  رحلــة، وجمـــــيع 

األول والــذي يهتم بتعليم 
املهتدي معنى ال اله إال اهلل 
محمد رسول اهلل، والتوحيد 
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الغامن: سمو نائب األمير أكد أن حّل املجلس بيد سمو األمير 
والتعاون البّناء مع احلكومة يجب أن يكون ديدن النواب

سامح عبداحلفيظ

قــال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إن 
ســمو نائب األمير وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد أكــد أن حل مجلس األمــة هو أمر بيد 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
وحده، وأنه ليس هناك ما يســتدعي ذلك في 
الوقت الراهن. وقال الغامن في تصريح صحافي 
مبجلس األمة أمس «باألمس تشرفت بلقاء سمو 
نائب األمير وولي العهد، كاملعتاد في اللقاءات 
البروتوكولية األسبوعية، وحتدث سموه عن 
املشهد السياسي احلالي، واستمعت بإمعان إلى 

توجيهاته السياسية فيما يتعلق باملرحلة».
وأضاف الغامن «كانت توجيهات سمو نائب 
األمير مباشرة وواضحة وقاطعة وقد وجهني 
بأن أنقل إلخواني النواب وللشــعب الكويتي 
ثالث رسائل مباشرة وسأحتدث حرفيا حتى 

يكون النقل دقيقا».
وقــال الغــامن: «ســموه أكــد إميانــه التام 
باملؤسســات الدستورية وبدور مجلس األمة، 

وان هــذا اإلميان والنهج هــو تأكيد على نهج 
سمو أمير البالد حفظه اهللا ورعاه، وهو نهج 

لن يتغير ولن يتبدل».
وأضــاف الغامن: «ســمو نائــب األمير أكد 
أن اســتقرار البلد ومراعاة الظروف اإلقليمية 
والدولية سياسيا واقتصاديا وصحيا، هو واجب 
واســتحقاق، وان مسؤوليته األولى تكمن في 
حتقيق هذا األمر، وانه لن يسمح لهذا االستقرار 
بأن ميس». وقال الغامن: «وتعليقا على املشهد 
السياســي احلالي، ســمو نائب األمير أكد أن 
التعاون البناء مع احلكومة يجب أن يكون ديدن 
النواب في هــذه املرحلة، وأكد أن حل مجلس 
األمة هو أمر بيد سمو أمير البالد وحده، وانه 
ليس هناك ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن». 
وأضاف الغامن «سمو نائب األمير أكد في ذات 
الوقت ان استخدام الرخص الرقابية الدستورية 
تتطلب حصافة وحسا باملســؤولية وتقديرا 

للظروف العصيبة التي منر بها».
وقال الغامن: «أنا بدوري، أكدت لسمو نائب 
األمير، أن أبناءه النواب سيتحملون مسؤولياتهم 

وسيكونون مقدرين للظروف والسياقات التي 
متر بها الكويت ومير به العالم اجمع من أوضاع 

صحية واقتصادية وسياسية استثنائية».
من جهة أخرى، ذكــر الغامن أنه بعد لقائه 
بسمو نائب األمير وولي العهد يوم امس «امس 
االول» اجتمع مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد وناقش معه العديد من 
األمور ومنها األوضاع السياسية احلالية واملشهد 

السياسي احلالي.
وردا على سؤال صحافي عما يثار من البعض 
بأن رئيس احلكومة سيرسل كتاب عدم تعاون، 
قال الغامن «أكد لي سمو رئيس مجلس الوزراء 
بأنه ال جزع من االستجوابات وبأنه سيواجه 
هذه االستجوابات إن قدمت، وأن باب التعاون 
مفتوح علــى مصراعيه مع مجلس األمة وهو 

مستمر في هذا األمر».
وأكد الغامن أن األدوات الدستورية هي حق 
أصيل للنائب يجب أن يستخدمها االستخدام 
السليم ولكن من يراقب ويحاسب هو الناخب 
والشــعب الكويتي. وأوضح الغامن أن املشهد 

الذي نراه حاليا ليس مفاجئا بل متوقعا، مضيفا 
«مررنــا كثيرا مبثل هذه األمور والشــائعات، 
وتذكــرون جميعا منذ بداية املجلس منذ اربع 
سنوات هي نفس اإلشــاعات وأن املجلس لن 
يكمل شهرا أو شهرين واآلن لم يتبق على نهاية 

الفصل التشريعي إال فترة بسيطة».
وقال الغــامن «أمتنى شــخصيا بأن يكون 
تركيزنا على االنتهاء مما لم ننته منه من قوانني 
وتشريعات وأيضا أدوار قد تكون رقابية في 

هذه الفترة الوجيزة املتبقية من املجلس».
واختتم الغامن تصريحه قائال: «نسأل اهللا 
ســبحانه وتعالى أن يشــفي أميرنا ويرجعه 
عاجال مشــافى معافى، ونســأل اهللا سبحانه 
وتعالى االســتقرار للبالد والعباد وأن يحفظ 

أميرنا وولي عهده األمني».
بعــث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن 
ببرقيتــي تهنئة إلى كل مــن رئيس اجلمعية 
الوطنية في جمهورية باكستان اإلسالمية أسد 
قيصر، ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق 

سنجراني مبناسبة ذكرى استقالل بلدهما.

سمو رئيس الوزراء أكد  عدم جزعه من االستجوابات وسيواجهها إن ُقّدمت.. وباب التعاون مفتوح على مصراعيه مع مجلس األمة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

إميان تام باملؤسسات الدستورية وبدور املجلس واستقرار البلد ومراعاة الظروف اإلقليمية والدولية سياسيًا واقتصاديًا وصحيًا واجب واستحقاق

ملشاهدة الڤيديو

«الداخلية والدفاع» ترفض مقترح شطب املشاركني
 في «الفرعيات» من سجالت الناخبني واملرشحني

العدساني يؤكد رفضه معاجلة االختالالت 
وجتاوزات احلكومة من جيوب املواطنني

ماضي الهاجري

الداخلية  رفضــت جلنــة 
والدفــاع فــي اجتماعها أمس 
اقتراحا بتعديل أحكام القانون 
رقم ٣٥/١٩٦٢ بشأن انتخابات 
أعضــاء مجلــس األمــة فيما 
يتعلق بانتخابات الفرعيات.

وأوضــح عضــو اللجنــة 
النائــب ســعدون حمــاد في 
تصريــح مبجلــس األمــة أن 
التعديــل يخص املادة ٤٥ من 

بدر السهيل

النائــب ريــاض  طالــب 
العدساني بإقالة وزير املالية 
براك الشــيتان من منصبه، 
بســبب مــا اعتبــره تراخي 
وإهمال الوزيــر في التعامل 

مع جملة من القضايا.
فــي  العدســاني  وقــال 
تصريــح صحافــي مبجلس 
األمة إن وزير املالية أرســل 
ملجلس األمة في شــهر مايو 
٢٠٢٠، ما يفيد بأنه لن ميس 
الرواتــب، ولكنه بعد شــهر 
واحــد أرســل كتابــا ملجلس 
الوزراء بإجراءات فيها مساس 

بالرواتب واخلصخصة.
العدســاني «ما  وتساءل 
الهدف من أن يرســل الوزير 
ملجلس األمة كتابا ثم يبعث 
بكتاب مغاير ملجلس الوزراء؟» 
مستطردا بالقول «هذا األمر 

نرفضه وسنتصدى له».
وأفــاد بــأن الهــدف مــن 

القانون والتي تنص في فقرتها 
اخلامســة علــى أن «يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال تزيــد على 
خمس سنوات وبغرامة ال تقل 
عن ألفي دينار وال تزيد على 
خمسة أالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من نظم 
أو اشترك في تنظيم انتخابات 
فرعية أو دعا إليها وهي التي 
تتم بصورة غير رسمية قبل 
امليعــاد احملــدد لالنتخابــات 
الختيــار واحــد أو أكثــر بني 

تكليف وزارة املالية بالتنسيق 
مع كافة اجلهــات احلكومية 
الالزمة  التخــاذ اإلجــراءات 
واألدوات القانونية املناسبة 

لإلصالحات االقتصادية.
أن  العدســاني  وبــني 
وزيــر املالية هــو من وضع 
التــي تتضمن  االقتراحــات 
املســاس بالرواتب والدعوم 
ومكتســبات الشــعب ورفع 
األسعار واخلصخصة، مشددا 
في الوقت ذاته على أن سمو 
رئيس مجلس الوزراء يتحمل 
املسؤولية السياسية بعد أن 
قبل بتوجيه وزير املالية هذه 

املخاطبات.
وقــال «أنا الذي كشــفت 
الوثيقة االقتصادية والكتب 
التي نشرت وأنا من يتحمل 
املســؤولية القانونيــة عنها 

وليس املواطنون».
وأكــد العدســاني رفضه 
معاجلة االختالالت والفساد 
وجتــاوزات احلكومــة مــن 

املرشحني وإسقاط العضوية 
في حاله اإلدانة». وأشار إلى 
أن «اللجنة انتهت بعد النقاش 
والتصويت عليه إلى الرفض 
باإلجماع ويبقى النص احلالي 

كما هو عليه».

منصبه، مبينــا أن هذا األمر 
يتحمل املسؤولية عنه رئيس 

الوزراء.
العدســاني على  وشــدد 
أن هــذه القضية لــن تعبر، 
مشــيرا إلــى أن الكثيــر من 
القضايا املالية مت فتحها وأنه 
أوضحهــا بالدليل والبرهان 
واملســتند ومنهــا قضيــة 
الصندوق املاليزي وصندوق 
املوانئ وقضية املدير األسبق 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية 
الذي استباح أموال املؤسسة 
باإلضافة لشــركة االيرباص 
واحلكــم الذي صــدر بحقها 

وورد فيه اسم الكويت.
العدســاني  واختتــم 
تصريحــه بالقــول «كل ذلك 
مت التعاطــي والتعامــل معه 
من قبل وزير املالية بتواضع 
وتــراخ وإهمال وال ميكن أن 
يســتمر هــذا الوزير في ظل 
وجود هذه القضايا اجلسيمة 

والضخمة».

املنتمني لفئة أو طائفة معينة».
وبــني حمــاد أن مقتــرح 
التعديــل ينص علــى أن «كل 
من نظم أو اشترك في تنظيم 
انتخابات فرعية أو دعا إليها 
أو شارك فيها، وهي التي تتم 
بصورة غير رسمية قبل امليعاد 
احملــدد لالنتخابــات الختيار 
واحد أو أكثر بني املنتمني لفئة 
أو طائفــة معينة يســتوجب 
الشطب من سجالت الناخبني 
وشــطب املرشــح من ســجل 

جيــوب املواطنــني، مطالبــا 
رئيــس الــوزراء والــوزراء 
املعنيني باالبتعــاد كليا عن 

جيوب املواطنني.
مــن جانب آخــر، أوضح 
العدساني أنه وجه رسالتني 
واضحتــني لســمو رئيــس 
مجلس الوزراء األولى بوجود 
تضخم في حســابات بعض 
النواب وشــبهة غسل أموال 
لم تتم إحالتها من قبل وحدة 
التحريــات املاليــة للنيابــة 

العامة.
وبني أن الرســالة الثانية 
بشأن تعيينات متت عن طريق 
وزير املاليــة لصالح بعض 
الدولة،  النواب مبؤسســات 
التأمينات،  ومنها مؤسســة 
وهيئة االســتثمار، واإلدارة 

العامة للجمارك.
ورأى العدساني أن تراخي 
الوزير وإهمالــه وإجراءاته 
التعسفية و(كيله مبكيالني)، 
كل ذلك يستوجب إقالته من 

بإجماع أعضائها وأبقت على النص كما هو في القانون احلالي

سعدون حماد

رياض العدساني

االســتجواب الــذي تقدم به 
لوزير املالية، وأيضا الفائدة 
التي حتققت منه، هو تعطيل 
الوثيقة االقتصادية وكشفها 
بعــد أن كان وزير املالية قد 

أنكرها في البداية.
وأوضــح أن قرار مجلس 
الوزراء رقم ٧٢٨ ينص على 

املطيري يسأل عن إجراءات ترقية 
ضباط الصف اجلامعيني إلى «مالزم»

وجه النائب ماجد املطيري سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ أحمد املنصور استفسر فيه 

عن اآلتي:
١- ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص القرار الوزاري 
رقم ٠٠٠/٢٠١٩ واملتضمن ترقية ضباط الصف اجلامعيني إلى 

رتبة مالزم؟ وإذا كانت هناك إجراءات يرجى تزويدي بها.
٢- هل يوجد من ضباط الصف اجلامعيني من اجتاز شروط 
الترقية إلى رتبة مالزم؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 

باألعداد.
٣- ما املوعد املقرر لعقد الدورة بناء على القرار الوزاري ٠٠٠/٢٠١٩ 

ماجد املطيري؟ وهل قامت الوزارة بوضع خطة لقبولهم وإعداد املناهج؟

الشاهني إلصدار قرار باستمرار نظام العمل عن ُبعد بشكل دائم
أســامة  النائــب  تقــدم 
الشــاهني باقتــراح برغبــة 
جاء فيه: ملا كان قرار مجلس 
الوزراء رقــم (٦٩٢) املتخذ 
في اجتماعه رقم (٢٠٢٠/٣٣) 
املنعقــد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٥ 
بشأن اعتماد دليل سياسات 
العودة  وإجراءات وقواعــد 
التدريجية للعمل في اجلهات 
احلكوميــة املقدم من ديوان 
اخلدمة املدنية قد تضمن أنه 
يجب على اجلهات احلكومية 
في املرحلة األولى من العودة 
للعمل أال يزيد عدد العاملني 
في اجلهة احلكومية في اليوم 
الواحد على ٥٠٪ من إجمالي 
عدد العاملني في اجلهة، على 
أن يعمل بقية املوظفني وفقا 
لنظام العمل عن بعد وذلك في 
األيام التي تقرر جهات عملهم 

عدم حضورهم ملقر العمل.

١ - انخفاض تكاليف استهالك 
الكهربــاء واملاء فــي املباني 
احلكومية نظــرا النخفاض 
عدد املوظفني املتواجدين في 

مقار العمل.
٢ - انخفاض تكاليف عقود 
املباني احلكوميــة املؤجرة 
وإمكانية االستغناء عنها أو 
تقليل املساحات املؤجرة بعد 
انخفاض عــدد املوظفني في 

مقار العمل.
٣ - انخفاض تكاليف عقود 
إنشــاء وصيانة وتوســعة 
املبانــي احلكوميــة نظــرا 
النخفاض عدد املوظفني في 

مقار العمل.
تكاليــف  انخفــاض   -  ٤
عقود (التنظيف، احلراسة، 
املراســلني، الضيافة) نظرا 
النخفاض عدد املوظفني في 
مقار العمل وعدم احلاجة إلى 

امليزانيــة الالزمة لصيانتها 
وتوسعتها.

آالثــار اإليجابية  ثانيــا: 
لنظــام «العمل عن بعد» في 

تطوير العمل احلكومي:
١ - زيادة إنتاجية املوظفني، 
نظرا لتركيز نظام «العمل عن 
بعد» في تقييم أداء املوظفني 
على إنتاجية املوظف بشكل 
كبيــر جدا بدال مــن تركيزه 
على محاســبة املوظف على 
حضوره اليومي ملقر العمل.
٢ - ســرعة إجنــاز األعمال 
احلكوميــة وتقليــل الوقت 
املستغرق في إجناز املعامالت 
نظرا العتمــاد نظام «العمل 
عــن بعد» بشــكل كبير جدا 
على تكنولوجيا املعلومات 

والتراسل اإللكتروني.
الكبيــر  االنخفــاض   -  ٣
إلجمالــي إجــازات املوظفني 

قرارا باستمرار العمل بنظام 
العمل عن بعد بشــكل دائم 
في جميع اجلهات احلكومية، 
على أال يزيد عدد العاملني في 
اجلهــة احلكومية في اليوم 
الواحد على ٥٠٪ من إجمالي 
عدد العاملني في اجلهة، على 
أن تنخفض هذه النسبة كلما 
زادت قدرة اجلهات احلكومية 
في أداء أعمالها عن بعد، مع 
تكليف اجلهــات التالية مبا 

يلي:
- تكليــف مجلــس اخلدمة 
املدنية بإصدار قرارات جديدة 
بشأن قواعد الدوام الرسمي 
وقواعد تقييم أداء العاملني 
للتوافق مع نظام العمل عن 

بعد.
- تكليــف اجلهــاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات بتقدمي 
الدعم الفني والتقني للجهات 

املراسلني بعد استخدام أنظمة 
التراسل اإللكتروني.

٥ - انخفاض تكاليف عقود 
شراء وصيانة وتوريد األثاث 
واملكاتب والقرطاسية، نظرا 
النخفاض عدد املوظفني في 

مقار العمل.
٦ - انخفاض تكاليف عقود 
شراء وتركيب وصيانة أجهزة 
البصمة ومكائــن التصوير 
واألحبــار واألوراق، نظــرا 
النخفاض احلاجــة لها بعد 
انتقال املوظفــني إلى العمل 

عن بعد.
االزدحــام  انخفــاض   - ٧
املــروري وتكاليــف عقــود 
صيانــة وتوســعة الطرق، 
نظرا النخفاض عدد املركبات 
بعــد تطبيق نظــام «العمل 
عــن بعــد»، وبالتالي تقليل 
الطرق وانخفاض  استهالك 

(وخاصة اإلجازات املرضية) 
نظــرا لعدم حاجــة املوظف 
لطلــب إجــازة للتغيب عن 

مقر العمل.
٤ - ارتفاع الروح املعنوية 
والنفسية لبعض املوظفني 
غير القادرين على احلضور 
اليومي إلى مقر العمل، وذلك 
بسبب ظروفهم الصحية أو 

االجتماعية أو األسرية.
٥ - يوفــر نظــام «العمــل 
عن بعــد» احلماية الصحية 
للموظفني، وذلــك بتحقيق 
التباعــد االجتماعــي عنــد 
انتشــار األوبئة واألمراض، 
كما نشــهده حاليا بانتشار 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 

املستجد (كوفيد ١٩).
ونص االقتــراح على ما 

يلي: 
«إصــدار مجلس الوزراء 

للحكوميــة مبــا ميكنها من 
اإلســراع في تطوير نظمها 
اإلدارية ألداء أعمالها عن بعد.

على أن يتم استثناء بعض 
الوظائف ذات طبيعة العمل 
اخلاصــة مــن تطبيق نظام 
العمل عن بعد مثل (الوظائف 

الصحية واألمنية)».

ال يزيد عدد العاملني في اجلهة احلكومية في اليوم الواحد على ٥٠٪ .. وينتج عنه انخفاض تكاليف استهالك الكهرباء واملاء وعقود املباني والصيانة

أسامة الشاهني

وملــا كان تطبيــق نظام 
العمل عن بعد بشكل موسع 
ودائم في اجلهات احلكومية 
يحقق العديد من اإليجابيات 

منها:
أوال: اآلثار اإليجابية في 
تطبيق نظام «العمل عن بعد» 

على ميزانية الدولة:

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

الهرشاني يشيد بالرسائل األميرية الـ ٣
حمــد  النائــب  أشــاد 
الهرشاني برسائل سمو نائب 
األمير وولي العهد األمني التي 
نقلهــا رئيس مجلــس األمة 
مــرزوق الغامن التــي أكدت 
البالد  على أهمية اســتقرار 
ومراعاة الظروف االقتصادية 
والسياســية والصحية فهذا 

واجب وطني.
حمــد  النائــب  وقــال 
الهرشــاني، فــي تصريــح 
صحافي: ندعو اهللا عز وجل 
ان يشفي والدنا واميرنا وقائد 

مسيرتنا صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد من العارض الصحي وان يعود إلينا في 
أقرب وقت ويدميه ذخرا وسندا للكويت وأهلها.

ومتنــى من اإلخوة الزمالء النواب تأجيل 
االستجوابات حلني استقرار الوضع اإلقليمي 
باملنطقة السياسي والصحي، كما طالب اجلميع 
بااللتفاف والتوحد خلف ســمو نائب األمير 
وولي العهد األمني الشيخ نواف األحمد وااللتزام 
بالرسائل الواردة والبعد عن املصالح الشخصية 

واحلرص على املصلحة العامة للبالد.
وأكد النائب حمد الهرشاني أن اهم عنصر 
في الوقت احلالي هو االستقرار، ويجب احلفاظ 
على هذه النعمة ونشــكر اهللا على اخليرات، 
ونبتعد عن التراشق واإلساءات واالستجوابات 
الوهمية والالأخالقية والصراعات التي نحن 
في غنــى عنها وان تســتخدم الدميوقراطية 
بالطريقة الصحيحــة وليس طريقة الهجوم 
على رموز النظام من أجل التكسب والبطوالت 
الوهميــة التي تنعكس على اســتقرار البالد 
وامنها، والتي ترفضها أغلبية الشعب الكويتي، 

ولألسف هناك بعض النواب 
أصبح دورهم التخريب وليس 
النمو والتنمية والعمل على 
التشهير وترهيب النواب (ان 
لم تكن معي فسأســيء لك) 
من أجل مصاحلهم وأهدافهم 

الشخصية ومن ورائهم.
النائــب حمــد  وأضــاف 
الهرشــاني انــه يجــب على 
النظر للمستقبل  الكويتيني 
وحتمل املســؤولية ونكون 
صف واحدا حكومة ومجلس 
وشــعب للحفاظ على بلدنا 
وامنها واستقرارها ووجدها ومستقبلها ضد 
أي مطامع خارجية وتوخي احليطة واحلذر من 
التهديدات والتدخالت التي تواجه بعض الدول 
العربية التي ليست بعيدة عنا وان يكون ما 
يحدث في الدول املجاورة مثل العراق وسورية 
واليمن وليبيا ولبنان عبرة لنا للحفاظ على 

بلدنا من أي شر.
ومتنــى أن ينتبه اجلميع إلى احلســابات 
املشــبوهة والوهميــة التي تطعــن في الذمم 
واألعــراض التي تــدار من الداخــل واخلارج 
إلحداث انقســام في املجتمع، واجلميع يعلم 
من وراء هذه احلسابات املعروفة وعلى األجهزة 
املختصة أن تتحمل مسؤولياتها واحلفاظ على 
أمــن الكويت، ويجب االلتفــاف خلف القيادة 
السياسية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو نائب األمير وولي العهد األمني 
الشــيخ نواف األحمد ملواجهة هذه الظروف، 
ونسأل اهللا يدمي علينا النعم واخليرات وأن 
يحفــظ الكويــت من كل مكــروه ويدمي نعمة 

االستقرار والسالم.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

حمد الهرشاني
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سالم عليكم..
وردوا السالم!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

«كورونا» والتنمية 
الشاملة املستدامة

ألم وأمل

د.هند الشومر

منذ بدء جائحة كورونا والسلطات الصحية تقرر لنا 
اخلطط الشاملة للحظر اجلزئي والكلي، وذلك حفاظا على 
أرواحنا واحلد من ازدياد أعداد املرضى وسالمة اجلميع 

ملن يسكن في الكويت.
ال نريد اخلوض في النواحي االقتصادية، ولكن سنركز 
على النواحي االجتماعية واألمنية في البالد وتأثيرها على 

العائلة بشكل عام.
بكل صراحة وبعيدا عن املثاليات ولرب ضارة نافعة، 
لندخل قليال ونتشعب من الناحية االجتماعية وأثرها على 

األسرة بشكل خاص في الكويت.
نرى أننا قد تعرفنا على االســرة من جديد وذلك من 
خالل الرابط االســري احملكوم علينا قسريا في احلظر 

اجلزئي أو الكلي مقارنة بالفترة ما قبل جائحة كورونا.
واألهم في ذلك قمنا نتحاور مع أبنائنا لفترات طويلة 
وكذلك شــعر األبناء باألمان أكثر لتواجد اآلباء واألمهات 
معهم وأيضا عدم خروج األبناء والتسكع في الشوارع الى 
أماكن ال نعلم الى أين، ما زاد الطمأنينة في قلوب األبوين 

وساعد على انخفاض املشاكل األسرية.
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الطالق وساعد في 
ذلك كثرة احلوارات اإليجابية وعدم تأثير املشاغل اخلارجية 

على العالقات الزوجية.
واألجمل في ذلك، أننا قمنا باللعب مع أوالدنا بألعاب 
لم يسع لنا الوقت في السابق، كلعبة البليارد «كيرم» أو 
الدامة والدومنة ولعب الورق والباليستيشن وغيرها من 
األلعاب بروح رياضية وبتشجيع وبطوالت أسرية حتت 

غطاء احلظر اجلميل.
وهذه كلها لم تكن متواجدة ســابقا النشغالنا بأوقات 
خارج املنزل، وكنا نقضيها بهدف أو من غير هدف، ما نتج 
عن ذلك ضياع األبناء بانشغال اآلباء واألمهات لوجودنا 

خارج النطاق األسري.
أما من الناحية األمنية، فقد انخفضت نســبة ارتكاب 
اجلرائم الى حد كبير خالل فترة احلظر كالسرقات واحلوادث 
والقتل واملخدرات واملشاجرات والفساد االداري والنصب 

واالحتيال وجرائم العنف االسري.
كما سنحت الفرصة لوزارة األشغال استكمال واصالح 
الطرق وأعمال الصرف الصحي من خالل سرعة اإلجناز 
فيها واستغالل ظروف احلظر الكلي واجلزئي متسارعني 

مع الزمن.
ماذا لو استمرت احلكومة باإلبقاء على مواعيد احلظر 

من الساعة التاسعة مساء الى نهاية عام ٢٠٢٠؟
من يوافقني الرأي؟

إن ما تشهده الســاحة احمللية لدينا رغم كل ما يثور 
حولنــا في العالم من أزمات يبعث باحلزن على ما آل إليه 
الوضع لدينا، فعلى الرغم من عدم انخفاض حاالت اإلصابة 
بالكورونا، وعلى الرغم من اســتمرار احلظر برزت على 
الساحة قضايا كنا نتمنى لو مت تأجيلها إلى أن نعرف على 
األقل مصيرنا إالم سيؤول إليه، لكن مع األسف املشاحنات 
والقضايا التي تثار على الرغم من كل األوضاع النفسية 
والصحية السيئة التي نشهدها زادت من تعقيد احلياة بنظر 
الكثير منا، وكنا نتمنى لو مت تأجيل العديد من القضايا التي 
متت إثارتها إلى ما بعد أزمة كورونا أو على األقل لو متت 

معاجلتها بهدوء بعيدا عن اللغط اإلعالمي الذي نشهده.
وقد تكون أبرز القضايا التي سببت الكثير من القلق 
للمواطنني هي الوثيقة االقتصادية التي قدمها وزير املالية 
ملجلس الوزراء والتي ســببت الكثير من االســتياء بني 
األوساط السياسية واالجتماعية، أي نعم انه أسفر عنها 
استجواب وجلسة طرح ثقة، لكن كنا نتمنى لو متت هذه 
الوثيقة حبيسة األدراج ولم تظهر الى العيان لعدة أسباب: 
أولها: انها وثيقة غير قانونية، فهي قدمت اقتراحات بإلغاء 
امتيازات خاصة باملوظفــني العمومني كفلها لهم القانون 
اإلداري عـــليه فإنه ال يجوز وفقــا للقانون حرمان أي 
موظف من حقوقه القانونية كالعالوات والترقيات وغيرها 
وإن كان هنــاك تعديل وحرمان املوظف من هذه احلقوق 
فالبد أن يصدر بقانون ويوافق عليه مجلس األمة أو أن 
يصدر مرســوم بقانون، فاحلقوق املكتسبة بالقانون ال 

تلغى إال بقانون.
ثانيا: انها وثيقة غير مقبولة حتى على الصعيد احلكومي 
ألنها حتمل نهجا جديدا منذ أن تأسست أولى احلكومات 
الكويتية حتى يومنا هذا لم نشــهد مثل هذا التوجه في 
تخفيض رواتب أو امتيازات أو حقوق املوظفني، وهذا عرف 
انتهجته احلكومة الكويتية وليس من املعقول أن تخالفه 
اآلن، وألننا نثق متاما بأن مثل هذه الوثيقة لم تكن لتطبقها 
احلكومــة ألنها لم تعتد االنتقاص أو اإلضرار مبواطنيها 
لذا كان من املجدي عدم نشــر أفكار من املؤكد انها حتى 
لو حملت موافقة فهي حملتها من قبل احلكومة كصورة 
مبدئية قابلة للتعديل دون أن تخالف احلكومة فيها القانون.
ثالثا: إن وزارة املالية بهذه الوثيقة قد تنحت عن الدور 
الذي طلب منها في األســاس بتقــدمي اقتراحات وحلول 
ملعاجلة العجز في املوازنة العامة نتيجة انخفاض أســعار 
البترول والذي كان يهدف في األساس للوصول الى آلية 
الدين العام الذي كنا قد أشــرنا أنــه من احملبذ لو تقوم 
الدولة من خالله باللجوء للصكوك عوضا عن الســندات 
لتالشي عقبات الفوائد إال أن الوثيقة مع األسف كان بها 
قصور كبير في رسم خطوط واضحة واقتراحات تعالج 
احلكومة من خاللها أزمتها املالية، ونتيجة هذا القصور كان 
احلل بنظر وزارة املالية في تخفيض األجور واالمتيازات.
في البداية لم نعر اهتماما ملثل هذه الوثيقة ألنها غير 
قانونية كما متت اإلشارة إليه مسبقا، فأي حق مكتسب 
كان البد في حال إلغائــه ان يلغى بقانون، وهو حتى لو 
تقدمت وزارة املاليــة بقانون فلن تلقى اإلقبال واملوافقة 
عليه، لذا لم يكن من املجدي إثارة القلق في نفوس املواطنني 
وإثقال كاهلهم بهموم في مثل هذه األوضاع التي نعيشها.
بالنســبة إلي أنا أثق متاما بحكومتنا وأنا أعي وأدرك 
أنها أبدا لم ولن تفكر في اإلضرار مبواطنيها أو االنتقاص 
من حقوقهم، لذا لم تقلقني شــخصيا، لكن ال احد ينكر 
أنها أقلقت الكثيــر في املجتمع ألن الفكرة مرفوضة من 
األساس فمعاجلة اقتصاد الدول ال يتم من جيوب مواطنيها 
مع كل هذا الغالء الذي يشــهده العالم، وفي ظل ارتفاع 
األســعار املواطن راتبه بالكاد يكفيه حتى نأتي ونقول له 

سننتقص من حقوقك.
وزير املالية نعم أخطأ بتقدمي مثل هذه الوثيقة واملصادقة 
عليها من قبل احلكومة دون التريث والتدقيق في محتواها، 
حتى نشرها لإلعالم كان خطأ بحق املواطن الكويتي، لذا 
ما نأمله حقيقة هو أن تتم مراجعة اخلطاب اإلعالمي املوجه 
للجمهور من خالل سياسة بث األمل في نفوس املواطنني 

والتوقف عن ترويعهم.

أنشودة تراثية دينية، اجتماعية، إنسانية، 
لها معان هادفة للسابق من القرون واألزمان 
تتواصل لزماننا احلالي بهدوء واطمئنان 

مختصر كلماتها التالي:
- (سالم سالم، ســالم عليكم وردوا 
الســالم، على بير زمزم، نصبنا اخليام، 
وش حتــت اخليام؟! رجال كرام، قدوتهم 
محمد گ، إلى آخر األنشودة بتفاصيلها 

عبر (قوقل للمزيد ملن يريد مشكورا!).
- هدفنا مــن اختيار نبــرة املاضي 
البسيط املتواضع تقليل نبرة صخب عاملنا 
احلاضر بكل مواقعه دنيا ودين! وتوضيح 
ســؤالنا إلى أين نحن تابعني أو متبوعني 
ملا يرســمه لنا اآلخرون خــارج حدودنا 
وبغفلــة نحن لهم تابعني ومتوجهني حتى 
مبواسمنا الدينية والصحية، والسياسية، 
والسياحية، وغيرها للخارج مندفعني! مثال 
لذلك جتربتنا البرملانية، وفق دســتورنا 
طوق النجاة لشتى مناحي احلياة وحفظ 
كرامة مواطنيها ووافديها املخلصني، لكن 
للوقت باســتجوابات عبثية،  هناك هدر 
رخيصة، ملصالح وقتية مذمومة تهدم وال 
تعمر تهبط وتدمر جهود مرصودة لكوارث 
معدودة! يتابعها وعي الناس! وجترح كل 
إحساس وضمير ال يهان، وال بينداس باسم 
حقوق االســتجوابات املمجوجة، العبثية 
لســوء مقاصدها وأحقاد النية! املزروعة 
ما بني الســلطتني هدرا للوقت واملجهود 
املعني بالصالح العام ومستقبل األنام جيال 
بعد جيل بحجة تسجيل مواقف تاريخية 
نواياها مخفية ال تعني سالم بسالم! لكنها 
مرفقة بكثرة الصراخ البطالي! ما له أول 
وال تالي! إجنازاتكم فيه محدودة! وأالعيبها 
مرصودة يا نواب الوقت الضايع والطرح 

املايع! وحتاسبكم معاه قريب!
يا فرســان الغمة لبعض شرائح األمة 
احترموا تاريخها، فالزمن ال يرحم عساكم 
من عواده بعزمية صادقــه وإرادة مثلها 
فالذيب اليزال باجلليب مع ذكرى عدوان 
البعث العابث بكل اجليران وبهدلة كيانها 
ونحن أقرب للتاريخ املؤلم (٨/٢)- ١٩٩٠م.

هل برامج التنمية الشاملة املستدامة 
مازالت قائمة؟

عندما عصف ڤيروس كورونا املستجد 
بالعالم منذ شهر يناير املاضي وحولت 
إلى احتواء  اهتماماتها ومواردها  الدول 
هذا الڤيروس سواء باخلطط الوقائية أو 
العالجيــة، وعندما كان االهتمام بأعداد 
ومعدالت الوفيات واإلصابة به هو الشغل 
الشاغل للدول املختلفة، وعندما أغلقت 
املطارات واجلامعات واملدارس واألسواق، 
فقد أوقفت عجلة التنمية واالقتصاد في 
جميع الدول بال استثناء وأصبح االهتمام 
باكتشاف التطعيم الواقي من كورونا أو 
األدوية الناجعة أو إجراء التجارب السريرية 

أولوية قصوى.
وقد تراجعت، بل واختفت، األحاديث 
عن أهداف وغايات التنمية املستدامة والتي 
كانت أجندة البشرية قبل كورونا مباشرة 
وكانت أمل الدول الفقيرة والدول امليسورة 
لتحقيق التنمية العاملية وفقا خلطط علمية 
اعتمدها قادة ورؤساء دول العالم في قمة 
عاملية حتت مظلــة األمم املتحدة، ولكن 
انشغال العالم بكورونا املستجد أدى إلى 
تواري احلديث عــن األهداف والغايات 
العاملية للتنمية املستدامة وما حتمله من 
آمال والتزامات، وهــو ما يتطلب إعادة 
االهتمــام بها ومبا حتقق على صعيدها 
وإعادة وضع وترتيب اخلطط واألولويات 
للنهوض من عثرة املسيرة ومن تداعيات 
كورونا املســتجد على التنمية الشاملة 
املستدامة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو 
صحيا أو تعليميا وعلى مراكز البحوث 
أن تنشط وتنشر بشفافية  والدراسات 
كاملة األرقام واملؤشرات املوضحة لتأثيرات 
كورونا املســتجد على مسيرة التنمية 

الشاملة وتراجع مؤشراتها.
وهذه مسؤولية األجهزة املسؤولة عن 
التخطيط والتنميــة والتي تقع الصحة 
مبنزلة القلب منها. والسؤال الذي يطرح 
نفســه هو هل األهداف العاملية للتنمية 
املســتدامة كانت تفتقد الصالبة وكانت 
هشة؟ أم أن كورونا املستجد كان أكبر 
من أي توقعات أو تخطيط؟ أو أن اخلطط 

لم تكن جاهزة بصورة متكاملة؟
ومهمــا كان األمر، فإن عودة احلياة 
والروح إلى األهــداف والغايات العاملية 
وإعــادة احليوية إلى مســيرة التنمية 
املســتدامة تعتبر أولوية مهمة وال تقبل 
التأجيل بسبب كورونا وتداعياته والتي 
عصفت باألهداف خاصة بالهدف الثالث 

املتعلق بالصحة.

وزورا بعد سقوط األقنعة.
وكما هو معروف يقع الفاسدون 
في الصفوف اخللفية، أما أدواتهم 
فإننا جندهم في خط الدفاع األول، 
إال أنهم وحلسن احلظ محاربون 
أمام  جبناء استســلموا بسرعة 
مكافحة الفساد التي قام بها شرفاء 
الكويت فأرشدوهم إلى زعمائهم.
وهنا بدأت الضجة اإلعالمية 
في مواقــع التواصل االجتماعي 
والتزال مستمرة، وبنظري فإنني 
أرى ذلك أمرا صحيا بامتياز ويدل 
داللة واضحة على رفض الشعب 
لهذا الفساد الذي وإن مت السكوت 
عنه فإنه بنهاية املطاف قد يحول 
الكويت إلى لبنان الثانية، التي وقع 

ضحيتها مرفأ بيروت.

