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يسرا المسعودي :لم أسئ للمرأة
التونسية في «القاهرة  -كابول» ص ١٣

جلسة «االستجوابات» بايدن لنتنياهو :خفض العنف
يوم االعتصامات نصرة لفلسطين
في مهب الال انعقاد

أمانة «األمة» تدعو أعضاء المجلس إلى حضورها
األحد وإجراء مسحة  PCRاليوم
محيي عامر وعلي الصنيدح

وس ــط تــوقـعــات مرتفعة بـغـيــاب الـحـكــومــة ،وزع ــت األمــانــة العامة
لمجلس األمة دعوة على األعضاء لحضور جلسة خاصة األحد المقبل
لمناقشة  3استجوابات مقدمة إلى وزراء الصحة والخارجية والمالية،
ً
ً
بناء على طلب ّ
مقدم من  12نائبا استنادا إلى المادة  72من الالئحة
الداخلية للمجلس.
وعلمت «الـجــريــدة» ،من مصادرها ،أن األمــانــة وجهت كذلك دعوة
ً
لألعضاء إلجراء مسحة  PCRاليوم؛ استعدادا لتلك الجلسة التي تزداد
فرص عدم انعقادها في ظل األزمة المفتوحة بين السلطتين.
إلى ذلك ،أعلن النائب محمد المطير تأييده كل استجواب يقدم ألي
ً
وزير في هذه الحكومة ،مؤكدا أن الــوزراء سقطوا في الشق 02

ً
في موقف هو األشد حزما له
حـيــال جــو لــة التصعيد الحالية
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
في غــزة ،أبلغ الرئيس األميركي
ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
ً
أمس ،بأنه يتوقع أن يرى خفضا
ً
ك ـب ـي ــرا لـلـتـصـعـيــد ف ــي ال ـق ـط ــاع،
ً
تمهيدا لوقف إطالق النار.
وكان نتنياهو صرح ،في وقت
ســابــق ،بــأن الـهــدف مــن العملية،
ً
التي تشنها إسرائيل حاليا على
الفصائل الفلسطينية فــي غــزة،
هو "إطالة أمد الهدوء الذي يمكن
أن تحققه إسرائيل".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال" :ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ط ــريـ ـقـ ـت ــان
ف ـق ــط ل ـل ـت ـعــامــل م ـع ـه ــم ،يـمـكـنــك
ً
إخضاعهم ،وهــذا دائما احتمال
قائم ،أو يمكنك ردعهم02 .

٠٥

١١
«األهلي  -مصر» يربح
 135مليون جنيه
في الربع األول

اقتصاد

سؤال ...ماالفرق بين المواطن والمقيم؟ مجلس العالقات :على العرب استعادة
دورهم في القضية الفلسطينية
نحن الدولة الوحيدة في الخليج والمنطقة بل في العالم التي
ً
تضع حكومتها قواعد وشروطا من أجل سفر مواطنيها فقط،
هذه الشروط ال تنطبق على المقيمين الذين انقطعت السبل
بأغلبهم عن رؤيــة أسرهم ،منذ نحو سنتين ،وإذا سافروا ال
يضمنون الرجوع!
العلة إحدى اثنتين ،إما أن حكومتنا الموقرة ترى أن المقيمين
ً
ً
فــي بــادنــا ليسوا بـشــرا ،وإمــا أنها تقدم تلك التفرقة قربانا
ً
عنصريا للمتصارعين على الصندوق االنتخابي ،فإن لم تكن
العلة هذه وال تلك ،فما سر ذلك التمييز في بلد اإلنسانية؟ وعالم
ستحصل من وراء اإلساءة إلى سمعة الكويت وهجرة الكفاءات
العاملة في قطاعيها العام والخاص إلى دول الجوار أو غيرها؟!

• لمنع القوى اإلقليمية من المتاجرة بها واستخدامها أداة للهيمنة على مقدرات البلدان العربية
• فخورون بالصمود األسطوري للشعب الفلسطيني وتصديه للعدوان اإلسرائيلي الغاشم

محمد جاسم الصقر

اقتصاد

أع ـ ــرب م ـج ـلــس ال ـع ــاق ــات الـعــربـيــة
والــدولـيــة عــن بالغ اعـتــزازه بالصمود
األسطوري للشعب الفلسطيني الشقيق
وتصديه للعدوان اإلسرائيلي الغاشم،
وال ـت ـض ـح ـيــات ال ـب ـطــول ـيــة أله ـل ـنــا فــي
القدس وفي قطاع غزة.
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ،ال ـ ــذي
يرأسه محمد جاسم الصقر ،في بيان
ل ــه أم ــس ،أن اس ـت ـعــادة الـ ــدور الـعــربــي
وم ـح ــوري ـت ــه وم ـشــروع ـي ـتــه ف ــي تبني

القضية الفلسطينية بشكل مطلق هو
الـسـبـيــل الــوح ـيــد الس ـت ـع ــادة ال ـت ــوازن
الـسـيــاســي فــي المنطقة ومـنــع الـقــوى
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة م ــن ال ـم ـتــاجــرة
بالقضية الفلسطينية واستخدامها
أداة مــن أدوات سياساتها الخارجية
وصــراعــاتـهــا عـلــى الـنـفــوذ والـسـيـطــرة
والهيمنة على ثروات ومقدرات البلدان
العربية والتدخل في شؤونها الداخلية
وت ـهــديــد وحــدت ـهــا الــوطـنـيــة 02

١٢
الصين ُ :العمالت الرقمية
لم ولن ت َ
ستخدم وسيلة
للدفع

دوليات

١٧
السعودية :ال ترحيل
للبنانيين ...ولغتنا واحدة
بالسر والعلن
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األمير وولي العهد يستقبالن رئيس الوزراء الناصر استقبل سفير رومانيا
وشدد على متابعة مصير البغلي

استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ،الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
ب ـق ـص ــر بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
واستقبل سموه كذلك ،رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد.
ب ـ ــدوره ،اسـتـقـبــل سـمــو ولــي
ً
ال ـع ـهــد ،ف ــي قـصــر ب ـيــان أي ـضــا،
سمو رئيس مجلس الوزراء.

اسـتـقـبــل وزي ــر الـخــارجـيــة وزيــر
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر سفير
رومانيا دانيال تاناسي بمناسبة
ان ـت ـهــاء م ـهــام عـمـلــه سـفـيــرا لـبــاده
لدى الكويت.
وشدد الناصر خالل اللقاء على
مطالبة السلطات الرومانية بإيالء
مــوضــوع ال ـمــواطــن مـحـمــد البغلي
ال ـم ـخ ـت ـفــي ف ــي روم ــانـ ـي ــا م ـن ــذ ع ــام
 2015المزيد من االهتمام ،وضرورة
مواصلة العمل للوصول إلى معرفة
وتحديد مصيره.
يذكر فــي هــذا السياق أن قضية
المواطن البغلي تعتبر بندا ثابتا
فــي كافة المباحثات بين الطرفين
الـ ـك ــويـ ـت ــي وال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي ،كـ ـم ــا زار
الـعــاصـمــة بــوخــارســت ال ـعــديــد من
الــوفــود األمنية والمختصة لبحث
هذا الموضوع اإلنساني المهم.

ً
األمير مستقبال الخالد أمس

وزير اإلعالم يتفقد تطوير المتحف الوطني

وزير الداخلية يبحث مع سفير بوتان
تعزيز التعاون األمني

ً
العلي مستقبال سفير بوتان أمس
بحث وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ ثــامــر العلي مع
سفير بوتان لدى الكويت تسيرنغ بنجور والوفد
ً
المرافق له عــددا من الموضوعات ذات االهتمام
المشترك ،السيما المتعلقة بالشأن األمني ،وسبل
تعزيز التعاون األمني بين الدولتين الصديقتين.
جاء ذلك خالل استقبال العلي في مكتبه بمقر

الوزارة ،أمس ،السفير بنجور والوفد المرافق له،
وقــد أعــرب سفير بــوتــان عــن تقدير بــاده للدور
الحيوي الــذي تقوم بــه دولــة الكويت فــي تعزيز
األمن والسلم في المنطقة.

أشــاد وزيــر اإلعــام والثقافة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري بجهود
ق ـ ـيـ ــاديـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي
لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون واآلداب في
أع ـمــال تـطــويــر أنـشـطــة متحف
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،مـثـنـيــا على
الكفاء ات الوطنية العاملة فيه
ل ـي ـك ــون م ـ ـنـ ــارة ث ـق ــاف ـي ــة تــزخــر
بالعطاء والتنوير.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،خـ ـ ـ ـ ــال جـ ــولـ ــة
م ـي ــدان ـي ــة ق ـ ــام ب ـه ــا ال ـم ـط ـيــري
أمـ ـ ـ ــس ،فـ ــي مـ ــرافـ ــق ال ـم ـت ـح ــف،
يــرافـقــه األمـيــن الـعــام للمجلس
ك ــام ــل ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،واألم ـي ــن
ال ـع ــام ال ـم ـســاعــد ل ـق ـطــاع اآلث ــار
والمتاحف د .تهاني العدواني،
واألمين العام المساعد لقطاع
الـثـقــافــة د .عـيـســى األن ـص ــاري،
وعـ ـ ــدد م ــن ق ـي ــادي ــي ومــوظ ـفــي
قطاع اآلثار والمتاحف واإلدارة
الهندسية بالمجلس.
وتفقد الوزير ،خالل الجولة،
ق ــاع ــة الـ ـع ــرض ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فــي
المتحف ،واطلع على مقتنياتها
الـمـتـنــوعــة ال ـتــي تـحـكــي تــاريــخ

وزير اإلعالم خالل جولته في المتحف أمس
الحقب الزمنية القديمة ،ومنها
ال ـع ـصــر ال ـح ـجــري وال ـب ــرون ــزي
واألل ــف األول قبل الميالد وما
قبل وبعد العهد اإلسالمي.
وشملت الجولة زيارة متحف

الساير :لن نتوانى في مبادراتنا
اإلنسانية لدعم المحتاجين

تستأنف
الفرنسية
السفارة
ً
إصدار التأشيرات تدريجيا

بحث مع سفير هندوراس جهود «الهالل األحمر» اإلغاثية

●

أشـ ــاد سـفـيــر هـ ـن ــدوراس ل ــدى الـكــويــت
لويس الونسو غالياتو ،بالدور الكويتي
المتميز ،وجهود الدولة الشاملة والنوعية
ف ــي ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي واإلغ ــاث ــي ون ـصــرة
المنكوبين والمحتاجين فــي شتى بقاع
العالم.
وق ـ ــال غ ــال ـي ــات ــو ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــه عقب
لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل
األحمر الكويتي د .هالل الساير ،إن الكويت
م ــن ال ـ ــدول ال ــرائ ــدة ف ــي الـعـمــل اإلن ـســانــي،
بفضل جـهــودهــا الـمـمـيــزة ،مشيرا إلــى أن
م ـســاه ـمــات ـهــا اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي دعـ ــم الـ ــدول
الـمـحـتــاجــة جـ ــراء الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة أو
األزم ـ ـ ـ ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة أص ـب ـح ــت واض ـح ــة
وملحوظة وكبيرة داخل البالد وخارجها.
َّ
وعبر عن بالغ شكره لـ «الهالل األحمر»،
بتقديم الـمـســاعــدات اإلغــاثـيــة لـهـنــدوراس
جراء إعصار ايوتا ،الذي تسبب في أضرار
بالبنية التحتية واالنهيارات األرضية.
وأضــاف غالياتو أنــه اطلع خــال اللقاء
ع ـل ــى جـ ـه ــود «ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر» فـ ــي دع ــم

ال ـم ـح ـتــاج ـيــن بـ ـ ــدول الـ ـع ــال ــم ،م ـض ـي ـفــا أن
ذلــك يــؤكــد مكانة الكويت اإلنسانية على
الخريطة العالمية.
من جانبه ،رحب الساير في زيارة السفير
غالياتو إلــى مقر الجمعية واطــاعــه على
أعمال الجمعية بكل المستويات المحلية
والدولية.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـت ــي قــدمــت
ل ـه ـنــدوراس تــأتــي ضـمــن ال ــدور اإلنـســانــي
الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه الـجـمـعـيــة ف ــي دع ــم ال ــدول
الشقيقة والـصــديـقــة ،مــؤكــدا أن الجمعية
لن تتوانى في مبادرتها اإلنسانية لخدمة
المحتاجين والمتضررين جــراء الـكــوارث
الطبيعية أو من صنع اإلنسان.
وأكــد الساير أن المسؤولية اإلنسانية
تتطلب مضاعفة الجهود ،لتقديم مزيد من
الدعم إلغاثة المنكوبين والمتضررين جراء
األزمات القائمة في العالم.