بعضهم للنيابة والقضاء بســبب 
تضخم حساباتهم ألن ما بني على 

باطل فهو باطل.
ومع ذلك الكثير من املرشحني 
لم يتعظــوا ومــا زالوا  اليــوم 
يســتخدمون هــذه األســاليب 
ويتفاخرون بها واالنتخابات القادمة 
تنافســا كبيرا، وبعض  ستشهد 
املرشحني سيرفعون أسعار الشراء 
وتوزيع احلقائب النسائية والساعات 
والهدايا، وستكون املغريات كبيرة، 
ومهما نبهنــا وحذرنا وهذه من 
جتربة ســنوات طويلة من خالل 
املقــاالت وغيرها إال أنك لن جتد 
أذانا صاغية ألن هناك الكثير ليس 
بالكرامة وهناك  عندهم إحساس 
السن من اجلنسني  بعض صغار 
يغريهم املال وليست عندهم خبرة 
ويجهلون اآلثار السلبية ملا اقترفوه.

نتمنى على اجلميع أن يبتعد عن 
هؤالء املرشحني ويخاف من غضب 
اهللا عليه وتشويهه لسمعته، وان 
يضع مصلحة الكويت ومستقبلها 

ومستقبل أبنائه أمام عينه.

الزيادة في الغــالء الذي أصاب 
أغلب املنتجات باإلضافة إلى الكثير 
من اخلدمات امللحة مثل صيانة 
السيارة وأجهزة التكييف. املقلق 
فــي املوضوع أنه إذا كانت هذه 
حالة املواطن في ظل وقف أقساط 
القروض فماذا سيكون وضعه إذا 
رجعت تلك األقســاط بعد شهر 
واحد. ســيتم طحنه وستظهر 
الكثير من حاالت اإلعسار املالي 
للعديد من املواطنني فالذي لم يكفه 
راتب كورونــا الكامل فبالتأكيد 
لن يكفيه راتب ما بعد الكورونا 

املستقطع منه ٤٠٪.
نقطة أخيــرة: احلل املؤقت 
هو تأييد اقتراح النائب الفاضل 
د.محمــد هــادي احلــــويلة 
القـــــاضي بتمديــد وقــف 
االستقطاعات ٦ أشهر أخرى..

احلل الدائم عند وزير املالية والبنك 
املركزي.

«مكتبة الطالب» مبقابل.
واقع التعليم في الكويت يحتاج 
إلى وقفــة جادة، ودعونا ال نعيد 
ترديد مجرد كلمات أكل عليها الدهر 
وشرب تطالب بتغيير املناهج أو 
حتويلها ملناهج إلكترونية أو غير 
ذلك، ما نحتاج إليه هو أن يعيد رسم 
سياسات التعلم وخبراء التخطيط 
التربوي فــي الكويت النظر في 
األساليب التي تسيّر نظام التعليم 
احلاضر، وأن يستشرفوا خصائص 
نظام تعليم مبتكر، يؤهل اجليل 
القادم للتعلم الذاتي املستمر، الذي 
طاملا أوصت به املؤمترات العاملية، 
ويؤدي إلى اكتساب مهارات تعلم 

العصر احلديث.
هذا ما يحتاج إليه أبناؤنا في 
املستقبل القريب لكي يظهروا ما 
لديهم من إبداعات وأفكار من شأنها 
أن حتقق طموحاتهم وتطلعاتهم، 
وتســاهم في نهضــة وعلو هذا 
الوطن احلبيــب، والفرصة اآلن 
ســانحة متاما، فعلينا أن نستغل 
أزمة ڤيروس كورونا وأثرها على 
التعليمية كفرصة إلعادة  العملية 
رسم سياسات التعليم، فقد حان 

الوقت.

تغيرت لدى الكثير من الناس الذين 
كانوا يعتقدون أن الكويت معصومة 
من الفساد كما يسّوق لها الفاسدون 
عندما كانوا يعتقدون أنهم أقوياء 
ومستورون، إال أن ذلك كان وهما 

لم يدفعوا هذه األموال إال من أجل 
أن يضاعفوهــا «دبالت» من مال 
أهل الكويت من خالل املناقصات 
واالتفاقات املشبوهة وآخر همهم 
مصلحة الوطــن واملواطن، ألنهم 
لم ينجحوا بشرف وكرامة وأمانة، 
وإمنا جنحوا باألســاليب الدنيئة 
واحملرمة التي ساعدهم فيها بعض 
البشر من ضعاف النفوس، وهؤالء 
النواب معروفون عند جميع الناس 
ونهايتهم في الســنوات األخيرة 
كانت تعيســة بعد أن متت إحالة 

االستهالكية والغذائية.
أعتذر عن هذه املقدمة الطويلة 
لكنها وسيلتي لإلجابة عن سؤال 
عنوان املقالة، فاحلكومة مشكورة 
أجلت استقطاع أقساط القروض 
على املواطنني والتي تشكل ٤٠٪ 
من راتبه مما ترتب عليه زيادة 
للســتة  املواطنني ٤٠٪  مدخول 
أشهر السابقة. فقد تبخرت تلك 

للتعلم ملختلف الشرائح واألعمار 
دون اشتراطات معقدة.

وعلى مستوى الكويت، جند أن 
بعض املؤسسات بدأت في تطبيق 
جزء من هذا النظام التعليمي، عبر 
تكليف الطلبــة بأداء مهام معينة 
أو مشــاريع في مجاالت بعينها، 
إال أنهــم مازالــوا بعيدين كثيرا 
عن «التعلم الذاتي»، الذي يتطلب 
توفير منظومة متكاملة تستطيع 
املطلوب،  بالشكل  أهدافه  حتقيق 
ومن ثم احلصول على املخرجات 
الســليمة، وليس مجرد مشروع 
يقوم به الطالب، يلجأ البعض إلى 
نقله مــن اإلنترنت أو تنفيذه في 

وعليه وجد جمهور الشعب أن 
أزمة كورونا كشــفت عن فساد 
عميق ال تستطيع أن حتمله قوافل 

اإلبل. 
املفاهيم  أن  إلى ذلــك  أضف 

الذمم بالرشــوة التي لعن رسول 
اهللا ژ من يقدمها ومن يستلمها 

والوسيط بينهما.
وصل شراء الصوت حينها إلى 
آالف الدنانير واستمر حتى يومنا، 
وهذا مــا جعل الكثيرين يتخلون 
عن كرامتهم ويسيئون ألنفسهم 
وألوالدهــم ولعوائلهم من خالل 
تسجيل أسمائهم في كشوف العار 
والهوان التي ستبقى سبة وإدانة لهم 
في حياتهم ومماتهم، ألنهم باعوا 
ضمائرهم وباعوا وطنهم ألشخاص 

سنة الكورونا هذه أن هذا الرقم 
الصغير على أعلى يسار فاتورة 
اجلمعية أصابــه بعض اجلنون 
وحلت مكانه أرقام غريبة (تخرع). 
حتى ان مشوارا واحد للجمعية 
تصدمك فاتورة بـ ٨٠ دينارا ملاجلة 
أسبوع واحد، وهو ما صدم الكثير 
من املواطنني واملقيمني. والسبب 
ارتفاع أســعار جميع املنتجات 

السمات  املسؤوليات وغيرها من 
اإليجابية التي تتشــكل تدريجيا 
خالل رحلــة بحــث املتعلم عن 
املعلومة، والتي قد تصادفه خالل 
هذه الرحلة مجموعة من الصعوبات 
التي تتطلب التفكير والتأني والبحث 

عن احللول املباشرة واملبتكرة.
كمــا يتمتع هــذا النظام من 
التعليم مبجموعــة من املميزات 
غير املتوافرة فــي نظام التعليم 
التقليدي، أبرزها أنه يراعي الفروق 
الفردية بني املتعلمني، إتاحة الفرصة 
الستخدام أساليب وأنشطة جديدة، 
وإعطاء حرية اختيار الوقت املناسب 
الفرصة  إتاحة  للتعلم، فضال عن 

في كثير مــن األحيان يرى 
القانونية  أن األمور غير  البعض 
ميكن أن تســير وفقا للمصلحة 
الشخصية التي يسير بها من يعتقد 
أنه لن يدان بأي تهمه أو انه فوق 
القانون، إال أن ما حدث من فحش 
في ذنب الفساد املالي واإلداري أثار 
حفيظة الرد املعاكس على املتورطني 
بالفساد ألن هذه اجلرائم باتت تهدد 
األمن املالي في الكويت، خصوصا 
االئتماني  التصنيــف  من خالل 
وسمعة الكويت الدولية، لذلك البد 
من اإلجراءات اجلزائية والوقائية 
التي تضمن االستقرار بعد هذه 
العاصفة القوية التي تساقط فيها 
الفاسدون كتساقط أوراق األشجار 

في اخلريف.

لم يتبق الكثير على االنتخابات 
القادمة ملجلس األمة، والعديد من 
الترشح  أعلنوا نيتهم  األشخاص 
منذ فترة طويلة، رمبا ان الوضع 
مختلف هذه املرة بســبب جائحة 
كورونا وما تبعها من اشتراطات 
صحية وتباعــد اجتماعي، ما أثر 
كثيرا على التقاء املرشحني بناخبيهم 
وقواعدهم في الدائرة، وهذا بالطبع 
سيكون في صالح النواب احلاليني.
إذا حتدثنا عن ظاهرة شــراء 
األصوات فإنها قدمية بقدم تأسيس 
املجلس في ستينيات القرن املاضي 
والكثير من النواب وصلوا للمجلس 
عن طريقها منهــم من توفاه اهللا 
ومنهم من يعيش حتى يومنا هذا، 
لكن بعد حترير الكويت من براثن 
الغزو العراقي واإلعالن عن عودة 
احليــاة البرملانية بعد حل مجلس 
األمة فــي الثمانينيــات وتعليق 
الدستور على مدى ٦ أعوام، كان 
هناك إقبال كبير ودخل الكثير ممن 
ميلكون املال في السباق وأساؤوا 
للعملية االنتخابية من خالل شراء 

يوجد رقــم صغير في أعلى 
يسار فاتورة اجلمعية يبني حجم 
مشترياتك من اجلمعية منذ بداية 
شــهر نوفمبر. كل سنة تقوم 
اجلمعيات التعاونية بتصفير هذا 
الرقم فــي ٣٠ أكتوبر لكي يبدأ 
من جديد من ١ نوفمبر ليحسب 
مشترياتك إلى ٣٠/١٠ من السنة 
القادمة. وغالبا متوسط هذا الرقم 
شــهريا من ١٠٠ إلى ٢٠٠ دينار 
حسب عدد أفراد العائلة ويصل 
في بعض األحيان الى ٤٠٠ دينار 
إذا  الكبيرة. فمثال  العائالت  في 
كان معدل إنفاقك الشــهري في 
اجلمعية ٢٠٠ دينار فإن هذا الرقم 
سيكون في شــهر أبريل ١٠٠٠ 
دينار تقريبا قيمة مشترياتك من 
شهر ١١ إلى شهر ٤. يعني أغلب 
الناس متعودون على أرقام ثابتة 
لكل شهر من السنة تعكس قيمة 
مشترياتهم. لكن الذي حصل في 

كشفت لنا أزمة ڤيروس كورونا 
العديــد من النقاط التي كنا نغفل 
عنها، وفي مختلف املجاالت، من 
أبرزها ما ظهر في اجلانب املتعلق 
بالتعليــم مبختلف مســتوياته، 
فلألسف اكتشفنا أننا متمسكون 
بشدة بنظام التعليم التقليدي، الذي 
يعتمد احلفظ والتلقني من الكتاب 
الورقي، واحلضور والغياب، وغير 
ذلك من الوســائل املتبعة في هذا 

النظام الذي حان الوقت تغيرها.
منذ نهاية القرن املاضي تقريبا 
بدأ العالم في التخلي عن التعليم 
التقليدي، واستبداله بنظام جديد 
التفاعل واملشــاركة  يعتمد على 
اجلــادة من املتعلمــني باختالف 
مســتوياتهم، وصوال إلى التعلم 
الذاتي، وهو أن يكون الشــخص 
املعلومات  قادرا على أن يكتسب 
واملهارات بنفســه من خالل عدة 

طرق مختلفة.
وقد أجمع اخلبــراء على أن 
الذاتــي يضيف مميزات  التعلم 
عديدة للشخص، ليس على مستوى 
املهارات،  التعليم فقط واكتساب 
وإمنا فيما يتعلق بتكوين الشخصية 
والقدرة على اتخاذ القرارات وحتمل 

للود قضية..
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engmahrasheed@gmail.comمحمود علي رشيد

القانون ال ُيلغى إال بقانون
أو مرسوم بقانون

عزة الغامدي

كلمات

شراء األصوات

zaben٩٠٠@hotmail.comزبن حمد البذال

في الصميم

في زمن «كورونا» 
املواطن زاد دخله 

٤٠٪ وين راح؟
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

رؤية قلم

التعليم..
حان الوقت 
لوقفة جادة

Ghadeer.r.alabdali@gmail.comغدير العبدلي

جوهر احلديث

بدأت 
الضّجة الصحية

مفرح النومس العنزي
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إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

«اجلنح» تبرئ عصابة اتهمت بالنصب
على صيدليات بكمامات ومعقمات وقفازات

برأت محكمة اجلنح خمســة أشخاص 
اتهموا بتشكيل عصابة نصب واحتيال على 
الصيدليات وقت احلظر الكلي بشراء كمامات 
قيمتها ٧٠ ألف دينار بشيكات بال رصيد ثم 

بيعها على آخرين بسعر زهيد.
وكان االدعاء العام قد أسند إلى املتهمني 
أنهم وبتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٠ بدائرة اختصاص 
مخفر شرطة الساملية، دلسوا على املجني 
عليه بائع الصيدلية بقصد إيقاعه في الغلط 
حلمله على تسليم مال بحيازته باستعمال طرق 
احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع 
كاذب. كما أنهم أحدثوا األمل بحصول ربح 
وهمي وهو استثمار مبلغ من املال مبشروع 
جتاري، فتمكنوا بهذه الوسيلة من االستيالء 
على املبالغ. وذكر وكيل أحد املتهمني احملامي 
عبداحملسن القطان أن موكله يقطن في منطقة 
جليب الشــيوخ وفي أحد األيام قام املتهم 
الرابع بنقله إلى منطقة الســاملية وحتديدا 
إلى أحد الفنادق بذريعة العمل معه، ولم يكن 
املتهم األول على علــم مبا يحاك بني باقي 
املتهمني الذين قاموا بتشكيل عصابة الستغالل 
األوضاع الصحية في البالد وتواصلوا مع 

الشركات لشراء البضائع التي يكثر استعمالها 
نظرا لتفشي وباء كورونا كالكمامات.

وأضــاف أن املتهمني مــن الثاني حتى 
اخلامس قاموا بالبحث عن ضحية وبالفعل 
تواصلــوا مع املجني عليه عن طريق أرقام 
هواتف غير مسجلة بأسمائهم ثم تواصلوا 
معهم لشراء البضائع مقابل شيكات مؤجلة 

الدفع يتضح فيما بعد أنها بال رصيد.
ودفع القطان بعدم توافر أركان جرمية 
النصب وعدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها 
جرمية النصب وانهيار الركن املعنوي جلرمية 

النصب وعدم معقولية الواقعة.

«اجلمارك» تتجه إلتالف مالبس وساعات

حكم جديد بحبس صقر احلشاش 
٣ سنوات إلساءته إلى مسند اإلمارة

قضت محكمة اجلنايات غيابيا باحلبس 
٣ سنوات مع الشغل والنفاذ للمغرد صقر 
تقنية  احلشــاش ملخالفته قانون جرائم 
املعلومات. وأحيل احلشاش إلى احملاكمة 
بعدمــا اتهمته األجهــزة األمنية بتدوين 
عبارات مسيئة إلى مسند اإلمارة بحسابه 

في موقع التدويــن االجتماعي «تويتر». 
يذكر أن محاكم البالد سبق وأن أصدرت 
أحكام غيابية عدة بحبس املتهم املتواري، 
عن تهم تتعلق باإلساءة إلى مسند اإلمارة 
وإلى السلطة القضائية باإلضافة إلى إذاعة 
أخبار كاذبة عن األوضاع الداخلية للبالد.

سعود عبدالعزيز

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك عن ضبط 
حاويتني عثر بداخلهما على مالبس وساعات 
وماركات عاملية مقلدة قادمة من دولة آسيوية.
وبحســب بيان صحافي للجمارك فإن 
املضبوطات اكتشــفت في إطــار التدقيق 
على الشاحنات والتي مضى على وجودها 
في محطة تخزيــن احلاويات أكثر من ٩٠ 

يوما دون أن يتقدم أصحاب العالقة إلمتام 
إجراءات التخليص اجلمركي، وجار إتالف 
املضبوطــات بعد اتخاذ اتخــاذ اإلجراءات 

اجلمركية املتبعة.
من جهة أخرى، متكن رجال جمارك مطار 
T٤ من ضبط وافد عربي عثر بحوزته على 
٤٦٠ حبة مؤثرات عقلية. هذا ومت تسجيل 
محضر ضبط أمنــي وحتويله إلى جهات 

االختصاص حسب اإلجراءات الالزمة.

Tضبط عربي حاول تهريب ٤٦٠ حبة مخدرة في ٤

ملشاهدة الڤيديواملضبوطات مت العثور عليها في حاويتني

«اجلنائية» ُتغلق ملفات ٢٠ قضية سرقة بضبط ٦ سوابق
مبارك التنيب

متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث 
الساملية من  اجلنائية، وحتديدا مباحث 
ضبط ٦ أشخاص بواقع ٤ من غير محددي 
اجلنسية ومواطنني اعترفوا بارتكاب ٢٠ 
قضية سرقة في مناطق مختلفة، هذا وعثر 
بحوزة التشكيل العصابي على مسروقات 
وأدوات استخدموها في تنفيذ سرقاتهم، 

وتبني أن جميع من مت توقيفهم من أرباب 
السوابق في قضايا مماثلة، ومتت إحالتهم 

إلى النيابة العامة يوم أمس.
وبحســب مصدر أمني، فإن رجال 
مباحث الســاملية وفــي إطار جهودهم 
إلغالق قضايا سرقات احملالت وصلت 
اليهم معلومة بأن وراء هذه اجلرائم عدة 
أشــخاص يقطنون محافظة اجلهراء، 
وعليــه مت ضبط املتهمــني تباعا حيث 

أقروا بارتكابهم جرائم السرقات والتي 
تنوعت من محالت ومركبات، وبتفتيش 
منازلهم ومركباتهم بعد احلصول على 
إذن نيابــي عثر معهــم على جانب من 
املسروقات، خاصة هواتف ومستندات 
رسمية مثل البطاقات البنكية، مشيرا الى 
أن االستعالم عن املتهمني كشف عن أن 
لديهم سوابق وبعض منهم صادر بحقه 

أحكام قضائية نافذة.

إحالة عسكري «املنافذ» وشركائه الـ ٥ إلى النيابة 
بحيازة ٢٠٠ ألف حبة مخدرة و٣ أسلحة

عبداهللا قنيص

تأكيــدا ملــا أشــارت إليه 
وزارة  أعلنــت  «األنبــاء»، 
الداخليــة عــن توقيــف ٦ 
مواطنني قاموا بتهريب حبوب 
مخــدرة إلــى داخــل البالد. 
وبحســب مصدر أمني، فإن 
من بني املوقوفني عسكريني 
أحدهمــا يعمــل فــي املنافذ 
وحتديــدا في منفذ العبدلي، 
حيــث كان املتهــم يســتغل 
دورية أمن املنافذ في تسلم 
احلبــوب مــن قبــل مهربني 
عراقيني ثم يدخلها بالدورية 
إلى احلدود الكويتية ويضعها 

داخل مركبته اخلاصة.
ولفــت املصــدر إلــى ان 
املضبوطات مت العثور عليها 
داخــل جاخور فــي الوفرة، 
وجرى ضبط شــركاء املتهم 
وهم ٥ مواطنني منهم عسكري 

آخر في وزارة الداخلية.

واملؤثرات العقلية إلى البالد.
وذكــر البيــان أنــه بعد 
ورود معلومات تفيد بوجود 
شبكة تعمل على إدخال املواد 
املخدرة واملؤثرات العقلية إلى 
البالد عن طريق أحد املنافذ 
البريــة احلدوديــة والقيام 
بتوزيعها وترويجها، مت عمل 

ومخزني كالشنكوف، سالح 
ناري نوع شــوزن وذخيرة 
شــوزن، ســالح ناري نوع 
مســدس ومبلغ مالي ٧٦٣٠ 
دينارا، مشــيرة الى حتويل 
املتهمــني واملضبوطــات إلى 
جهات االختصــاص التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة.

التحريات الالزمة والتوصل 
إلــى أفراد الشــبكة وعددهم 
٦ مواطنني، وبعد اخذ اإلذن 
القانونــي مت ضبطهم وعثر 
بحوزتهم على ٢٠٠ ألف حبة 
من مادة الكبتاغون، ٣٠ غرام 
مادة احلشيش، سالح ناري 
نــوع كالشــنكوف وذخيرة 

املتهمون وامامهم املضبوطات

إدارة  وأصــدرت  هــذا، 
العالقات العامة في الداخلية 
بيانا قالت فيه: متكن قطاع 
األمن اجلنائي ممثال في اإلدارة 
العامــة ملكافحــة املخــدرات 
(إدارة املكافحة احمللية) من 
ضبط شــبكة تقوم بإدخال 
املخــدرة  املــواد  وتوزيــع 

ملشاهدة الڤيديو

انتحار «أفريقي» من الطابق الـ ٢٢ لفندق في بنيد القار
محمد اجلالهمة

سجلت في مخفر شرطة الدسمة 
يوم أمس قضيــة انتحار جديدة 
بعدما أقدم وافد من اجلنسية املالية 
على إلقاء نفسه من أحد الفنادق 
مبنطقة بنيــد القار، وتعد واقعة 
انتحــار الوافد األفريقــي الثالثة 
في غضون الـ٢٤ ســاعة املاضية، 
حيث شــهدت منطقة العباســية 
واقعة انتحار وافدة هندية شنقا 
باســتخدام مروحة الســقف، كما 
أقدم هندي على االنتحار هو اآلخر 
بشــنق نفسه باســتخدام غصن 

شجرة في منطقة الفنطاس.
وحول قضية االنتحار جديدة، 
قال مصدر أمني إن عمليات وزارة 
الداخلية تلقت ظهر أمس بالغا من 
أحد الفنادق بإقدام وافد على إلقاء 

نفسه من علو، ولدى انتقال رئيس 
مخفر الدسمة املقدم حمدان العجمي 
تبني أن الوافد من اجلنسية املالية 
ويبلغ من العمر ٣٩ عاما وقد سقط 
على مظلة سيارة اثر سقوطه من 

الطابق الـ ٢٢.
هذا وأفــادت إدارة الفندق بأن 
املواطــن يقيم لديها منذ فترة وال 
علم لها باألســباب التي دعته الى 

إنهاء حياته بهذه الطريقة.
من جهتة أخرى، فتحت أجهزة 
وزارة الداخلية حتقيقا في مالبسات 
فتــاة أبلــغ والدها عــن وجودها 
مخنوقة داخل منزل األســرة في 
املهبولــة. وبحســب إفــادة األب، 
فإنه حينما شــاهد ابنته ســارع 
بإخطــار وزارة الداخليــة ونقلها 
إلى مستشفى العدان لكنها لفظت 

أنفاسها األخيرة.

فتح حتقيق في وفاة فتاة خنقاً باملهبولة

الوافد سقط على مظلة مركبة مسجالً ثالث قضية انتحار في ٢٤ ساعة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.خالد املرداس

إفراد صوم اجلمعة أو السبت

وردت إلينا عدة أسئلة عن طريق جريدتكم 
املوقرة بخصوص شهر اهللا احملرم منها ما 

يلي: هل يجوز صيام يوم عاشوراء مبفرده 
أو إذا صادف اجلمعة والسبت؟

٭ هذه املســائل فقهية بحتة، وهي خالفية 
بني أهل العلم في إفراد صوم يوم اجلمعة أو 
يوم السبت، فمنهم من يرى جواز ذلك، قال 
شــيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا تعالى: 
إن صيام العاشر لوحده ال ُيكره، وكذلك هو 
قول جمهــور العلماء يقولون بجواز صوم 
يوم عاشــوراء منفردا، وقــد أجاز هذا فقيه 
األمة العالمة الشيخ ابن عثيمني رحمه اهللا 
تعالى، والعالمة الشيخ صالح الفوزان حفظه 
اهللا، ويقــول: يجــوز صيام احملــرم كله أو 
أغلبه،  وأفضل الشهر صوم يوم عاشوراء 
واستدلوا بقول النبي ژ: «يكفر السنة التي 
مضت» ويرى احلنفية كراهية الصوم، وهذه 
الكراهية ال تصل إلى حد اُحلرمة بل الكراهية 
فقط، وأما العالمة إمام أهل الُســنة الشــيخ 
األلباني رحمه اهللا تعالى فيقول بعدم جواز 
إفراد صوم اجلمعة أو الســبت، ولو صامه 
فإنه ال يؤجر ملخالفته الُسنة، وضرب مثاال 
فيمــن يصوم الدهر بأنه قد خالف الســنة، 
واســتدل بحديث عبداهللا بن يسر ے عن 
النبي ژ «ال تصوموا السبت إال فيما افترض 
عليكم ولو لم يجد أحدكم إال حلاء شــجرة 
فليمضغــه»، اخلالصة في املســألة: والذي 
نراه ونعمل به إن وافق أو صادف صوم يوم 
عاشوراء اجلمعة أو السبت وافرد الصيام أو 
حتى صادف يوم عرفة أو كان يصوم يوما 
ويترك آخر، فهنا نقــول باجلواز وال حرج 
في ذلك لقول النبي ژ «أفضل الصيام بعد 
شــهر رمضان شهر اهللا احملرم»، وقال ژ: 
«أحتسب على اهللا أن يكفر السنة التي قبله» 
وإن صام يوما قبله أو بعده فهذا أفضل، وإن 
صام الثالثة أيام قبله ثم عاشــوراء وبعده 
يوم، فهذا أكمل وأضمن بإذن اهللا في حصول 
األجر في صحيح حسبة دخول شهر محرم، 

واهللا أعلى وأعلم.
الزواج في شهر احملرم

يعتقد البعض أن الزواج في محرم شؤم؟
٭ هذا كالم باطل وال أصل له ال من الكتاب وال 
من الُسنة وال من هدي الصحابة األخيار، بل 
زوج النبي ژ ابنته فاطمة رضي اهللا عنها 
للصحابي اجلليل علي بن أبي طالب ے في 
أوائل شهر احملرم، لذا نقول وعليه املعتمد 
والســداد إنه ال يجوز التشاؤم من أيام اهللا 
عز وجل، ألن التشــاؤم ما يقود إلى الشرك 
أو اإلحــداث في ديــن اهللا  ما ليس منه من 
االبتداع واخلرافات والروايات التي ال سند 
معها، فمن متســك بالوحيــني هدي وعصم 

ووقي وكفي من هذه البدع احملدثة.

٧٥ أضحية قدمتها
مبرة العوازم داخل الكويت

قــال نائــب رئيــس 
إدارة صاحــب  مجلــس 
فكرة إنشاء مبرة العوازم 
البسيس،  اخليرية حمد 
إن املبرة نفذت مشــروع 
األضاحي بحمد اهللا داخل 
الكويت  دولتنا احلبيبة 
بنجاح كبير بفضل اهللا 
سبحانه وتعالى، ويأتي 
تنفيذا وحرصا على إقامة 
هذه الشعيرة اإلسالمية 
العظيمة واتباعا لســنة 
املصطفــى ژ مبا يعود 

بالنفع على الفقراء واحملتاجني وتنفيذا لتوجيهات حكومتنا 
الرشيدة بتكثيف توزيع األضاحي داخل الكويت.

وأشار البسيس إلى أنه متت مخاطبة احملسنني الكرام 
للمشاركة في هذا املشروع، حيث مت حتديد سعر األضحية 
من اخلروف األسترالي ٧٠ دينارا، أما األضحية من اخلروف 

العربي النعيمي فسعرها ١٢٥ دينارا.
وأضاف أن احلصيلة النهائية مت ذبح ٥٠ خروفا عربيا 
و٢٥ خروفا أســتراليا بالتنســيق والترتيب مع مسلخ 
العاصمة ثاني أيام عيد األضحى واســتفادت منها ١٥٠٠ 
أســرة متعففة ومن العمالة املتضررة من أزمة كورونا 

داخل الكويت.
ولفت إلى أن التوزيع لألضاحي مت في منطقة الفنيطيس 
واستمر التوزيع من الساعة الرابعة مساء إلى السابعة 

مساء.
وشكر البسيس احلكومة ملا أبدوه من حرص بالعمل 
اخليري الكويتي خصوصا مشروع األضاحي الذي تقدمه 

وتنفذه املبرات واجلمعيات اخليرية داخل الكويت.

حمد البسيس

بداية، نود التعريف بجمعية 
(حفاظ) من حيث الرؤية 

والرسالة؟
٭ تضع اجلمعية رؤية واضحة 
لها منــذ تأسيســها، وهي أن 
تكون اجلمعيــة مرجعية في 
حتفيظ وتعليم وخدمة القرآن 
الكرمي وعلومه خليجيا وعربيا 
وعامليا، وأما رسالتنا فان حفاظ 
جمعية خيرية كويتية تقوم 
بتنفيذ مشاريع خيرية وإغاثية 
وتعليمية خلدمة القرآن وأمته، 
انطالقا مــن إميانها الراســخ 
والكامــل ان خدمــة االنســان 
وتوفيــر احليــاة الكرمية له 
تســاعده علــى حفــظ القرآن 
وتعلمه وتعزيز اثره في حياته 
منهجا وسلوكا، وتلك رسالة 
القرآن سواء داخل الكويت او 
خارجهــا وذلــك بالتعاون مع 
جميع الشركاء محليا وعامليا، 
وذلك من خالل اعتماد اساليب 
احدث الطرق واألســاليب في 
اخليريــة  املشــاريع  إدارة 
واإلغاثيــة والتعليمية وبناء 
على طرق التحســني املستمر 
لــكل  والتطويــر والتدريــب 
املوظفني باجلمعية والشركاء 
احملليني والدوليني اداريا وفنيا.

كيف تأثرت األنشطة التعليمية 
والدعوية للجمعية بتداعيات 

انتشار ڤيروس كورونا؟
٭ تداعيــات الڤيــروس أثرت 
في كل نواحي احلياة، وظهرت 
آثارهــا واضحة علــى جميع 
األنشــطة خاصــة األنشــطة 
اجلماعيــة، لــذا كان مــن اهم 
أولويــات اجلمعية تدارك هذا 
األمــر، فعملت (حفــاظ) على 
التخفيف من آثار هذه التداعيات 
التعليميــة  علــى أنشــطتها 
والدعوية، وذلك بتفعيل حلقات 
التعليم عن بعد لطالب مراكزها 
القرآنية، وكذلك عقد احللقات 
القرآنية، والدورات التدريبية، 
واملسابقات الثقافية، وغيرها 
من األنشطة النافعة واملفيدة 

عبر املنصات اإللكترونية.

هل استمرت مشاريعكم 
القرآنية املتخصصة خالل 

فترة األزمة؟
٭ العنايــة بالقــرآن الكــرمي 
هــو نشــاط اجلمعيــة األهم 
واألبــرز، والغايــة األســمى، 
لذا فــإن مشــاريعنا القرآنية 
لــم تتوقف خالل فتــرة ازمة 
انتشــار الڤيــروس، بــل رأت 
اجلمعيــة انــه مــن االنســب 
تطوير املشاريع القرآنية في 
ظل اجواء االجراءات االحترازية 

نبينا الكرمي ژ بهذا االسم ملا 
للسورتني من منزلة عظيمة، 
حيث قال: «اقرأوا الزهراوين: 
البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان» وهو حاليا مستمر 
عن طريق املقرأة اإللكترونية 

ايضا.

وماذا عن أنشطة اجلمعية 
في مجاالت التوعية مبخاطر 

الڤيروس؟
٭ مع بداية األزمة كان جلمعية 
(حفاظ) قصب السبق في مجال 
التوعية والتوجيه، حيث قامت 
عبر وسائل التواصل والنوافذ 
اإللكترونيــة بتوعيــة طالب 
وأولياء امور مراكزها القرآنية 
بضــرورة االلتــزام بطــرق 
الوقاية من ڤيــروس كورونا 
املســتجد، وحثهم على اتباع 
تعليمات وإجــراءات اجلهات 

وغيرها مــن احملاجر ومراكز 
اإليواء، بالتعاون مع اجلهات 

الرسمية املختصة.

هل لديكم مشاريع نوعية أو 
موجهة فرضتها ازمة (كورونا) 

على الساحة؟
٭ بالطبع، فقد اطلقت حفاظ 
حملة (فزعة الكويت) لصالح 
املتضررين من تداعيات انتشار 
الڤيروس املستجد في البالد، 
مثــل االســر املتعففــة داخل 
الكويــت، او ممــن ال يجدون 
كفايتهم، والعمالة الوافدة ممن 
توقفت اعمالهــم، او تقطعت 
بهــم الســبل، وكذلــك لدعــم 
اجلهود احلكومية في اجلوانب 
االنسانية، كما قامت اجلمعية 
بتجهيز ســالت غذائية لدعم 
اسر طالب مراكزها القرآنية.

هل ميكن ان تعطينا تفاصيل 

اكثر عن اعمال حفاظ خالل 
األزمة؟

٭ قمنا خالل احلملة بتوزيع 
مــا قيمتــه (٣٠ ألــف دينار) 
كوبونات ملشــتريات غذائية 
لألســر املتعففة واحملتاجني، 
كما قمنا بتوزيــع عدد ٤٨٠٠ 
سجادة للصالة كإحدى وسائل 
الوقاية وقمنا بتوزيع عدد ١٥٠٠ 
مصحف، وتوزيع ١١ ألف نسخة 
من ســورة البقــرة، بطباعة 
فاخرة، باإلضافة الى ١٠ آالف 
نسخة من البروشور التعريفي 
بفضائل سورة البقرة، كما قمنا 
بتجهيز ونشر عدد من مقاطع 
الڤيديــو التوعوية والدعوية 
بهدف تســكني نفوس الناس 
والربط علــى قلوبهم وزيادة 

إميانهم.

وماذا عن املشاريع اجلديدة 
للجمعية خالل الفترة احلالية؟

٭ اجلمعية اخليرية الكويتية 
خلدمة القــرآن الكرمي وعلوم 
(حفاظ) اطلقت مؤخرا مشروع 
(وســابقوا) والــذي يضــم ٧ 
مشاريع خيرية متنوعة هي: 
(وقف بركة - اطعام الطعام 
- كفالة حلقة قرآنية - سقيا 
ماء - طباعة مصاحف ومناهج 
قرآنيــة - اكرام اهــل القرآن 
- علمني القــرآن للجاليات) 
وتسعى (حفاظ) للعمل على 
كافــة مشــاريع (وســابقوا) 
اخليرية بالتوازي مع استمرار 
مشاريعنا القائمة والتي ميكن 
االطالع عليها او املساهمة فيها 
من خالل املوقــع اإللكتروني 

للجمعية: 
.https://www.hofath.org

كلمة (حفاظ) التي تود أن 
تختتم بها هذا اللقاء؟

٭ الظروف االستثنائية التي 
مرت بها الكويت والعالم بسبب 
هذا اخلطر الطارئ، أظهرت متيز 
املجتمع الكويتي بقيم التكافل، 
وثوابت العطاء والبذل املتوارثة 
منذ القدم، نسأل اهللا عّز وجّل 
ان يحفظ الكويت وأهلها من كل 
مكروه وسوء ويبعد عنها وعن 
بالد املسلمني شر الوباء وسيئ 
االسقام، والشكر موصول لكل 
اجلهات الرســمية على دعمها 
لعمل القطاع اخليري في دولة 
الكويت احلبيبة، والدعاء لكل 
اصحاب االيادي البيضاء من 
احملسنني الذين ساهموا فيما 
تقوم بــه جمعيــة حفاظ من 
خدمة القرآن الكرمي وعلومه، 
ومد يد العون للمحتاجني في 

كل مكان.

الرسمية، كما قامت اجلمعية 
وفي إطار بــث الطمأنينة في 
املجتمــع بإنتاج مقطع ڤيديو 
مؤثر للدعــاء للكويت وأهلها 
بصوت القارئ الشــيخ احمد 
النفيس ولقي قبوال وانتشارا 

بني اجلمهور.

هل كان حلفاظ مساهمات في 
جتهيز احملاجر الصحية؟

٭ طبيعة التواجد في احملاجر 
الصحية متنح الشخص املزيد 
من الوقت للخلوة مع النفس، 
والتدبــر واإلقبــال على كتاب 
اهللا تعلما وتــالوة، وانطالقا 
مــن تخصــص حفــاظ األبرز 
وهــو رعاية كتــاب اهللا، فقد 
قامت (حفــاظ) بتجهيز ٩٠٠ 
نسخة من املصحف الشريف 
لتوزيعها على احملاجر الصحية 
ومراكز اإليواء، مثل مركز إيواء 
(أكوامارين) ومركز (العبدلي) 

والبقاء فــي البيوت، فأطلقت 
حملة (نبيها تتبارك) للعناية 
بسورة البقرة ونشرها في كل 
بيــت من خــالل ٦ برامج، مع 
مســابقات حتفيزيــة ألبنائنا 
في احملاجر واملراكز العالجية، 
وذلك ملا لسورة البقرة من فضل 
عظيــم، فيها بركــة للبيوت، 
وتالوتها وإتقانها أونالين، عبر 
برنامج خــاص ملقرأة (بركة) 
اإللكترونية فيه شغل لألوقات 

بعمل نافع.