ربيع كالس

أكـ ـ ــدت الـ ـسـ ـف ــارة ال ـفــرن ـس ـيــة ل ــدى
الكويت ،أمس ،أنها ستستأنف بشكل
ت ــدري ـج ــي إص ـ ـ ــدار ال ـت ــأش ـي ــرات إل ــى
فرنسا ،بانتظار إعادة فتح الحدود،
ً
وفقا للجدول الزمني والفئات التالية:
ً
1ـ م ــن اآلن ف ـصــا عــدا للمتقدمين
الـ ــذيـ ــن ي ـن ـت ـم ــون ل ـل ـف ـئ ــات الـمـهـنـيــة
المصرح لهم بدخول فرنسا (أزواج
الفرنسيين ،لم شمل األسرة ،المهنيين
ال ـص ـح ـي ـيــن الـ ــذيـ ــن ي ـس ــاه ـم ــون فــي
مكافحة كورونا والطالب).
ً
2ـ اع ـت ـبــارا مــن  24مــايــو ال ـجــاري،
ب ــإم ـك ــان ح ــام ـل ــي ت ــأش ـي ــرة شـيـنـغــن
قصيرة األجــل والصالحة لمدة عام
أو أكثر ،والصادرة عن سفارة فرنسا،
والتي انتهت صالحيتها في  2020أو
 2021تجديدها.
ً
3ـ اعتبارا من األول من يوليو ،على
جميع المتقدمين اآلخرين أن يودعوا
طلبات التأشيرة من خالل موعد في
 ،Capago Kuwaitو ع ـلــى الجميع

لجنة ً «جنوب سعد العبدالله» تعتصم
رفضا لعرقلة المشروع
طالبت مسؤولي «السكنية» بإيجاد حل لمعوقات الميزانية

جانب من االعتصام

●

محمد الجاسم

نظمت لجنة مشروع مدينة جنوب
سعد العبدالله التطوعية ومجموعة
ً
من المواطنين اعتصاما أمام مبنى
المؤسسة العامة للرعاية السكنية؛
ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن اس ـت ـي ــائ ـه ــم ،وت ــذم ــر
أص ـح ــاب ال ـط ـل ـبــات اإلس ـكــان ـيــة ،من
سياسة المماطلة ،و تــأ خـيــر توزيع
الطلبات في المنطقة.
وطالب المعتصمون المسؤولين

ف ــي «ال ـس ـك ـن ـيــة» ب ـتــوض ـيــح أس ـبــاب
تأخير المشروعّ ،خصوصا بعد إزالة
المعوقات التي أخرت إنشاء المدينة
 6سنوات ،معتبرين أن غياب الخطة
زاد من المماطلة في دفــع المشروع
والبدء بتوزيعات الطلبات اإلسكانية
ألكثر من  25ألف أسرة.
واعـ ـتـ ـب ــروا أن هـ ـن ــاك ت ـع ـم ــدا فــي
تعطيل ال ـم ـشــروع ،وآخــرهــا مسألة
التعذر بعدم وجــود ميزانية كافية،
مشددين على أن هذا العذر ال يمكن

ً
الناصر مستقبال سفير رومانيا أمس

ق ـب ــول ــه ،م ـنــاش ــديــن رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء والــوزيــر المختص ضــرورة
دفـ ـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــة إلـ ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء مـلــف
التعطيل ،أو استمرار االعتصامات.
ّ
وعبر المعتصمون عن قناعتهم
ب ــأن ه ـنــاك م ــن ال يــريــد إن ـج ــاز هــذه
ال ـمــدي ـنــة ،وال ــدل ـي ــل ال ـعــراق ـيــل الـتــي
تتضح كل فترة ،مبينين أن اللجنة
االسـكــانـيــة سـتـسـتــدعــي «الـسـكـنـيــة»
والمسؤولين للنظر في حقيقة معوق
الميزانية.

«التقيد بالجدول الزمني المشار إليه
حيث سيتم رفض أي طلب تأشيرة ال
يقع ضمن هذا الجدول الزمني.
وأوض ــح بـيــان ال ـس ـفــارة ،أن ــه «مــن
أج ــل تنظيم ال ـتــدفــق ،يـطـلــب الـتـقــدم
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـ ـلـ ــى ت ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــرة خـ ــال
األسابيع القادمة فقط إذا كــان لدى
المسافرين خطط للسفر إلى فرنسا
خـ ــال ف ـص ــل ال ـص ـي ــف ،ب ـش ــرط فـتــح
الحدود الفرنسية والتي ال تزال مغلقة
حتى الساعة.
وختمت السفارة بيانها بالقول:
«إن ال ـح ـصــول عـلــى تــأش ـيــرة دخ ــول
ال يعني أنه يمكن للمرء الذهاب إلى
فرنسا في زيــارة سياحية أو مهنية
بسيطة في الوقت الحالي ،ففي هذه
ال ـم ــرح ـل ــة ،ي ـم ـكــن ف ـقــط لـلـمـســافــريــن
الذين يندرجون ضمن إحدى الفئات
االسـتـثـنــائـيــة ال ـمــذكــورة فــي شـهــادة
السفر الـصــادرة عن وزارة الداخلية
التقدم بطلب للدخول إلى البالد.

جلسة «االستجوابات» في...
السياسي بعد التصويت على تأجيل االستجوابات
«المزمع» تقديمها ،قبل الــدخــول في مناقشة الشق
الفني والمهني في وزاراتهم.
وبــالـعــودة إلــى الجلسة الخاصة ،فقد نــص طلب
انعقادها على مناقشة استجواب النائبين د .أحمد
م ـط ـيــع وسـ ـع ــود بــوص ـل ـيــب ال ـم ـق ــدم ف ــي  30م ــارس
الماضي إلى وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح
والمكون من  3محاور بشأن عجز وزارته عن مواجهة
جــائـحــة ك ــورون ــا ،وال ـف ـســاد اإلداري وال ـمــالــي بـهــا،
إلــى جــانــب غـيــاب الـجــديــة فــي الـتـعــاون مــع السلطة
التشريعية.
وتتضمن الجلسة مناقشة ا سـتـجــوا بــي النائب
شـعـيــب ال ـمــويــزري لــوزيــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة
لـشــؤون مجلس الـ ــوزراء ،الشيخ د .أحـمــد الناصر،
ووزي ــر الـمــالـيــة وزي ــر الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة
واالستثمار خليفة حمادة المقدمين من محور واحد
ّ
يتعلق بعدم احترام المادة  99من الدستور والمادة
 121من الالئحة الداخلية للمجلس.

بايدن لنتنياهو :خفض...

ً
ونحن منخرطون حاليا في ردع قوي".
وأضاف" :إذا ما انتهى األمر بحماس وهي تعتبر
نـفـسـهــا الـمـنـتـصــرة ف ــي ه ــذه ال ـمــواج ـهــة ،ف ــإن هــذه
ً
ستكون هزيمة لنا جميعا ولجميع الديمقراطيات".
وق ـبــل االتـ ـص ــال ،ق ــال م ـس ــؤول ف ــي إدارة بــايــدن،
لإلذاعة العبرية" :قلنا إلسرائيل إن استمرار العملية
ً
العسكرية ستكون له تداعيات" ،محذرا من أنه "في

ال ـت ــراث الـشـعـبــي ،وم ـبــانــي دار
اآلثار اإلسالمية ،واالطالع على
جاهزيتها ومراحل استكمالها.
واستمع لـشــرح عــن مشروع
إعـ ــادة تــأهـيــل مـتـحــف الـكــويــت

الــوطـنــي مــن اإلدارة الهندسية
بالمجلس ،والمتمثل بالمرحلة
الخامسة ومكوناتها ،إذ يجري
التعامل في إنجازها مع جهات
مـهـنـيــة ومـتـخـصـصــة عــالـمـيــة،

ل ـض ـمــان الـ ـج ــودة ال ـعــال ـيــة في
م ـ ـ ـجـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم
للجمهور.