وهل هناك مشاريع قرآنية 
أخرى غير مشروع (بركة) 

حاليا؟
٭ نعــم لدينــا أكثر من ٢٠٠٠ 
مشارك ومشاركة في مشروع 
اقرأهــا صــح فــي اســبوعني 
(الزهراويــن) وهو مشــروع 
يعنى بتحفيظ سورتي البقرة 
وآل عمران معا، وقد سماهما 

مشكالت تواجه إدارة العالقات العامة واإلعالم
باملؤسسات اخليرية والتطوعية (٢ ـ ٤)

يواصل د.سعيد األصبحي توضيح 
املشكالت التي تواجه إدارة العالقات 
العامة واإلعالم باملؤسسات اخليرية 
والتطوعية في اجلزء الثاني، حيث 
يؤكد النظرة السطحية لإلعالم ويبني 
اخللل في الهيكل التنظيمي لإلدارة، 
فيقول: على الرغم من التقدم السريع 
في مجال االعــالم واالتصال الذي 
شهده عصرنا احلالي، والتطور الذي 
شهده العديد من املؤسسات االدارية، 
فال يزال العمل اخليري وما يرتبط 
به من عالقات عامة خاضعا لنظرة 
سطحية، إذ غالبا ما يتم اعتبار العمل 
االعالمي عمال صحافيا فقط، وان 
العالقات العامة ما هي اال ادارة خدمية 

تستقبل وفودا وتودع وفودا، وتوزع 
املنشورات هنا وهناك، هذه  بعض 
النظرة البسيطة والسطحية لالعالم 
والعالقات العامة ال تزال كامنة خلف 
الكثير من القرارات، او املوقف داخل 
املؤسسة وخارجها، مما يفرض على 
ادارة العالقات العامة واالعالم اعادة 
النظر في دورها، ومحاولة دراسة هذه 
النظرة كمشكلة من املشكالت التي 
تعوقها في القيام بواجبها، وحتقيق 
التفعيل الواجب اعماله في املؤسسة 

حتى حتقق اهدافها.
وهذه السطحية لالعالم والعالقات 
العامة ليســت محصورة في عدد 
من املوظفني داخل االدارة او داخل 

املؤسسة، امنا تتسع لتشمل عددا 
من القياديني الذين ال يزال بعضهم 
يعتقد ان دور العالقات العامة واالعالم 
محدود، ومبعنى آخر ان نظرة االدارة 
العليا واالدارات االخرى جتاه العالقات 
العامة واالعالم يحتاج الى توضيح 
اكثر واهتمام اكبر، واعادة جتسير 
العالقات بــني القيادة العليا وادارة 

العالقات العامة واالعالم.
اخللل في الهيكل التنظيمي

املناســب الدارة  املوقع غيــر 
العالقات العامة واالعالم في الهيكل 
التنظيمي للمؤسسات اخليرية يبدو 
واضحا، فعلى الرغم من اهمية الدور 

امللقــى على عاتــق ادارة العالقات 
العامة واالعالم في تفعيل املؤسسات 
اخليرية، فإن ادارة العالقات العامة 
واالعالم في هذه املؤسسات تتبع نائب 
املدير العام لشؤون املوارد واالعالم، 
بينما ينبغي ان تتبع مباشرة للمدير 
العام، ومجلس االدارة لتكون االدارة 
اقرب لصناع القرار، واطالعا على 
قراراتهم، واكثر مرونة واستقاللية 
في ادارة اعمالها، واجناح مشروعاتها، 
واتخاذ القرارات الفاعلة والسريعة، 
كما ان مدير االدارة يعتبر مستشارا 
للمدير العام يزوده بنصائحه وخبراته 
من خالل الدراسات واالبحاث التي 

يجريها للمؤسسة.
د.سعيد األصبحي

أكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاءأكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاءأكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاءأكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاءأكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاءأكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاءأكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاءأكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاءأكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاءأكد أن أزمة «كورونا» أظهرت متيز املجتمع الكويتي لقيم التكامل والعطاء

الرفاعي لـ «األنباء»:  وّزعنا ما قيمته
٣٠ ألف دينار كوبونات ملشتريات غذائية 

على األسر املتعففة واحملتاجني
ليلى الشافعي

أكد نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية اخليرية الكويتية خلدمة القرآن الكرمي وعلومه (حفاظ) الشــيخ محمود الرفاعي أن 
الكرمي أبرز ما تقوم به اجلمعية وتطوير املشــاريع القرآنية، وفي ظل أجواء اإلجراءات االحترازية والبقاء في البيوت، مت إطالق 

الكويتية خلدمة أكد نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية اخليرية الكويتية خلدمة القرآن الكرمي وعلومه (حفاظ) الشــيخ محمود الرفاعي أن 

تتبارك» باإلضافة إلى املشاريع القرآنية األخرى املتنوعة. وقال في حواره لـ «األنباء» إن «حفاظ» أطلقت حملة «فزعة الكويت» لصالح 
وتطوير املشــاريع الكرمي أبرز ما تقوم به اجلمعية وتطوير املشــاريع القرآنية، وفي ظل أجواء اإلجراءات االحترازية والبقاء في البيوت، مت إطالق 

من تداعيات انتشار الڤيروس في البالد، حيث مت توزيع ما قيمته ٣٠ ألف دينار مشتريات لألسر املتعففة. باإلضافة الى جتهيز 
املشاريع تتبارك» باإلضافة إلى املشاريع القرآنية األخرى املتنوعة. وقال في حواره 

الصحية ومراكز اإليواء، وحول نشاط اجلمعية خالل فترة انتشار الوباء حتدث عن بعض ما قدمته.. فإلى نص احلوار:

اجلمعية ساهمت في جتهيز احملاجر الصحية ومراكز اإليواء

حلقات التعليم عن ُبعد لطالب املراكز القرآنية ملواجهة الڤيروس

«نبيها تتبارك» مشروع قرآني يناسب اإلجراءات االحترازية والبقاء في البيوت
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بوهندي: شعم األسياف والرقوق يضرب على الربيانة

بدأت بالصيد وانا بعمر ١٠ ســنوات مع الوالد وهو الذي 
علمني احلداق، وعجبني الصيد من اول يوم واســتمر ولع 
احلداق من يومها وصرت اروح اجرب بأسياف الكويت كلها 
من اجلنوب الى الشمال ونطلع بالطراد مع عمي واكثر اماكن 
صيدنا في االقواع اجلنوبية مثل جليعة واقواع كبر وقاروة 

لكن معظم األوقات كنت احدق بالدوحة عند الشاليه. 
حداق الشعم في الصيف والشتاء

ويضيف: حداق الشــعم من امتع الصيد بالنســبة لي 
بســبب صيدته وطعمه اللذيذ واكثر حداقي للشــعم في 
الدوحة ونصيده على الربيان في الشــتوية ومن يدخل 
الصيف نبلش معاه بالشريب وباجلو البارد افضل احدق 
له قريب االسياف والرقوق وبالصيف احدق له بالغزر، 
بعد تســكير اجلون بديت احدق باجلنوب وكنت اروح 
بالليل حق صيد الفسكر بجليعة وتشخيط بواليل في 

النهار والشتوية كنت اروح الدفان حق النويبي.
بدايات الغوص

ويتابع: كنت أشــوف عيال خالي الكبار يغوصون 
فدخل في خاطري اني اتعلم الغوص ويوم صار عمري 
١٤ وشريت اول عدة غوص حر كانت بسيطة جدا مع 
ولد عمي وبدينا جنرب نغوص بأسياف اجلنوب مثل 
بنيــدر والــزور ومن بديت الغــوص حبيته اكثر من 
احلداق الســباب كثيرة ان الغوص فيه متعه تخليك 
تشــوف املناظر اجلميلة حتت املاء وتختار السمچة 
اللــي تبيها وبنفس الوقــت هي رياضة قوية حترك 

اجلسم وحتافظ على اللياقة البدنية وفيها حتد.
أقسام الغوص

ويضيف: الغوص ينقســم الــى نوعني: األول 
غوص سكوبا (الغوص باملعدات) وهو غوص جميل 
ميكنك من البقاء حتت املاء لفترات طويلة تصل 
إلى نصف ساعة وتتمتع مبشاهدة الكائنات البحرية، 
والثاني الغوص احلر وهو الطريقة اللي نستعملها 
في الصيد وهي تعتمد على الهواء املوجود في الرئة 
«النســم»، وكلتا الطريقتني حتتاج الى دورة لتعلم 
مهارتهما وللوقاية من مخاطرهما 

وطبعا كل نوع يتطلب عدة مختلفة من نظارة وزعانف... 
والخ. 

اماكن غوص خارجية

ويقول: خالل دراستي في الواليات املتحدة األميركية 
غصت في واليــة فلوريدا حتديدا بجزر key west وكان 
بحرها جميال جدا وماؤها ازرق اللون وغصت ايضا في 
املكســيك وكانت من اروع الغوصات فبيئتهم البحرية 
ساحرة، وفي الكويت غصت بجزيرة قاروه وام املرادم 
وكبر وقطعة عريفجان واحلالة، وقطعة بنية من اجمل 

االماكن اللي تقدر تغوص فيها.
مخاطر الغوص

ويضيف: الغوص يعتبر رياضة خطرة الســباب 
كثيرة منها انقطاع االوكسجني والتعلق بشباك الصيد 
الاليثة او غيرها واالجنراف مع التيار، والغوص الناجح 
واآلمن يكون دائما من خالل وجود «مرافق» غواص 
ثان يكون مع الغواص طول مدة الغوصة، والتأكد من 
املعدات قبل الغوص وايضا يكون شــخصا موجودا 
في الطراد جاهز ملســاعدة الغواصني وتبليغ االهل 
او االصدقاء عن املكان اللي رايحني يغوصون فيه. 

غوصة كبر واجلرجور

واضاف: من املواقف اخلطرة التي حصلت معي 
اذكر في احدى الغوصات وكانت في كبر بالصيف 
عند املرابط على غزر تقريبا ٥ متر وكنت معلق مشك 
في حزامي متروس سمچ فسمعت صوتا عاليا جدا 
خارج املاء فطلعت راســي واشوف طائرة حربية 
مرت فوق اجلزيرة، بعدها اول ما حطيت وجهي 
في املاي شفت سمك قرش «جرجور» قريب جدا 
مني يبي يعض السمچ الذي معاي فحاشني خوف 
وعلى طول وجهت عليه املسدس ورد في الغزر.

ختامية

واختتــم بوهندي قائال: عســى ربــي يحفظ اجلميع 
ويرزقكم الصيد الطيب وأمتنى من اجلميع احلفاظ على 

بحرنا وعدم رمي املخلفات.

صفحة «بحري» تلتقي باحلداق والغواص هشام بوهندي الذي تولع مبسكة اخليط وعشــق األعماق بعمر ١٤ عاما وجرب صيد جميع األسياف من شمالها الى جنوبها وقضى معظم وقت صيده في الدوحة فعرف 
أســرارها وأنواع األسماك احلاضرة بها، كما اطلعنا بوهندي على أسباب تولعه بالغوص احلر وما فيه من مخاطر وفوائد صحية وأقسام الغوص وأهم احتياطات الغوص اآلمن وغوصه في الواليات املتحدة األميركية 

واملكسيك واملوقف اخلطر الذي حدث له في احدى مّرات الغوصات مبنطقة كّبر ومعلومات متنوعة عن احلداق والغوص احلر فإلى التفاصيل:

الغوص رياضة حتافظ على اللياقة البدنية وفيها حتدٍّ

إعداد: هادي العنزي
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الفنانني الذين ســارعوا بتســجيل 
مقاطعهــم اخلاصــة دون تــردد، 
معتبرين انه واجب وطني وتعبير 
بسيط عن مدى محبتهم وتضامنهم 

مع الشعب اللبناني العظيم. 
بدوره، قال امللحن سليم سالمة: 
أمتنــى ان ينال العمل الذي شــارك 
فيه عدد من مطربي الوطن العربي 
إعجابكم، واقــول لوطني لبنان «ال 
مارح متوتي، وستضيء شمسك سماء 
العالم وســتظل عــروس املنطقة»، 
ووجه الشــكر لدولة  الكويت على 
فزعتهــا لكل من يحتاجها كما وجه 
شــكره لـ«األنباء» لتبنيها ودعمها 

نشر هذا االوبريت.

انتي ما بتموتي
وتاريخك بيشهد

بيروت يا عشق العرب
مكتوب اسمك بالدهب
اهللا عاللي كان السبب

وبعدنا يا بيروت
شمسك ما رح بتغيب

ورح نتالقى قريب 
وجبالك إلبتشيب

مأكد ما رح بتموت
وانتي ما بتموتي
انتي ما بتموتي

وتاريخك بيشهد
واختتم األسعد معبرا عن سعادته 
بعد أن القت الفكرة قبول واستحسان 

الى رفع الروح املعنوية واإليجابية 
ونشر األمل من جديد، ودعوة الشعب 
اللبناني للتماسك، وتخطي ما يواجهه 
من صعاب، وكان أيضا مبنزلة صرخة 
ألم للوضع الذي يعيشه لبنان هذه 

األيام. وتقول كلماته:
ممنوع انتي تركعي
ممنوع انتي تدمعي
ممنوع انتي توقعي

ال ال ال يا بيروت
تا احللم يتجدد

قومي البسي ابيض
ما بيلبق االسود

اال ليل بيموت
وانتي ما بتموتي

بيــروت»، لم ال وهو الشــعب الذي 
تعلم منه العالم أجمع «حب احلياة»، 
فستعود لبنان شامخة كما عهدناها، 
وشــكروا «األنباء» والقائمني عليها 
لدعمهم هذا العمــل الوطني النبيل 
وإتاحة الفرصة لتوجيه رسائل احملبة 
والسالم الى الشعب اللبناني العظيم، 
وهو مشهود لكويت اإلنسانية التي 
عرفت بحبها ألشقائها العرب ودعمها 
املستمر جلميع الدول وعلى جميع 

األصعدة.
من ناحيته، قال الشاعر وصاحب 
فكرة األوبريت عماد األســعد خالل 
حديثــه لـ «األنبــاء»: ان هذا العمل 
الــذي حمل الطابــع الوطني يهدف 

Doua_khattab دعاء خطاب

أيــام قليلــة ويطــرح األوبريت 
املنتظر «ال يا بيروت» الذي يشارك 
فيه نخبة من فناني اخلليج والوطن 
العربي تضامنا مع الشعب اللبناني 
بعد الفاجعة التي أملت به بعد تفجير 
«مرفأ بيروت» وأسفر عن استشهاد 
وإصابة عــدد مــن الضحايا، حيث 
تشارك فيه املطربة املصرية أمينة، 
واملطرب اللبناني أمين زبيب، واملطربة 
األردنية زين عوض، واملطرب العراقي 
همام إبراهيم، واملطرب الفلسطيني 
مهند خلف، واملطرب السوري مراد 
ملحم، واملطربة التونسية ندى مراد، 
واألوبريت فكرة وكلمات الشاعر عماد 
األسعد واألحلان واملاسترينغ سليم 
ســالمة، والتوزيع واملكس حلمزة 

الغازي.
ووجه املطربون املشــاركون في 
األوبريت رسالة حب وتفاؤل وسالم 
إلى لبنان عبر «األنباء» بعد حادث 
االنفجــار الضخم الذي تعرضت له 
العاصمــة اللبنانية بيروت، قائلني 
«واجبنا الوطني ومحبتنا الكبيرة 
لســت الدنيا وشعبها دفعنا لتقدمي 
أغنية «ال يا بيروت»، فما شاهدناه 
من مقاطع مصورة مفجع ولن ننساه 
يوما». وأكدوا ان الشــعب اللبناني 
العظيم جبــل على حتدي الصعاب 
ومواجهــة العراقيــل بكل شــجاعة 

وبسالة. 
ويقول مطلع األوبريت: «ممنوع 
تركعــي.. ممنــوع توقعــي.. ال يــا 

زين عوضالشاعر عماد األسعدأمينة املصرية

امللحن سليم سالمةأمين زبيبهمام إبراهيم

أمينة تبكي بيروت
قالت املطربة املصرية أمينة إن 
مشاركتها في هذا العمل ما هو اال 
تعبير عن جزء بسيط من مشاعرها 
جتاه لبنان العظيمة التي تعتبرها 
وطنها الثاني، حيث كانت تتواجد في 
بيروت معظم أوقات العام. واشارت 
خالل حديثها لـ «األنباء» الى بكائها 
حلظة ســماعها نبأ انفجار املرفأ، 
قائلة: كان وقع اخلبر علي كالصاعقة، 
ولم استطع منع دموعي من االنهمار. 
وتابعــت : لبنان هي عروس 
الدول العربية ال يليق بها سوى 
الفرح والسالم، وأقولها مرة اخرى 
«ممنوع أن تركع لبنان وال يليق 
االسود بها، بيروت التي نستمد 
منها بهجتنا وسعادتنا، ستنهض 
وتعود أقوى من ذي قبل وقلوب 
جميع العرب معها»، وأعربت امينة 
عن شكرها لـ«األنباء» التي تدعم 
الفن والفنانني وتسهم في نشر 
أصواتهم ورسائلهم ومشاعرهم، 
كما أثنت على اجلهود احلثيثة التي 
قدمتها دولة الكويت لشــقيقتها 
قائلة «ليــس غريبا على  لبنان، 
كويت العزة ما تقوم به مع جميع 
الدول، فنحن فــي النهاية نبقى 
أشقاء، أحزاننا وأفراحنا ووحدتنا 

وتاريخنا ومستقبلنا واحد».

أوبريت «ال يا بيروت».. رسائل حب وسالم إلى لبنان اجلريح
فنانو الوطن العربي ثّمنوا دعم «األنباء»

ملشاهدة الڤيديو

تسجيالت صوتية جديد قضية هيفاء وهبي ومحمد وزيري
فجــرت الفنانــة هيفــاء 
وهبي مفاجأة جديدة خالل 
جلسات التحقيق التي أجرتها 
النيابة العامة في مصر حول 
االتهامات التي وجهتها إلى 
محمد وزيري، مدير أعمالها، 
وزوجها السابق كما يدعي 
هو، واملتعلقة باالســتيالء 
على مبالغ مالية خاصة بها.
وقررت النيابة املصرية 
العامــة حبس وزيري على 
ذمة التحقيقات، بينما مدد 
قاضي املعارضات حبســه 
مرتني، قبل أن يتقدم وزيري 
باستئناف على القرار األحد 
املاضــي، لكن طلبــه قوبل 
بالرفض، وأعيد إلى محبسه 

مجددا.
املســتندات  وبحســب 
التــي نشــرها موقــع قناة 
«الشــرق» اإلخبارية، فإنه 
التحقيقــات فجرت  خــالل 
كبــرى  مفاجــأة  هيفــاء 
بتقدميهــا وحــدة تخزيــن 
رقميــة (فــالش ميموري) 

حقوقها وإثبات وجود عالقة 
عمل بينهما واستالمه مبالغ 
مالية لشراء وحدات عقارية 
لصاحلها بغرض اســتثمار 

أموالها.
وأنهــت هيفــاء حديثها 

اإلجــراءات  تســهيل  فــي 
وعــدم إخبارهــا بتفاصيل 
حساباتها وفوضت النيابة 
العامة بالكشــف عن سرية 

حساباتها.
في اليوم التالي، وبعدما 
اســتمع احملقــق للمقاطــع 
الصوتية املقدمة من جانب 
الفنانة اللبنانية التي قالت 
إنهــا ســجلتها فــي مواقف 
مختلفة، قام بعرضها على 
أكــد أن  الــذي  «وزيــري»، 
التســجيالت تخصه، لكنه 
أشــار إلى عدم قدرته على 

تذكر توقيتها.
وقال وزيري إن التسجيل 
مضافــة إليــه أجــزاء مــن 
أحاديث ثانية بينهما، وعلق 
على التسجيالت بشكل عام 
بالقــول: «أنا كنــت عايش 
مع مراتي فــي البيت وهي 
بتسجل لي من دون علمي، 
وأنــا عنــدي رســالة على 
املوبايــل هقدمها بتفيد أني 

مخدتش منها فلوس».

باتهام «وزيري» باالستيالء 
على أموالها من حســاباتها 
البنكيــة وعلــى وحداتهــا 
العقارية وخيانــة األمانة، 
مؤكــدة أن موظــف البنــك 
اشــترك معــه باملســاعدة 

صورة جتمع هيفاء ووزيري

بسعة ١٦ جيجا حتتوي على 
٢٠ مقطعا صوتيا تتضمن 
تسجيالت حملادثات جتمعها 
بـ «وزيــري» خالل مواقف 
مختلفة. وعللت وهبي إجراء 
هــذه التســجيالت بضمان 

فؤاد عبدالواحد: اهللا «جابك»
عمــل غنائــي منفــرد 
جديد أطلقــه الفنان فؤاد 
عبدالواحد حتــت عنوان 
«اهللا جابــك» تعاون فيه 
مع امللحن علي صابر من 
كلمــات رامــي العبــودي 
وتوزيع ومكس وماسترنغ 
حسام كامل، وإشراف عام 
لإلعالمي ناصر اجلهوري.
«اهللا  أغنيــة  وتعــد 
جابك» أولى أغنيات فؤاد 
املنفــردة بعــد أن طــرح 
ألبومه األخير «فؤاد ٢٠٢٠» 
الذي حقق جناحا وانتشارا 
واسعا ومتيزت به مجموعة 

كبيرة من األغنيات.
وأطلــق فــؤاد األغنية 
عبــر قناته الرســمية في 
«اليوتيــوب» مــن خــالل 
ڤيديــــو تــــم مونتاجــه 
خصيصا بأسلوب متميز، 
إلى جانب جميع اإلذاعات 
اخلليجيــة والعربيـــــة 
املوســيقية  واملكتبــات 
واملتخصصــة في عرض 

األغنيات.

عمرو دياب 
ُيعلن عن «أماكن السهر»

يستعد الفنان عمرو دياب 
لطرح أغنيته اجلديدة بعنوان 
«أماكن السهر» وهي واحدة من 
أغنيات ألبومه اجلديد، ونشر 
مؤخرا عبر حســابه الرسمي 
بـ«انستغرام» صورة جتمعه 
بدينــا الشــربيني وعدد من 
أصدقائهما وأرفقها بالتعليق: 
قريبــا».   الســهر  «أماكــن 
وتداول رواد مواقع التواصل 
االجتماعي، مقطع ڤيديو يظهر 
دياب وهو يحمل الشربيني، 
خــالل تصويــر ڤيديو كليب 
«أماكن السهر» والذي صوره 
على أحد الشواطئ الشهيرة 
في الساحل الشمالي، واألغنية 
من كلمات تامر حسني، أحلان 
عزيز الشافعي، توزيع طارق 
مدكور، مديــر تصوير مازن 
املتجول، إخراج أحمد النجار، 

إشراف عام موسى عيسى.

دافعت الفنانة السورية أمل عرفة 
عن شخصيتها التي تقدمها في مسلسل 
«شارع شيكاغو»، من تأليف وإخراج 
محمــد عبدالعزيــز وإنتــاج «قبنض 
ميديا»، ففي لهجة غاضبة عبر صفحتها 
الشخصية في «فيسبوك»، وجهت عرفة 
رســالة إلى من قالــت إنهم يحاولون 
تقليــد شــخصيتها، واستنســاخها 
خاصة بعدما عرض اإلعالن الترويجي 
اخلاص بها ضمن هذا العمل، وشاركت 
متابعيها بصور من شخصية «سماهر»، 
وأبدت استغرابها من محاولة البعض 
استنســاخ هذه الشــخصية التي لم 
تعــرض بعــد، مؤكدة أن «ســماهر» 
حقوقها محفوظة، وقالت إن هناك من 
يحاول استكتاب عمل يضم شخصية 
تشبه «سماهر» والترتيبات لهذا األمر 
تتم بإرادة ورغبة من وصفتها بالنجمة 
الكبيرة دون أن تذكر اسمها، متسائلة 
بسخرية واستهجان: «من اإلعالن بدكم 

تقتبسوا؟».
وأكدت عرفة أنها منذ بداية مسيرتها 
الفنية تواجه عددا من األشخاص الذين 
يقومون باستنســاخها واستنســاخ 

أدوارها لعلهم يستطيعون تقدمي ما 
قدمته. ولم تكتف أمل بهذه الرسالة 
فقط بل وجهت جملة خاصة إلى هذه 
النجمــة التــي تريد تقليدهــا قائلة: 
«انتظــري العمل من املمكن أن يكون 

لك مالحظات على الشخصية».
وبعدمــا قامــت أمــل بنشــر هذا 
«البوست» تهافتت التعليقات عليها 
من قبــل متابعيها الذيــن أثنوا على 
موهبتها والتي ال يستطيع أي أحد أن 
يقوم بتقليدها، معتبرين إياها جنمة 

من الطراز الرفيع.
وشخصية «ســماهر» التي تقوم 
بتأديتهــا الفنانة أمل عرفة تنبع من 
قــاع مظلم في زمننــا احلاضر، فهي 
ضحية ظرفها وحلمها املبتور، وتعتبر 
«ســماهر»، حســب موقع «فوشيا»، 
هي الشــخصية األكثر جرأة من بني 
الشخصيات العديدة التي قدمتها عرفة 
في املواسم الدرامية السابقة، كما أن 
قصــة العمل تدور حــول قصة حب 
بني فتاة وشاب في الستينيات وسط 
أحداث مشــوقة في احلب والسياسة 

والفن.

أمل عرفة حتّذر من تقليدها
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١١ مليون دينار أرباح «كيبكو» خالل النصف األول
أعلنت شــركة مشــاريع 
الكويت القابضة «كيبكو» عن 
حتقيق صافي ربح بقيمة ١١ 
مليون دينار في النصف األول 
من العام احلالي بانخفاض 
نســبته ١٩٪، باملقارنــة مع 
الربــح املعلن ســابقا بقيمة 
١٣٫٥٨ مليــون دينــار خالل 
نفس الفترة من العام املاضي، 
وكانــت الشــركة قــد قامت 
بإعادة إدراج بياناتها املالية 
لعام ٢٠١٩ بســبب التغيير 
 OSN الذي طرأ على تصنيف
بعد زيادة حصة ملكية شركة 

املشاريع فيها.
وأوضحــت الشــركة في 
بيان صحافــي، أن تأثيرات 
ڤيــروس  وبــاء  انتشــار 
علــى  واضحــة  كورونــا 
أنشطة املجموعة الرئيسية 
خالل الربع الثاني من العام، 
وذلك بسبب قرارات اإلغالق 
وحظر التجول، حيث سجلت 
الشركة خسائر بقيمة ١٧٫٨ 
مليون دينار في الربع الثاني، 
نتيجة األوضاع التي تواجهها 
الشركات على الصعيد احمللي 
واإلقليمــي والدولــي. وبلغ 
مجمــوع األصــول املجمعة 
خالل النصف األول من العالم 
احلالي ١٠٫٣ مليارات دينار، 
أي مــا يعادل القيمة املعلنة 

حالة عدم اليقني. 
وقد تســببت إجــراءات 
اإلغــالق والطلب من الناس 
البقاء في املنــازل، بتراجع 
كبير في مستويات االستهالك 
األمــر الــذي أثــر بطبيعــة 
احلال وبشكل ملحوظ على 
سلسلة التوريد، حيث تأثرت 
بعض القطاعات االقتصادية 
بدرجة أكبر نتيجة انتشــار 
الوبــاء باملقارنة مع غيرها، 

وفــي حــني كانــت قطاعات 
الضيافة والعقارات واخلدمات 
املصرفية األكثر تضررا فإن 
شــركات املجموعة األخرى 
العاملة في قطاعات التأمني 
واألغذيــة واإلعــالم أظهرت 

مرونة أكبر جتاه الوباء.
وفــي تعليقــه على هذه 
النتائــج، قــال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة التنفيذي في 
شركة «كيبكو» فيصل العيار: 
«لــم يكن بوســع أحد توقع 
الظروف التي شهدناها خالل 
األشهر الســتة املاضية. من 
جانبنا فإننا نواصل تقييم 
تأثير انتشار وباء ڤيروس 
أنشــطتنا  علــى  كورونــا 
املختلفة، وكيف سينعكس 
ذلــك علــى عملياتنــا خالل 
الفتــرة املتبقيــة مــن العام 
واملرحلــة التي تليهــا. إننا 
انتعــاش أنشــطة  نتوقــع 
شــركاتنا الرئيسية مبجرد 
أن يعتاد الناس على الظروف 
اجلديــدة. ومع ذلــك، فإننا 
نتطلع بحذر بسبب مستوى 
التقلبات املرتفع الذي تعاني 
منه األسواق، وعدم الوضوح 
فيمــا يتعلــق بالتوجيهات 
التنظيمية، والقيود املفروضة 
على السفر والتنقل وتذبذب 

أسعار النفط».

١٠٫٣ مليارات دينار األصول املجمعة للشركة بنهاية يونيو ٢٠٢٠

فيصل العيار

في نهاية عام ٢٠١٩.
أزمة كورونا

وأشــارت إلى أن أسواق 
األســهم العامليــة عانت في 
جميع أنحاء العالم من اآلثار 
السلبية التي فرضها انتشار 
ڤيروس كورونا، إلى جانب 
االنخفاض احلاد الذي شهدته 
أسعار النفط، بسبب تراجع 
حجم الطلب وارتفاع مستوى 

العيار: نتوقع انتعاش أنشطة شركاتنا الرئيسية مبجرد االعتياد على الظروف اجلديدة

«البورصة» تواصل صحوتها بـ ٦٦٠ مليون دينار مكاسب أسبوعية

٥ ماليني دينار أرباح «البترولية» بالنصف األول
أعلنت شركة املجموعة البترولية 
املستقلة «البترولية» في بيان صحافي 
أمس عن مناقشة واعتماد مجلس إدارة 
الشركة خالل اجتماعه البيانات املالية 
املرحلية لفترة الستة أشهر املنتهية في 

٣٠ يونيو ٢٠٢٠، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بقيمة ٥٫٠٧ ماليني دينار 
للنصف األول من العام احلالي (ما يعادل حوالي ٢٨٫٠٩ فلسا للسهم الواحد)، 
مقارنة مع ٤٫٨٤ ماليني دينار للفترة نفسها من ٢٠١٩ (ما يعادل ٢٦٫٨٠ فلسا 
للســهم الواحد). وأشارت الشركة إلى أنها سجلت أرباحا بقيمة ١٫٩٩ مليون 

دينار (ما يعادل ١١٫٠١ فلســا للسهم 
واحد) للربع الثاني من ٢٠٢٠ مقارنة 
بأرباح قيمتها ٢٫٤٩ مليون دينار لنفس 
الفترة من ٢٠١٩ (ما يعادل ١٣٫٧٩ فلسا 

للسهم الواحد).
كما أظهرت بيانات الشــركة أن صافي أرباح الربع األول املنتهي في ٣١ 
مارس ٢٠٢٠ قد بلغ نحو ٣٫٠٨ ماليني دينار (ما يعادل حوالي ١٧٫٠٨ فلســا 
للســهم الواحد) مقارنة بصافي أرباح ٢٫٣٥ مليون دينار للفترة املماثلة من 

٢٠١٩ (ما يعادل ١٣٫٠١ فلسا للسهم الواحد).

شريف حمدي

أنهــت بورصــة الكويت 
تعامــالت األســبوع علــى 
مواصلة النشــاط اإليجابي 
الذي تشهده خالل تعامالت 
أغســطس اجلــاري، حيــث 
البورصة حتقيق  واصلــت 
املكاســب الســوقية بنهاية 
جلسات األسبوع بنحو ٦٦٠ 
مليون دينار ليصل إجمالي 
القيمــة إلــى ٢٩٫٢٠٨ مليار 
دينــار ارتفاعا مــن ٢٨٫٥٤٧ 
مليار دينار نهاية تعامالت 
املاضــي. وكانت  األســبوع 
البورصة حققت نحو مليار 
دينار مكاسب منذ استئناف 
النشــاط عقــب عطلة العيد 
لتتقلص اخلسائر السوقية 

منذ بداية العام إلى ١٧٪.
ويرتكز نشاط البورصة 
خــالل اجللســات األخيــرة 
القياديــة  األســهم  علــى 
التي تشــهد زخما ملحوظا 
مقارنة باحلركة على األسهم 
الصغيرة واملتوسطة، وهو ما 
يظهر من التحسن امللحوظ 
في أداء مؤشر السوق األول 
الســوق  مقارنــة مبؤشــر 

الرئيسي.
ويأتي في صدارة األسهم 
األكثر نشــاطا بيتك وأهلي 
وزيــن  والوطنــي  متحــد 
واجيليتي، حيث استحوذت 
هذه األســهم على النصيب 
األكبر من السيولة املتدفقة 
للســوق خــالل تعامــالت 

األسبوع.
الســيولة  وارتفع معدل 
اليومــي للتعامــالت خــالل 
جلسات األسبوع ليصل إلى 
٣٠٫٥ مليون دينار مبحصلة 
أسبوعية ١٥٢٫٧ مليون دينار، 
مقارنة مع ٧٠٫٧ مليون دينار 
مبتوسط يومي ٢٣٫٥ مليون 
دينار األسبوع املاضي الذي 
اقتصــرت تعامالتــه علــى 

جلسات.
وشهدت تعامالت األسبوع 
تراجعــا بنســبة ١٠٪ علــى 
مســتوى أحجام التداول، إذ 
بلغت بنهاية التعامالت ١٣٤٫٨ 
مليون سهم مقارنة مع ١٤٩٫٩ 
مليون سهم األسبوع املاضي.

الالفت في أسعار برميل النفط 
الكويتي الذي شهد قفزة بعد 
عــودة احلياة لطبيعتها في 
أغلب دول العالم، وبالتالي 

زيادة اإلقبال على النفط.
وأنهت البورصة تعامالت 
األسبوع على ارتفاع جماعي 
في مؤشرات األسواق، وكانت 

كالتالي:

ليصل املؤشــر الــذي يضم 
غالبية الشــركات الكويتية 
املدرجة إلى ٤٠٨٣ نقطة من 

٤٠٧٢ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٢٫٣٪ مضيفا ١١٧ نقطة 
ملكاسبه السابقة ليصل إلى 
٥١٢٦ نقطة ارتفاعا من ٥٠٠٩ 

نقطة األسبوع املاضي.

٭ ارتفع مؤشر السوق األول 
بنسبة ٣٪ محققا ١٦٨ نقطة 
مكاســب ليصل إلــى ٥٦٥٢ 
نقطة ارتفاعا من ٥٤٨٤ نقطة 

األسبوع املاضي.
الســوق  ٭ حقــق مؤشــر 
الرئيســي ارتفاعــا محدودا 
 ١١ بنســبة ٠٫٢٪ بإضافــة 
نقطــة للمكاســب الســابقة 

٣٠٫٥ مليون دينار متوسط السيولة اليومي مبحصلة أسبوعية ١٥٢ مليون دينار

البورصــة  وتعتمــد 
الكويتية في نشاطها خالل 
املرحلــة احلالية على رهان 
املتعاملني على نتائج البنوك 
والشركات خالل الربع الثالث، 
بعد تقبل النتائج الســلبية 
للنصف األول جراء تداعيات 
ڤيــروس كورونــا، ويعزز 
نشــاط البورصة التحســن 

«البورصة» تعتزم تقدمي طلب اإلدراج بالسوق الرسمي ٢٤ اجلاري
أفادت شركة البورصة على موقع السوق الرسمي، بأنها 
تعتزم تقدمي طلب إدراج أســهمها في السوق الرسمي يوم 
االثنني املوافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠، وذلك في ضوء ما أصدرته 
هيئة أســواق املال من قرارات بشأن إدراج شركة بورصة 
الكويت لألوراق املالية. ولفتت الشركة إلى أن آخر يوم تداول 
 «OTC» لسهمها في نظام تداول األوراق املالية غير املدرجة

سيكون األحد ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠.

ويترقب سوق األسهم الكويتي إدراج أسهم شركة شمال 
الزور في السوق الرسمي اعتبارا من يوم األحد ١٦ أغسطس 
اجلاري، وكانت الشــركة أعلنت مؤخرا عن حصولها على 
موافقة بورصة الكويت إلدراج أسهمها في السوق األول في 
املوعد املذكور أعاله. وتعتبر «شمال الزور» أول شركة لتوليد 
الطاقة وحتلية املياه وأول مشروع شراكة بني القطاعني العام 

واخلاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.