الكويت تستنكر «اإلساءات البالغة»
في مقابلة وزير الخارجية اللبناني
مجلس األعمال اللبناني :سنبقى أوفياء لدول الخليج
أع ــرب ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ع ــن اس ـت ـن ـكــار دول ــة
الـ ـك ــوي ــت واس ـت ـه ـج ــان ـه ــا الـ ـش ــدي ــدي ــن ،ل ـم ــا ورد
خــال المقابلة التلفزيونية مــع وزيــر الخارجية
والـمـغـتــربـيــن ف ــي حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال في
الجمهورية اللبنانية ،شربل وهبة ،من «إســاء ات
بالغة» تجاه دول مجلس التعاون لــدول الخليج
العربية وشعوبها.
وأوضحت الوزارة ،في بيان لها ،أن نائب وزير
ال ـخــارج ـيــة الـسـفـيــر م ـجــدي الـظـفـيــري اسـتــدعــى،
مساء أمس األول ،القائم بأعمال السفارة اللبنانية
الشقيقة هادي هاشم ،حيث سلمه مذكرة احتجاج
رس ـم ـي ــة ت ـض ـم ـنــت اس ـت ـه ـج ــان واس ـت ـن ـك ــار دول ــة
الـكــويــت لتلك اإلس ـ ــاءات الـتــي تـتـنــافــى وعــاقــات
األخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون
بالجمهورية اللبنانية.
حضر اللقاء مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.
مــن جهته ،أدان مجلس األعـمــال اللبناني في
الكويت بشدة التصريحات الـصــادرة عــن وهبة،
وقال في بيان له «نرفض اإلساءة ،بأي شكل كان،
للدول الخليجية ومجتمعاتها ،فما يجمعنا بها

حال عدم التوصل إلى هدنة ،فإن الغضب لن يقتصر
عـلــى مـصــر واألردن ،ب ــل سـيـمـتــد إل ــى دول أخ ــرى،
ً
خصوصا الدول الخليجية".
وفي وقت سابق ،أكد قيادي في "حماس" أن جهود
مصر وقطر تصطدم بنقطتين رئيسيتين؛ األولــى
إصرار الحركة على أن أي اتفاق يجب أن يشمل إنهاء
"االس ـت ـفــزازات" اإلسرائيلية فــي المسجد األقـصــى،
والتهديد بإخالء حي الشيخ جراح ،والثانية تمسك
ً
إسرائيل بأن تبدأ "حماس" وقف النار أوال.
وتشير المعلومات إلى أن تل أبيب تواجه صعوبة
في الموافقة على تهدئة بالشروط الحالية ،قبل أن
ً
تتمكن من توجيه ضربات قوية لـ"حماس" ،خصوصا
أن الحركة هي التي بــادرت إلــى إطــاق الصواريخ،
وأعــادت ربط األوضــاع في القدس بغزة ،مما يعني
الوضع السابق ،وهذا ما
أنه لن تكون ًهناك عودة إلى ً
يعني خسارة إلسرائيل ونقطة لـ"حماس" ،التي باتت
تملك القدرة على المبادرة إلى فتح معركة ،وإجبار
إسرائيل على وقف القتال دون تقديمها أي تنازالت.
في غضون ذلك ،أعلن الجيش اإلسرائيلي ،أمس ،أنه
أطلق قذائف مدفعية في اتجاه جنوب لبنان بعد إطالق
أربعة صواريخ من األراضي اللبنانية نحو إسرائيل،
في ثالث حادث من هذا النوع منذ أيام.
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مجلس العالقات :على...
والسيطرة على قــرارهــا السياسي وسيادتها على
أراضيها وحرف انتمائها القومي والوطني.
وثمن المجلس روح الوحدة الوطنية التي تجلت
في االنتفاضة الشاملة للشعب الفلسطيني البطل
عـلــى كــل أرض فلسطين الـتــاريـخـيــة ،مـمــا أفـشــل كل

أقوى وأرسخ من كل األقاويل غير المسؤولة ،التي
ال تمت إلى الدبلوماسية بصلة».
وأضــاف« :اننا ننطلق من ثوابت أقمنا عليها
تـلــك الـعــاقــات فــي طليعتها االح ـتــرام الـمـتـبــادل،
والحفاظ على العالقات المتميزة واالخــوة التي
تربطنا بهم ،وهذا ما يدعونا الى تحصينها من أي
اهتزازات أو أخطاء ،فهناك مئات آالف اللبنانيين
الذين يعيشون ويقيمون في بلدان مجلس التعاون
الخليجي ،والذين يرفضون التعرض لهذه الدول
من قريب أو بعيد».
وتــابــع« :نحتاج فــي هــذه المرحلة إلــى مواقف
بـ ـن ــاءة ت ــأخ ــذ ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار عـ ــدم زج مـصــالــح
اللبنانيين في جميع دول االغتراب ،خصوصا في
دول مجلس التعاون الخليجي ،واالبتعاد عن أي
إساء ة أو ممارسة خاطئة تجاه دول صديقة لها
كل المحبة واالحترام والتقدير والعرفان ،لما قدمته
للبنان واللبنانيين وكانت عونا لهم على الدوام».
وخ ـتــم« :سنبقى أوف ـيــاء كـمــا ك ــان شــأنـنــا على
الـ ــدوام ،ولـيــس مــن شيمنا وال أخــاقـنــا اإلض ــرار
بـمـصــالــح وسـمـعــة وك ــرام ــة ه ــذه الـ ــدول وقــادتـهــا
وتحت أي مبرر كان».

المخططات واالستراتيجيات اإلسرائيلية على مدى
عقود لتفتيته وزرع بذور الفتنة والشقاق واالنقسام
ً
بين مكوناته وفي مناطقه المختلفة ،مشيدا بروح
ال ـم ـق ــاوم ــة وال ـت ـش ـبــث بـ ـ ــاألرض وال ـم ـق ــدس ــات الـتــي
يـقــودهــا الـشـعــب الفلسطيني ال ـمــرابــط فــي الـقــدس
الشريف بوصفه الـحــارس التاريخي واألمـيــن على
مهد الديانات والحضارات اإلنسانية.
وأشـ ــار إل ــى أن روح ال ـن ـضــال الــوثــابــة وال ــوح ــدة
الــوطـنـيــة الملهمة الـتــي عـبــر عنها شـعــب فلسطين
في انتفاضته البطولية الحالية دعوة ملحة ومثال
ُيحتذى لوحدة موقف عربي رسمي يعبر عن مشاعر
و مــوا قــف الشعوب العربية ،ويعكس القيم النبيلة
والملهمة لـلـثــورة الفلسطينية الـمـمـتــدة ألكـثــر من
مئة عام من الكفاح والنضال في مواجهة أعتى نظم
االحتالل واالستعمار واالستيطان والتفرقة والفصل
والـتـمـيـيــز الـع ـن ـصــري وح ـ ــروب اإلب ـ ــادة والـتـهـجـيــر
والتوطين.
وش ــدد المجلس عـلــى عــدالــة ومـحــوريــة القضية
الفلسطينية في الوجدان العربي ،والتي كانت والتزال
محور التقاء رئيسي وإجماع عربي رسمي وشعبي،
يمكن من خالله إعــادة تشكيل استراتيجية عربية
مــوحــدة مـحــورهــا ال ـم ـبــادرة الـعــربـيــة لـلـســام ،التي
تحظى بشبه إجـمــاع دول ــي ،السيما مــع التعاطف
الدولي غير المسبوق مع نضاالت وعذابات الشعب
الفلسطيني ومظلوميته التاريخية وحقه المعترف به
ً
ً
دوليا في أرضه ووطنه ،طبقا لقرارات األمم المتحدة
وم ـج ـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ،وك ــذل ــك اإلجـ ـم ــاع الــدولــي
ً
ا لــر س ـمــي عـلــى أن حــل ا لـقـضـيــة الفلسطينية طبقا
لمعايير السالم العادل والشامل هو الطريق الوحيد
لألمن واالستقرار في المنطقة والعالم.