اجلاسم لـ «األنباء»: أسباب صحية وأمور أخرى 
عرضتها على الشيتان لالستقالة من «الكويتية»

«املناقصات» ميّدد أجل عروض «اإلنتاج اجلوراسي»

«األشغال» قد تطرح قريبًا مناقصة «محطة كبد»

باهي أحمد

عبر رئيس مجلس 
إدارة اخلطوط اجلوية 
يوســف  الكويتيــة 
اجلاســم، في تصريح 
لـ«األنبــاء»،  خــاص 
عــن شــكره لوزيــر 
املالية براك الشــيتان 
لتفهمه األســباب التي 
أدت إلى استقالته من 
إدارة الشركة، مضيفا 
أنــه ســبق وأن تقدم 
باالســتقالة ألســباب 
ال يــوّد اإلفصاح عنها 

ووضعها أمام الوزير الشيتان ولم يتم قبولها 
في حينها، ثم تقدم بها ثانية في ٦ أغسطس 
اجلاري، موضحا بها أسبابا صحية تعيقه عن 
أداء بعض مهامه. وأضاف اجلاسم بالقول: 
«الكويتية تعد مدرسة لي نشأت وترعرعت 
بهــا، وأمتنى من اهللا عز وجل أن تســتمر 

بسواعد رجالها وهمم 
شــبابها ألداء واجبهــا 
الوطني املنوطة به على 
أكمل وجه، داعيا اهللا عز 
وجل أن ميّن بالشــفاء 
والعافيــة  والصحــة 
علــى صاحب الســمو 
الشــيخ صباح  األمير 
األحمد وان يعيده إلى 
الكويت ســاملا غامنا». 
وكان اجلاسم قد أعلن 
فــي وقت ســابق، عن 
قبول وزير املالية براك 
الشيتان استقالته من 
رئاســة مجلــس إدارة 
الشركة، حيث قال في بيان للعاملني بالشركة 
إنه ســبق أن تقدم باالســتقالة فــي تاريخ 
٢٠٢٠/٥/٦ ولم يتم قبولها في حينها، ثم تقدم 
بها ثانية في تاريخ ٢٠٢٠/٨/٦ ومت قبولها، 
متمنيا التوفيق والنجاح للخطوط اجلوية 

الكويتية ووجودها دائما مبواقع الريادة.

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميد أن اجلهــاز املركزي 
للمناقصات العامة مدد حتى ١٣ ســبتمبر 
املقبل املوعد النهائي لتقدمي عطاءات عقد 
األعمــال اخلارجية فــي منشــآت اإلنتاج 
اجلوراسي شــمال الكويت، بعد أن انتهى 
املوعــد النهائي الســابق في ١١ أغســطس 
اجلاري. ويشمل نطاق العمل في املشروع 
املقــدرة تكلفته بنحو ١١٥ مليون دوالر مد 
وتركيب خطوط انسيابية وتركيب خطافات 
في رؤوس اآلبار وتركيب مشعبات الدخول 
باإلضافة الى تشييد املرافق املرتبطة بهذه 

األعمال.
وفيما يلي قائمة الشركات التي تأهلت 
مســبقا لتقــدمي العطــاءات وهــي: محمد 
الغــامن  عبداحملســن اخلرافــي وأوالده، 
انترناشونال للتجارة العامة واملقاوالت، 
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء 
السفن، شركة جلف سبيك للتجارة العامة 
واملقــاوالت، شــركة اخلدمــات املتكاملة، 
املقاولون املتحدون، شركة عربي انيرتك، 
شــركة امليــر للخدمــات الفنيــة، شــركة 
مجموعــة املشــتركة للمقــاوالت، شــركة 
الهندســة واملقاوالت امليكانيكية، وشركة 

الدار للهندسة واملقاوالت.

محمود عيسى

توقعت مجلة ميد أن تطرح وزارة األشغال 
العامة مناقصة عقد بناء محطة معاجلة مياه 
الصرف الصحي في شمال كبد قريبا، والتي 
تبلغ طاقة املعاجلة التصميمية للمشروع نحو 
مليون متر مكعب في اليوم. ونسبت املجلة 
الى متحدث رسمي قوله إن املشروع يتماشى 
مع خطة الكويت االستراتيجية للقطاع. وكان 
قد مت اإلعالن عن خطط لبناء محطة شمال كبد 
ملعاجلة مياه املجاري ألول مرة في عام ٢٠١٣، 
وفقا ملجلة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطا 
املشــاريع اإلقليمية فــي املنطقة. وتضمنت 
اخلطة األولية إنشــاء وحدتي معاجلة ملياه 
الصرف الصحــي تبلغ طاقتهمــا اإلجمالية 
مجتمعة حوالي ٥٠٠ ألف متر مكعب يوميا، 

باإلضافة إلى حتديث مجمع معاجلة قائم.
جتدر اإلشارة الى انه مت في يناير املاضي 
اســتكمال ملف التمويل ملشــروع محطة أم 

الهيمان ملعاجلة مياه الصرف الصحي بتكلفة 
تقدر بنحــو ١٫٧ مليــار دوالر. وكانت هيئة 
مشــروعات الشــراكة بــني القطاعــني العام 
واخلاص قد وقعت مــع التحالف الذي وقع 
االختيــار عليه لتطوير املشــروع، واملؤلف 
من شــركتي WTE Wassertechnik األملانية، 
واملستشــارين املاليني الدوليني في الكويت، 
اتفاقية ترسية املشــروع في نوفمبر ٢٠١٨. 
وتقضي االتفاقية بتشكيل جهاز متويلي مجمع 
يضم ٦ بنوك دولية ومحلية وفقا ملا نسبته 
املجلة لشركة هوجان لوفيلز ومقرها اململكة 
املتحدة والواليات املتحدة والتي تضطلع بدور 
املستشار القانوني للتحالف بقيادة الفريق 
االملانــي. وقالت املجلة إن شــركة WTE هي 
املقــاول العام ملنشــأة معاجلة مياه الصرف 
الصحي، والتي تقدر قيمتها بنحو ٦٠٠ مليون 
 ،WTE يورو (٦٦٥ مليون دوالر). وســتقوم
جنبا إلى جنب مع شــركائها، بتنفيذ شبكة 
قنوات ومحطات ضخ بقيمة ٩٥٠ مليون يورو.

حتى ١٣ سبتمبر املقبل

«ميد»: مليون متر مكعب يومياً طاقة املعاجلة التصميمية للمشروع

يوسف اجلاسم

«الطائر األزرق» مدرستي التي نشأت بها.. وستستمر بأداء دورها الوطني بسواعد أبنائها
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أعلــن البنك األهلي املتحد 
ـ البحرين عن نتائجه املالية 
لفترة النصف األول من ٢٠٢٠ 
والتــي تظهر حتقيــق أرباح 
صافية، بعد استثناء حصص 
األقليــة، بلغت ٢٩٣٫٤ مليون 
دوالر، بانخفــاض ٢٢٫٣٪ عن 
الفترة نفسها من ٢٠١٩ والتي 
ســجلت ٣٧٧٫٥ مليون دوالر، 
العائد  لينخفض تبعا لذلــك 
األساسي للسهم إلى ٢٫٩ سنت 
عن النصــف األول من العام، 
مقابــل ٣٫٧ ســنتات للفتــرة 

نفسها من العام السابق. 
وأوضــح البنك فــي بيان 
صحافــي، أن ربحيــة الفترة 
تعكس األوضاع االستثنائية 
التي ســادت األســواق خالل 
النصــف األول مــن العام في 
ظل تفشــي جائحــة ڤيروس 
كورونا املســتجد وتداعياتها 
التــي دفعت االقتصاد العاملي 
إلى هــوة انكماش اقتصادي، 
قد يكون األشد حدة منذ عقود 
فيما جاء تهاوي أسعار النفط 
إلى مستويات تاريخية خالل 
الربع الثاني من العام، ليشكل 
صدمة مزدوجــة القتصادات 
دول املنطقة وحتديا مضاعفا 
العامة وأســواقها،  ملالياتهــا 
في حــني كان لتدابير اإلغالق 
العــام واجلزئــي  واحلجــر 
تأثيراتهــا البالغة على أغلب 
القطاعات واألنشطة التجارية 

لألفراد والشركات.
وفي ظل هذه األوضاع، فقد 
انخفض دخل البنك من صافي 
الفوائد بنسبة ١٧٫٠٪ إلى ٤٠٦٫٧ 
ماليني دوالر في النصف األول 
من العام، مقابل ٤٩٠٫٢ مليون 
دوالر للفترة نفسها من العام 

٤٩٣٫٢ مليون دوالر في النصف 
األول، مقابــل ٥٩٥٫٨ مليــون 
دوالر للنصف األول من ٢٠١٩.

بينما تراجع الدخل الشامل 
العائــد ملســاهمي املجموعــة 
بنســبة ٦٠٫٥٪ ليبلــغ ١٥٧٫٣ 
مليــون دوالر، مقابــل ٣٩٨٫٠ 
مليون دوالر لذات الفترة من 
٢٠١٩، بسبب استقطاعات ذات 
طبيعة مؤقتــة وغير محققة 

مرتبطة بتقلبات األسواق.
امليزانية  وعلــى صعيــد 
العمومية، فقد انخفض إجمالي 

للفترة املقارنة نفسها من ٢٠١٩ 
ويحقق العائد على متوسط 
حقوق املساهمني معدل ١٣٫٦٪ 
لفترة النصــف األول، مقابل 
١٨٫٤٪ للفتــرة نفســها مــن 
العــام الســابق. وعلى الرغم 
من األوضاع االستثنائية في 
البيئة التشغيلية، فقد استمر 
البنك محافظــا على اجلودة 
العالية ألصولــه االئتمانية، 
حيث لم تتجاوز القروض غير 
املنتظمة نسبة ٢٫١٪ من إجمالي 
احملفظة االئتمانية (١٫٩٪ كما 

للبنك بشــكل إضافي قبالها.
وتعليقا على هذه النتائج، قال 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
البنك األهلي املتحد مشعل 
العثمــان «جــاءت نتائــج 
النصــف األول مــن العــام 
حصيلة شــوطني مختلفني 
الظــروف ومســتوى  فــي 
التحديــات، فقــد اســتهل 
البنك العام بأداء ممتاز في 
شهري يناير وفبراير قبل أن 
تلوح أزمة انتشار اجلائحة 
وتأثيراتهــا  الڤيروســية 

احلقــوق العائدة إلــى حملة 
أسهم املجموعة بنسبة ٩٫٥٪ 
إلى ٣٫٩ مليارات دوالر كما في 
٣٠ يونيــو ٢٠٢٠، مقابل ٤٫٣ 
مليارات دوالر في نهاية ٢٠١٩، 
في حني تراجعت املوجودات 
اإلجمالية للمجموعة بنسبة 
٠٫٥٪ لتبلغ ٤٠٫١ مليار دوالر 
كمــا فــي ٣٠ يونيــو ٢٠٢٠، 
مقابــل ٤٠٫٣ مليار دوالر في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ليبلغ معدل 
العائد على متوسط األصول 
١٫٦٪ للنصف األول، مقابل ٢٫٢٪ 

فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩) مــع 
مواصلة توفير نسبة مرتفعة 
مــن التغطيــة املتحوطة من 
املخصصات احملددة املرصودة 
جتاه هذه األصــول إذ بلغت 
٨١٫٨٪ مقابــل ٨٥٫٩٪ فــي ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٩، وهي نســبة 
تغطية محتسبة على أساس 
النقدية  قيمــة املخصصــات 
الصافية التي مت جتنيبها لهذه 
األصول ومبعزل عن الضمانات 
الكبيــرة من أصول  العينية 
عقارية وأدوات مالية واملتاحة 

الهائلة ثم تداعيات تراجع 
أســعار النفط ومــا تبعها 
من اضطراب غير مسبوق 
في األســواق املالية وشبه 
شلل اقتصادي عام يكتنف
دول العالــم واحــدة تلــو 

أخرى».
وأضــاف العثمــان «لقد 
كانــت اســتجابتنا لهــذه 
األوضاع سريعة ومنهجية 
ومنسقة على مستوى بنوك 
املجموعة، سواء في التعامل 
مــع اجلائحــة وتطويــق 
آثارهــا أو فــي التكيف مع 
واقع مســتجد مقــدر له أن 
يصبح معتادا لفترة يصعب 
تقديرها فــي الوقت الراهن 
وما بات يفرضه من أمناط 
واســتراتيجيات وحتديات 
جديدة ألداء األعمال وتقدمي 
اخلدمات املصرفية وخاصة 
فــي مثــل أوضــاع احلجر 
واإلغالق العام أو اجلزئي، 
وهي أوضاع متثلت أولوياتنا 
خاللها في توجيه قصارى 
جهودنــا ومواردنا لضمان 
بيئة عمل آمنة لكل موظفينا 
وعمالئنــا ومتعاملينــا في 
املقــام األول، وفــي تقويــة 
قدراتنــا التقنيــة لتوفيــر 
وســائط وقنــوات رقميــة 
سلسة وآمنة إلجناز املعامالت 
عن بعد في ظل التزام راسخ 
بالوفاء مبتطلبات عمالئنا 
في كل الظروف واألوضاع 
وتركيز حثيــث للمحافظة 
على قدراتنا في االستمرار 
في حتقيق مستويات متينة 
ومستقرة ألعمالنا وإيراداتنا 
مبا يفي بتطلعات مساهمينا 

الكرام».

مشعل العثمان

الســابق، مما أدى إلى تراجع 
الدخــل التشــغيلي اإلجمالي 
للبنك إلى ٥٧٥٫٦ مليون دوالر 
خالل الستة أشهر األولى من 
العام، مقابل ٦٣٠٫١ مليون دوالر 
للفترة نفسها من العام السابق، 
ومن ناحية أخرى بلغت نسبة 
التكاليف إلــى إجمالي الدخل 
٢٧٫٤٪، مقابل ٢٦٫٥٪ للنصف 
األول من ٢٠١٩ بفضل استمرار 
املمنهــج  الترشــيد  تطبيــق 

واملدروس للمصروفات.
وحتوطا للمخاطر املتنامية 
في املشــهد االقتصادي العام 
وفــي قطاعات عمل املجموعة 
وأســواقها، فقد متــت زيادة 
صافــي املخصصات بنســبة 
١٤٠٪ مــن ٣٤٫٣ مليون دوالر 
إلى ٨٢٫٤ مليون دوالر، وعليه 
فقــد انخفض صافــي الدخل 
التشــغيلي بنسبة ١٧٫٢٪ إلى 

استجابة «األهلي املتحد» جاءت سريعة ومنهجية لتطويق آثار األزمة والتكيف مع واقعها املستجد

العثمان: البنك استهل عام ٢٠٢٠ بأداء ممتاز.. قبل سيطرة التأثيرات السلبية جلائحة «كورونا»

وّجهنا جهودنا ومواردنا لضمان بيئة عمل آمنة.. وتقوية قدراتنا الرقمية للوفاء مبتطلبات العمالء

٢٩٣٫٤ مليون دوالر أرباح مجموعة «األهلي املتحد» بالنصف األول
٢٫٩ سنت العائد على السهم الواحد.. و٤٠ مليار دوالر إجمالي أصول املجموعة

«الوطني»: انكماش حاد وتاريخي
للناجت احمللي األمريكي في الربع الثاني

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان بيانات 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
الضعيفــة للربع الثاني من 
العــام احلالي كشــفت عن 
التي  الســلبية  التداعيــات 
اجتاحــت الواليات املتحدة 
وأوروبــا نتيجــة إلغــالق 
أنشــطة األعمال على نطاق 
واســع وفرض قيود السفر 
بهدف احتواء تفشي جائحة 
كوفيد-١٩. وعلى الرغم من 
أن أسوأ حاالت تراجع اإلنتاج 
قــد انتهــت بالفعــل، إال أن 
املخاوف ال تزال قائمة بشأن 
وتيرة التعافي واستمراريته، 
خاصة في الواليات املتحدة 
إذ تســبب اســتمرار تزايد 
حــاالت اإلصابة بالڤيروس 
في تعطيــل إجراءات إعادة 
فتــح االقتصاد فــي بعض 
الواليــات، هذا إلــى جانب 
مساومات أعضاء الكونغرس 
بشأن حزمة التحفيز املالية 
اجلديدة مبا ساهم في زيادة 
حالة عدم اليقني. ومن جهة 
أخــرى، تواصل السياســة 
التيســيرية عزل  النقديــة 
أسواق األســهم مبنأى عن 
تلــك املخــاوف، إذ ارتفــع 
مؤشر ســتاندرد أند بورز 
٥٠٠ بنسبة ٥٫٥٪ في يوليو، 
ويقترب اآلن من بلوغ أعلى 
مســتوياته علــى االطــالق 
املسجلة في فبراير. كما أن 
أســعار الفائــدة املنخفضة 
النمــو  إلــى  (باإلضافــة 
االقتصادي الضعيف) تعمل 
على تقويــض أداء عائدات 
الســندات طويلة األجل، إذ 
انخفضت عائدات ســندات 
اخلزانة األميركية ألجل ١٠ 
ســنوات إلى ٠٫٥٪ فقط في 
أوائل أغســطس، مبــا أدى 
أيضــا إلــى اضعــاف قيمة 

الدوالر.
ان  التقريــر  واضــاف 
االقتصاد األميركي في الربع 
الثاني عانى من انكماش حاد 
مبســتويات غير مسبوقة 
على خلفية التدابير املطبقة 
الحتواء تفشي اجلائحة، إذ 
وصل معدل منو الناجت احمللي 
اإلجمالي ٣٢٫٩٪ على أساس 
سنوي (-٩٫٥٪ على أساس 
ربع سنوي) بعد انخفاضه 
٥٪ في الربع األول. وجاء في 
الصدارة تراجع مستويات 
االستهالك اخلاص ٣٥٪ (مبا 
في ذلك انخفاض اإلنفاق على 
اخلدمات بنسبة ٤٤٪)، بينما 
انخفض االستثمار اخلاص 
(مبــا فــي ذلــك املخــزون 
التجــاري) بنســبة ٤٩٪. 
وكان اإلنفاق احلكومي هو 
العنصر الوحيد الذي متكن 

من تســجيل ارتفاع بنسبة 
 .٪٢٫٦

وحدث اجلزء األكبر من 
تراجع اإلنتاج في وقت مبكر 
من الربع، مع حتسن النشاط 
التجاري في مايو ويونيو إذ 
مت تخفيف قيود «البقاء في 
املنزل» وبــدأ تنفيذ برامج 
التحفيز احلكومية، ويشير 
ذلك إلى حدوث انتعاش قوي 
ملحوظ في النــاجت احمللي 
اإلجمالــي في الربع الثالث، 
كما تشير التقديرات اآلنية 

اتفاق إلقــرار حزمة حتفيز 
مالي جديدة، وكانت األوامر 
التنفيذيــة التــي أصدرهــا 
الرئيــس ترامــب مؤخــرا 
مبنزلــة محاولــة لتجــاوز 
الكونغــرس وبــدء حزمــة 
حتفيز أصغر حجما خاصة 
به)، ساهمت كل تلك العوامل 
مجتمعة في تأجيج مخاوف 
تعطيــل االنتعــاش. وعلى 
الرغم مــن تعافي أنشــطة 
مؤشرات مديري املشتريات 
 (ISM) الصادرة عن مؤسسة
وارتفاعها في الوقت احلالي 
فوق مستوى ٥٠ مبا يشير 
إلى «عدم حدوث تغيير»، إال 
أن ثقة املستهلك انخفضت 
مجــددا في يوليــو في ظل 
تراجــع معنويــات التفاؤل 

بشأن الستة أشهر املقبلة.
ورأى التقرير ان استمرار 
تدهور سوق العمل يعتبر 
مــن ضمــن أبــرز العوامل 
التي تؤثر ســلبا على آفاق 
النمو. فعلى الرغم من ارتفاع 
معدالت التوظيف مبستويات 
فاقت التوقعات بإضافة ١٫٨ 
مليون وظيفة في يوليو، إال 
أن الوتيرة كانت أبطأ مقارنة 

الصادرة عن بنك االحتياطي 
الفيدرالــي فــي أتالنتا إلى 
بلوغ معدل النمو حاليا إلى 
حوالــي ٢٠٪. إال أن التزايد 
الكبير في حــاالت اإلصابة 
بالڤيــروس منــذ منتصف 
يونيــو وما أعقــب ذلك من 
تعليــق خطط إعــادة فتح 
االقتصاد أو التراجع عنها، 
هذا إلى جانب انتهاء برنامج 
إعانات البطالة اإلضافية في 
يوليو (وفشــل الكونغرس 
حتــى اآلن في التوصل إلى 

مبعدالت شــهر يونيو، كما 
أن معــدل البطالــة ال يزال 
مرتفعا للغاية عند مستوى 
١٠٫٢٪. وقــد يــؤدي ارتفاع 
البطالة، باإلضافة  معدالت 
إلــى امكانية خســارة جزء 
من الدخــل نتيجة خلفض 
اإلعانات، إلى احداث صدمة 
حادة لإلنفاق االســتهالكي 
الذي انتعش في يونيو إلى 
-٤٫٨٪ على أساس سنوي 
مقارنــة بأدنى مســتوياته 
املسجلة بنســبة -١٦٪ في 
أبريل، إذ يزال أقل بنســبة 
٧٪ عــن مســتويات ما قبل 

اجلائحة.
 وعلى اجلانب اإليجابي، 
فقد تكون مدخرات األسر قد 
تراكمت خالل األشهر األخيرة 
من خفض املصروفات، مما 
مكن من اســتخدامها مؤقتا 
لتمويل اإلنفاق حلني إقرار 
الكونغــرس حزمة حتفيز 
جديدة خالل شهر أغسطس 

على االرجح.
أظهــرت بيانــات الناجت 
احمللي اإلجمالي للربع الثاني 
ملنطقة اليورو صورة أكثر 
تشاؤما من الواليات املتحدة. 
إذ انخفــض اإلنتاج احمللي 
ملنطقة اليورو بنسبة ١٢٫١٪ 
علــى أســاس ربع ســنوي 
بعد انخفاضه بنسبة ٣٫٦٪ 
فــي الربع األول. وشــهدت 
الــدول األوروبيــة  بعــض 
انخفاضا أكثر حدة، خاصة 
إسبانيا (-١٨٫٥٪) وفرنسا 
(-١٣٫٨٪)، فــي حــني كان 
االنكمــاش فــي أملانيــا أقل 
بفضــل   (٪١٠٫١-) حــدة 
النجاح النسبي للسلطات في 
احتواء تفشي اجلائحة. هذا 
البيانات اخلاصة  وأظهرت 
باململكة املتحدة، انخفاض 
اإلنتاج بنســبة ٢٠٫٤٪ في 
الربــع الثاني على أســاس 
ربعي- أي مبعدل أسوأ من 
الــدول األخرى وهــو األمر 
الذي ميكن تفسيره جزئيا 
نتيجــة لتســجيل اململكــة 
املتحــدة ملعدل انكماش أقل 

في الربع األول.
آفــاق منو  وقــد تلقــت 
االقتصاد األوروبي على املدى 
املتوسط دفعة بفضل االتفاق 
التاريخي الذي توصلت له 
دول االحتاد األوروبي الـ٢٧ 
واقرارها لصندوق التمويل 
املشــترك بقيمة ٧٥٠ مليار 
يورو بهدف معاجلة تداعيات 
األزمة. وسيتم توزيع دفعات 
الفتــرة  الصنــدوق خــالل 
املمتــدة ما بــني عامي ٢٠٢١ 
و٢٠٢٣ مبعدل يزيد عن ١٫٥٪ 
مــن الناجت احمللي اإلجمالي 

في املتوسط سنويا.

١٢٫١٪ تراجع اقتصاد منطقة اليورو

«التجارة» متدد تراخيص االستيراد 
املنتهية صالحيتها بالعام احلالي ٣ أشهر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا 
متديد العمل بتراخيص االستيراد التي 
انتهت مدتها العام احلالي ملدة ٣ شهور، 
داعيــة أصحاب التراخيص املنتهية إلى 

التجديد قبل ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن 
املادة األولى من القرار تنص على: «متديد 
العمــل بتراخيص االســتيراد الصادرة 
طبقا لنص املادتني الثانية والثالثة من 
القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ التي انتiت 
مدة سريانها خالل عام ٢٠٢٠ ملدة ثالثة 

شهور من تاريخ صدور هذا القرار».
وأضافت أن التاريــخ الفوري له من 
تاريــخ صدوره ونشــره فــي اجلريدة 
الرسمية، الفتة إلى انها ترصد املشكالت 

التــي يواجههــا أصحــاب الشــركات 
ومن ثم تصدر قراراتها تسهيال الصحاب 

العمل.

دعت أصحاب التراخيص املنتهية لتجديدها قبل ١٢ نوفمبر املقبل

هناك من يفكر في شراء عقار خارج 
بلده للسكن عند الســفر للسياحة أو 
لالستثمار، وكثير منهم وقع في مشاكل أو 
نصب عقاري وأغلبهم من الدول العربية 
واخلليج، حيث ليس لديهم أي معلومات 
أو حقائق عن املشاريع والشركات العقارية 
التي باعتهم، فقط اقتنعوا وانبهروا مبا 
سمعوه ورأوه في املعارض العقارية التي 
البعض  تقام داخل بلدهم، وكانت لدى 
املقدرة املالية للشــراء والبعض اآلخر 

يقوم باالقتراض من البنوك.
ولكن يتفاجأون بعد توقيع عقد الشراء 
والبدء في دفع إما نسبة من قيمة العقار 
والباقي أقساط شهرية اذا كان الزال حتت 
االنشاء أو املبلغ كامال اذا كان جاهزا بدون 
أن يتأكدوا بأنفسهم أو يزوروا العقار 
املراد شراؤه في مكانه ولهذا هناك قضايا 

في احملاكم بالنصب العقاري.
وعندنا بالكويت ال تزال مرفوعة وتأخذ 
وقتا طويال واصحابها تورطوا ووقعوا 
في مشاكل وضائقة مالية ومنهم من لم 
يستلموا العقار ومنهم من لم تسترجع 
أموالهم ولذلك اقدم هذه النصائح للذي 

يريد شراء عقار خارج بلده:
١ - أول ما تفكر في شــراء عقار خارج 
بلدك يجب عليك االستشارة من األهل 
واألصدقاء واالقرباء الذين اشتروا عقارات 
في البلد الذي تريد الشراء فيه واذا كنت 
تعرف احــدا متخصصا في عقار البلد 

الذي تريد شراء فيه افضل.
٢ - اخــذ فكرة ومعلومــات كافية عن 
املشاريع العقارية التي توجد في املعارض 
العقارية داخل بلدك وبعد ما ترى وتسمع 
عن العقارات املوجودة البد أن تتناسب 
مع متطلباتك وميزانيتك وعندما تقرر 
أي مشــروع أعجبك أو تريد الشــراء 
منه ال تســتعجل التعاقد واالتفاق على

الشراء كذلك استشــر.. وال خاب من 
استشار.

٣ - واألفضل أن تزور املشروع العقاري 
في البلد املوجود فيه وتراه بنفسك وتتأكد 
من انه نفس ما مت شرحه لك ورأيته في 
الصور والفيديو ويا ليت يكون معك احد 
تثق فيه يساعدك في االختيار وينصحك 
سواء من داخل بلد العقار أو من اهلك، 
واذا لم يعجبك العقار تستطيع أن ترى 
غيره وانت هناك وتزور أكثر من مشروع 

عقاري وتأخذ فكرة عنها.
٤ - شــراء العقار وهو حتت االنشــاء 
ارخص للذي سوف يقترض من البنك 
ويأخذ من سنتني الى ٣ سنوات حسب 
حجم املشروع ومواصفاته اذا كان مجمعا 
سكنيا أو بنايات منفصلة، وعليك التأكد 
من أن الشــركة التي متلك املشروع ما 
عليها مشاكل مالية أو إجرائية حكومية 
من خالل السؤال عنها وأن املشروع ما 

عليه رهن من البنوك.
٥ - اقترح اذا عندك ميزانية جاهزة بدون 
االقتراض من البنك أن تتوجه لشراء عقار 
جاهز، «يعني املشروع خالص مكتمل» 
وفيه كل اخلدمات من حراسة امن وصيانة 
ونظافة وأن تتأكد من أن العقار ليس عليه 
رهن من اإلدارة احلكومية املتخصصة 

بشراء وبيع العقارات.
٦ - بعد التأكد والتحقق من أن املشروع 
العقــاري ال توجد عليه مشــاكل، هنا 
عليك اما االســتعانة مبحــام من بلدك 
أو مكتــب محاماة في بلد العقار لتقدمي 
النصيحة واالستشــارة القانونية قبل 
توقيع عقد الشراء لتفادي أي مشاكل أو
معوقات في اســتالم العقار مع وثيقة 

امللكية.
٧ - طبعا هناك إجراءات مسبقه قبل شراء 
العقار في بعض البلدان عليك إجنازها 
وهي استخراج رقم ضريبي وفتح حساب 
في البنك وأن يكون معك جوازك ويتطلب 
ترجمته الى لغة بلد العقار وكذلك لديك 

هويتك من بلدك وصور شخصية.

املستشار الكويتي

نصائح ملن يريد 
شراء عقار باخلارج

Abumishari١@yahoo.com د. عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار اقتصاد وإدارة 

تعافي االقتصاد الصيني
قال تقرير «الوطني» ان منو الناجت احمللي 
اإلجمالي الصيني شهد انتعاشا جيدا في الربع 
الثاني، إذ منا بنسبة ٣٫٢٪ على أساس سنوي في 
ظل تخفيف قيود التنقل وبدعم من اإلجراءات 
النقدية واملالية بعد أن شــهدت البالد أسوأ 
انكماش لها منذ عقود خالل الربع األول (-٦٫٨٪ 
على أساس سنوي). وفي واقع األمر، تؤكد أحدث 
البيانات، مبا في ذلك الدراسات االستقصائية 
للقطاعني التصنيعي وغير التصنيعي، انتعاش 
األداء االقتصادي بعد اجراءات اإلغالق، وإن 
كان مبعدل تدريجي ومع اســتمرار مخاطر 

التطورات املعاكسة الناجمة عن ضعف الطلب. 
في حني واصلت بيانات مؤشر مديري املشتريات 
التصنيعي الرسمي وتلك الصادرة حديثا عن 
مؤشــر Caixin نفس االجتاه التصاعدي، إذ 
ارتفعت إلى ٥١٫١ في يوليو (٥٠٫٩ في يونيو) 
و٥٢٫٨ (٥١٫٧ في يونيو) على التوالي، وظلت 
طلبات التصدير منخفضة على خلفية تراجع 
الطلب العاملي. وفي املقابل، تراجع نشاط قطاع 
اخلدمات هامشــيا خالل نفس الفترة، إال انه 
ظل معتدال عند مستوى ٥٤٫٢ في يوليو (٥٤٫٤ 

في يونيو.
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13 مليون دينار أرباح »وربة« التشغيلية في النصف األول
أعلن بنك وربة في بيان 
صحافي عن نتائجه املالية، 
لفترة النصف األول املنتهية 
فــي 3٠ يونيو ٢٠٢٠، حيث 
أظهرت النتائج حتقيق البنك 
ألرباح تشغيلية بلغت ١3.3 
مليون دينار، رغم الظروف 
االســتثنائية التــي مــر بها 
العالــم والكويــت بســبب 
التداعيــات غير املســبوقة 
جلائحة كورونا، والتي أدت 
إلى تعطيل شبه كامل جلميع 
مرافق احلياة. والتي ترتب 
عليها حتقيق البنك لصافي 
خســائر بلغت ١٤.9 مليون 

دينار.
وأشار البنك إلى أنه وفي 
إطار إستراتيجيته التحفظية 
استمر البنك خالل النصف 
اتبــاع سياســة  األول فــي 
حتوطيــة شــملت جتنيب 
مخصصات بقيمة ٢8 مليون 

دينار.
وأوضــح أن »وربــة« 
حرص على أن اســتقطاع 
مخصصــات كاملــة فــي 
النصف األول كدفعة واحدة 
بــدال من اســتقطاعها على 
مراحل خالل العام احلالي، 
مبينــا أن إجمالــي أصول 
البنــك بلــغ 3.٤ مليــارات 
دينــار بنهايــة يونيو من 
العام ٢٠٢٠ وبنمو ٢5%، فيما 
بلغ إجمالي ودائع العمالء 
٢.8 مليــار دينــار بزيــادة 
١7%، فــي حني بلغ إجمالي 
محفظة التمويل ٢.٤ مليار 
دينار بارتفاع ٢٤%، فيما بلغ 
إجمالي اإليرادات التشغيلية 
6٢.٤ مليــون دينار بنهاية 

النصف االول من ٢٠٢٠.
قاعدة متينة

وفــي هــذا الصــدد، قال 
رئيس مجلس اإلدارة في بنك 
وربة عبدالوهاب احلوطي: 
»اســتطاع وربة أن يحافظ 
على قاعدة رأسمالية متينة، 
فيما حقق أرباحا تشغيلية 
جيــدة، إال أن األزمة املالية 
فرضــت علينــا كما فرضت 
على اجلميــع حتديات غير 
مســبوقة تتعلــق بطبيعة 

بانتشار الوباء.
سياسة مرنة

من جانبه، قال الرئيس 
الغامن،  التنفيــذي شــاهني 
إن »وربــة« يتبع سياســة 
مرنــة متطورة تهــدف إلى 
حتقيــق اســتدامة األرباح، 
مشيرا إلى أن الفترة املقبلة 
ستشهد انطالقة مهمة للبنك 
تشمل طرح مجموعة خدمات 

ومنتجات جديدة.
»وربــة«  أن  وأوضــح 
اســتحدث جملــة تغييرات 
علــى آلية عمله في مختلف 
القطاعات، مبا يضمن زيادة 
جاذبيــة خدماته ومنتجاته 

السيما الرقمية.
قائــال:  واســتطرد 
»االستراتيجية التي انتهجها 
البنك في السنوات األخيرة، 
جلهة االســتثمار والتوسع 
في اخلدمات الرقمية، أكدت 
جناحهــا وأهميتها، في ظل 
الظروف الصعبة التي متر 
بهــا الكويت، والعالم حاليا 

وفــق أفضــل املعايير رغم 
اإليقاف املؤقت. 

إجنازات النصف األول 

• طرح صكوك غير مضمونة بـ 
١5٠ مليون دينار ضمن برنامج 

ال يتجاوز ملياري دوالر.
• شــراكة اســتراتيجية مــع 
»زينــون« املالكــة لتطبيــق 
الدفــع  »بوكــي«، خلدمــات 

االلكتروني.
• إطــالق تطبيق ســاينكوم 
للغــة اإلشــارات لعمالئه من 
فئة الصم والبكم في الفروع 
والذي يعتبر األول من نوعه 

بالكويت.
مواجهة »كورونا«

• بادر البنك بدعم املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة من خالل 
وقف الرسوم على أجهزة نقاط 
البيع والسحب االلي والقنوات 

االلكترونية ملدة 3 أشهر.
• تأجيل أقساط متويل األفراد 
والبطاقــات االئتمانية ملدة 6 
أشهر لكل عمالء البنك مع إلغاء 
أي رسوم أخرى مترتبة على 

هذا التأجيل.
• مســاندة ودعــم الصفوف 
األمامية خالل األزمة من خالل 
توزيع مستلزمات األساسية 

لهم. 
• إطــالق حملة توعوية على 
التواصــل االجتماعي  مواقع 
خالل االزمة أسهمت في شغل 

وقت الفراغ.

مــن خــالل تزايــد االعتماد 
علــى اخلدمــات املصرفيــة 
التــي تقدمها قنــوات البنك 

الرقمية«.
وذكر الغامن أن مختلف 
إدارات »وربة« تعمل حاليا 
بنفس القدرة التشغيلية التي 
كانت تعمل بها قبل اإلغالق 
املقرر في مــارس املاضي، 
مــع االلتــزام بالتعليمــات 
الصحية والرقابية، منوها 
إلى مبادرة البنك ملســاندة 
ودعــم الصفــوف األمامية 

خالل األزمة.
إلــى أن  الغــامن  ولفــت 
»وربة« بدأ منذ أبريل املاضي 
في استقبال طلبات التمويل 
بشــروط ميسرة التي أعلن 
عنها بنــك الكويت املركزي 
ضمن احلزمــة االقتصادية 
الشــركات والعمالء  لدعــم 
واملشــاريع  املتضرريــن 
واملتوســطة  الصغيــرة 
املتضررة من جــراء األزمة 
احلالية، مشيرا إلى أن جميع 
خطوات التمويل إلكترونيا 
تتم بسهولة ويسر مع ضمان 
الســرية وحفظ املعلومات 

والبيانات.
وتقدم الغامن من موظفي 
البنــك، بالشــكر والتقدير، 
والذين أكدوا خــالل األزمة 
تفانيهم والتزامهم املتواصل 
بتأدية واجباتهم على أفضل 
وجه، ولم يتوانوا حلظة عن 
تقــدمي اخلدمــات املصرفية 

البنك حافظ على قاعدة رأسمالية متينة بإجمالي أصول تبلغ 3.4 مليارات دينار

شاهني الغامنعبدالوهاب احلوطي

العمل والفرص االستثمارية 
اجلديدة مع التغير الواضح 

في مناذج األعمال«.
وأضاف: »اســتطعنا من 
خالل اعتمادنا على خبرات 
الســنوات املاضية التعامل 
باحترافيــة مــع األزمــة في 
التشغيلية  حتقيق األرباح 
والصافية دون املساس متاما 
بودائع العمالء أو حسابات 

العمالء«.
أن  احلوطــي  واعتبــر 
النتائــج املالية التي حققها 
النصــف  »وربــة« خــالل 
األول اســتثنائية، وجاءت 
إلســتراتيجية  نتيجــة 
عززت اإلجراءات، والتدابير 
االحترازيــة، الفتــا إلى أنه 
إســتراتيجيته  وضمــن 
املتحفظــة بادر »وربة« إلى 
زيادة احتياطياته للتحوط 
من حدوث موجة تعثر محتمل 
في سداد التمويالت، وتكوين 
مخصصات احترازية إضافية 
ملقابلة التزامات الشــركات، 
التي قد تتأثر أعمالها سلبا 

أرقام ذات داللة 
٭ 17 % زيادة في ودائع العمالء إلى 2.8 مليار دينار

٭ 25 % زيادة في األصول إلى 3.4 مليارات دينار 
٭ 24 % زيادة في احملفظة التمويلية إلى 2.4 مليار دينار

9.8 ماليني دينار أرباح »اخلليج للتأمني« 
في النصف .. األول بنمو %21.4

أعلنت مجموعــة اخلليج للتأمني عن 
حتقيق صافي ربح بقيمة 9.8 ماليني دينار 
عن النصف األول من ٢٠٢٠، بربحية 86.5٢ 
فلســا للســهم الواحد باملقارنــة بصافي 
ربــح 8.١ ماليــني دينار وربحيــة ٤5.3٢ 
فلســا للســهم الواحد عن الفترة نفسها 
من العام املاضي، بزيادة نسبتها ٢١.٤%، 
ويعود سبب االرتفاع في صافي الربح إلى 
حتسن النتائج الفنية وأرباح االستثمارات 

لشركات املجموعة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن 
حقوق مساهمي املجموعة ارتفعت لتبلغ 
١١٠.6 ماليني دينار كما في ٢٠٢٠/٠6/3٠، 
باملقارنة مــع ١٠8.8 ماليني دينار كما في 
٢٠١9/١٢/3١ بزيادة نســبتها ٢%، وبلغت 
القيمة الدفترية للسهم في نهاية النصف 
األول من العام احلالي 59٤ فلسا باملقارنة 
مع 58٤ فلسا في نهاية عام ٢٠١9 بزيادة 

نسبتها ٢%.
وبلغت قيمة األقساط املكتتبة 7.٢3٠ 
مليــون دينار، باملقارنة مع ١73.١ مليون 
دينار، وبزيادة نســبتها 33% عن الفترة 
نفســها مــن العام الســابق، وبلــغ ربح 
االستثمار واإليرادات األخرى 7.9 ماليني 
دينار، باملقارنة مع 6.9 ماليني دينار عن 
الفترة نفســها من العــام املاضي بزيادة 

نسبتها ١5%.
وتدعيما ألعمال املجموعة التشغيلية 

وحقوق حملة وثائقها، متت زيادة صافي 
االحتياطيات الفنية للشركة من ١6١ مليون 
دينــار كما في ٢٠١9/١٢/3١ إلى ١8١ مليون 
دينار كما في ٢٠٢٠/٠6/3٠، بزيادة نسبتها 
١3% األمر الذي يعزز قدرة الشــركة على 
حتمل املخاطر الطارئة التي قد تطرأ في 

املستقبل.
وارتفع مجمــوع األصول في النصف 
األول مــن ٢٠٢٠ ليصــل إلــى 88١ مليون 
دينار، باملقارنة مع ١١8 مليون دينار كما 

في ٢٠١9/١٢/3١ بزيادة نسبتها ١5%.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة اخلليج للتأمني خالد احلســن: 
»تعكــس نتائج النصف األول لهذا العام 
النمو املتواصل للمجموعة وقدرتها على 
حماية أصولها وحقوق مســاهميها، كما 
يتماشــى ذلك مع سعينا املستمر لتقدمي 
أفضــل اخلدمات التأمينيــة لعمالئنا في 
جميع األسواق التي نتواجد فيها، وذلك 
باعتمــاد إســتراتيجيات التحول الرقمي 
في مجال قنوات توزيع املنتجات الرقمية 

واملطالبات واخلدمات األخرى«.
وأضاف: »حتققت هذه اإلجنازات بفضل 
الدعم املستمر من العمالء الكرام وثقتهم 
بإدارة املجموعة وخدماتها وبفضل دعم 
املساهمني الكرام وتفاني وإخالص موظفي 
الشركة، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر 

والتقدير«.

ارتفاع األقساط املكتتبة 33% لتصل إلى 230.7 مليون دينار

 خالد احلسن

5.6 مليارات دينار العجز الفعلي مليزانية 2019 /2020

ٔاصدرت وزارة املالية أمس 
بيان احلساب اخلتامي للدولة 
للســنة املاليــة املنتهية في 
3١ مــارس ٢٠٢٠، وذلك بعد 
عرضه على مجلس الوزراء 
وإحالتــه ٕالــى مجلس األمة 
فــي ٢9 يوليــو ٢٠٢٠ وفقــا 
للمرسوم ١٠9 للسنة ٢٠٢٠. 
ان  »املاليــة«  وذكــرت 
اإليــرادات النفطية للســنة 
املالية املنتهية في 3١ مارس 
من  ٢٠٢٠ بلغت ١5.3 مليار 
دينــار، بانخفاض نســبته 
١6.6% عن الســنة املاضية، 
فــي حني بلغــت اإليــرادات 
غير النفطية نحو ١.8 مليار 
دينار، بانخفاض ١3.١%، لتبلغ 
ٕاجمالي اإليرادات: ١7.٢ مليار 
دينا ر، بانخفاض ١6.٢%. كما 
بلغت ٕاجمالي املصروفات: ٢١.١ 
مليار دينار بانخفاض نسبته 
3.٢%. فيما مت استقطاع 7.١ 
مليار دينار لصالح صندوق 

األجيال القادمة. 
وكشفت الوزارة ان ميزانية 
الكويــت حققــت عجــزا بعد 
اســتقطاع نســبة احتياطــي 
بـــ  القادمــة يقــدر  األجيــال 
5.6 مليــارات دينــار، بزيادة 
نســبتها 68.6% عن احلساب 
اخلتامي للسنة املالية السابقة، 
وانخفاض نسبته 3١.8% عن 
تقديرات املوازنة للسنة املالية 
املنتهية فــي 3١ مارس ٢٠٢٠، 
مشيرة الى ان متوسط سعر 
برميل النفط الفعلي للســنة 

املالية بلغ 6١.١٢ دوالر.
وبهذه املناسبة، قال وزير 
املالية براك الشيتان »إن موافقة 
مجلس الــوزراء في اجتماعه 
املنعقد بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ 
على مشاريع قوانني باعتماد 
احلســابات اخلتامية لالدارة 
املالية للدولة واجلهات امللحقة 
ومعظم اجلهات املستقلة، جاء 
دعما لوزارة املالية لتمكنها من 
إقفال حســابات السنة املالية 
٢٠١9/٢٠٢٠ قبل املوعد احملدد 

في الدستور«.
الشيتان »يعتبر  ؤاضاف 
العجــز املســجل والبالغ 5.6 
مليــارات دينــار، وذلــك بعد 

نســبة ١٠% لصالــح صندوق 
احتياطي األجيال القادمة في 
أحوال العجــز، وأنه في حال 
إقراره وتطبيقه على احلساب 
اخلتامي لإلدارة املالية للدولة 
عن السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١9 
سينخفض عجز املوازنة ليبلغ 

3.9 مليارات دينار«.
وأوضــح الشــيتان »لعل 
من أهــم أولويات الوزارة في 
املرحلة احلالية االستمرار في 
معاجلــة ملف حســاب العهد 
والــذي شــهد حتســنا كبيرا 
خالل العام املاضي، حيث بلغ 

٤.3 مليــارات دينــار، ويعود 
الفضل إلى جهود العاملني في 
الوزارة وتعاون كافة اجلهات 

احلكومية«.
واختتــم الشــيتان كلمته 

رصيد حساب االصول العهد 
مبلغــا وقــدره 3.6 مليــارات 
دينــار بانخفــاض نحو 665 
مليون دينار عن الرصيد في 
السنة املالية السابقة والبالغ 

قائــال »متت ٕاحالة احلســاب 
اخلتامــي ٕالى مجلــس األمة، 
وذلك العتماده واملصادقة عليه، 
وٕان احلكومة على ٔامت استعداد 
ملناقشة احلساب اخلتامي مع 
الســلطة التشريعية واملضي 
قدما في تنفيذ املزيد من احللول 
الواقعية لتطوير املالية العامة، 
كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر 
واالمتنان إلى مجلس الوزراء 
علــى دعمــه لــوزارة املاليــة 
لتتمكــن من إقفال حســابات 
السنة املالية ٢٠١9/٢٠٢٠ قبل 
املوعد احملدد في الدستور، وإلى 
دور إخواني العاملني في وزارة 
املالية واجلهاز املالي في الدولة، 
الذين بالرغم من الظروف التي 
مير بها بلدنا احلبيب، إال أنهم 
لم يدخروا جهدا خالل االشهر 
املاضية اال وقدموه التزاما منهم 
بالقانون ومبتطلبات األجهزة 
الرقابية، ملا فيه خير ومصلحة 

لوطننا«.

17.2 مليار دينار إجمالي اإليرادات.. و21.1 مليار دينار املصروفات.. وحتويل 1.7 مليار دينار لصندوق األجيال القادمة

براك الشيتان

احتساب النسبة املقررة وفق 
القانون رقم ١٠6 لســنة ١976 
لصالــح احتياطــي األجيــال 
القادمــة والبالغة ١٠%، عجزا 
طبيعيا جاء نتيجة النخفاض 
متوسط ســعر برميل النفط 
في الســنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١9 
مقارنة بالسنة املالية السابقة 

.»٢٠١8/٢٠١9
واستكمل قائال »إن احلكومة 
تقدمت مبشروع قانون للسلطة 
التشــريعية لتعديل القانون 
رقــم ١٠6 لســنة ١976 والذي 
اســتقطاع  بوقــف  يقضــي 

احلكومة تقدمت مبشروع بوقف استقطاع 10% لصالح صندوق احتياطي األجيال في أحوال العجزالشيتان: عجز امليزانية طبيعي نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط في السنة املالية املاضية 
15.3 مليار دينار اإليرادات النفطية بانخفاض 16.6%.. 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطيةأولويـات الـوزارة فـي املرحلـة احلاليـة االسـتمرار فـي معاجلـة ملـف حسـاب الُعهـد

تفاصيل اإليرادات غير النفطية

3.6 مليارات دينار حساب الُعهد
اشارت وزارة املالية الى ان رصيد حساب العهد قد 
بلغ مبلغا وقدره 3.6 مليارات دينار بانخفاض بحوالي 
665 مليون دينار عن الرصيد في السنة املالية السابقة 
والبالغ 4.3 مليارات دينار، وذلك بفضل جهود وتعاون 
السلطتني واملتابعة احلثيثة من قبل العاملني في قطاع 

احملاسبة العامة في وزارة املالية.
وذكرت أن رصيد حســاب العهد يعد من مكونات 
النظام احملاسبي في الكويت، وهي حسابات وسيطة يتم 
استخدامها لتسديد دفعات مبا يضمن رقابة ومتابعة 
الصرف مع اجلهات، حيث كان تسرع اإلجراءات املتعلقة 
بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة حتصيل الديون 
املســتحقة للدولة ضمن أولويات وزارة املالية خالل 

السنة املالية املنتهية في 31 مارس 2020.

ذكرت وزارة املالية أن اإليــرادات غير النفطية تركزت 
في اجلهات التالية: 

٭ اإلدارة العامة للجمارك: بلغ احملصل الفعلي للسنة املالية 
2019/2020 مبلــغ 363 مليون دينار بنســبة حتصيل %95 
بانخفاض 10 ماليني دينار عما مت حتصيله في السنة املالية 

السابقة.
٭ وزارة الكهرباء واملاء: بلغ احملصل الفعلي للســنة املالية 
2019/2020 مبلغ 311 مليون دينار بنسبة حتصيل 62% بانخفاض 
70 مليون دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.

٭ وزارة املالية - اإلدارة العامة: بلغ احملصل الفعلي للسنة 
املالية 2019/2020 مبلغ 246 مليون دينار بنسبة حتصيل %79 
بانخفاض 173 مليون دينار عما مت حتصيله في السنة املالية 
السابقة، ويرجع ذلك لألسباب التالية: تسوية مبالغ بقيمة 150 
مليون من حسابات اخلصوم )األمانات( تخص االستمالكات 
العامة إلى اإليرادات القيدية بالســنة املالية 2018/2019، ولم 
تتم تسوية أي مبالغ تخص االستمالكات العامة بالسنة املالية 

2019/2020 لعدم طلب تسوية هذه املبالغ.
وزارة الصحة: بلغ احملصل الفعلي للسنة املالية 2019/2020 
مبلغ 194 مليون دينار بنسبة حتصيل 96% بزيادة 35 مليون 

دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.
وزارة الداخلية: بلغ احملصل الفعلي للسنة املالية 2019/2020 
مبلغ 188 مليون دينار بنسبة حتصيل 135% بزيادة 61 مليون 

دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.
اإلدارة العامة للطيران املدني: بلغ احملصل الفعلي للسنة 
املالية 2019/2020 مبلغ 65 مليون دينار بنسبة حتصيل %100 
بزيادة 10 ماليني دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.

وزارة العدل: بلغ احملصل الفعلي للسنة املالية 2019/2020 
مبلغ 54 مليون دينار بنسبة حتصيل 122% بزيادة 42 ألف 

دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.
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ر بلقاح بحلول اخلريف »كورونا« يحصد 750 ألف وفاة وأملانيا ُتبشِّ
عواصم - وكاالت: في خضم التشكيك الغربي 
بإعالن روسيا التوصل الى لقاح ضد ڤيروس كورونا 
املستجد، الذي أسفر الڤيروس عن وفاة 750 ألف 
شخص حول العالم من اصل عشرين مليونا وأكثر 
من 667 ألف إصابة بحســب تعداد لوكالة فرانس 
برس، بشر وزير الصحة األملاني ينس شبان أمس 
إنه يتوقع التوصل إلى لقاح ملرض »كوفيد-19« خالل 

الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام املقبل.
التلفزيونية،  وقال الوزير لقنــاة )زد.دي.إف( 
بعدما سحب معهد الصحة العامة تقريرا يشير إلى 
أنه قد يتوافر لقاح في اخلريف »إنني متفائل بأنه 
قد يكون هناك لقاح في الشهور القادمة، وبالتأكيد 

في العام القادم«.
وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره 
معهد روبرت كوخ أمس األول ثم سحبه الحقا، قال 
فيــه املعهد املعني بالصحة العامة إنه يتوقع وجود 
لقاح في اخلريف. وذكر املعهد الحقا أن التقرير غير 

محدث ونشر خطأ.
وامتنع شبان عن حتديد شهر بعينه يتوافر فيه 
اللقاح، قائال إن مــن غير املمكن حتى اآلن حتديد 
عدد مرات التحصني التي سيحتاجها الناس أو مدة 

املناعة التي سيوفرها.
وأضاف »لكن الشيء الوحيد الذي ميكنني قوله 
هو أنه بفضل عملنا جميعا معا- الباحثون والعلماء 
والعامة- ســنحصل على األرجح على لقاح بوتيرة 

أسرع مما حدث من قبل في تاريخ البشرية«.
وشكك شبان مجددا بلقاح »سبوتنيك في« الذي 
اعلن الرئيس الروسي فالدميير بوتني التوصل اليه 
الثالثــاء املاضي، وقال إنه لم يتم بعد اختباره على 
نطاق واسع مثل لقاحات أخرى، وإن البيانات املتاحة 

بشأنه ضئيلة نسبيا.
إلى ذلك، أعلن مسؤولون صينيون أمس، العثور 
على ڤيروس كورونا املستجد في شحنة من أجنحة 
الدجاج املجمد قادمة من البرازيل، وسط تزايد حاالت 

رصد الڤيــروس على األطعمة املجمدة القادمة إلى 
مختلف املقاطعات الصينية. وقالت صحيفة »نيويورك 
بوست« إن حكومة مدينة شنتشن اكتشفت شحنة 
الدجاج امللوث بالڤيــروس خالل عمليات الفحص 

الروتينية للحوم واملأكوالت البحرية املستوردة.
وتقوم السلطات الصينية بهذه الفحوصات بعد أن 
مت ربط تفشي الڤيروس في بكني بسوق للمأكوالت 
البحرية. وذكرت السلطات الصينية أمس األول أنه 
مت العثور على الڤيروس على عبوات من الروبيان 

التي مت شحنها من اإلكوادور.
وسبق أن اتهمت الصني سمك السلمون املستورد 
بنشــر الڤيروس في بكني، ما تسبب في مقاطعة 
كبيرة لألســماك، وتكدســت املنتجات في رفوف 

املتاجر الكبرى.
وأوقفت بكني استيراد السلمون من أوروبا بعد أن 
ربطت وسائل إعالم حكومية تفشي جديد للڤيروس 
بألواح مستخدمة لتقطيع سمك السلمون في سوق 

شينفادي لبيع املواد الغذائية باجلملة في أطراف بكني.
من جهتها، أعلنت الهند أمس عن تسجيل زيادة 
قياســية أخرى في حاالت اإلصابة بالڤيروس، إذ 
رصدت نحو 67 ألف إصابة جديدة إحداها لزعيم ديني 
كان موجودا على منصة مع رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي خالل احتفال بتدشني معبد كبير.

ويعتبر الزعيم الهندوسي نريتيا جوبال داس )82 
عاما( أحدث شخصية عامة تثبت إصابتها ذلك بعد 
انتقال العدوى إلى مجموعة من كبار الساســة في 
حكومة مودي، مبن فيهم وزير الداخلية أميت شاه.

وأفادت وزارة الصحة بأنه قد بلغ إجمالي حاالت 
اإلصابة في الهند نحو 2.4 مليون حالة، خلف الواليات 
املتحدة والبرازيل فقط في قائمة أكثر الدول إصابة 

بالڤيروس في العالم.
وتســجل الهند اآلن زيادة بواقع 50 ألف حالة 
يوميا أو أكثر منذ 15 يوما، مع تخفيف البالد للقيود 
املفروضة منذ أشهر ملواجهة الڤيروس، في حني بلغ 

إجمالي الوفيات 47033 جراء اإلصابة به.
وفــي بريطانيا، خلصت دراســة إلى أن هناك 
احتماال أن يكون نحو 3.4 ماليني مواطن في اجنلترا 
قد أصيبوا، أي أكثر من عشرة أضعاف احلصيلة 

الرسمية لإلصابات في اململكة املتحدة.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن علماء 
جامعة لندن امللكية نفذوا دراســة موسعة، شملت 
أكثر من 100 ألف متطوع، استخدموا أدوات اختبار 
منزلية لرصد األجسام املضادة لديهم، مما يكشف 
ما إذا كان الشخص أصيب سابقا بڤيروس كورونا.
وتوصلت الدراســة إلى أن نحو 6% من تعداد 
ســكان اجنلترا أصيبوا بالفعل بڤيروس كورونا 

بحلول 13 يوليو املاضي.
وأوضح العلماء أن من تتراوح أعمارهم بني 18 
و34 كانت لديهم النسبة األكبر من األجسام املضادة 
بلغت 8%، في حني بلغت نسبة األجسام املضادة ملن 

جتاوزوا 65 عاما %3.

فرنسا واليونان جتريان مناورات مشتركة 
وسط توترات مع تركيا

عواصمـ  وكاالت: أجرت فرنسا تدريبات 
عسكرية مشتركة مع قوات يونانـــــية 
قبالة جزيـــرة كريـــت اجلنوبية امس، 
مع اســتمرار التوتر مع تركـــــيا بشأن 
التنقيب في مـــــياه متـــنازع عليها في 
شــرق البحر املتوســط بحسب مصادر 

دفاعية.
والتدريب هــو أول دليل على التزام 
الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكرون 
بتعزيــز وجــود بالده مؤقتا في شــرق 
املتوسط، ودعت فرنسا تركيا إلى وقف 
التنقيــب عن النفــط والغاز فــي املياه 

املتنازع عليها.
وناقــش رئيــس الــوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتســوتاكيس الوضع في 
املنطقة مع ماكرون عبر الهاتف أول من 

أمس.

وقالت وزارة القوات املسلحة الفرنسية 
امس، ان فرنسا ستنشر طائرتني مقاتلتني 
من طراز رافال والفرقاطة الفايت بشرق 

البحر املتوسط.
وقالت مصادر عســكرية يونانية ان 
الفرقاطة والطائرتني وصلتا كريت ونفذت 

مناورات مشتركة مع قوات يونانية.
وقال ميتسوتاكيس على تويتر باللغة 
الفرنســية بعــد االتصــال مــع ماكرون 
»إميانويل ماكرون صديق حقيقي لليونان 
ومدافــع متحمس عن القيــم األوروبية 

والقانون الدولي«.
وتصاعــد التوتر بني أثينــا وأنقرة، 
العضوين في حلف شمال األطلسي، في 
األيــام القليلة املاضية بســبب خالفات 
حول السيادة على موارد النفط والغاز 

في شرق املتوسط.

السعودية: رفع حظر السالح عن إيران سيزيد
من تأجيج الصراعات في املنطقة

جنيڤـ  واس: دعت اململكة 
العربية الســعودية املجتمع 
الدولي لتمديد حظر السالح 
على إيران، وحذرت من عدم 
متديده. ودعا ســفير اململكة 
فــي األمم املتحــدة بجنيــڤ 
الواصــل، في  د.عبدالعزيــز 
كلمة ألقاها امس أمام مؤمتر 
األمم املتحدة لنزع الســالح، 
إلى متديد أحكام ملحق قرار 
مجلس األمن رقم ٢٢3١ الصادر 
بشــأن تقييد نقل األســلحة 
التقليدية من وإلى إيران، الذي 

ينتهي في ١8 أكتوبر املقبل.
االنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الســعودية الرسمية )واس( 

في بيان ان السفير عبدالعزيز 
الواصل شدد في كلمته على 
تأييد اململكة لكل إجراء دولي 
يسهم في تكبيل أيادي إيران 
التخريبية في املنطقة، حتى 
ينتهج النظام اإليراني باألفعال 
ال بالتصريحات نهجا سلميا 
يقبله املجتمــع الدولي، وأن 
يترك سلوكه العدائي الغادر 
الذي ســبب الدمار واخلراب 

لشعوب املنطقة.
وأكد أن اململكة قادرة على 
حماية نفسها وحماية شعبها، 
مشــيرا إلــى أن رفــع احلظر 
الدولي عن إيران فيما يتعلق 
بكل أنواع األســلحة )ســواء 

التقليدية أو غير التقليدية( 
لن يفضي إال ملزيد من الدمار 
واخلراب، بل سيزيد من تأجيج 
حجم الصراعات في املنطقة، 
وهــي التــي عانــت مليا من 
التدخالت اإليرانية التخريبية.
وقال ان »املجتمع الدولي 
علــى موعــد حاســم ومهــم 
ســيحدد على اثره مستقبال 
جديدا لشعوب املنطقة، فهناك 
مســاران اثنان: إما صون أو 
حماية األمن والسلم الدوليني، 
وإمــا إعطاء النظــام اإليراني 
فرصــة القتــراف املزيــد من 
اجلرائــم واالنتهــاكات بحق 

شعوب املنطقة«.

الواصــل  الســفير  وأكــد 
أن منطقة الشــرق األوســط 
متــر حاليــا مبرحلــة دقيقة 
وحرجة وتتســم باخلطورة 
على جميع املستويات، حيث 
مازالت املنطقة تشــهد حالة 
غير مسبوقة من تهريب شتى 
أنواع األسلحة إلى اجلماعات 
اإلرهابية واألصولية، بغرض 
تقويض أمن املنطقة ومتكني 
اجلماعــات اإلرهابيــة مــن 
الســيطرة على تلــك الدول، 
واســتخدام هــذه الصواريخ 
واألسلحة الستهداف املدنيني 

والبنى التحتية.
وأشار إلى ما دار في اجللسة 

املاضية في مؤمتر نزع السالح، 
وما نتج عن جلســة مجلس 
األمــن التي قدم فيهــا األمني 
العام لألمم املتحــدة تقريره 
فــي 3٠ يونيــو املاضــي إلى 
املجلس، وما توصل إليه تقرير 
األمني العام من دالئل وقرائن 
تؤكــد بجالء ضلــوع النظام 
اإليراني املباشر ومسؤوليته 
عن الهجمات التخريبية التي 
استهدفت املنشآت النفطية في 
بقيق وخريص، شرق اململكة 
الســعودية، وكذلك  العربية 
اســتهداف مطار أبها الدولي 
بصواريخ »كروز« وطائرات 

مسيرة من دون طيار.

»اتفاق تاريخي« للسالم بني اإلمارات وإسرائيل بوساطة أميركية

عواصم - وكاالت: أعلن 
الرئيــس األميركي دونالد 
ترامــب توصل إســرائيل 
ودولــة اإلمارات إلى اتفاق 
ســالم تاريخــي ســيؤدي 
إلى تطبيع كامل للعالقات 
الديبلوماسية بني البلدين. 
ونشــر علــى حســابه في 
تويتر صورة عــن البيان 

املشترك للدول الثالث.
الســمو  وقــال صاحب 
الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان ولي عهــد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة، في تغريدة نشرتها 
وكالة االنباء الرسمية )وام( 
»فــي اتصالــي الهاتفي مع 
الرئيــس األميركي ترامب 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
نتنياهــو، مت االتفاق على 
إيقاف ضم إسرائيل لألراضي 
الفلســطينية. كمــا اتفقت 
اإلمــارات وإســرائيل على 
وضع خارطة طريق نحو 
التعاون املشترك  تدشــني 
وصوال إلى عالقات ثنائية. 
الرئيــس  هــذا وأشــاد 
عبدالفتاح السيسي باالتفاق 

العتيبة أن االتفاق يشــكل 
»انتصــارا ديبلوماســيا« 
و»تقدما مهما في العالقات 
العربيــة ـ اإلســرائيلية«. 
وقال في بيان نشره موقع 
انــه  اإلماراتيــة  الســفارة 
»يقضي على الفور بوقف 
الضــم وإمكانيــة حــدوث 
تصعيد عنيــف. ويحافظ 
على قابلية حــل الدولتني 
كمــا تدعمــه جامعة الدول 
العربية واملجتمع الدولي«.
وأضــاف أن »اإلمــارات 
ستظل داعمة قوية للشعب 
وتابعــت  الفلســطيني«، 
ان »االتفــاق اإلماراتــي- 
لتطبيــع  اإلســرائيلي 
العالقــات بالكامل انتصار 
للديبلوماسية واملنطقة«.

بــدوره، أوضــح وزير 
اخلارجيــة األميركي مايك 
بومبيــو أن »العالقات بني 
إســرائيل واإلمــارات فــي 
طريقهــا للتطبيــع وهــذه 
خطوة كبيــرة لألمام على 

الطريق الصحيح«.
املقابــل، أشــادت  فــي 
إسرائيل باالتفاق ووصفته 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائــد األعلى للقوات 
املسلحة في اتصال هاتفي على 
مباشرة العالقات الثنائية الكاملة 
بني إسرائيل واإلمارات العربية 

املتحدة.
ومن شــأن هــذا اإلجناز 
الديبلوماسي التاريخي أن يعزز 
من السالم في منطقة الشرق 
األوسط، وهو شــهادة على 
الديبلوماسية اجلريئة والرؤية 
الثالثة،  القادة  بها  حتلى  التي 
وعلى شجاعة اإلمارات العربية 
املتحدة وإسرائيل لرسم مسار 
جديد يفتح املجال أمام إمكانات 
كبيرة في املنطقة. وتواجه الدول 
التحديات  من  العديد  الثالث 
املشتركة في الوقت الراهن، 
وستستفيد بشكل متبادل من 
حتقق  الذي  التاريخي  اإلجناز 

اليوم.
من  وفود  وستجتمع  هذا، 
دولة اإلمارات وإسرائيل خالل 
األسابيع املقبلة لتوقيع اتفاقيات 
ثنائية تتعلق بقطاعات االستثمار 
اجلوية  والرحالت  والسياحة 
واالتصاالت  واألمن  املباشرة 
والتكنولوجيا والطاقة والرعاية 

فيما  وتسريعه  التعاون  بتعزيز 
يتعلق مبعاجلــة وتطوير لقاح 
لڤيروس كورونا املستجد. ومن 
خالل العمل معا، ستساعد هذه 
اجلهود في إنقاذ حياة اجلميع 
ديانتهم  عــن  النظر  بصرف 
إن  املنطقة.  أنحاء  جميع  في 
بدء العالقات الديبلوماســية 
بني  يجمع  ســوف  السلمية 
اثنني من أقوى شــركاء أميركا 
في املنطقة. وستنضم اإلمارات 
العربية املتحدة وإسرائيل إلى 
الواليات املتحدة إلطالق أجندة 
اســتراتيجية للشرق األوسط 
لتوسيع التعاون الديبلوماسي 

والتجاري واألمني.
وإلــى جانــب الواليات 
املتحدة، تتشــاطر اإلمارات 
العربية املتحدة وإســرائيل 
يتعلق  فيما  مماثلة  نظر  وجهة 
بالتهديــدات والفــرص في 
املنطقة، فضال عــن االلتزام 
املشترك بتعزيز االستقرار من 
خالل املشاركة الديبلوماسية، 
وزيادة التكامــل االقتصادي، 
وسوف  األمني.  والتنســيق 
يؤدي هذا االتفــاق إلى حياة 
أفضل لشعوب اإلمارات العربية 

بأنه »يوم عظيم للسالم«. 
الــوزراء  رئيــس  وقــال 
بنيامــني  اإلســرائيلي 
نتنياهو، علــى تويتر انه 

»يوم تاريخي«.
وقال رون ديرمر السفير 
اإلســرائيلي في واشنطن 
علــى تويتر »يــوم عظيم 
للســالم! تثنــي إســرائيل 
علــى شــجاعة محمــد بن 
زايد في اتخاذ قرار تاريخي 
النضمام اإلمارات إلى مصر 
)١979( واألردن )١99٤( في 
صنع السالم مع إسرائيل. 
إسرائيل ممتنة بعمق لكل 
ما فعله ترامب ليجعل تلك 

االنفراجة ممكنة«.
ونشــرت وكالة األنباء 
اإلماراتية الرســمية )وام( 
املشــترك  البيــان  نــص 
للواليات املتحدة األميركية 
وإسرائيل واإلمارات العربية 

املتحدة.
وجاء فيه:

الرئيــس األميركي  اتفق 
دونالد ترامب، ورئيس الوزراء 
اإلســرائيلي بنيامني نتنياهو، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء 
ســفارات متبادلــة وغيرها 
من املجــاالت ذات الفائدة 

املشتركة.
إن بدء عالقات مباشرة بني 
اثنتني من أكبر القوى االقتصادية 
في الشرق األوسط، من شأنه أن 
يؤدي إلى النهوض باملنطقة من 
خالل حتفيز النمو االقتصادي، 
وتعزيز االبتــكار التكنولوجي، 
وتوثيق العالقات بني الشعوب.

ونتيجــة لهــذا االنفراج 
الديبلوماسي وبناء على طلب 
الرئيس ترامب وبدعم من دولة 
اإلمارات، ستتوقف إسرائيل عن 
خطة ضم األراضي الفلسطينية 
وفقا خلطة ترامب للســالم، 
وتركز جهودها اآلن على توطيد 
العالقات مع الدول األخرى في 
العالم العربي واإلسالمي. وإذ 
تؤمن كل من الواليات املتحدة 
وإســرائيل  اإلمارات  ودولة 
بإمكانيــة حتقيــق إجنازات 
ديبلوماسية إضافية مع الدول 
األخرى، فإنها ســتعمل معا 

لتحقيق هذا الهدف.
العربية  اإلمارات  وستقوم 
املتحدة وإسرائيل على الفور 

املتحدة وإسرائيل واملنطقة.
وقد أثنت كل من الواليات 
املتحدة وإسرائيل على مشاركة 
اإلمارات العربية املتحدة في 
حفل االستقبال الذي أقيم في 
البيت األبيض فــي 28 يناير 
املاضي، حني قــدم الرئيس 
ترامب خطته للسالم، وأعربا عن 
تقديرهما للتصريحات الداعمة 
التي أدلت بها اإلمارات العربية 

املتحدة.
وسيواصل الطرفان جهودهما 
في هذا الصدد للتوصل إلى حل 
عادل وشــامل ودائم للصراع 
اإلســرائيلي.  الفلسطيني- 
يجوز  السالم،  خطة  وبحسب 
جلميع املسلمني أن يأتوا لزيارة 
املسجد األقصى والصالة فيه، 
وينبغي أن تظل األماكن املقدسة 
األخرى في القدس مفتوحة أمام 

املصلني من جميع األديان.
وفي اخلتام، أعرب صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
عن تقديرهما العميق للرئيس 
ترامب على تفانيه إلحالل السالم 
في املنطقة، وعلى النهج العملي 

الفريد الذي اتخذه لتحقيقه.

بن زايد: إيقاف ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية ووضع خارطة طريق وصوالً إلى عالقات ثنائية.. السيسي: أثمن جهود القائمني على هذا االتفاق

)رويترز( مستشارو الرئيس االميركي دونالد ترامب وأعضاء إدارته يصفقون بعد اعالنه التوصل الى اتفاق سالم بني االمارات واسرائيل  صورة عن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة

وقــال: »تابعــت باهتمــام 
وتقدير بالغ البيان املشترك 
الثالثي بني الواليات املتحدة 
األميركيــة ودولة اإلمارات 
العربية الشقيقة وإسرائيل 
حول االتفــاق على إيقاف 
ضــم إســرائيل لألراضــي 
واتخــاذ  الفلســطينية، 
خطوات من شــأنها إحالل 
السالم في الشرق األوسط«.

وأضاف الرئيس السيسي 
- في تغريدة له على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« 
امــس - »كمــا أثمن جهود 
القائمــني على هــذا االتفاق 
مــن أجل حتقيــق االزدهار 

واالستقرار ملنطقتنا«.
بدوره اعتبر وزير الدولة 
اإلماراتي للشؤون اخلارجية 
أنور قرقاش في تصريحات 
االتفــاق  أن  صحافيــة 
خطــوة »جريئــة لضمان 
حــل الدولتني«، مضيفا أن 
السفارة اإلماراتية لن تكون 
في القدس وأن افتتاحها »لن 

يتطلب وقتا طويال«.
من ناحيته، اعتبر سفير 
اإلمارات في واشنطن يوسف 

بومبيو: »العالقات بني إسرائيل واإلمارات في طريقها للتطبيع وهذه خطوة كبيرة لألمامالسفارة اإلماراتية في واشنطن: االتفاق يحافظ على حل الدولتني وسنظل داعمني للشعب الفلسطيني

»البيان املشترك«: ستجتمع وفود من اإلمارات وإسرائيل خالل أسابيع لتوقيع اتفاقيات ثنائية بقطاعات االستثمار والسياحة والرحالت اجلوية وإنشاء سفارات
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إصابات قياسية بـ«كورونا» بسورية أعالها في «اجلزيرة» وحلب
عواصم - وكاالت: سجلت 
سورية أمس أرقاما قياسية 
في عــدد اإلصابات اليومية 
بڤيروس كورونا املســتجد 
ســواء في مناطق ســيطرة 
احلكومة أو مناطق شــمال 
شــرق البالد التي يســيطر 

عليها األكراد.
وأعلنــت وزارة الصحة 
السورية تسجيل ٧٥ إصابة 
جديدة بڤيــروس كورونا، 
وهي أعلــى حصيلة يومية 

جديدة تسجل في البالد.
وذكرت الوزارة في بيان 
رســمي ان إجمالــي حاالت 
اإلصابة في ســورية جراء 
الڤيروس ارتفــع إلى ١٤٠٢ 
حالة، فيما بلغ إجمالي حاالت 
الوفــاة ٥٣. وأكــدت أنه مت 
تســجيل تعافــي ١٠ حاالت 
جديدة ليرتفع إجمالي حاالت 
التعافي مــن الڤيروس إلي 

٣٩٥ حالة.
تــوزع  وبخصــوص 
اإلصابــات املســجلة امس، 
فقد سجلت حلب احلصيلة 
األعلــى بواقــع ١٧ إصابــة، 
تلتها الالذقية بـ ١٦ إصابة، 
وفي ريف دمشق ١٢ إصابة، 
والسويداء ١٠ إصابات، ومت 
تســجيل ٧ إصابات في كل 
من حمص وطرطوس، بينما 
جاءت دمشق من بني األقل، إذ 
مت تسجيل ٤ إصابات فيها، 
علما أنها تشــكل مع ريفها 

البؤرة األكبر للڤيروس.
وبعد انتشار ڤيديوهات 
عن ازدحام شديد أمام املراكز 
الصحية املخصصة إلجراء 
مسحات «بي سي ار» للكشف 
املــرض، وتخصيص  عــن 
احلكومة مدينة اجلالء إلجراء 
املسحات للراغبني بالسفر، 
أظهــرت صــور ومقاطــع 
مســجلة تداولتها صفحات 
إخباريــة وناشــطون على 
مواقــع التواصــل، ازدحاما 
شديدا واختراقا لكل إجراءات 
التباعــد االجتماعــي التــي 
توصي بها الهيئات الصحية، 

مصــورا من مركــز اجلالء 
بدمشق، في أول أيام عمله 
كمركــز رئيســي إلجــراء 
الـــ PCR، يظهــر  فحــص 
مواطنا يبــدو أنه قادم من 
محافظة حلب، خالل وصفه 
ما يحصل بالفساد، مؤكدا 
أن أعــدادا قليلــة من جرى 
أخذ املســحة منهم، مقارنة 
الذين  مبئــات األشــخاص 
قصدوا املركز منذ ساعات 
الصبــاح الباكر، وبعضهم 
قضــى الليلة فــي املنطقة 

إلجراء الفحص. 
وبدلــت وزارة الصحــة 
 «PCR» مراكز إجراء اختبار
فــي دمشــق أمــس األول، 
وقررت تخصيص «مدينة 
الرياضية» ومدينة  اجلالء 
«تشــرين» بدال من املراكز 
الصحية املعتمدة ســابقا، 

اعتبارا من أمس. 
من جهتها، أعلنت هيئة 

الســبعني من العمر، وفق 
حتديــث حصيلــة كورونا 

الصادر امس.
وبحسب البيان توزعت 
احلــاالت اجلديدة ٢٣ حالة 
فــي «اجلزيــرة» و٤ فــي 
«الشــهباء»، وبذلــك يبلغ 
عدد حاالت اإلصابة املعلن 
عنها ١٧١ حالة و٨ وفيات في 
حني تبقى حاالت الشفاء عند 
حدود العشر حاالت، وفق 

نص البيان.
وكانــت هيئــة الصحة 
التابعــة لقــوات ســوريا 
الدميوقراطية «قسد» حملت 
النظام السوري املسؤولية 
عــن أي إصابــات مبناطق 
سيطرتها بســبب ما قالت 
انه «استهتار وعدم التزامه 
بقواعد وإجراءات الوقاية، 
واســتمراره فــي إرســال 
املســافرين وإدخالهــم إلى 

مناطق سيطرتها».