ةديرجلا

•
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محليات
تطعيم األطفال بلقاح فايزر خالل أسابيع
المؤسسات الصحافية أتمت تحصين موظفيها ضد «كوفيد »19
كشفت مصادر صحية مطلعة
أن وزارة ال ـص ـحــة س ـت ـبــدأ خــال
األســابـيــع القليلة المقبلة إعــان
بدء تطعيم األطفال الذين تتراوح
اع ـ ـمـ ــارهـ ــم بـ ـي ــن  12و 15ع ــام ــا،
ويـ ــرغ ـ ـبـ ــون فـ ــي ت ـل ـق ــي الـتـطـعـيــم
المضاد لمرض "كوفيد  ،"19أسوة
ببعض دول الخليج الـتــي بــدأت
بالفعل فــي إرس ــال رســائــل نصية

عادل سامي

«الصحة» توسعت في تقديم
خدمات الطب النفسي
كشف رئيس فريق الدعم النفسي لمواجهة تداعيات جائحة
"كورونا" في وزارة الصحة د .عادل الزايد عن التوسع في تقديم
خدمات الطب النفسي.
وقال الزايد ،في تصريح ،إنه تم التنسيق خالل األشهر الستة
الماضية مع الرعاية الصحية األولية إليجاد عيادة نفسية في
كل منطقة صحية بهدف تقديم برامج الدعم النفسي.
وأوضح أن هناك تداعيات نفسية للجائحة ،منها اضطراب
ً
ً
النوم وذلــك منذ مايو الماضي ،الفتا إلى اتخاذ الــوزارة قــرارا
بصرف أدوية اضطراب النوم.
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ـنــاك مـتــابـعــات نـفـسـيــة عـلــى ال ـمــرضــى من
المصابين المتعافين ســواء الكبار أو األطـفــال ،آمــا أن يؤدي
ال ـت ــوس ــع ف ــي ال ـت ـط ـع ـيــم ورف ـ ــع ال ـق ـي ــود واالنـ ـفـ ـت ــاح إلـ ــى تقليل
االضطرابات النفسية والضغوط لدى البعض.
وأضاف الزايد أن مرض "كوفيد  "19ال يزال غامضا حتى اآلن،
مشيرا إلى أنه رغم التوسع في فهم المرض عن العام الماضي
فإن الرؤية غير واضحة ،إذ ال يزال هناك الكثير من المستجدات
والتطورات التي تخص المرض.

ألولياء األمور لتطعيم أطفالهم.
وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن
أولياء أمــور األطفال الراغبين في
التسجيل للحصول على اللقاح
يمكنهم التسجيل على المنصة
إلتاحة الفرصة لتمكين أطفالهم من
أخذ اللقاح ،السيما أن هيئة الغذاء
والــدواء األميركية ( )FDAاعتمدت
لقاح "فايزر" للمراهقين من  12الى
 15سنة ،وبنفس جرعة الكبار أي
مــن جرعتين ،وبعد دراس ــة قامت
الشركة بإجرائها ،فتح الباب واسعا
أمام تطعيم هذه الفئة العمرية في
الكويت في قريبا.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن ه ــذه
الخطوة تهدف إلى حماية األطفال
ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون م ـشــاكــل صحية
وغـيــرهــم ،كما أن تقديم التطعيم
ل ـه ــذه ال ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــري ــة م ــن شــأنــه
الـتـســريــع م ــن عـ ــودة األط ـف ــال إلــى
مدارسهم قريبا ،ومن ثم العودة إلى
الحياة الطبيعية.
وأك ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أنـ ــه حسب
نـتــائــج ت ـجــارب الـمــرحـلــة الثالثة،
فإن اللقاح آمن وفعال الستخدامه
لألطفال في هذه المرحلة العمرية.
وأشارت إلى أن الفرق المختصة
ف ــي وزارة الـصـحــة ت ـقــوم بوضع
خطة عمل وترتيبات معينة إلنجاز
تطعيم هــذه الفئة العمرية ،الفتة
إلى أن تطعيم األطفال من سن 12
إلى  15عاما سيكون وفقا لرسائل
نصية ستقوم الـ ــوزارة بإرسالها
إل ــى أول ـيــاء األم ــور بــزمــان ومكان

التطعيم ،وبـنـفــس آلـيــة التطعيم
الدوري لطلبة المدارس ،حيث تقوم
الوزارة بإرسال رسالة نصية على
هواتف أولياء األمور.
وأضــافــت أن التطعيم سيكون
ف ــي م ــرك ــز ال ـكــويــت للتطعيم في
أرض المعارض بمشرف ،وكذلك
ف ــي ال ـمــراكــز الـصـحـيــة المعتمدة
للقاح "ف ــاي ــزر" ،وعــددهــا  5مراكز
بواقع مركز صحي في كل منطقة
صحية ،إلى جانب المستشفيات
التابعة للوزارة.
في مجال اخر ،أتم العاملون في
المؤسسات الصحافية واإلعالمية،
أمس ،تحصينهم ضد وباء "كوفيد
 "19م ــن خ ـ ــال تـلـقـيـهــم ال ـجــرعــة
الثانية من اللقاح المضاد للمرض،
وذلك في القاعتين  5و 6في مركز
الكويت للتطعيم بأرض المعارض
بمنطقة مشرف.
و ت ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــى ن ـ ـ ـحـ ـ ــو  1100م ــن
العاملين في تلك المؤسسات من
صحافيين وإ عــا مـيـيــن وفنيين
وإداريين جرعتهم الثانية ،عقب
تلقيهم الـجــرعــة األول ــى قـبــل 21
يوما.
ّ
وتميز العمل في مركز الكويت
للتطعيم ُ
بحسن التنظيم وسهولة
الحركة وسرعة اإلجراءات.