الصحة التابعة ملا يســمى 
«اإلدارة الذاتية» التي اعلنها 
االكــراد من طرف واحد في 
شمال شرق ســورية، عن 
تسجيل قفزة كبيرة بعدد 
اإلصابات بلغــت ٢٧ حالة 
جديــدة بوبــاء «كورونا»، 
وكان كشــف عن تســجيل 
٦ إصابــة بالڤيروس أمس 
األول، فيمــا رصدت مواقع 
التــزام  عــدم  إخباريــة 
االحترازيــة  باإلجــراءات 
والوقائيــة مــن الوباء في 
بعض املناطق مع استمرار 
حركــة التنقل مــع مناطق 

سيطرة النظام.
ولفتــت هيئــة الصحة 
ذاتها إلى تسجيل حالة وفاة 
جديدة ملصاب بكورونا في 
«اجلزيرة»، وبحسب رئيس 
لــإلدارة  التابعــة  الهيئــة 
الذاتية «جــوان مصطفى» 
فإن املتوفى هو شخص في 

ازدحام وجتاهل لإلجراءات االحترازية في مركز «اجلالء» إلجراء املسحات

صورة تداولها ناشطون لالزدحام في مركز «اجلالء» الجراء املسحات اخلاصة بكورونا في دمشق أمس

في أول يوم عمل ملركز مدينة 
.«pcr» اجلالء إلجراء مسحات
 «B٢B» موقــع  ونقــل 
احمللــي، أن مواطنني كانوا 
ينتظــرون دورهــم منــذ 
الساعة الرابعة من صباح 
أمس، وآخرين فقدوا تذاكر 
سفرهم بسبب تأخرهم عن 
إجراء املسحات. وأشار الى 
سوء تنظيم وسوء معاملة 
للمواطنني ومحسوبيات، ما 

تسبب بازدحام شديد.
وفــي وقت الحــق، قال 
املوقــع إن الــكادر الطبــي 
انســحب من مركز اجلالء، 
والسبب كما نقل عن د.هزار 
الرائف مديــرة الصحة في 
مدينــة دمشــق «اقتحــام 
املواطنني الغاضبني للمركز 
الكبيــرة فــي  والفوضــى 

املكان». 
ونشرت صفحة «صوت 
العاصمــة» ڤيديو متداوال 

منظمة إنسانية ُحتّذر من ارتفاع مقلق 
لوفيات األطفال مبخيم الهول

«درون» للتحالف تقتل قياديًا أوزبكيًا في إدلب

بيروتـ  أ.ف.پ: توفي ثمانية أطفال على 
األقل خالل خمسة أيام في مخيم الهول لالجئني 
الذي يحتجز فيه مدنيون وعائالت مسلحي 
تنظيم داعش في شمال شرق سورية، وفق ما 
أعلنت منظمة «أنقذوا األطفال» التي اعتبرت 

ذلك «فشال» إنسانيا جماعيا.
وقالت املنظمة البريطانية غير احلكومية 
«سيف ذا تشيلدرن» في بيان ان نسبة وفيات 
األطفال في مخيم الهول «ارتفعت ثالث مرات» 
بني ٦ و١٠ أغســطس مقارنة باملعدل املسجل 

بداية العام.
وحتتجز السلطات الكردية التي تسيطر 
علــى املنطقة بدعم من التحالف الدولي، في 
املخيــم عشــرات آالف النازحني ديــر الزور 
واملناطــق املجاورة، بينهــم عائالت مقاتلي 

«داعش».
ونقــل البيان عن مديــرة منظمة «أنقذوا 
األطفال» في ســورية ســونيا كــوش قولها 
«نشهد فشال جماعيا على جميع املستويات 

في حماية األطفال».
ودانت املسؤولة «الوفاة املأساوية لثمانية 
أطفال كان ميكن جتنبها في حال تلقوا عالجا».

وعانى األطفال املتوفون من «مشاكل قلبية، 
نزيف داخلي وسوء تغذية حاد».

وأضافت كوش أن «مجلس األمن في األمم 
املتحدة فشــل في إعادة فتــح نقطة العبور 
احلدوديــة األقرب»، كما ســجلت «تأخيرات 

ال تغتفر» في وصول املساعدة اإلنسانية.
وخفضت القدرات الصحية للمخيم بنسبة 
٤٠٪، وفق املنظمة، إذ ال يعمل سوى مستشفى 

وحيد من بني ثالثة وبطاقة محدودة.
ويســمح ترخيــص عابر للحــدود لألمم 
املتحدة منذ ٢٠١٤ بإيصال املساعدة للسكان 

السوريني دون موافقة من دمشق.
لكن الڤيتو الروسي في مجلي االمن عرقل 
العمل بهذه اآللية بشكل كبير ما ادى الغالق 
نقطة حدودية كانت تسمح بوصول املساعدات 
اإلنسانية بشكل مباشر إلى املناطق الكردية 

من احلدود مع العراق.
وتضاف تلك الصعوبــات إلى «املخاوف 
املرتبطة بوباء كوفيد ـ ١٩» في املخيم، وفق 
«أنقــذوا األطفــال». وســجلت أول إصابات 
بالڤيروس في مخيم الهول في ٦ أغسطس، 

لدى ثالثة من مقدمي الرعاية الصحية.

عواصم - وكاالت: أعلنت مصادر ميدانية 
وإعالمية مقتل قيادي اوزبكي في هيئة حترير 
الشام، بعد استهداف سيارته بطائرة مسيرة 
«درون» يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي 

ضد «داعش» في ريف ادلب. 
وأفــاد موقــع «عنــب بلــدي» واملرصد 
السوري حلقوق اإلنسان، بأن طائرة مسيرة 
مذخرة، استهدفت ظهر أمس، سيارة في مدينة 
سرمدا بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل القيادي 
األوزبكي امللقب بـ «أبو يحيى»، األمر الذي 
أدى ملقتل شخص وإصابة آخرين بجراح.

وبحســب «عنب بلدي» فإن حســابات 
مقربة مــن تنظيم «حــراس الدين»، قالت 
إن أبو يحيى كان مستقال ويعمل في مجال 
التدريب العســكري مــع القيادي أبو أحمد 
اجلزائري، الذي اســتهدفه التحالف أواخر 

العام املاضي.
وبحســب وثيقة ســابقة، فإن أبو أحمد 
اجلزائري عمل مدربا عسكريا في األكادميية 
العسكرية بـ «هيئة حترير الشام» سابقا.

وكان طيران التحالف الدولي استهدف، 
في يونيو املاضي، سيارة غربي إدلب بطائرة 
مسيرة، ما أدى إلى مقتل القياديني في فصيل 

«حراس الدين»، «أبو القسام األردني»، و«بالل 
الصنعاني».

كما قتل اإلداري في تنظيم «حراس الدين»، 
«أبو عدنان احلمصي»، في الشهر نفسه، إثر 
استهدافه بغارة من طيران التحالف الدولي 

على طريق بنش بريف إدلب.
واســتخدم التحالف الدولــي صواريخ 
«النينجــا» األميركية في اغتيــال عدد من 
قادة تنظيم «داعش» وتنظيم «حراس الدين» 

في الشمال السوري.
وقــال مصدر فــي الدفاع املدنــي التابع 
للمعارضة السورية في محافظة ادلب لوكالة 
األنباء األملانية (د.ب.أ) «اســتهدفت طائرة 
مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي 
سيارة دفع رباعي قرب بلدة سرمدة بريف 
ادلب ما أدى ملقتل القيادي األوزبكي امللقب 
بأبو يحيــى وإصابة اثنني من مرافقيه من 

جنسيات أجنبية».
وأشــار إلى أنه مت التعرف على القتيل 
من خالل األوراق التي وجدت داخل السيارة 
وخاصــة البطاقــة التــي يحملهــا ويتنقل 
مبوجبها ومسجل به اسمه وعمله والصادرة 
عن اجلناح العسكري لهيئة حترير الشام.

«الوطنية لالنتخابات»: سنطبق غرامة التخلف عن التصويت 
وحظر نشر نتائج «الشيوخ» قبل إعالنها رسميًا

القاهرة - مجدي عبدالرحمن 

توعــد رئيــس الهيئــة 
الوطنية لالنتخابات نائب 
النقــض  رئيــس محكمــة 
املستشــار الشــني إبراهيم 
املتخلفني من الناخبني عن 
املشاركة في التصويت في 
انتخابات مجلس الشيوخ 
مبالحقتهم وتطبيق الغرامة 
عليهــم والتــي تبلــغ ٥٠٠ 
جنيه، مشــددا على انه لن 

يفلت منها احد.
جاء ذلك في الوقت الذي 
قدرت فيه العديد من املصادر 
أن احلصيلــة لــن تقل عن 
نصــف مليار جنيــه على 
األقــل وان املتخلــف ملزم 
بسدادها، بينما أشار عدد من 
أعضاء مجلس النواب الى 
انهم سيتقدمون مبشروع 
قانون األسبوع القادم يرفع 
قيمة الغرامة الى ألف جنيه 
باملقارنة بارتفاع األسعار، 
مشــددين علــى أن مصــر 
مقبلة على اجراء االنتخابات 

السياسية ملن يتخلف عن 
اإلدالء بصوته في االنتخابات 
هي غرامــة واجبة مثل أي 
جرمية منصوص عليها في 
قانون العقوبات، والهيئة من 
جانبها ستطبقها ألن الهيئة 
أصبحت مســتقرة ودائمة 

ومستمرة.

القانــون ونلتزم به في أي 
استحقاقات قادمة».

وأكد املستشــار الشــني 
إبراهيــم أن جميع اجلرائم 
االنتخابية ال تسقط مبضي 
املــدة، متعهــدا بتطبيــق 
الغرامة املنصوص عليها ملن 
يتخلف عن اإلدالء بصوته 

في االنتخابات.
كما أكد املستشار الشني 
إبراهيم على انتظام ســير 
عمــل اللجــان الفرعية في 
انتخابات مجلس الشيوخ 
فــي اجلولــة األولــى لهذه 

االنتخابات.
وفي سياق متصل، أكد 
رئيــس الهيئــة الوطنيــة 
لالنتخابــات أن الهيئة هي 
اجلهة املنوطة بإعالن نتائج 
انتخابات مجلس الشيوخ، 
وأنــه يحظر على وســائل 
اإلعالم إعالنها أو تسريبها 
قبل ذلك، تطبيقا لقرار الهيئة 
رقم ٢٣ لســنة ٢٠١٩ املنظم 
للتغطية اإلعالمية ملتابعة 
االنتخابات واالستفتاءات.

وأشار املستشار الشني 
إبراهيم إلى أن قرار الهيئة 
يتســق مع قوانني (تنظيم 
الرئاســية،  االنتخابــات 
وتنظيم مباشــرة احلقوق 
ومجلــس  السياســية، 
النــواب، والهيئة الوطنية 
وتنظيــم  لالنتخابــات، 
الصحافة واإلعالم واملجلس 

األعلى لتنظيم اإلعالم).
وجاء في املــادة ٢٠ من 
أنــه «للصحافيني  القــرار 
واإلعالميــني املصــرح لهم 
بالتغطيــة اإلعالمية احلق 
فــي حضــور عمليــة فرز 
األصوات، وإعالن احلصر 
العــددي للنتائــج مبــا ال 
يخــل بســير العمــل بتلك 
اللجــان، ويحظــر إعــالن 
أي نتائــج لالنتخابــات أو 
االستفتاءات أو مؤشراتها 
قبــل إعالنهــا مــن الهيئة 

الوطنية لالنتخابات».
وقــال انه ســيتم إعالن 
النتيجة باجلريدة الرسمية 
في موعد أقصاه ١٩ أغسطس.

وأضاف املستشار الشني 
إضافة الى ذلك فإنها ليست 
بدعة من املشــرع املصري 
فأغلــب دول العالم تطبق 
التخلف  الغرامة في حــال 
عن اإلدالء بالصوت و«احنا 
مبنعملــش حاجــة جديدة 
احنــا بنطبــق نصــوص 

أعضاء النواب يطالبون مبضاعفة الغرامة استعداداً النتخابات البرملان

صورة ارشيفية للمستشار الشني إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات

البرملانيــة اجلديــدة وان 
التخلف عن املشــاركة في 
العرس الدميوقراطي اجلديد 

مهم للغاية.
الهيئــة  وقــال رئيــس 
الوطنيــة لالنتخابــات إن 
الغرامــة املنصوص عليها 
في قانون مباشرة احلقوق 

احلكومة: ٦١١ ألف طلب تصالح مبخالفات البناء حتى اآلن
القاهرة ـ هالة عمران

اســتعرض رئيس مجلــس الوزراء 
د.مصطفــى مدبولي تقريــرا من اللواء 
محمود شــعراوي وزير التنمية احمللية 
بشأن التصالح في مخالفات البناء، وجملة 
العوائد احملصلة منها، اعتبارا من ١٤ يوليو 

٢٠٢٠ حتى ١١ اجلاري.
التأكيد على  الــوزراء  وجدد رئيس 
املواطنني الراغبني في التصالح في مخالفات 
البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ 
جدية التصالح لتقنني أوضاعهم، مشددا 
على متســك الدولة مبحاربة العشوائية 

في البنــاء، وعدم الســماح بعودة هذه 
املمارسات واملخالفات مرة أخرى، والسعي 
نحو اســترداد حقوقها، ومنع املخالفات 

والتجاوزات التي تخالف القوانني.
وأوضح اللواء شعراوي أن املواطنني 
الراغبني في التصالح تقدموا حتى اآلن بنحو 
٦١١ ألف طلب، وبلغ إجمالي املتحصالت 
حتــى اآلن ٢٫٢ مليار جنيه، منها حوالي 
نحو ١٫٨ مليار جنيه رســوم سداد مبلغ 
جدية التصالح الذي تبلغ نسبته ٢٥٪ من 

إجمالي قيمة املخالفة.
كما عرض وزير التنمية احمللية تقريرا 
حول موقف تنفيذ املوجة الـ ١٦ لإلزاالت 

خالل الفترة من ٨ يوليو حتى ١٠ أغسطس 
٢٠٢٠، أوضح خالله أنه متت إزالة ٧٥٤٣ 
مخالفة بناء، و٣٢٤٢ مخالفة زراعية مبساحة 
١٧٨١٩١ فدانا. وأشار اللواء شعراوي إلى أن 
إجمالي ما متت إزالته من مخلفات صلبة 
خالل الفترة من ١٨ مارس حتى ٨ اجلاري 
بلغ ٨٫٧ ماليني طن، مبتوسط يومي ٦٠ 
ألف طن. ومثلت كمية املخلفات التي مت 
رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط ٤٨٪ 
من إجمالي الكمية املشار إليها، تليها أقاليم: 
الدلتا بنســبة ٢٦٫٣٪، ثم الصعيد بنسبة 
١٣٫٧٪، ثم اإلقليم الساحلي بنسبة ٨٫٨٪، 

وأخيرا إقليم القناة بنسبة ٣٫٣٪.

حتليل إخباري

ملاذا عّجلت مصر باتفاق تعيني 
احلدود البحرية مع اليونان؟

أحمد سليمان 

أظهر اتفاق تعيني احلدود البحرية الذي وقعته مصر 
واليونان في السادس من أغسطس اجلارى، عن االرتباط 
الوثيق بني التوجهات السياسية للبلدين والتعاون املشترك 
جتاه اكتشافات الغاز في البحر األبيض املتوسط، رغم 
الدفعة القوية التي أخذتها القاهرة بعد اكتشــاف حقل 
«ظهر» ٢٠١٥ وفتح املنطقة االقتصادية في شرق البحر 
بغية حتقيق اكتشــافات جديدة، ما دفع بعض املراقبني 
إلى ترجيح استمرار التعاون بني مصر والدول األخرى 
في االكتشافات في األعوام املقبلة السيما في ضوء عدد 

من التحديات االقتصادية واجليوسياسية منها: 
١- ارتفاع تكاليف االستخراج من املياه العميقة وهو 
ما يتطلب ضمان تسويق اإلنتاج بأسعار معقولة لتغطية 
التكاليف االستثمارية وحتقيق عوائد مجدية للشركاء، 
وجتدر اإلشارة - في هذا الصدد - الى أن حجم املصادر 
الهيدروكربونية غير املكتشفة والقابلة لالستخراج فنيا 
في احلوض بحوالي ١٫٧ مليار برميل من النفط، ونحو 
١٢٢ تريليون قدم مكعبة من الغاز باإلضافة الى ٣ مليارات 
برميل من سوائل الغاز الطبيعي األخرى، بحسب هيئة 

املسح اجليولوجي األميركية.
٢- التضارب األوروبي بشأن االعتماد الكلي على غاز 
شرق املتوسط بديال عن الروسي عبر مشروع األنابيب 
الذي مير باليونان مع شبكات في جنوب شرق أوروبا، 
والذي أشار اليه اتفاق وقع في يونيو املنصرم لترسيم 

احلدود البحرية بني ايطاليا واليونان.
ويرجح أن يكون االتفاق نقطة جوهرية يســتهدف 
حتقيق التوازن االقتصادي لكال البلدين على أســاس 
مبدأ املنفعة املشتركة كأحد السيناريوهات املقترحة في 
االعتماد على غاز املتوسط، بعد أن وصلت أسعار الغاز 
املسال في عدد من الدول األوروبية إلى نحو ٢٫٢٠ دوالر 

لكل مليون وحدة حرارية.
وبالتالي، فــإن اخليار املصري في حال مد احلقول 
املكتشــفة بخطوط األنابيب األوروبية سيوفر مليارات 
الدوالرات - وفق املراقبني لألسواق - ويحقق منفعة ملصر 
بحصولها على رســوم نظير السماح باستخدام بنيتها 
األساسية في ادكو ودمياط إلعادة تصدير الغاز املسال.

ويشير املراقبون الى أن سياسة االكتشاف البترولية 
تعد من السياسات املهمة التي يستعملها النظام احلالي 
لتحقيق أمرين: األول هو التوازن االقتصادي في محاولة 
للوصول الى مستوى معيشــي مناسب جليع األفراد، 
والثاني يأتي في ســياق يبرهن على أن منطقة شــرق 
املتوســط مبنزلة مقاطعة غنية بالغاز وبالتالي يشجع 

على االستثمارات.
وميثل االتفاق اجلديد املرتبط بشكل مباشر باتفاقية 
تعيني احلــدود مع قبرص وبطبيعة احلال مع روما عن 
طريق اليونان أحد احملفزات الرئيسية لنمو الطلب على 
النفط والغاز مستقبال، وبالتالي زيادة في الثقل الدولي 
للقاهرة عبر تواجد الشركات العاملية املتخصصة للتنقيب 

عن النفط والغاز على أراضيها.

قبل إعالن النتيجة.. وفاة مرشح «النور» الدولة متمسكة مبحاربة العشوائية في البناء وعدم السماح باملخالفات مرة أخرى
لـ «الشيوخ» ببني سويف مصابًا بـ «كورونا»

وكاالت: بعد ســاعات من انتهاء فرز أصوات الناخبني 
في انتخابات مجلس الشــيوخ، امس االول، توفي الدكتور 
شعبان عبدالعليم، أمني حزب النور ببني سويف، املرشح 
«فردي» عن دائرة محافظة بني ســويف، متأثرا بإصابته 

بڤيروس «كورونا».
كان عبدالعليم، األستاذ بكلية التجارة بجامعة بني سويف، 
قد احتجز بعزل مستشــفى التأمني الصحي ببني سويف 
عقب إصابته بڤيروس «كورونا» منذ أسبوعني تقريبا عقب 
ثبوت إيجابيته للڤيروس، بعــد خضوعه للفحص الطبي 

واملعملي مبستشفى التأمني الصحي.
وتقدم أمني حزب النور بأوراق ترشحه ملجلس الشيوخ 
عن دائرة محافظة بني سويف، بالنظام «الفردي» وحصل 
على رقم ١٢ ورمز «الفانوس» ليتنافس مع ٢٢ مرشحا آخرين، 
على أحد ٣ مقاعد «فردية» مخصصة لدائرة بني سويف.
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تعدد الصيغ احلكومية املطروحة.. و«أف.بي.آي» يشارك في حتقيقات املرفأ
بيروت ـ عمر حبنجر

حركة دولية باجتاه لبنان، 
مبواكبة حترك ما بني الواليات 
املتحــدة وايــران، وكالهمــا 
موضع رهان اللبنانيني على 
اخراجهــم من احلفــرة التي 

قادهم اليها العميان.
واملأمول، كما بات معروفا، 
ان تتبلور األمور احلكومية 
قبل عودة الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون الى بيروت 
في األول من ســبتمبر الذي 
يصادف ذكرى املئوية األولى 
إلعالن لبنان الكبير في األول 

من سبتمبر ١٩٢٠.
لكن ال توافق ظاهرا حتى 
اليوم بني الرؤيتني األميركية 
والفرنســية حــول الصيغة 
ال  فواشــنطن  احلكوميــة، 
تتقبــل حكومة تضم اعضاء 
من حزب اهللا، وهذا ما يعبر 
عنه باحلكومة احليادية التي 
يطالب بها فريق كبير ابرزهم 
اللبنانيــة، فضــال  القــوات 
عن التصريحــات األميركية 
املتواصلــة حــول حتضيــر 
عقوبات جديدة على حزب اهللا 
وحلفائه، فيما تريد فرنســا 
التخفيف من اجراءات العزل، 
مع امليل حلكومة جامعة وفق 
توصيــف رئيــس مجلــس 

النواب نبيه بري.
بالنسبة للحكومة، يبدو 
الرئيس سعد احلريري األقرب 
الى الســراي الكبير من دون 
األسماء األخرى. لكن احلريري 
يطرح شروطا باتت معروفة، 
انــه يريد حكومة مســتقلة، 
مبعنى اال يكون بني اعضائها 
جبران باسيل. وفيما يعتقد 
بعــض منافســي احلريــري 
انه يتدلل، ليقنع ناسه، بأن 
عودته الى رئاسة احلكومة في 
عهد ميشال عون أتت نزوال 
عند إحلاح األقربني واألبعدين، 
ما أجبره على االنسحاب من 
وعده بعدم تــرؤس حكومة 
في هذا العهد. ويبدو ان اسم 
جبران باسيل عاد الى الظهور، 
الرئيس  اقتــراح  من خــالل 
ميشال عون تشكيل حكومة 
اقطاب بهدف مترير اســمه، 
وهذا ما يفسر تريث احلريري 

ورمبا تردده.
الرئيس الفرنسي ماكرون 
اتصــل برئيــس التيار احلر 
جبران باسيل، وكان تواصل 
قبلــه مــع رئيــس القــوات 
اللبنانيــة ســمير جعجــع 
والرئيــس ســعد احلريري 
ووليــد جنبالط، الذي تقول 
املصادر انــه تلقى اتصاالت 
هاتفيا من الرئيس ميشــال 
عــون امس ودعاه للقائه في 
بعبدا، في اطار املشاورات التي 
يجريها مع القيادات األساسية، 
قبل حتديد موعد االستشارات 
النيابية امللزمة لتسمية رئيس 

احلكومة.
وكمــا هو معــروف، فإن 
الرئيــس ماكــرون اتصــل 
بالرئيــس اإليرانــي حســن 
روحاني، وحذر «من أي تدخل 

الكاميرات  امام  االستعراض 
كما يفعل البعــض»، وتفقد 
أمــس وزير الصحــة د.حمد 
امليداني  حســن املستشــفى 
التركي فــي مدينة صيدا في 
جنــوب لبنــان، املخصــص 
ملعاجلة احلروق، مســتغربا 
كيــف ان هكــذا مستشــفى 
واســع التجهيز ال يعمل منذ 

١٠ سنوات.
الى ذلك، أعلن مساعد وزير 
اخلارجية األميركي للشؤون 
السياسية السفير ديڤيد هيل، 
أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
سيشارك في أعمال التحقيق 
املتعلقة باالنفجار املدمر الذي 
وقع مبرفأ بيروت، مشددا لدى 
تفقده عددا من املناطق املدمرة 

شهرا اضافيا.
وتوقــع حســن «تزايــد 
اإلصابــات بڤيروس كورونا 
ارتفــاع جديــد  وتســجيل 
نتيجة الزحمة التي حصلت 
في املستشفيات اثر االنفجار 
وعدم االلتزام حينها بالوقاية 
والكمامــات». وطلب حســن 
جتهيز املستشفيات الستيعاب 
املرحلة التالية املتوقعة من 
ارتفاع اإلصابات بعد االنفجار، 
وقال «إننا نعلم مقدار معاناة 
املستشفيات، ولكن مت االتفاق 
مــع البنك الدولــي على دفع 
فواتيــر املصابــني بكورونا 
مباشــرة في نهاية كل شهر، 
وهذا األمر يشجع املستشفيات 
على استقبال مرضى كورونا».

بفعل االنفجــار في بيروت، 
على أن مشــاركة الـ «إف بي 
آي» فــي التحقيقــات جاءت 
بناء على طلب من احلكومة 

اللبنانية.
وأشار السفير هيل إلى أن 
الواليات املتحــدة األميركية 
تقــف إلــى جانــب الشــعب 
اللبناني، غيــر أن احلكومة 
اللبنانية يتعني عليها إجراء 

اإلصالحات الالزمة. 
طيــف كورونا لــم يغب 
عن هواجس اللبنانيني، بعد 
التفشي الواســع للوباء في 
املناطــق، وآخرها  مختلــف 
فــي منطقة اقليــم اخلروب، 
ما اضطــر وزير الصحة الى 
متديد حالة التعبئة الصحية 

ً بري حلكومة «جامعة» إلشراك احلزب واحلريري «مستقلة» وجعجع «حيادية».. و«كورونا» يواصل التفشي ووزير الصحة ُميّدد التعبئة العامة شهرا

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مترئسا اجتماعا بحضور رئيس حكومة تصريف االعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن 

خارجــي» مــن أي طرف في 
لبنان، مع دعم تأليف حكومة 
جديــدة، وترافق اإلعالن عن 
هذا االتصال مع اقتراب حاملة 
الطائرات املروحية الفرنسية 

من الشواطئ اللبنانية.
وينتظر ان يتبلور املوقف 
االيراني من تلك االتصاالت في 
اخلطاب الذي سيلقيه االمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 

نصراهللا اليوم.
الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان علــى اخلط ايضا، 
فقد نقلت تصريحات له امس 
يؤكد فيهــا ان تواجد تركيا 
في لبنان، انطالقا من روابط 
األخوة األزلية «ولسنا هناك 
من اجــل التقــاط الصور او 

البرملان ُيقّر «الطوارئ» ويقبل استقاالت النواب
بيروت - احتاد درويش ويوسف دياب

اللبناني أمس في  البرملــان  صادق 
جلسته العامة على إعالن حالة الطوارئ 
في بيروت عقب االنفجار الذي وقع في 

مرفأ بيروت في ٤ اجلاري.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري في افتتاح أول جلسة يعقدها 
البرملان منذ االنفجار، إن «الوطن يحتضر 
أمامنا ولــم يعد لدينا ســوى العملية 
اجلراحية وهــذا ممكن حتى من خالل 
نصوص «دســتور الطائف» (الدستور 
اللبناني احلالي) لنعكس تطلعات الشعب 

اللبناني الذي نحرص على متثيله».
على صعيــد متصل، اعتبر بري أن 
اســتقالة ثمانية نواب كانوا قد تقدموا 
باستقاالتهم احتجاجا بعد االنفجار الذي 
وقــع في مرفأ بيروت فــي ٤ اجلاري، 

مقبولة.
إلــى ذلك، واصل القضــاء اللبناني 
حتقيقاتــه في انفجار املرفــأ بيروت، 
وينتظر أن يبدأ اليوم استجواب وزراء 
األشغال واملال والعدل احلاليني والسابقني 
ممن لهم سلطة على إدارة مرفأ بيروت، 

حيث يستجوب احملامي العام لدى محكمة 
التمييز القاضي غسان خوري قبل الظهر، 
وزير األشــغال والنقل األسبق غازي 
العريضي، على أن يعقد جلسات مماثلة 
األسبوع املقبل، ويخصص جلسة االثنني 
لوزير األشغال السابق غازي زعيتر ثم 
باقي الوزراء. وتركز التحقيقات على مدى 
مسؤولية كل وزير عن بقاء مادة «نترات 
األمونيوم» مخزنة في مرفأ بيروت ألكثر 

من ست سنوات.
القادة  التحقيقــات مع  ولم تتوقف 
األمنيني واملسؤولني اإلداريني في مرفأ 
بيروت، وأكد مصــدر قضائي بارز لـ 
«األنبــاء»، أن «املعطيات املتوافرة حتى 
إلى تقصير أمني تتحمل  اآلن تؤشــر 
مســؤوليته األجهزة األمنية النافذة في 
املرفــأ». وجزمت بأن «مذكرات توقيف 
ستصدر بحق كل من تثبت مسؤوليته 
سواء باإلهمال أو التقصير املقصود أو 
سوء إدارة وهي مسؤولية جنائية، بالنظر 
إلــى الكارثة التي خلفها االنفجار وعدد 
الضحايا الهائل وحجم الدمار»، الفتا إلى 
أن «التوقيفات اجلديدة تنتظر تعيني محقق 
عدلي في هذه القضية، الذي لم يحسم 

بعد بسبب اخلالف املستمر بني وزيرة 
العدل في احلكومة املستقيلة ماري كلود 
جنم ومجلس القضاء األعلى حيال األسماء 
التي تقترحها الوزيرة». ومبوازاة التحقيق 
حيال التقصير الــذي أدى إلى الكارثة، 
القضية  املواكبة ملسار  تترقب املصادر 
انتهاء فريق خبراء املتفجرات الفرنسيني 
من مهمتهم، وشددت املصادر لـ «األنباء» 
على «أهمية اجلهود التي يبذلها اخلبراء 
الفرنسيون في موقع االنفجار، والذين 
سيحددون طبيعة االنفجار وما إذا كان 
متعمدا أو عن طريــق اخلطأ، وما هي 
كمية املــواد املنفجرة، وهل هي نترات 
األمونيوم فقط، أم ان ثمة مواد أخرى»، 
مشيرة إلى أن النائب العام التمييزي «يطلع 
يوميا على نتائج عمل الفريق الفرنسي 
من خالل األجهزة األمنية اللبنانية التي 
تواكب الفرنسيني وتقدم لهم املساعدات 
املطلوبة»، لكن املصادر نفسها لفتت إلى 
أن القاضي عويدات «لم يتسلم بعد صور 
التي طلبها حلسم  األقمار االصطناعية 
فرضية ما إذا كان االســتهداف حصل 
عن طريق صاروخ جو أرض وفق كثير 

من الروايات وإفادات الشهود.

شهادات ملصورين لبنانيني وّثقوا لـ «الثالثاء األسود»: عدسات تنقل «جهنم» االنفجار
بيروت-جويل رياشي

«االنفجــار األضخــم 
واألكثر دمارا»، عبارة أجمع 
عليها املصورون أنور عمرو 
وعدنان احلاج علي وحسني 
بيضون، في وصفهم للكارثة 
التي حلت مبرفأ بيروت في 
٤ أغسطس، والتي أدرجت 
الكوارث  في خانة أضخم 
التي عرفها العالم في العصر 
احلديــث، منــذ احلربني 

العامليتني األولى والثانية.
حتدث املصوران عمرو 
واحلاج علي لـ«األنباء» عن 
دهشتهما لهول املأساة، وهما 
اللذان واظبــا على تغطية 
حروب وحوادث، وتخطت 
جتربة أحدهما (عمرو) لبنان 
وصوال الى سورية والعراق، 
فيمــا اســتقرت التجربة 
اخلارجية للحاج علي على 
تغطية أحداث رياضية كروية 

عربية وآسيوية ودولية.
أنور عمرو الذي يعمل 
مصورا لدى «وكالة فرانس 
برس» في مكتبها ببيروت، 
خلص «جتربــة عمر في 
نصف ساعة كانت األكثر 
ايالما»، في إشارة الى نصف 
الساعة األولى التي أمضاها 
في مرفأ بيروت، وهو يسابق 
الوقت بني التقاط الصورة 
وبثها مباشــرة الى مكتب 
الرئيسي  الوكالة االقليمي 
في قبرص، لوضعها على 
حساب الوكالة العاملي، وبني 

خرجت مســرعا مــع دوي 
االنفجــار الثاني وقبل الدوي 
املدمر، والتقطت ثالث  الكبير 
صور دفعة واحدة وأرسلتها 
الطريق  عبر جهاز خاص من 
الى مكتب الوكالة في قبرص. 
ركبت دراجة نارية خلف سائق 
وتوجهت الى برج املر مطاردا 
الطريق  الدخان. في  ســحب 
لبيروت  البحرية  الواجهة  من 
باجتاه املرفأ، رأينا امرأة تنزل 
من سيارتها بعدما أدى دوي 
االنفجــار الى خــروج كيس 
الهــواء من املقــود. بادرتني 
بالقول: ال تصورني.  مسرعة 
تركتها وبلغت املرفأ ومتكنت 
من الدخول رغم الطوق األمني. 
هنــاك، بــدأت أرى اجلثــث 
واملصابني ورجال االنقاذ. عملت 
لنصف ساعة الى حني وصول 
زميل مــن املكتب، فكان علي 
اإلسراع في إرسال املزيد من 
الصــور األولية، لذا كان علي 

العودة الى املكتب».