لقاحات «كورونا»
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،أك ـ ــد عـضــو
لجنة اللقاحات في وزارة الصحة،
الـبــروفـيـســور خــالــد الـسـعـيــد ،أن

جانب من التطعيمات أمس (تصوير عوض التعمري)
عــدد الـجــرعــات الـتــي وصـلــت من
لقاح أسترازينيكا أكسفورد من
الشحنة الثالثة تكفي لمن تلقوا
الجرعة األولى من التطعيم.
وكـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد خ ـ ـ ــال
استضافته وأع ـضــاء لجنة لقاح
"كوفيد  "19في لقاء تلفزيوني عن
موافقة وزارة الصحة لمناشدات
الطلبة الكويتيين الــدارسـيــن في
الخارج بالسماح لهم بالدخول في
حال حصولهم على أحد اللقاحات
األربـعــة المضادة لمرض "كوفيد
 "19المعتمدة ،فــي الكويت وهي
"فايزر" وأسترازينيكا" و"موديرنا"
و"جونسون" ،حيث سيتم االعتراف
ب ـش ـه ــادات تـطـعـيـمـهــم ف ــي مـطــار
الكويت ويسمح لهم بالدخول.
وأكـ ـ ـ ــد ت ـط ـع ـيــم ن ـح ــو  70أل ــف

«لوياك» :برنامج للعمل الجزئي بالتعاون مع «سينسكيب»
• علي :مستعدون لدعم القطاعات بمتدربين مؤهلين
• الفضالة :تعاوننا مع «لوياك» يهدف إلى استثمار طاقات الشباب
•

فهد الرمضان

أطـلـقــت "ل ــوي ــاك" ،بــالـتـعــاون مــع شــركــة السينما
الكويتية الوطنية ،برنامج لوياك وسينسكيب للعمل
الجزئي ،الذي انطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك،
بمشاركة  50متدربا ،من بين من تحصنوا باللقاح
المضاد لفيروس كورونا ،وتم تأهيلهم للحفاظ على
سالمة رواد السينما.
وقالت مديرة قسم التطوير المهني في "لوياك"
ن ــدى عـلــي إن الـمــؤسـســة عـلــى أت ــم االس ـت ـعــداد لدعم
الشركات والقطاعات المختلفة بمتدربين مؤهلين
في جهات العمل المختلفة ،وسيتيح هذا البرنامج
للمتدربين العمل في قاعات سينسكيب عدة أشهر،
حيث سيتواصلون خاللها مع العمالء الراغبين في

دخول قاعات السينما ،والتأكد من تطبيق إجراءات
السالمة وشروطها.
وأشــارت علي إلى أن هذا التعاون يأتي من منطلق
الشراكة االستراتيجية والمستمرة مع شركة السينما
الكويتية الوطنية ،واإليـمــان المتبادل بالدور الفعال
في تعزيز قدرات الشباب في المجتمع ،وتوفير الفرص
المناسبة لتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.
من جانبه ،أوضح المدير المالي في شركة السينما
الكويتية الوطنية فواز الفضالة أن "التعاون المشترك
بين شركة السينما الكويتية الوطنية ولوياك ليس
وليد اللحظة ،بل يتجاوز حملة التوظيف الحالية،
فقد بــدأ هــذا التعاون منذ سنوات عديدة تخللتها
الـعــديــد مــن األنـشـطــة والـحـمــات الموجهة إلــى فئة
الشباب تحديدا ،وهي الفئة التي نسعى دائما إلى

جلب لقاحات جديدة
من جانبها ،أكدت رئيسة قسم
تسجيل األدوية في إدارة تسجيل
ومراقبة األدوية الطبية والنباتية
في وزارة الصحة ،الصيدالنية دنيا
البستكي ،أن الكويت تعمل على
جلب لقاحات جديدة.
وقـ ــالـ ــت إن ال ـش ـح ـن ــة ال ـثــال ـثــة
مــن لـقــاح أسترازينيكا أكسفورد
وص ـلــت ال ـك ــوي ــت ،وت ــم تخزينها

طرح الممارسة االستشارية لمشروع
الدبدبة للطاقة الكهربائية
•

المساهمة في تعزيز قيم المشاركة والعطاء والنمو
لتطويرها على الصعيدين الشخصي والمجتمعي".
وأضــاف الفضالة" :نتطلع في هذه الحملة ،التي
بدأت مع إعادة افتتاح صاالت السينما في عيد الفطر،
حيث نسعى لتقديم تجربة مميزة للجيل الصاعد،
من خالل وظيفة جزئية يتم فيها التعرف على كل ما
يتعلق بدور السينما وما يدار من التعامل المباشر
مــع عمالئنا أو غـيــره مــن جــوانــب العمل المختلفة،
وهدفنا األساسي هو تهيئة هذا الجيل لمتطلبات
ســوق العمل ،وتحديدا فــي القطاع الـخــاص وقطاع
السينما واألفالم ،وختاما نتمنى أن تكون هذه فرصة
لـمــلء أوق ــات ال ـفــراغ واسـتـغــال الـطــاقــات اإلبــداعـيــة
المتوفرة في شباب الكويت ،وهو توجه نشاركه مع
منظمة لوياك".

شـ ـخ ــص ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ال ـ ــوح ـ ــدات
المتنقلة ،معلنا قرب تلقي األطفال
للقاح المضاد لفيروس كورونا من
عمر  12وحتى  15عاما.
بدوره ،أكد اختصاصي األطفال
واألمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـم ـع ــدي ــة ف ــي وزارة
الصحة ،د .محمد الغنيم ،أن نحو
 90بالمئة من الذين دخلوا العناية
المركزة لم يتطعموا ،مشيرا إلىّ أن
احتمالية دخول العناية لمن تلقوا
جرعة أولى ضعيفة ،وشبه معدومة
لمن تلقوا الجرعتين.
وذكر الغنيم أنه ال يوجد نسبة
م ـعـ ّـي ـنــة ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى ال ـم ـنــاعــة
المجتمعية ،التي تختلف من دولة
الى أخرى ،لعدة أسباب من بينها
نسبة انتشار الفيروس وااللتزام
باإلجراءات الصحية.

وأكد أن حملة التطعيمات التي
بدأت في نهاية ديسمبر الماضي
غـ ـي ــرت مـ ـس ــار ال ـ ــوب ـ ــاء ،ل ـي ــس في
الكويت بل في العالم ككل ،مشيرا
إلــى مالحظة أن فعالية التطعيم
زادت ف ــي ال ـكــويــت خ ــال األشـهــر
الثالثة الماضية.

لـحـيــن تـقــديــم ال ـشــركــة للتحاليل
المطلوبة .وأوضحت أن اإلجراءات
ل ـي ـســت إداري ـ ـ ـ ــة ب ــل ف ـن ـيــة تضمن
سالمة المنتج للحفاظ على سالمة
المواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى أن إجراءات اإلفراج
ع ــن أي شـحـنــة دوائـ ـي ــة ت ـتــم بعد
التأكد مــن فــاتــورة األدوي ــة وطلب
شـ ـه ــادات الـتـحـلـيــل ال ـتــي أجــريــت
على الشحنة.
ونـ ـف ــت ب ـس ـت ـكــي ال ـم ـع ـل ــوم ــات
المتداولة في شــأن رفــض مصنع
لـقــاح أكـسـفــورد إع ـطــاء اللقاحات
للكويت ،قائلة إن مصنع الشركة
في روسيا مخصص للكويت ودول
الخليج.

سيد القصاص

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب هيئة
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص "طرح ممارسة
تقديم خدمات استشارية لمشروع الدبدبة للطاقة الكهربائية،
ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة ،المرحلة الثالثة".
وأشارت مصادر وزارة الكهرباء والماء لـ "الجريدة" إلى أن
الممارسة تهدف إلى دراسة آلية الدمج والجدوى االقتصادية
وتعديل المستندات الخاصة بالمشروع ،الفتة إلى أن المشروع
يأتي تماشيا مع ّ
توجه الدولة نحو إنتاج نحو  15بالمئة من
حاجة البالد من الطاقة المتجددة من مصادر متنوعة بحلول
عام .2030
وبينت أن م ـشــروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة
(المرحلة الثالثة) يعد أحــد المشروعات المقدمة من معهد
الكويت لألبحاث العلمية ،الذي يتبع وزارة الكهرباء والماء،
وسيطرح وفقا ألحكام القانون رقم  39لسنة  2010بتأسيس
شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى

الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديالته وأحكام
القانون رقــم  116لسنة  2014بشأن الشراكة بين القطاعين
العام والخاص.
وأوضحت أن المشروع يعد مشروعا متكامال إلنتاج الطاقة
الكهربائية باستخدام تكنولوجيا األل ــواح الكهروضوئية
وتكنولوجيا الطاقة الحرارية المركزة وطاقة الــريــاح ،ومن
المتوقع أال تقل القدرة المركبة لمجموع مشاريع هذه المرحلة
عن  2000ميغاواط باستخدام التكنولوجيات المذكورة.
يذكر أن مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا رصد
لها ميزانية تتجاوز  1.2مليار دينار ،وخصصت لمعهد الكويت
لألبحاث العملية ميزانية لتنفيذ المرحلة األولــى تبلغ 185
مليون دينار ،وتم إسناد المرحلة الثانية لمؤسسة البترول
الكويتية بميزانية تقديرية تبلغ  551مليون دينار إلنتاج 1500
ميغاواط (قبل أن يتم اإللغاء من مجلس الوزراء) ،أما المرحلة
الثالثة فستنفذها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص بقيمة  528مليون دينار.

إطالق الحملة اإلغاثية لصالح فلسطين بمشاركة  32جهة خيرية
الصبيح :تحصين الجمعيات من االتهامات الخارجية باستغالل األموال بصورة خاطئة
حمالت دعم
فلسطين على
مدار العام
ً
ونتوقع فارقا
ً
إيجابيا في
«تبرعات
رمضان»

الهاجري

•

جورج عاطف

بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد وزي ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـتـنـمـيــة
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ن ــاص ــر
الصبيح ،والسفير الفلسطيني
لدى البالد رامي طهبوب ،أعلنت
ال ــوك ـي ـل ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـش ــؤون
قطاع التنمية االجتماعية في
وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
هـنــاء الـهــاجــري إط ــاق الحملة
اإلغـ ــاث ـ ـيـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ل ـص ــال ــح
الشعب الفلسطيني ،التي تأتي

الخرافي :الحملة ترجمة صادقة
لمشاعر الكويتيين تجاه فلسطين
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية،
د .عبدالمحسن الخرافي أن الحملة ترجمة صادقة لمشاعر
التضامن الكويتي مع القدس وفلسطين ،الفتا إلى أنه مهما
كانت الظروف ،غير أن الشعور باالنتماء لهذه القضية قوي،
كونها األولى لدى المسلمين ،داعيا الله ،عز وجل ،أن "يلطف
بإخواننا هناك ،وأن يعود الحق إلى أهله ويرتدع المعتدي".
وق ــال الـخــرافــي ،فــي تصريح صـحــافــي :نحن فــي يــوم خير
وم ـب ــارك انـطـلـقــت خــالــه فــزعــة أه ــل ال ـكــويــت ال ـم ـع ـتــادة عبر
الجمعيات والـمـبــرات الـخـيــريــة ،وأشـكــر وزارة ال ـشــؤون هذه
المبادرة ،ووزارة الخارجية على الدعوة ،والجمعيات على تلبية
النداء ،مبينا أن جمع التبرعات بشكل رئيسي يتم عبر الروابط
اإللكترونية ،حيث أصبح توظيف التكنولوجيا في جمع المال
ً
من خالل الروابط المرخصة من الجهات الرسمية أسهل جدا.
وأض ــاف :انتهى عهد الحضور الشخصي وأصـبــح قليال،
وه ــذا ال يمنع كـبــار الـســن غـيــر الملمين بـهــذه التقنيات من
ال ــذه ــاب بــأنـفـسـهــم ل ـل ـت ـبــرع ،والـ ـي ــوم االغ ـل ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة من
التبرعات أصبحت عبر الروابط.

بـ ـمـ ـش ــارك ــة  32جـ ـه ــة خ ـي ــري ــة،
وتستمر مدة شهر.
وقالت الهاجري ،في تصريح
صحافي ،إن "الحملة التي تأتي
ً
تضامنا مع الشعب الفلسطيني
الـشـقـيــق ،ج ــراء مــا يـتـعــرض له
م ــن اع ـ ـتـ ــداءات س ــاف ــرة ،ج ــاءت
بتوجيهات مباشرة من مجلس
الـ ــوزراء ،لتؤكد ال ـتــزام الكويت
بمناصرة ودعم االشقاء هناك،
وال ــوق ــوف إل ــى جــانـبـهــم خــال
األحداث المؤسفة والممارسات
التي تقوم بها قوات االحتالل".

حمالت متواصلة
وذك ـ ــرت ال ـهــاجــري أن هـنــاك
حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات ت ـ ـ ـبـ ـ ــرعـ ـ ــات لـ ـص ــال ــح
فلسطين بدأتها بعض الجهات
ً
الخيرية مبكرا ،منذ اليوم األول
لــوقــوع األح ــداث واالشـتـبــاكــات
ف ــي غ ـ ــزة ،مــوض ـحــة أنـ ــه سيتم
ضم هذه الحمالت إلى الحملة
اإلغاثية األم التي أطلقت أمس،
م ــؤك ــدة أن ح ـم ــات ال ـت ـبــرعــات
ل ـص ــال ــح ف ـل ـس ـط ـيــن م ـتــواص ـلــة
على مدار العام وهي مشروعات
دائ ـمــة ،غـيــر أن ــه ال يـتــم االع ــان
عنها.
وحـ ـ ــول ال ـح ـص ـي ـلــة ال ـن ـهــائ ـيــة
ل ـل ـم ـشــروع ال ـث ــام ــن ع ـشــر لجمع
الـتـبــرعــات خ ــال شـهــر رم ـضــان،
ب ـ ـي ـ ـنـ ــت ا لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ج ـ ـ ــري أن إدارة
الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة وال ـم ـبــرات
ع ـم ـمــت ع ـلــى ال ـج ـه ــات الـخـيــريــة
ال ـم ـش ــارك ــة بـ ـض ــرورة ت ــزويــدهــا
بإجمالي المبالغ المحصلة خالل
ال ـش ـهــر ال ـف ـص ـيــل ،وه ــي االن في
طور الجمع ،متوقعة حدوث فارق

ايـجــابــي فــي حصيلة الـتـبــرعــات
لهذا العام مقارنة بسابقه.