(الضاحية) في مكان قريب من 
منزلي، حيث الكنيسة الشهيرة 
التي شــكلت إحــدى نقاط 
خطوط التماس بني شــطري 
العاصمة. اال انني مضيت في 
اجتاه أبعد ورأيت جرحى في 
الشــياح وفي رأس النبع، ثم 
طالعتني أجساد شهداء عند 
جسر الرينغ فبدأت أعي فداحة 
ما جرى. هنــاك متكنت من 
حتديد موقع االنفجار في مرفأ 
البعض كان  ان  بيروت، رغم 
يردد على مسامعي ان مصدر 
الدوي «بيت الوســط» حيث 
يقيم الرئيس سعد احلريري. 
الكتائب  بيــت  قرب منــزل 
املركزي فــي الصيفي على 
بعد أمتار من ساحة الشهداء، 
بدأت أتلمس حجم الكارثة. لم 
اتوقف، فقصدت مدخل املرفأ 
حيث وجدت عسكريا وحيدا 
مصابا بجروح. دخلت بني النار 
والــركام واجلرحى واجلثث 
امللقاة علــى األرض. وجدت 

شعرت باخلطر، وسألت نفسي: 
ماذا أفعل هنا؟ قد ال امتكن من 
العودة الــى منزلي وعائلتي. 
خرجت بعد ساعتني من مرفأ 
بيروت، وأنا على يقني أني لم 
ار شيئا مماثال حتى في األفالم 

السينمائية».
ينتقــل احلاج علــي «الى 
الناحية األصعــب في عملنا 
ان  كمصورين ميدانيني، ذلك 
املصور هو إنســان قبل أي 
شيء، وفي ظروف مماثلة يتقدم 
احلس اإلنساني على ما عداه. 
وأشكر اهللا على جناتي من كل 
احلروب اثنــاء القيام بعملي. 
وأقر بتسرعي في الدخول الى 
حرم مرفأ بيروت دون اتخاذ 
احتياطات مناسبة، وعزائي أني 
حتولت وقسم ال بأس به من 
زمالئي الى مسعفني في أرض 

امليدان».
ثم يتحدث احلاج علي عن 
تعب وإرهاق ناال منه، وعن «نوع 
من اإلحبــاط من جراء فقدان 

ختم عمرو كالمــه: «من 
الصعوبة في ظرف كهذا وصف 
ما جرى بكلمات (...) لذا تبقى 
الفوتوغرافية وثيقة  الصورة 
مهمة لتأريخ حدث بهذا احلجم 
وأرشفته». اما املصور عدنان 
الذي يعمل حاليا  احلاج علي، 
حلســابه، فله جتارب مهنية 
فــي أمكنة عدة بــني املالعب 
الرياضية والساحات اللبنانية. 
غطى احلروب االسرائيلية على 
لبنان، وكان طليعة الواصلني الى 
قانا بعد املجزرة االسرائيلية في 
الغضب» في عدوان  «عناقيد 

«أبريل ١٩٩٦».
وعن انفجار املرفأ، يحكي 
لـــ «األنباء» ما جــرى معه: 
«سمعت الدوي الكبير وأنا قرب 
العمارة حيث منزلي في حي 
األميركان مبنطقة احلدت في 
ضاحية بيروت اجلنوبية. ركبت 
دراجتي ورحت أحلق بسحب 
الدخان معتقــدا ان االنفجار 
ضــرب منطقة مــار مخايل 

نفســي بني السفن املشتعلة 
حيث سارع البعض الى إنزال 
الناس والطواقم منها. توقفت 
قليال ووضعت الكاميرا جانبا 
وساعدت في نقل اجلرحى عبر 
طرادات بحرية للدفاع املدني 
في املاء طلب طواقمها وضع 
املصابني األشد خطورة متهيدا 
لنقلهم بالبحر الى املستشفيات. 
وبعدهــا وجدت نفســي مع 
مجموعة من الزمالء املصورين 
في منطقة منعزلة عن اخلارج، 
ولم يعــد بإمكاننا العودة الى 
اخللف. قرب اهراءات القمح، 
بدا  شاهدت فداحة األضرار: 
لي وكأن هنــاك خليج جديد 
في مرفأ بيروت. وهنا شعرت 
بالضياع، اذ كان البعض يردد 
هنا حصل االنفجار، بينما أنا 
أرى البحر أمامي والسفن في 
طريقها الى الغرق. ألوان غريبة 
من النيران، وانا ألتقط الصور. 
بعد دقائق، حاصرتنا النيران، 
فاحتمينا بإحدى آليات االطفاء. 

اصدقائي منازلهم، واالنتقال 
الى مساكن مؤقتة».

عمرو واحلاج علي بديا 
إعادة  واثقني «من صعوبة 
األعمار قبل وقت طويل»، 
وعن «غياب الصورة احللوة 
بها بيروت  التي اشتهرت 
في تلك البقعة، الى فترة ال 

تقاس بزمن».
اما املصور في صحيفة 
«العربي اجلديد» حســني 
بيضون الذي كان يعمل من 
منزله في مار مخايل فرماه 
االنفجار من الشرفة حيث 
كان يحاول التقاط الصور، 
كون شرفته تتمتع باطاللة 
مميزة على املرفأ، الى داخل 
املنزل على بعد ستة امتار 
فوق الزجاج احملطم والركام. 
حمل جراحه وآلة التصوير 
ونزل الى شارع مار مخايل. 
لـ«األنباء» ما رآه  ويصف 
بكلمــة واحــدة «جهنم». 
ويضيف: «فعال كانت منطقة 
مار مخايــل تبدو كجهنم: 
جثث مطروحة في الطرقات، 
صراخ، عويل، مصابون في 
الناس حتاول  السيارات... 
البعض  االتصال ببعضها 

والتلفونات ال تلبي...»
وقــد أظهــرت صور 
بيضون فعال واقع اخلراب 
والدمــار في مــار مخايل 
والكرنتينا واجلميزة وحال 
االهالي فيها وهم يلملمون 
الركام وما تبقى من حيواتهم 

التي سحلت في دقائق.

(ابراهيم عمرو) (حسام شبارو)انور عمرو ومشهد املرفأ املدمر  (جوزيف براك)عدنان احلاج علي يساعد في االسعاف  حسني بيضون بعد اصابته بدقائق 

تخطي الشعور اإلنساني برؤية 
الضحايا واملصابني. ويختصر 
«جحيم انفجار مرفأ بيروت» مبا 
رآه اثناء مغادرته حرم املرفأ، 
«من مشادة بني مصابني ورجال 
الصليب األحمر اللبناني، الذين 
طلبوا وضع إحدى اجلثث جانبا 
واإلفســاح في املجال لوضع 
جســد مصاب ونقله الى أحد 
املستشــفيات، األمر الذي لم 

يتقبله البعض».
غطى عمرو احلرب األهلية 
املناطق،  اللبنانية في مختلف 
العاصمة  أمكنة عدة من  وفي 
اللبنانية. وحمل عدســته الى 
ســورية وجال فــي مختلف 
مناطقها منذ اندالع احلرب فيها، 
بعدما سبق له العمل في العراق. 
ويقول عمــرو: «لم أر فداحة 
مماثلة النفجار مرفأ بيروت».
ويــروي اللحظات األولى: 
«عندما سمعت دوي االنفجار 
األول اثناء وجودي في مكتب 
الوكالة في الصنائع (احلمرا)، 

اجلسر اجلوي الكويتي لدعم لبنان 
يتواصل لليوم التاسع على التوالي

واصل اجلسر اجلوي الكويتي أمس نقل 
االحتياجات اإلغاثية واإلنســانية للبنان 
لليوم التاسع على التوالي بوصول الطائرة 
رقــم ١٤ التابعة للقوة اجلويــة الكويتية 
محملة بـ ٤٥ طنا من االحتياجات الغذائية 
في أعقاب االنفجار الذي شهده مرفأ بيروت 

األسبوع املاضي.
وقال املستشار في سفارتنا لدى لبنان 
عبداهللا الشــاهني أثناء استقباله الطائرة 
على ارض املطار في تصريح لـ «كونا»: إن 
اجلسر اجلوي يستمر لليوم التاسع تنفيذا 
للتوجيهات الســامية لســمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد بالوقوف 
الى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة.
وأضــاف انــه مت تفريغ الطائــرة رقم 
١٤ بحمولة ٤٥ طنــا من املواد واحلصص 
الغذائية وبلغ إجمالي االحتياجات املقدمة 

من الكويت نحو ٦٥٠ طنا.

ومــن جانبــه، قال ممثــل قائد اجليش 
اللبناني العميد سهيل جنم لـ «كونا» انه 
يتوجه باسم قائد اجليش اللبناني العماد 
جوزيف عون بالشــكر واالمتنان للكويت 
وللشــعب الكويتي على مســاندة الشعب 

اللبناني.
بدوره، قال قائد الطائرة الكويتية الرائد 
الطيار صبــاح النايف الصباح لـ «كونا»: 
«إننا ننفذ التوجيهات السامية لسمو نائب 
األميــر وولي العهد الشــيخ نواف األحمد 
بإقامة اجلســر اجلوي من قاعدة عبداهللا 

املبارك إلى بيروت».
وأضاف أن كل شــيء يتم على ما يرام 
بالنسبة إليصال االحتياجات لشعب لبنان، 

وهذا واجبنا جتاه األشقاء اللبنانيني.
وقد تنوعت املساعدات املقدمة من الكويت 
ما بني املعدات وأجهزة طبية ومواد صحية 

غذائية.

ملشاهدة الڤيديوأركان السفارة الكويتية وممثل قائد اجليش اللبناني يستقبلون الطائرة رقم ١٤

الهالل األحمر الكويتي يتبرع بـ ١٠ مولدات 
كهرباء للصليب األحمر اللبناني

أعلنت جمعيــة الهالل األحمــر الكويتي 
أمس تبرعها بعشــرة مولــدات كهرباء لدعم 
مراكز اإلسعاف وبنوك الدم امليدانية لصالح 

الصليب األحمر اللبناني.
وأكد رئيس بعثة الهالل األحمر إلى لبنان 
د.مساعد العنزي في تصريح لـ «كونا» أهمية 
تعزيــز اجلهــود امليدانيــة للصليب األحمر 
اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت ملساعدته 

في عمليات إنقاذ وإسعاف املصابني.
وأشار إلى أن الفريق امليداني للهالل األحمر 
اطلع على احتياجات مراكز اإلسعاف وبنوك 
الدم التي يديرهــا الصليب األحمر اللبناني 
بهدف تأمني ما أمكن من جتهيزات تعزز قدرات 

فرق الصليب األحمر.
وقال العنــزي إن الهالل األحمر الكويتي 
بادرت فور وقوع االنفجار إلى تقدمي مستلزمات 
واحتياجات فورية إلى لبنان بتوجيهات من 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد والتي تؤكد حرص الكويت على مد يد 

العون لألشقاء في الظروف الصعبة.
من جهتــه، أعرب األمني العــام للصليب 
األحمر اللبناني جورج كتانة عن بالغ الشكر 
للهالل األحمر الكويتي على هذا التبرع الذي 

يدعم قدرات وإمكانات املراكز الصحية ومراكز 
بنوك الدم التي حتتاج إلى تأمني الكهرباء في 
الوقت الراهن خصوصا مع تضرر شــبكات 
الكهرباء بسبب االنفجار في عدد من مناطق 
بيروت. وأكد أن الشعب اللبناني يستذكر دائما 
املواقف اإلنســانية للكويت، الفتا إلى الدور 
الكبير الذي يقوم به الهالل األحمر «احلاضر 
مبشاريعه اإلنســانية وكوادره ومتطوعيه 
في الكثير من البلدان املنكوبة، الســيما في 
لبنان وتنفيذه العديد من املشاريع اإلنسانية 

والتنموية واإلغاثية».

جانب من املولدات التي قدمها «الهالل األحمر»

مصدر قضائي لـ «األنباء»: معطيات التحقيق تؤشر لتقصير أمني
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أفقياً:

من مناطق الكويت من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku هل تعلم؟

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

أسوأ ١٠٠ شخصية في التاريخ

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

روبسبير.. وسك مصطلح اإلرهاب!

يؤكد املؤرخون أن مصطلح (اإلرهاب) لم يكن شائعا 
قبل ظهور روبسبير على الساحة، وأن كلمة (إرهاب) 
مت استعمالها بقوة وكمصطلح في الثورة الفرنسية، 
وفي عهد احلكومة التي سميت بحكومة اإلرهاب حيث 
(روبسبير) ورفاقه كانوا يرون اإلرهاب عنوانا للفضيلة اذ 
قال روبسبير امام جلنة الصحة العامة التابعة لـ«محكمة 
الهدف األول لسياساتنا هو  الهربة»: يجب ان يكون 
ارشاد الشعب باملنطق واعداء الشعب باإلرهاب، واإلرهاب 
ليس اكثر من العدالة الفورية والشديدة وغير املرنة، 
أعداء احلرية  الفضيلة هو حتطيم  لذلك فإن عنوان 
باإلرهاب، وسوف يقدركم املؤسسون للجمهورية. هذا 
هو ماكسمليان روبسبير امللقب تاريخيا باسم (سفاح 
الثورة الفرنسية) الذي ولد عام ١٧٥٨ في (آراس) ونشأ 
فيها ألم ماتت وعمره ست سنوات وأب عاطل عن العمل، 
ولم مير مبرحلة الشباب كما كتبت شقيقته ذات مرة 
عنه، كما انه لم يعش سوى ٣٦ عاما، وقد تولى حكم 
فرنسا بعد اعدام امللك لويس السادس عشر، وكان يرى 
نفسه كمصدر للقانون، حاله حال كل أشرار وطغاة 
التاريخ القدمي واحلديث. ورغم انه تولى السلطة ثالث 
سنوات، ثم انفرد بحكم فرنسا كحاكم مطلق ملدة عام 
واحد اال ان فرنسا عاشت في ظل حكمه أسوأ عصور 
اإلرهاب والطغيان، واصبح اإلعدام يوميا باملقصلة من 

املشاهد املألوفة في باريس.
قال عنه املؤرخون انه قتل ستة آالف مواطن فرنسي في 
ستة أسابيع دون ان يهتز له ضمير. لقد كان روبسبير 
ان يبسط نفوذه، وكان متحمسا  محاميا، واستطاع 
مثل بقية الثوار آلراء الفالسفة الذين كانوا سببا في 
قيام الثورة الفرنسية، ومهدوا للقيام بها بأفكارهم: 
جاك جان روسو، فولتير، ديدرو، ومونتسكيو، اال انه 
تنكر لهذه املبادئ، عندما قامت الثورة الفرنسية وأعدم 
امللك لويس السادس عشر وزوجته ماري انطوانيت. 
الثورة احلالة االقتصادية  وقد ساعد على قيام هذه 
السيئة التي عاشتها فرنسا، بجانب الظلم املتمثل في 
امللك  الباستيل، وكان هذا  باألبرياء في سجن  الزج 
ضعيفا، ليست لديه القدرة على اتخاذ القرار املناسب 
في الوقت املناسب، ومن هنا فقد استيقظ الناس من 
كثرة الظلم الواقع على أهلهم، ومن شعور الناس بعجز 
امللك وحتكم زوجته، فبدأت الثورة في ١٤ من يوليو 
الغاضبة هو  به اجلماهير  اول ما قامت  ١٧٨٩، وكان 

حتطيم سجن الباستيل.
وعندما حاولت امللكيات في أوروبا ان تنقذ امللك لويس 
السادس عشر، اسرعت الثورة بالقبض على امللك الذي 
حاول الهرب مع زوجته وإعدامهما، وأعلنت اجلمهورية 

سنة ١٧٩٢.

خيطان

مدحت صالح

٭ أن كل ٣٢ سنة ميالدية = ٣٣ سنة هجرية.. فالسنة 
الهجرية ٣٥٤ يوما،  امليالدية = ٣٦٥ يوما، والسنة 
وبذلك يكون الفرق بينهما ١١ يوما، وهذه األحد عشر 

يوما جتعل كل ٣٢ سنة ميالدية = ٣٣ سنة هجرية.
٭ أن الثعبان يستطيع الصوم ملدة سنة او اكثر قليال، 

معتمدا في غذائه على الدهن املختزن في جسمه.
إليها اإلنسان هي  أعلى درجة حرارة توصل  أن  ٭ 
احلرارة املتولدة عن االنشطار النووي وتبلغ من ٣٠٠٠ 

إلى ٤٠٠٠ درجة مئوية.
٭ أن التمساح هو احليوان الوحيد الذي يحرك فكه 
العلوي حني يأكل، إذ حترك باقي احليوانات فكها السفلي 

عند األكل.
٭ أن علماء الطبيعة اكتشفوا أن درجة حرارة الشمس 
إذا  بأنه  تنبأوا  الذي يسبقه. وقد  ترتفع كل عام عن 
استمرت احلرارة في االرتفاع بهذا الشكل، فإن احلياة 
قد تصبح مستحيلة على كوكب األرض بعد عشرة ماليني 
سنة. جدير بالذكر ان عمر كوكب األرض يقدره العلماء 

بنحو أربعة آالف وخمسمائة مليون سنة.
٭ أن الطيور آكلة األسماك (مثل النورس) ميكن ان تغطس 
في ماء البحر لعمق ٩ أمتار لتلتقط السمكة التي تأكلها.

٭ أن القرد مثل اإلنسان، مييز بني األلوان كلها، فيعرف 
األحمر واألخضر واألصفر واألبيض وهكذا.

٭ أن الكاكاو موطنه األصلي أميركا اجلنوبية وليس 
غانا بقارة أفريقيا كما هو شائع.

٭ أن اإلنسان لديه ١٢ مليارا (أي ١٢ ألف مليون) خلية 
عصبية.

العالم في نسبة  أقل بحار  القطبية هي  البحار  أن  ٭ 
ملوحتها.

خةرعاشةدشا

ااساعةااال

يلةدوعلللق

اوحمعمابكل

مراذارعدثب

سدضولطمييي

ديراانالرس

اةنلوهـرةنح

لنمحدروثار

بسزجيشروقد

رللةةدعبصو

ناانيتملاا

١ - كوكب شمسي - مكان اإلقامة (معكوسة)، ٢ - في الصحراء 
 - الفاكهة  (معكوسة) - مرض صدري (معكوسة)، ٣ - من 
السهر، ٤ - اقترب - متنت، ٥ - والدي - الضجر (معكوسة)، 
٦ - للنصب - من احلشرات، ٧ - مشقة (معكوسة) - للنصب 
(معكوسة)، ٨ - روض (معكوسة) - عكس جناسة - للمساحة، 
٩ - من الرياضات القدمية - مادة قاتلة، ١٠ - مطرب عربي راحل.

املتني
البر

شدة
شاعرة

أيام

السنة
الزمن

البديلة
األعمار

ساعة

ذو احلجة
األودية

عودة
حاضر

ود

سد
ورع

الوردي
مر

ثوب

عم
الكثير

نهر
ناقص
القلب

سحر
شد

١ - التوسل، ٢ - مضجر (معكوسة) - إصبع، ٣ 
- مطلبي - أركض، ٤ - متشابهان - متشابهان - 
بسط، ٥ - عملة آسيوية - الكرمي، ٦ - متشابهان 
- مع القهوة، ٧ - حتية - افر (معكوسة)، ٨ - 
ميس (معكوسة)، ٩ - النفاق (معكوسة) - نقيد، 

١٠ - فرح وسرور - فوق اجلفن.

أفقياً: عموديًا:
١ - املريخ - مقر (معكوسة)، ٢ - رمل (معكوسة) - سل (معكوسة)، 
٣ - رمان - السمر، ٤ - دنا - املت، ٥ - ابي - امللل (معكوسة)، 
٦ - ان - منل، ٧ - عناء (معكوسة) - لن (معكوسة)، ٨ - جنه 
(معكوسة) - طهر - آر، ٩ - رماية - سم، ١٠ - فريد األطرش.

١ - الرجاء، ٢ - ممل (معكوسة) - بنان، ٣ - مرادي - أجري، 
٤ - ن ن - ن ن - مد، ٥ - ين - املعطاء، ٦ - ل ل - هيل، 
٧ - سالم - اهرب (معكوسة)، ٨ - يلمس (معكوسة)، 

٩ - امللق (معكوسة) - نأسر، ١٠ - مسرة - الرمش.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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بنيان: البنية اجلسمانية مهمة لقلب الدفاع

بداية، أكد مدافع القادسية السابق محمد 
بنيان أنه ال يخفي على أحد أن هناك مركزين 
تعاني منهما األندية واملنتخب أيضا في جميع 
املراحل وهما قلب الدفاع ورأس احلربة، مشيرا 
الى أن خير دليل على ذلك هو مطالبة معظم 
اجلماهير بضم مســاعد ندا للمنتخب خالل 
تلــك الفترة رغم أنه جتاوز الـ٣٥ عاما وذلك 
بسبب عدم وجود العبني في مركز قلب الدفاع.

وأضاف: «ما يدل على ذلك هو تعاقد األندية 
بشــكل كبير مع محترفــني بهذين املركزين، 
ونحن نعاني مع املنتخب في البطوالت من 
عدم وجود هؤالء الالعبني، ففي رأس احلربة 
ال يوجد سوى يوسف ناصر وشبيب اخلالدي 

الذي لم يأخذ فرصته».
وبني بنيان أن من أســباب غيابهما يعود 
إلى األندية التي لم تبذل جهدا كبيرا من أجل 
إبراز الالعبني بتلك املراكز، مشيرا إلى أن هذا 
األمر ال يعتبر من اختصاص أو مســؤولية 
مدرب الفريق األول ألن ذلك األمر هو ما يجب 
أن يكون من اختصاص مدربي املراحل السنية 
إضافة إلــى ذلك اليوجد مدافعــون بالوقت 
احلالي لديهم بنية جسمانية تساعدهم على 
التألق بهذا املركز السيما أن املهارة واإلمكانات 
األخرى حتتاج إلى بنية جسمانية تساعدهم 

على البروز والظهور مبستوى الفت.
يعقوب: خلل الدفاع والهجوم بسبب احملترفني

من جانبه، قال املدرب الوطني أنور يعقوب 

ان هناك مركزين نحتاج إلى تواجدهما كما 
كان في السابق وهما قلب الدفاع والهجوم، 
مشيرا إلى أن املشكلة األولى تكمن في تواجد 
٥ محترفني وهو ما مينع بروز الالعب الناشئ، 
وكذلك اخللل باألنديــة من خالل تركيزهم 
على التعاقد مــع محترفني في قلبي الدفاع 

والهجوم. 
وأضاف أن هناك أندية كبيرة كالقادسية 
تعاقدت مع مدافعــني خالل الفترة األخيرة 
واألفضل كان إعطاء الفرصة لالعبني الشباب 
مثلما كان في السابق يخرج جنوم بهذا املركز، 
مشــيرا إلى ان الالعب يصل لعمر ٢٦ عاما 

وهو يفتقد االحتكاك واخلبرة.
وبني أن أكبر دليل على ذلك هو أن نادي 
الكويت مازال يعتمد على املدافع حسني حاكم 
وكذلك تواجد مســاعد ندا مع القادســية أو 
الســاملية من قبل وهم مــن النجوم في هذا 
املركز واســتمرارهم دليل على عدم وجود 
العبني موهوبــني آخريــن، موضحا أن كل 
األندية تبحث عــن التعاقد مع مهاجمني ما 
تسبب في عدم وجود مهاجم بارز باستثناء 
يوســف ناصر ما نتج عنه حدوث مشــكلة 
كبيرة بهذا املركز حيث لدينا حسني املوسوي 
ويعقوب الطراروة والشاب مشعل خالد لكن 
بسبب احملترفني لم يأخذوا فرصتهم بالشكل 
املطلوب، بينما يعتبر أكثر املراكز اطمئنانا 

هو الوسط وهم كثرة بالوقت احلالي.
عبدالرضا: نفتقد أكثر من مركز 

بدوره، أكد املدرب الوطني علي عبدالرضا 

أن هناك أكثر من مركز نعاني منه في الفترة 
احلالية بقلب الدفاع والظهير األيسر واملهاجم 
الصريــح وخير دليــل ال منتلك في الوقت 

احلالي سوى يوسف ناصر.
وأضاف: يعتبر اخللل في مدربي األندية 
بجميع املراحل الذين يجب أن يكون لهم دور 
كبير في صناعة الالعبني بتلك املراكز، فمن 
غيــر املعقول أن يكون تركيزهم فقط على 
العبي خط الوسط وينسون أهم املراكز التي 
ذكرناها، مشيرا إلى أن الكرة الكويتية افتقدت 
«الكشــاف» الذي كانت له نظرة بالالعبني 

واملراكز.
ومن خالل عملي فــي كاظمة كان لدينا 
خلل في مركــزي الدفاع والظهير باملراحل 
السنية ومتكنا من تصحيحه، مبينا أن العمل 
يجب ان يكــون من جميع األندية لتحقيق 
مصلحة املنتخب وبالتالي املنافسة تكون 

بني ٥ العبني في كل مركز.
عبدالكرمي: التأسيس مهم منذ الصغر 

هــذا، وأوضح مدرب الفريق األول لكرة 
القدم في النصر أحمــد عبدالكرمي أن أكثر 
مركز تفتقده األندية هو مركز قلب الدفاع، 
ويعود الســبب الى أكثر مــن أمر منهم ان 
أكثــر الالعبني يفضلون اللعــب في مراكز 
أخرى كالوســط والهجوم باإلضافة إلى أن 
عدم التأسيس التصحيح من الصغر ساهم 

في ضعف هذا املركز.
وأشــار إلى ان اختيار مركز قلب الدفاع 
يجب ان يكون مبنيا على عدة عوامل منها 

البنية اجلســمانية والطول واملرونة وهو 
ما نفتقده بالوقت احلالي.

موسى: اخللل في وسط امللعب

كمــا رأى جنــم األزرق والعربي 
الســابق أحمــد موســى أن أكثر 
مركز نفتقــده في الوقت احلالي 
هو وسط امللعب، مشيرا إلى أن 
تعاقد جميع األندية مع محترفني 

بكثرة بهذا املركز ســاهم بشكل كبير 
وفعال في انعدام مشــاركة الالعب الكويتي 

خالل املواسم املاضية.
ولفت إلــى أننا نفتقد بشــدة إلى البنية 
اجلسمانية للمدافعني واليوجد لدينا مدافعون 
ميتلكون تلك الصفات سوى مدافع القادسية 
خالد محمد إبراهيم ومدافع الكويت فهد حمود.

كنكوني: نحتاج املدافع القائد 

اما حارس مرمى األزرق الســابق شــهاب 
كنكوني كان رأيه متماشيا مع األغلبية، حيث 
أكد أن كرتنا احمللية بالفعل تفتقد قلب الدفاع 
املميز الذي يعمل الفارق من اخللف من خالل 
بناء الهجمة والقيادة وذلك األمر ليس تقليال 

من الالعبني املتواجدين لكنه حقيقة.
وبني أن السبب الرئيسي في عدم تواجد 
املدافعــني بهذا املركز الفتقــاد املوهبة فهناك 
العبون جيدون ويعملون على أنفسهم لكنهم 
ليســوا موهوبني، وحســب ما أشاهده ندرة 
الالعبني في هذا املركز ليســت على مستوى 

الكويت بل في العالم ككل.

شهاب كنكوني احمد موسىأحمد عبدالكرمي

مدربون والعبون: «مافي قلوب دفاع».. ويوسف املهاجم الوحيد لـ «األزرق»
أكدوا لـ «األنباء» أن املراحل السنية واحملترفني وراء هذا التراجع

علي عبدالرضامحمد بنيان انور يعقوب

وضع اليد على مكامن اخللل أولى خطوات العالج وبداية تصحيح املسار في أي مجال.. وبالنظر إلى حال كرتنا احمللية نالحظ تراجعا ونقصا في عدد الالعبني الذين يشغلون بعض املراكز على 
العكس مما كان في فترات سابقة، والدليل على ذلك االستعانة وبشكل واضح بعدد من احملترفني في تلك املراكز.  «األنباء» رصدت هذه الظاهرة وناقشتها مع عدد من العبي اخلبرة السابقني الذين 
كان لهم تأثير على فرقهم ومنتخباتنا الوطنية، وكذلك بعض املدربني الوطنيني الذين دائما ما يسعون إلى تطوير فرقهم التي يدربونها سواء األولى أو في املراحل السنية.. وقد وجهنا لهم سؤالني 

هما: ما أكثر مركز تفتقده كرتنا احمللية في الوقت احلالي؟ وأين اخللل أو السبب في عدم تواجد الالعبني في هذا املركز كما كان في السابق؟.. وكانت احملصلة في التفاصيل التالية:

عبدالعزيز جاسم 

ألول مرة منذ إقامة بطولة الدوري تغيب اجلماهير عن احلضور للمالعب 
بســبب تطبيق اللوائح االحترازية اخلاصة بجائحة ڤيروس كورنا التي حتظر 
دخول اجلماهير إلى املالعب، وال شــك أن جماهيرنا تعي مثل هذه القرارات 

الصحية رغم تشوقها للحضور ومساندة فرقها.

يحيى حميدان 

يخوض الكويت مباراته أمام النصر غدا السبت بصفوف شبه مكتملة باستثناء غياب كل من 
الفرنســي عبدول سيســوكو والعراقي أمجد عطوان، حيث وصل سيسوكو الى البالد في األيام 
املاضي، وهو موجود حاليا في احلجر املنزل ملدة أسبوعني قبل ان يكون متاحا للمدرب الهولندي 
رود كرول، كما انه بحاجة للتجهيز اكثر في النواحي البدنية خالل الفترة احلالية بســبب ابتعاده 
عن املباريات والتدريبات اجلماعية منذ مارس املاضي.  فيما يتوقع أن يصل عطوان للبالد خالل 
اليومني املقبلني، بعدما تعذر وصوله للبالد في الفترة املاضية، ولذلك فإن مســألة مشــاركته في 
املباريات قد تكون في أواخر الشــهر اجلاري.  الى ذلك، صعد اجلهازان اإلداري والفني مجموعة 
من الالعبني الشباب الى الفريق، لعل أبرزهم احلارس عبدالرحمن كميل وسلطان الفرج واملهاجم 

إبراهيم كميل، من املنتظر أن يحصلوا على فرصتهم باملشاركة في حال سنحت الظروف لذلك.

الســاملية، وإذا تخطى مبــاراة اليوم 
بنجاح فســيكون الفــارق بينه وبني 
األصفــر ٣ نقــاط بانتظــار اجلوالت 
األربعة احلاسمة املتبقية، وال ميكن 
بالطبع التنبؤ بأحداثها ومجرياتها، 
لكن ميكن القول إن الكويت والقادسية 
همــا األكثر قربا من الصــدارة إذا لم 

حتدث مفاجآت في النتائج.
وقد اســتعد األبيض الستئناف 
الدوري من خالل عمل متواصل وصل 
من خالله الالعبون إلى احلد املطلوب 
من اللياقة، كما أسرعت إدارة النادي 
فــي التعاقد مع مــدرب جديد ميكنه 
إحداث تغييرات إيجابية في صفوفه، 
ويغيب عن األبيض العبوه احملترفون 
املتواجدون في بلدانهم باستثناء جنم 
الفريق جمعة ســعيد الذي سيكون 
كعادتــه ورقة رابحة فــي مثل هذه 

املباريات احلاسمة.
أما النصر فإن اعتماد دوري الدمج 
في املوســم املقبــل أزال عنــه عناء 
املهمات الصعبة التي كانت تنتظره 
في املنافســة على البقــاء والهبوط 
للدرجة األولى، لذلك سيلعب اليوم 
بدون ضغط نفسي ويسعى الى إحراج 

األبيض رغم صعوبة املهمة.
املــدرب الوطنــي أحمــد  وكان 
عبدالكــرمي قــاد تدريبــات فريقــه 
ولعب بعض املباريــات التجريبية 
ودعم صفوفه بخمســة من الالعبني 

احملترفني.

التعاقد مع املدرب الهولندي املعروف 
رود كرول صاحــب اخلبرة الطويلة 

في مجال التدريب.
وباتت حظــوظ األبيــض كبيرة 
للفوز باللقب وينافسه القادسية ثم 

ويتطلــع «العميــد» الــى إحــراز 
اللقب للمــرة الرابعة علــى التواالي 
وللمــرة الـ«١٦» في تاريخ املســابقة 
واالقتــراب من القادســية «١٧» مرة، 
ويدخل املنافسة بنهج جديد بعد ما مت 

ناصر العنزي

فيما أعلن مجلس الورزاء رسميا 
أمس املوافقة على استئناف نشاط 
كــرة القدم اعتبارا مــن ١٥ اجلاري 
مع تطبيق االشــتراطات الصحية، 
تــدب احلياة من جديــد في مالعب 
كــرة القدم غدا الســبت بعد توقف 
اضطراري طويل منذ نهاية فبراير 
املاضي بسبب تفشي جائحة كورونا 
الذي أوقف كل األنشطة الرياضية 
احمللية، وتعود بدءا من مساء اليوم 
فــرق دوري «stc» للدرجة املمتازة 
للتنافس على اللقب وترتيب القائمة 
بإقامة مباراة «مؤجلة» من اجلولة 
«١١» جتمــع الكويت املتصدر بـ ٣٠ 
نقطــة مــع النصر صاحــب املركز 
الثامن بـ ١٢ نقطة على ملعب نادي 
الكويــت، فــي ســعي مــن األبيض 
لتأكيد صدارته واالبتعاد عن خصمه 
القادسية األقرب من الفرق األخرى 
في مزاحمته على الصدارة، علما أن 
اجلولة الـ «١٥» من الدوري ستنطلق 

يوم اخلميس املقبل.
يذكر ان احتاد الكرة قرر استئناف 
النسخة احلالية من الدوري إلعالن بطل 
الــدوري املمتاز وإلغاء نظام الهبوط 
والصعود، على أن تقام النسخة املقبلة 
من الدوري «٢٠٢٠-٢٠١٢» بنظام الدمج 
ثم تصنيف الفرق الى درجتني ممتازة 

وأولى في املوسم نفسه.

«العميد» ُيشعل املنافسة في «مؤجلة النصر»
بعد موافقة مجلس الوزراء رسمياً.. استئناف دوري stc غداً بدون جماهير ووفق االشتراطات الصحية

مبارك اخلالدي

جنحت جلنة احلكام باحتاد كرة القدم في إمتام جاهزية 
٣٥ حكمــا دوليا وحكم درجة أولى، وذلك إلدارة اجلوالت 
األربــع املتبقية من موســم ٢٠٢٠/٢٠١٩ بدءا من املواجهة 
التي ستجمع الكويت والنصر غدا واملؤجلة من اجلولة ١١.

وكانت جلنة احلكام قد أجرت مساء أول من امس األربعاء 
االختبارات العملية على ١٥ حكما، وهم املتأخرون في دخول 
التدريبات، حيث متكن ١٢ حكما من اجتياز االختبارات، فيما 
بقي ٣ منهم لإلعادة، وتضمنت االختبارات قياس مستوى 

اللياقة البدنية والسرعات والتحمل.

سيسوكو في «احلجر املنزلي»

ألول مرة.. اجلماهير تغيب

النصر8:15 كويت سبورتالكويت

 جدول ترتيب دوري «stc» للدرجة املمتازة بعد اجلولة الرابعة عشرة

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعب
١٣٩٣١٣٣٨٢٥٣٠الكويت١
١٤٨٦٠٢٦٧١٩٣٠القادسية٢
١٤٨٢٤٣٠٢٠١٠٢٦الساملية٣
١٤٧١٦٢٣٢١٢٢٢كاظمة٤
١٤٦٣٥١٨١٨٠٢١العربي٥
١٦- ١٤٤٤٦١٤٢١٧الشباب٦
١٤- ١٤٣٥٦١٢٢٧١٥الساحل٧
١٢- ١٣٣٣٧١٤١٨٤النصر٨
١٢- ١٤٣٣٨١٧٣١١٤التضامن٩
٧- ١٤١٤٩١٢٢٨١٦اليرموك١٠

إلغاء ودية الساحل وخيطان بسبب «كورونا»
هادي العنزي

تســبب ڤيروس كورونا املستجد في إلغاء ودية الساحل أمام خيطان امس األول 
استعدادا لعودة منافسات الدوري وذلك بعدما ضرب كورونا صفوف أبناء أبو حليفة، 
بتأكد إصابة اثنني من جنوم الفريق بالصفوف األمامية، املشاركني برحلة التحضيرات 

الستكمال املوسم، وفقا ملا هو مقرر في ٢٠ أغسطس اجلاري.
وقررت إدارة الكرة بالســاحل، عزل الثنائي باحلجر املنزلي وفقا لالشــتراطات 

الصحية والتدابير املتبعة للحفاظ على سالمة اجلميع كما مت إلغاء املباراة.
وعلقت إدارة النادي تدريبات الفريق حتى اإلثنني املقبل، من أجل إخضاع الالعبني 
ملسحة كورونا في مركز الطب الرياضي، للتأكد من سالمتهم قبل استئناف التدريبات 

اجلماعية من جديد.

احلكام جاهزون

الفريقم
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العربي يعيد هيكلة «الكرة».. وعودة املعارين
مبارك الخالدي

إدارة  اعتمــد مجلــس 
النادي العربي في اجتماعه 
الــذي عقــد مؤخــرا اعادة 
هيكلــة الجهازيــن الفنــي 
األول  للفريــق  واإلداري 
لكرة القدم استعدادا لخوض 
منافســات الموسم الجديد 
٢٠٢١/٢٠٢٠، حيــث احتفظ 
عضو مجلس اإلدارة علي 
مندنــي بموقعــه كرئيس 
للجهاز وخالد عبدالقدوس 
نائبا للرئيس وأحمد النجار 
مديــرا للفريــق ومشــعل 
العبــكل منســقا إعالميــا، 
كمــا تــم اعتمــاد تشــكيل 
الجهاز الفنــي المكون من 
المدرب اللبناني باسم مرمر 
ويســاعده مــدرب اللياقة 
بويــان تركولجا والمدرب 
الوطني احمد العثمان. وقرر 
مجلس اإلدارة الموافقة على 
عودة الالعبيــن المعارين 
ويبقى قــرار قيدهم ضمن 
قائمة الفريق مرتبطا بقناعة 

الذي وجده مع البرتقالي، 
مثمنا الفترة التي قضاها مع 
زمالئه الالعبين واإلداريين 
والجهاز الفني، معتبرا أن 

العربي هو بيته األول.
وفــي جانــب متصــل، 
أعلنــت إدارة النــادي عن 

الجانب اإلداري،  وعلى 
أعلــن مجلس إدارة النادي 
شــطب عضوية ٣٧٦٢ من 
أعضاء الجمعية العمومية 
استنادا إلى النظام األساسي 
للنادي وبسبب عدم تسديد 

اشتراكاتهم السنوية.

إصابة الالعــب علي خلف 
بڤيروس كورونا. وأشــار 
بيان النادي الى أن الالعب 
لم يخالط زمالءه الالعبين 
ولم يشارك في التدريبات 
نظرا إلصابته التي يعاني 

منها.

العثمان وبويان مساعدين ملرمر.. وإصابة علي خلف بـ «كورونا»

علي جراغ واملدرب محمد صيامعبدالعزيز عاشور وعلي مندني

وقرار الجهاز الفني والمدرب 
مرمر.

إلى ذلــك، أعلن حارس 
المرمى علي جراغ عودته 
الى األخضر بعد انتهاء فترة 
إعارته لنادي كاظمة، حيث 
أشاد جراغ بحسن التعامل 

يحيى حميدان

قــرر اجلهــاز اإلداري ملنتخبنــا 
إيقــاف  الوطنــي لكــرة الصــاالت 
التدريبــات اليومية مؤقتــا، وذلك 
بعد إصابة الالعب يوسف اخلليفة 
بڤيروس «كورونــا» بعد ان جاءت 
صباح امس نتيجــة الفحص الذي 

خضع له إيجابية.
هذا، وســيتم إيقــاف التدريبات 
اليوميــة إلى حني عمــل فحوصات 
كاملة جلميــع الالعبني واجلهازين 
اإلداري والفني مــن جديد، رغم أن 
إدارة املنتخب قررت إيقاف التدريبات 
فور االشتباه بإصابة اخلليفة بشكل 

مباشر.

إلى ذلــك، غــادر اجلهــاز الفني 
البرازيلي لـ«أزرق الصاالت»، املكون 
من املدرب ريكاردو سابرال «كاكاو» 
ومســاعديه مــدرب اللياقــة ماريو 
ادواردو ومــدرب احلــراس كليمار 
رابير، ومدرب منتخب الشباب رينان 
غوميز، العاصمة القطرية (الدوحة) 
صباح امس بعد أن مكثوا ملدة ١٢ يوما 
فــي فندق مطار الدوحــة إثر القرار 
الصــادر من مجلس الــوزراء مبنع 
دخــول مواطني ٣١ دولــة من بينها 
البرازيل، حيث فضل اجلهاز اإلداري 
ملنتخبنا الوطني مغادرتهم إلى تركيا 
حلني احلصول على املوافقات الالزمة 
لدخولهم البالد والتي لم تصدر حتى 

كاكاو ومساعدوه قبل مغادر الدوحة امساآلن.

«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»«كورونا» يوقف تدريبات «أزرق الصاالت»
اجلهاز الفني يغادر الدوحة باجتاه تركيا

«اليد» اختتم جوالته التفقدية.. واألندية مستعدة للدوري

يعقوب العوضي

اختتــم احتــاد كرة اليــد اجلولة 
أنديــة  التفقديــة لألنديــة بزيــارة 
القادســية، والشــباب، والســاحل 
والفحيحيــل مســاء أول مــن أمس 
بغرض االطمئنان على اســتعدادات 
األندية للعودة إلى منافسات الدوري 
العام واملقرر استئنافها في األول من 
سبتمبر املقبل، حيث ستقام املباريات 

على صالة الشهيد في الدعية وعلى 
مجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا 

في ضاحية صباح السالم.
وفي هذا السياق أكد مدير املنتخب 
األول فهد الهاجري أن اجلولة التفقدية 
عــادت بفائــدة كبيرة علــى اللعبة، 
حيث تبادل اجلهازان اإلداري والفني 
للمنتخبــات الوطنيــة اخلبرات مع 
مدربي وإداريي الفرق، ووضع االحتاد 
في االعتبار اقتراحات األندية لتطوير 

اللعبــة ومواكبة األحــداث الصحية 
احلالية.

وأضاف: اننا نــدرس العديد من 
اخلطوات التخاذها للرقي مبستوى 
املنتخب الوطني األول وإعادته إلى 
منصات التتويج اآلسيوية، خاصة 
بعد تطور اللعبة في القارة الصفراء 
ووصول عدة منتخبات للمراكز األولى، 
ما يعني ان جهــود إعداد أزرق اليد 
يجب أن تبدأ من إعداد الالعبني منذ 

املدرسة وحلني الوصول الى متثيل 
املنتخب الوطني األول، مما يقتضي 
التعــاون مع األنديــة والتواصل مع 
الالعبني في مختلف املراحل السنية.

وعلى هامش زيــارة االحتاد قام 
عضو مجلس إدارة نادي القادســية 
ومدير لعبة اليد عبدالعزيز البسام 
بتقدمي درع تذكارية للمدرب الوطني 
مساعد الرندي تقديرا ودعما له على 

ما قدمه للعبة.

زار القادسية والفحيحيل والشباب والساحل

باقر خريبط وفهد الهاجري ومساعد الرندي وعبدالعزيز البسام ومحمد اخلميس ومحمد العوض أثناء زيارة نادي القادسية عبدالعزيز البسام يقدم درعاً تذكارية ملساعد الرندي

إطالق النشاط الكروي بلبنان ٢٢ أغسطس
بيروت - ناجي شربل

التنفيذية  اللجنــة  أعادت 
لالحتــاد اللبناني لكرة القدم 
الــذي عرفته  الركود  حتريك 
اللبنانية  الرياضيــة  املالعب 
جراء تداعيات ڤيروس كورونا 
واالنفجار الضخم الذي ضرب 
مرفأ بيروت ودمر أحياء واسعة 

من العاصمة.
وحددت اللجنة التنفيذية 
الســبت ٢٢ أغســطس موعدا 
النطالق مباريات كأسي النخبة 
والتحدي التنشيطيتني، بعدما 
كانتا مقررتني فــي األول من 
أغسطس. ولم تتناول اللجنة 
التنفيذية موعد إطالق مباريات 
بطولة الــدوري العام، والتي 
كانت مقررة في ١٧ ســبتمبر 
املقبل، باعتبار أن املوعد ثابت 

ولم يطرأ عليه تعديل.
وأكدت مشــاركة منتخب 
لبنان في بطولة كأس العرب 
التــي تقــام برعايــة االحتاد 

منذ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩.
على خط آخر، دعا رئيس 
اللجنــة األوملبيــة اللبنانيــة 
جان همام في لقاء مع ممثلي 
االحتادات الرياضية، الى إجراء 
انتخابات االحتــادات متهيدا 
إلجناز استحقاق انتخاب جلنة 
تنفيذية جديدة للجنة األوملبية 

في ٢١ يناير ٢٠٢١.
اللجنــة  وطلــب رئيــس 
االحتــادات  مــن  األوملبيــة 

التنفيذية لألوملبية اللبنانية 
الذي يعقد في ٢٧ أغسطس.

الــى ان رئيــس  وأشــار 
الدوليــة  اللجنــة األوملبيــة 
األملانــي توماس بــاخ كان قد 
أرســل له كتابــا عبر فيه عن 
تضامنه مع لبنان والرياضة 
اللبنانية، وعن استعداد اللجنة 
األوملبية الدولية لتوفير دعم 
إغاثي، «لكنه لم يحدده بصورة 
واضحــة، وبالتالــي علينــا 
كاحتــادات رياضية ان نكون 
جاهزين مبلف كامل عن هذه 
األضرار حتســبا ألي إشــارة 

خارجية على هذا الصعيد».
وفي موضوع املســاهمات 
املالية لالحتادات الرياضية من 
قبل وزارة الشباب والرياضة 
اللبنانية، لفت همام «إلى أننا 
في شــح مالــي علــى صعيد 
الدولة، وأن هذه املســاهمات 
لعامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ لن تدفع 
وأن املساهمات لألعوام املقبلة 

غير واضحة املعالم».

الرياضية إجراء مسح لألضرار 
جراء انفجار املرفأ. وقال انه مت 
تكليف جلنة مصغرة من قبل 
اللجنة األوملبية تضم نائبي 
الرئيس املهندس هاشم حيدر 
وجــورج زيدان واألمني العام 
العميد املتقاعد حسان رستم، 
محددا مهمتها في تسلم طلبات 
االحتــادات الرياضية ووضع 
املالحظــات بشــأنها متهيــدا 
لعرضها فــي اجتماع اللجنة 

املشاركون في اللقاء الذي دعت إليه اللجنة األوملبية اللبنانية

الدولي لكرة القدم «الفيفا» في 
قطر خالل نوفمبر وديسمبر 
٢٠٢١. وجــاء إطالق النشــاط 
الكــروي ليكســر ركــودا في 
اللبنانيــة، وللتأكيد  املالعب 
على وجود مســاع جدية في 
اللعبة الشعبية األولى لتفادي 
مــا حصــل من إلغاء املوســم 
الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ جراء 
كورونــا واالحتجاجات غير 
املســبوقة التي عرفتها البالد 

جتديد الثقة 
باجلهازين الفني واإلداري لألوملبيباجلهازين الفني واإلداري لألوملبيباجلهازين الفني واإلداري لألوملبيباجلهازين الفني واإلداري لألوملبيباجلهازين الفني واإلداري لألوملبيباجلهازين الفني واإلداري لألوملبي

مبارك اخلالدي

جدد احتاد كــرة القدم الثقة باجلهازين 
الفني واإلداري ملنتخبنا األوملبي بقيادة املدرب 
االسباني اندريس كاراسكو الذي مت التعاقد 
معه مؤخرا، ومعه املدربان الوطنيان محمد 
العزب وطارق اخلليفي كمساعدين لكاراسكو، 
كما احتفظ ســمير دشتي مبوقعه كمدرب 

للحراس فيما استمر اإلداري علي محمود 
مديرا للمنتخب ومحمد الكندري إداريا.

من جانبه، توجه محمــد الكندري الى 
مجلس إدارة احتاد الكرة بالشكر على جتديد 
الثقة به، مشددا على أن العمل في املنتخب 
للكويت وشبابها،  األوملبي شرف وخدمة 
ومتمنيا التوفيق للكرة الكويتية في قادم 

املناسبات.

أشكناني لـ «األنباء»: اجلهراء 
سيدخل منافسًا على ألقاب «السلة»

هادي العنزي

أكد العب منتخبنا الوطني لكرة الســلة 
املنتقل حديثا لنادي اجلهراء من كاظمة محمد 
اشــكناني في تصريح خاص لـ «األنباء» أن 
قرار احتاد اللعبة بالسماح لالعبني الذين يفوق 
عمرهم ثالثني عاما باالنتقال إلى أي ناد يريدون 
جاء ملصلحة اللعبة بالدرجة األولى، والالعبني 
اخلبرة ثانيا، مضيفا: اننا شهدنا العديد من 
االنتقاالت في األســابيع القليلة املاضية، مما 
يعد مبوسم تنافسي متميز بني أكثر من ناد، 
وستشــهد املباريات ندية أكبر من سابقاتها 
باملوســم املاضي، باإلضافة إلى توافر فرصة 
كبيرة وألكثر من ناد في املنافســة على أحد 
املراكــز الثالثة األولى، كما هو احلال املتوقع 
مع نادي اجلهراء الذي يتوقع أن ينافس على 
مراكز متقدمة في جميع بطوالت املوسم، وهذا 
كله يصب في مصلحة كرة الســلة الكويتية 
بشكل عام، الفتا إلى أن انتقاله جاء بعد عرض 

مغر من اجلهراء.
وذكر اشكناني أن هناك عدة أندية يتوقع 
أال تخرج من عباءتها ألقاب املوســم املقبل، 
وقال: «ســيكون الكويت والقادسية وكاظمة 
وكذلك اجلهراء مرشــحني فوق العادة للظفر 
بالبطــوالت، مع صعوبة توقع صاحب املركز 
األول، نظرا لتقارب املســتوى بوجود عديد 
الالعبني املتميزين في صفوفهم، وهناك أيضا 
برقان الذي بإمكانه مزاحمة الفرق األربعة على 
أحد املراكــز املتقدمة، بعد التعاقدات األخيرة 

التي قام بها».
وأشاد اشــكناني بقرار احتاد كرة السلة 
بالســماح بعودة احملترف األجنبي للمالعب 
احمللية، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له الكثير 

من اآلثار اإليجابية املباشرة عبر رفع املستوى 
التنافسي بني األندية، الفتا إلى أن أغلب األندية 
ستقوم بسد النواقص املهمة في صفوفها، مما 
ميهد ملنافســة أكبر بني األندية، كما سيسهم 

بعودة اجلماهير احملبة لكرة السلة.

أشاد بقرار عودة احملترف.. وتوقع منافسة قوية بني ٤ أندية

(محمد هنداوي) تدريب نادي اجلهراء 
ملشاهدة الڤيديو

مالكمة الفحيحيل تنطلق بـ ١٢ العبًا

جاءت بعد التأكد من حصول اجلميع على نتائج 
ســلبية لفحص كورونا، مضيفا: إننا نحرص 
على اتباع كل اإلجراءات الصحية واالحترازات 
الوقائية حرصا على سالمة اجلميع، وتطبيقا 
للتعليمات الصحية الصادرة من اللجنة الثالثية، 
وكذلك على إجراء قياس درجة احلرارة قبل بداية 
كل تدريب، باإلضافة إلى التشديد على حتقيق 
التباعد بني املالكمني مبسافات كافية، واقتصار 
البرنامج الفني على اإلعداد البدني العام واخلاص 
فقط، الفتا إلى أن عدم إجراء نزاالت تدريبية 
خالل الفترة احلالية للمالكمني يأتي متوافقا مع 

ضرورة حتقيق التباعد بني الالعبني.

هادي العنزي

انطلقت تدريبات املالكمة بنادي الفحيحيل 
لفريق السن العام (العمومي) فقط، وذلك بعدما أمت 
اجلهازان الفني واإلداري والالعبون فحوصات 
ڤيروس كورونا املستجد «املسحة»، وبذلك بعد 
توقف أكثر من خمسة أشهر متتالية، بسبب اآلثار 
املترتبة عن جائحة ڤيروس كورونا املستجد، 
وقد وصل احلضور إلى أكثر من ١٢ مالكما في 

مختلف األوزان. 
وذكر املدير الفني للمالكمة بنادي الفحيحيل 
حامد زايد لـ «األنباء» أن مباشــرة التدريبات 

زايد: ال نزاالت تدريبية.. ونسعى لرفع اجلاهزية البدنية فقط

حامد زايد خالل تدريب سابق

برامج «كويت سبورت» تعود من جديد
تعود عجلة البرامج الرياضية في قناة «سبورت» بتلفزيون 
الكويت إلى الــدوران من جديد الســبت املقبل، مع عودة 
منافسات الدوري احمللي املمتاز لكرة القدم باملباراة املؤجلة 
التي جتمع الكويت مع النصر، والتي يصاحبها اســتوديو 
حتليلــي يضم نخبة من جنوم الكرة الســابقني عبر تقنية 
االتصال املرئي «زوم»، كما سيعود برنامج «بني الشوطني» 
بحلة جديدة اعتبارا من يوم السبت في الـ ١٢ منتصف الليل 

بوجود نخبة من جنوم التحليل واإلعالم.
في هذا الصدد قال مدير قناة «سبورت» عادل عطا اهللا، إن 
قناة «سبورت» أصبحت على أهبة االستعداد للعودة تدريجيا 
إلى املشاهدين من خالل انطالقة االستوديو التحليلي للدوري 
املمتاز وبرنامج بني الشوطني، مؤكدا أن القناة تلتزم بتطبيق 
عادل عطااهللاأعلى معايير السالمة للوقاية من جائحة ڤيروس «كورونا».
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صالح العلي محمد املال ناصر الشطي حسني ياسني وليد علي جمال مبارك

برشلونة وبايرن «نهائي قبل األوان» اليوم 
و«السيتي» لتفادي مفاجآت ليون غدًا

«أثرياء باريس» ينهون أحالم أتاالنتا في دوري أبطال أوروبا بسيناريو  «قاٍس»

ستكون أنظار عشاق كرة القدم 
شــاخصة نحــو مدينة لشــبونة 
البرتغاليــة، التــي حتتضن قمة 
مباريــات الــدور ربــع نهائي من 
دوري أبطال أوروبا مســاء اليوم 
بني برشلونة اإلســباني وبايرن 

ميونيخ األملاني.
وجنح «البلوغرانا» حتت قيادة 
جنمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
في تخطي عقبة نابولي اإليطالي 
في ثمن النهائي، حيث انتهى لقاء 
الذهاب بالتعادل (١-١)، وحســم 
برشلونة التأهل في اإلياب من 
معقله كامب نو بنتيجة (٣-١).

وعلى اجلانب اآلخر سحق 
بايــرن ميونيــخ نظيــره 
تشلســي اإلجنليــزي، 
فانتصــر عليــه ذهابا 
بثالثية نظيفة، وإيابا 

بنتيجة (٤-١).

ويضع ميسي هذه املباراة على 
عاتقه، الســيما أنه اللقب الوحيد 
املتبقي لـ «البلوغرانا» هذا املوسم 
بعدما فقد فرصة التتويج بلقبي 

الدوري والكأس احملليني.
في اجلهة املقابلة، تلقى مدرب 
بايرن ميونيخ، هانز فليك، ضربة 
جديدة قبل مباراة فريقه املرتقبة 
ضد برشلونة بعد إصابة الظهير 
الكندي ألفونسو ديفيز في العضلة 
الضامة، األمر الذي تسبب في غيابه 
عن تدريبات فريقه يوم األربعاء، 
حيث اكتفى باجللوس خارج أرض 
امللعب، ملشاهدة باقي زمالئه أثناء 

التدريبات.
ومن املتوقع أن يشارك الفرنسي 
لوكاس هرنانديز في التشــكيلة 
األساسية ضد البارسا حال فشل 
ديفيــز فــي اللحــاق باملواجهــة 

املرتقبة.

وتأتي هذه اإلصابة في ظل غياب 
الظهير الفرنسي بينيامني بافارد 
عن تدريبات الفريق مؤخرا بسبب 

إصابته في الكاحل. 
«السيتي» يتحدى ليون

وفي ختام منافسات ذات الدور، 
يلتقــي غدا الســبت مان ســيتي 
االجنليــزي مــع ليون الفرنســي 
علــى ملعب جوزيــه الفاالدي في 

البرتغال.
ويدخل «السيتي»، الساعي إلى 
التتويج باللقب القاري للمرة األولى 
في تاريخه بعد سنوات من التألق 
احمللي، هذه املباراة وفي حساباته 
تفوق الفريق الفرنسي عليه ٢-١ 
في ملعب االحتاد، قبل ان يتعادال 
٢-٢ إيابا، وذلك في دور املجموعات 
في املوسم املاضي، وهو ما شكل 
صدمة كبيرة بالنسبة ملان سيتي 

الذي يقوده فنيا «الفيلسوف» بيب 
غوارديوال. 

تأهل باريسي قاتل

وفي انطالق منافسات الدور ربع 
النهائي، سجل باريس سان جرمان 
الفرنســي هدفــني فــي اللحظات 
األخيرة وقلب تأخره أمام أتاالنتا 
اإليطالي إلى فوز قاتل ٢-١، ليبلغ 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
للمرة األولى منذ ١٩٩٥ في لشبونة.
وتقدم أتاالنتا بهدف الكرواتي 
ماريو باشاليتش (٢٧) وراء أبواب 
موصدة بسبب تداعيات ڤيروس 
كورونــا املســتجد، لكــن الفريق 
الباريســي عادل عبــر البرازيلي 
ماركينيوس (٩٠)، ثم سجل هدف 
الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل ضائع عبر الكاميروني البديل 

اريك مكسيم تشوبو-موتينغ.

رياضيون لـ «األنباء»: «العمالق الباڤاري» أوفر حظًا.. وميسي حل «البارسا» الوحيد

بالشــكل االمثل  ومن يســتغلها 
سيكسب املواجهة».

العلي: البايرن أقرب ولكن!

من جهته، أوضــح مدرب فئة 
الشــباب بنــادي اليرموك صالح 
العلــي ان مواجهة العمالقني اليوم 
ال تقبل القسمة على اثنني، مشيرا 
الى ان بايــرن ميونيخ على الورق 
أفضل ولكن كرة القدم علمتنا أنه 

ال مجال للتوقع.
وقــال العلي «تبــدو احلظوظ 
الفريقني ميتلك  متســاوية، وكال 
اخلبرة الكافية في مثل هذه املباريات، 
وأرى أن البايــرن يتميــز باللعب 
اجلماعي والقوة البدنية، فيما يتميز 
برشلونة بوجود ميسي، باالضافة الى 
رغبة كبيرة في مصاحلة اجلماهير 
الكاتالونية عقب فقدان لقب الليغا».

واحدة على قاعدة «ليس االفضل 
من يفوز»، وبالتالي فإن برشلونة 
التقليل من شــأنه وهو  ال ميكن 
ميتلك احللول الفردية بتواجد ميسي 

وسواريز وغريزمان.
املال: مواجهة متكافئة

فــي حني أكد مهاجــم خيطان 
السابق محمد املال ان املباراة ستكون 
متكافئة بــني الفريقني، ولعل ابرز 
ما مييز البايرن هو لعبه اجلماعي، 
وبالتأكيــد ســيعاني خــط دفاع 
امام خصمهم  برشلونة الضعيف 

االملاني الليلة.
واضاف املال «إذا كان خط وسط 
برشلونة في قمة حضوره، باالضافة 
الى تألق ميســي فسيتمكنون من 
حتقيق الفوز والتأهل، وأتوقع ان 
تكون املباراة مغلقة وقليلة الفرص 

الفريق أفضل بدنيا وأكثر جماعية 
على صعيد االداء لعدم اعتماد الفريق 
الباڤاري على العب بعينه على عكس 
ماهو حاصل في برشلونة الذي يعتمد 

على ميسي فقط وحلوله الفردية.
الشطي: «فورمة باڤارية»

أما املدرب الوطني ناصر الشطي، 
فقــد رأى ان الفريقــني يختلفان 
اختالفا كليا عن بعضهما البعض، 
فهناك بايرن ميونيخ الذي مير في 
اقالة املدرب  «فورمة» عالية منــذ 
الكرواتي نيكو كوڤاتش واســناد 
املهمة لهانز فليك، والذي نقل الفريق 
الباڤاري نقلة نوعية واضحة بعدما 
اكثر جماعية ونشاطا وقدرة  بات 
على الضغط في مناطق عالية طوال 
املباراة، ولكن عودتنا البطوالت التي 
تقام بنظام خروج املغلوب من مباراة 

المتالكهما مقومات النجاح، مشيرا 
الى ان ميسي هو سالح برشلونة 
الفتاك وفي حــال مت فرض رقابة 
محكمة عليه سيتعطل فريقه بشكل 
واضح، في حني ان نقطة الضعف 
الواضحة في الفريق الكاتالوني تكمن 
في خــط دفاعه. وقال علي «بايرن 
ايضا ميتلك ســالح فتــاك يتمثل 
بتواجــد ماكينة االهداف الپولندي 
ليڤاندوڤسكي، كما يتميز  روبرت 
فريقه باللعب اجلماعي والتنويع في 
الهجمات، وأرى ان الفريق الباڤاري 
هو األوفر حظــا للفوز باللقب مع 

مان سيتي».
ياسني: ميسي قوة برشلونة

املؤقت  اليرموك  وتوقع مدرب 
حاليا حسني ياسني فوز بايرن ميونيخ 
بهدفــني دون رد، وذلك يعود ألنه 

«البارسا» في ميسي وحارس املرمى 
مارك اندريه تيرشتيغن.

وأردف مبارك قائال «برشلونة 
فريق متواضع وميلك مدربا سيئا 
وادارة سيئة وفي حال فوز الفريق 
السبب ميسي  الكاتالوني سيكون 
وشتيغن فقط، وأنا أرى أن بايرن 
هو املرشح االقوى للفوز ملا ميلكه 
من العبني مميزيــن في مختلف 
اخلطوط، ولكنه يعاني من مستوى 
حارس مرمــاه مانويل نوير الذي 
يعتبر متواضعا في آخر سنتني ومن 
املمكن أن يســتغل برشلونة هذه 

النقطة لتحقيق الفوز».
علي: «ليفا» ماكينة أهداف

بدوره، توقع العب نادي الكويت 
واملنتخب الوطني سابقا وليد علي 
أن تكون املباراة صعبة على الفريقني 

سيجعل االمور والتوقعات تختلف 
بشكل نهائي، مشيرا الى ان مواجهة 
«البارســا» والعمالق الباڤاري تعد 
نهائيا مبكرا بني الفريقني، ومن املؤكد 
ان كال الطرفني سيســعى لتحقيق 
الفوز وكالهما ميتلك العناصر القادرة 
على تغيير املوازين، ولفت الى انه 
يتوقع فوز بايرن لكونه فريقا متكامل 

العناصر.
مبارك: نوير نقطة ضعف بايرن

من جهته، وصف العب التضامن 
والقادسية واملنتخب الوطني سابقا 
جمال مبارك برشلونة بـ«املتهالك» 
منذ شــهر مارس املاضي ويعيش 
ظروفــا صعبة ويعانــي من عدم 
الوسط  االستقرار خاصة في خط 
الذي يشــهد الكثير من التغييرات 
في كل مباراة، مشــيرا الى ان قوة 

يحيى حميدان

جذبت مواجهة برشلونة وبايرن 
ميونيخ املقررة اليوم ضمن الدور 
ربــع النهائــي مــن دوري ابطال 
اهتمام وســائل االعالم  اوروبــا 
العامليــة واجلماهيــر في مختلف 
الدول بسبب قوة وتاريخ الفريقني 
ولكونهما الوحيدين ممن سبق لهم 
التتويج باللقب الباقيني في املنافسة 
بعد خروج جميع الكبار اآلخرين، 
«األنباء» اســتطلعت آراء نخبة من 
الرياضيني الكويتيني حول قراءتهم 
للمباراة وتوقعاتهم، فإلى التفاصيل:
فــي البداية، أفــاد العب نادي 
الكويت الســابق علــي الزيد بأن 
تغيير نظــام املســابقة عبر إلغاء 
الذهاب واالياب واقامة البطولة بنظام 
التجمع في البرتغال من مباراة واحدة 

علي الزيد

جدول املباريات بتوقيت الكويت

دوري أبطال أوروبا (الدور ربع النهائي)

اليوم اجلمعة
١٠:٠٠beIN sports HD١برشلونة ـ بايرن ميونيخ

غدا السبت
١٠:٠٠beIN sports HD١مان سيتي ـ ليون

أوزيل: لن أترك «املدفعجية»رونالدو ينوي الرحيل عن يوڤنتوس
أن  تقارير صحافية،  أكدت 
العب يوڤنتوس، كريستيانو 
رونالدو، بدأ دراسة مستقبله 
الفريــق، خاصة عقب  مع 
اإلقصــاء من دوري أبطال 

أوروبا أمام ليون.
قالــت صحيفة كالتشــيو 
ميركاتو: «يشعر رونالدو 
باملرارة عقب توديع البطولة، 
حيث لم يعد النجم البرتغالي 
الكبير واثقــا من بقائه مع 
أنه يدرس  يوڤنتوس، كما 

كل االحتماالت بشأن مستقبله في هذه األيام، 
خاصة عقب توديع دوري أبطال أوروبا».

وبسبب حالته املزاجية السيئة، باإلضافة إلى 
الوداع املبكر من دوري األبطال، فإن هذا بدوره 
سيؤدي إلى مشاكل تكتيكية بالنسبة لالعب 

الــذي يرغب في احلصول 
على أفضل أداء وتعاون من 
بالفريق على أرض  زمالئه 

امللعب.
وفي حال رغبــة رونالدو 
في الرحيل ميكن أن يكون 
باريس ســان جيرمان هو 
الوجهة األقرب لالعب، حتى 
النادي يعاني من  وإن كان 
اآلثار االقتصادية الصعبة 

عقب أزمة كورونا.
وأكــدت التقاريــر أن بيع 
رونالدو سيكون أكثر فائدة بالنسبة ليوڤنتوس 
عن رحيل ديباال، حيث سيوفر «البيانكونيري» 
ما يقارب ١٠٨ ماليني يــورو برحيل النجم 
البرتغالي، وهي قضايا شائكة يواجهها أندريا 

بيرلو في أولى جتاربه التدريبية.

نفى العب آرسنال اإلجنليزي األملاني مسعود 
أوزيل مرة أخرى شــائعات رحيله املبكر عن 
الفريق. وقال ملجلة أثليتيك اإللكترونية: «موقفي 
واضح، سأبقى هنا حتى آخر يوم في عقدي».
ودافع أوزيل أيضا عن قراره برفض التنازل 
عن راتبه خالل أزمة كورونا، وقال: «لم تكن 

لدينا تفاصيل كافية، كان ينبغي علينا أن نوافق 
فقط، كان هذا غير عادل خاصة لالعبني الصغار، 

لذلك قمت بالرفض».
واختتــم: «في النهاية لم أكن الالعب الوحيد، 
لكن اســمي فقط هو الذي ظهر، أي شخص 

يعرفني يعلم كم أنا كرمي».

ماتويدي إلى إنتر ميامي

إلغاء «اإلعادة» في كأس إجنلترا

تعاقد نادي إنتر ميامي األميركي رسميا مع 
العب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي 
الذي أنهــى عقده مع يوڤنتوس اإليطالي 

حسبما نقل موقع «فوتبول إيطاليا».
وأكد النادي، الذي يلعب في دوري «إم إل 
إس» واململوك لنجم كرة القدم اإلجنليزي 

السابق ديڤيد بيكام، امس وصول العب خط 
الوسط الفرنسي حيث سيرتدي الرقم ٨.

وفسخ ماتويدي (٣٣ عاما) بذلك عقده مع 
فريق السيدة العجوز والذي كان سينتهي 
في يونيو ٢٠٢١، ليبدأ مشوارا جديدا مع 

الفريق األميركي.

قال االحتاد االجنليزي لكرة القدم إنه لن تلعب مباريات إعادة 
في كأس االحتاد االجنليزي ملوســم ٢٠٢٠-٢٠٢١ للمساعدة في 

التعامل مع تكدس اجلدول وسط أزمة «كوفيد-١٩».
ومن املقرر أن تنطلق النسخة اجلديدة من الكأس في أول سبتمبر 
املقبل، بعد شهر من نهائي ٢٠٢٠، بينما ستكون املباراة النهائية 

في ستاد وميبلي يوم ١٥ مايو ٢٠٢١.
وأوضح االحتاد االجنليزي في بيان بعد إعالن اجلدول «بهدف 
تخفيف الضغوط على جدول املباريات لن تلعب مباريات إعادة 

(في حالة التعادل) في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١».
وأضاف أن اجلوائز املالية ستعود ملستويات موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ 
بســبب التأثير املالي جلائحة كورونا، وذلك بعد موسمني من 
تســجيل مدفوعات قياسية. وسيحصل الفائز على ١٫٨ مليون 
جنيه استرليني (٢٫٣٦ مليون دوالر) بدال من ٣٫٦ ماليني جنيه 

استرليني في املوسم املاضي.
كما سيتم استبدال املباراتني في الدور قبل النهائي بكأس الرابطة 
مبباراة واحدة في يناير ٢٠٢١. وستســحب قرعة الدور األول 

في ١٨ الشهر اجلاري.



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام 1976 تطبع في مطابع »األنباء«
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أبعد من الكلمات
»عندما هاجم متعصبو العرق األبيض مدينة 
شارلوتسفيل بالمشاعل والضغائن قال عنهم 

ترامب: إنهم قوم طيبون«
الدميوقراطي  املرشــح  بايــدن  جو 
النتخابات الرئاسة األميركية، منتقدا 

مؤيدي الرئيس ترامب.

»الجمهوريون يرفضون معونة بطالة بـ 600 
دوالر أسبوعيًا لـ 30 مليون أميركي، ويبحثون 
إعفاءات ضريبية بـ 102 مليار دوالر لألغنياء«

السياسي الدميوقراطي بيرني ساندرز، 
منتقدا احلزب اجلمهوري األميركي.

»ليست أميركية من أصول أفريقية. هي ملونة، 
وليست سوداء«

احملامي واملعلق السياسي اجلمهوري 
مارك ليفني )62 عاما( يرفض وصف 
كاماال هاريس بأنها أول نائبة رئيس 

سوداء من أصول أفريقية.

»انها تساند رفع الضرائب وتوفير الخدمات 
الطبية المجانية وفتح الحدود واإلجهاض«

نائب الرئيــس األميركي مايك بنس، 
لكاماال هاريس  بايدن  منتقدا اختيار 

التي يصفها باليسارية املتطرفة.

3:50الفجر
5:15الشروق

11:53الظهر
3:28العصر

6:30املغرب
7:53العشاء

العظمى: 45
الصغرى: 29

أعلى مد: 06:16 ص ـ 09:25 م
أدنى جزر: 00:27 ص ـ 02:22م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هلل

تيسير عز الدين فؤاد: 82 عاما ـ ت: 97334499 ـ ُشيِّعت.
ناصر محمد عبداهلل بن غيث: 71 عاماـ  ت: 97281818ـ  99288171 

ـ ُشيِّع.
أحمد محمد علي البداح: 72 عاما ـ ت: 99546887 ـ ُشيِّع.

عبدالغني جابر العيدان: 65 عاماـ  ت: 55507226ـ  65554100 
ـ ُشيِّع.

جوزه جميعان ثنيان الشمريـ  زوجة مناور محمد خلف الشمري: 
76 عاما ـ ت: 50202009 ـ ُشيِّعت.

م ـ أرملة عبدالرحمن ابراهيم  موضي محمد عبدالرحمن الدحيِّ
املعود: 73 عاما ـ ت: 97940050 ـ 99455311 ـ ُشيِّعت.

سليمان راشــد عبداهلل الرندي: 67 عاما ـ ت: 62229995 ـ 
66499984 ـ ُشيِّع.

خالد عيسى يوسف بن عيسى القناعي: 85 عاماـ  ت: 99622878 
ـ 66667272 ـ ُشيِّع.

ليلى عبدالسيد حيدر علي: 67 عاماـ  ت: 99074562ـ  66984774 
ـ ُشيِّعت.

معصومة عبداهلل علي النجاده: 69 عاماـ  ت: 99730397ـ  ُشيِّعت.
ناصر محمد مزيد اجلفيرة: 80 عاماـ  ت: 96654448ـ  66066076 

ـ ُشيِّع.
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خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

»كورونا« يحصد 750 ألف 
وفاة حول العالم وأملانيا 

ُتبشر بلقاح.

مجلس الوزراء يبقي على 
احلظر اجلزئي ويدمج بعض 

بنود املرحلة اخلامسة مع 
»الرابعة«.

  عساها خير.. بس الناس كانت
        ناطرة غير چذي.

   التباشير وحدها ال تكفي!

10أمنية

09آراء

 1000854-GAC-GS7 علي اخلالد يفوز بسيارة
اجلائزة الكبرى للسحب النهائي مبهرجان »األنباء«

بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز أشكناني، أجريت في مقر »األنباء« 
أمس اخلميس 4 سحوبات لتحديد الفائزين 
من مشــتركي اجلريدة بجوائــز املهرجان 
التسويقي. وقد مت إجراء السحوبات األربعة 
دفعة واحدة، وذلك بعد أن مت تأجيلها خالل 
الفترة املاضية بسبب جائحة كورونا، حيث 
فاز في ســحب اجلائزة الكبرى للســحب 
النهائي بسيارة GAC-GS7-1000854 حمراء 
اللون املشترك علي أحمد اخلالد فيما جاء 

عزم محمد عزم احتياطيا. 
وفي جوائز السحب الشهري فاز بسيارة 
GAC-GS4 بيضاء اللون كل من سامي جوهر 
عن شهر فبراير ومحمد مبارك العنزي عن 
شهر مارس ومحمد علي الشارخ عن شهر 
أبريل، فيما جاء مهدي الزيد وأشــرف بدر 

عبد املوجود احتياطيني. 
و»األنباء« إذ تعد مشتركيها وقراءها على 
الدوام بكل جديــد ومميز، تتمنى للجميع 

حظا سعيدا.

سامي جوهر ومحمد مبارك ومحمد الشارخ حصدوا جوائز السحب الشهري

طقس نهاية األسبوع: حار وغبار
قالت إدارة األرصاد اجلوية 
إن طقــس البالد حــار نهارا 
في حني يكــون حارا أحيانا 
خــالل الســاعات ألولى من 
الليل ومائال للحرارة في آخره 
والرياح شمالية غربية خفيفة 
إلى معتدلة الســرعة تنشط 
أحيانا مع فرصة للغبار املثار 
على املناطق املكشوفة خالل 

نهار غد السبت.
وأضاف مراقب التنبؤات 
اجلوية بــاإلدارة عبدالعزيز 
القــراوي فــي تصريــح لـــ 
)كونــا( أنه في هــذه الفترة 

من فصــل الصيف يســتمر 
تأثر البالد بامتداد منخفض 
الهند املوسمي الذي تصاحبه 
كتلة هوائية حارة إلى شديدة 
احلرارة خالل ساعات النهار.

وتوقع القراوي أن يكون 
الطقس نهــار اليوم اجلمعة 
شــديد احلــرارة والريــاح 
شــمالية غربيــة خفيفة إلى 
معتدلة السرعة تنشط على 
فتــرات ودرجــات احلــرارة 
العظمى املتوقعة بني 46 و48 

درجة مئوية. 
ولفــت إلــى أن الطقــس 

ليال ســيكون حارا إلى مائل 
للحــرارة والرياح شــمالية 
غربيــة خفيفة إلــى معتدلة 
السرعة بحرارة بني 31 و33 

درجة.
وقال القراوي إن الطقس 
نهار الســبت سيكون شديد 
احلــرارة والرياح شــمالية 
غربيــة خفيفة إلــى معتدلة 
للغبــار  مثيــرة  الســرعة 
املناطــق  خصوصــا علــى 
املكشوفة ودرجات احلرارة 
العظمى املتوقعة بني 46 و48 

درجة.
عبدالعزيز القراوي
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