«فزعة األقصى»
مــن جــانـبــه ،ق ــال مـســاعــد وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـت ـن ـم ـيــة
والتعاون الدولي ناصر الصبيح
إن وزارة ال ـخــارج ـيــة ،بالتنسيق
مع الشؤون ،حرصت على الدعوة
الطـ ــاق حـمـلــة ت ـبــرعــات شعبية،
م ــن خ ـ ــال ال ـج ـم ـع ـيــات الـخـيــريــة
ً
فــي ال ـبــاد" ،تــأكـيــدا على الموقف
الرسمي الكويتي الداعم والمناصر
ألهـلـنــا وإخ ــوان ـن ــا ف ــي فلسطين،
والرامي إلى نصرتهم على الظروف
القاسية وال ـع ــداون الـغــاشــم الــذي
يــواجـهــونــه مــن ق ــوات االح ـت ــال"،
داعيا المواطنين والمقيمين إلى
المشاركة في الحملة.
وذك ـ ــر ال ـص ـب ـيــح ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمس ،أن مجلس الوزراء
ً
"أع ـل ــن س ـل ـفــا ت ـقــديــم دع ــم دوائ ــي
وعــاجــي الخــوانـنــا فــي األراض ــي
ً
المحتلة" ،معربا عن أمله أن تحقق
ً
ً
الحملة مردودا عاليا يليق بحجم
القضية وأهلها المنكوبين ،وأن
ت ـكــون "ف ــزع ــة األق ـص ــى" عـلــى قــدر
ّ
همة وشهامة أهل الكويت وصمود
األشقاء الفلسطينيين.
وأكد أن الموقف الكويتي حيال
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة بـمـنــزلــة
السياسة العامة للدولة" ،وما نقوم
ب ــه امـ ـت ــداد ل ـم ـس ـيــرة ال ـح ـكــومــات
الـســابـقــة م ــن م ــواق ــف راس ـخ ــة في
يـقـيــن مــواط ـن ـي ـنــا" ،مــوض ـحــا أنــه
"بموجب قرار مجلس الــوزراء فإن
ال ــدور المنوط ب ــوزارة الخارجية
يتمثل في االشــراف والرقابة على

التحويالت المالية الخارجية ،من
مـنـطـلــق ال ـح ــرص ع ـلــى تحصين
الجمعيات المانحة من االتهامات
التي قد تطالها من أطراف خارجية
تدعي استغالل األموال المجموعة
بصورة خاطئة.
ً
ً
وأض ــاف أن "ثمة دورا هاما
ً
ً
كبيرا ومفصليا تؤديه الوزارة
عبر تحديد الجهات األجنبية
التي يمكن للجمعيات الخيرية
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا ،وذل ـ ـ ــك عـقــب
عمليات الفحص والتدقيق على
هذه الجهات ومدى صالحيتها
الستقبال الدعم االنساني سواء
اإلغاثي أو التنموي" ،مؤكدا أن
أوجه انفاق المبالغ المجموعة
تـ ـح ــدد وف ـ ــق ط ـب ـي ـعــة ال ـحــاجــة
ونوع وشكل وحجم المساعدة،
الفتا إلى أن الدعم المتوقع من
الجهات المشاركة فــي الحملة
سـيـكــون مــالـيــا غـيــر أن ــه سيتم
ترجمته بشكل عيني.

شعب وفي أصيل
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ش ـك ــر ال ـس ـف ـيــر
الفلسطيني ل ــدى ال ـبــاد رامــي
ً
طهبوب الكويت أميرا وحكومة
ً
وش ـع ـبــا ع ـلــى ه ــذه ال ـم ـب ــادرات
اإلنـســانـيــة غير المستغربة أو
الجديدة على هذا الشعب الوفي
األص ـيــل ،وقـيــادتــه الـتــي طالما
و ضـعــت القضية الفلسطينية
نصب أعينها ،مؤكدا أن الكلمات
والتصريحات و غـيــر كافية لم
ولــن تعطي هــذا الـبـلــد وشعبه
ال ـك ــري ــم ح ـق ـه ـمــا ،مـ ـش ــددا على
أن ف ــي ك ــل م ــرة ت ــؤك ــد الـكــويــت
أنها ظهر وسند ألبناء الشعب

جانب من إطالق حملة التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني (تصوير نوفل إبراهيم)
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي داخـ ـ ــل األراضـ ـ ــي
المحتلة.
وأكـ ـ ــد ط ـه ـب ــوب أن ال ـمــوقــف
الـ ــرس ـ ـمـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي بـ ـقـ ـي ــادة
وت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات سـ ـ ـم ـ ــو األمـ ـ ـي ـ ــر
وسـمــو ول ــي الـعـهــد ،أكـبــر داعــم
للقضية الفلسطينية" ،فعندما
تـئــن فـلـسـطـيــن تـبـكــي الـكــويــت،
أو ي ـس ـت ـغ ـيــث األق ـ ـصـ ــى يـلـبــي
الكويتيون النداء".

الكلمات لن
تعطيكم
حقكم...
وعندما تئن
فلسطين
تبكي الكويت
السفير الفلسطيني

«أونروا» تشكر «الهالل األحمر»
على مساعداتها للفلسطينيين بغزة
أعربت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(أونروا) أمس األول عن شكرها لجمعية الهالل األحمر الكويتي على
تقديمها مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين الفلسطينيين من
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
جــاء ذلــك عقب إط ــاق الـهــال األحـمــر الكويتي حملة إنسانية
تستهدف أصحاب المنازل المدمرة الذين نزحوا إلى مدارس "أونروا"،
إضافة إلى "الفلسطينيين الذين عاشوا مجزرة شارع الوحدة بحي
الرمال وسط غزة" ،عبر تقديم مساعدات إنسانية عاجلة تشمل طرودا
غذائية ومياها للشرب والخبز وحليب االطفال.
وق ــال المتحدث باسم "أونـ ــروا" عــدنــان أبوحسنة ،فــي تصريح
لـ"كونا"" ،أشكر الهالل األحمر الكويتي وأمير الكويت والشعب الكويتي
على تقديمهم المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين ،إن أياديهم دائما
بيضاء في مساعدة الشعب الفلسطيني".
وأض ـ ـ ــاف أبــوح ـس ـنــة أن ال ـك ــوي ــت س ـبــاقــة ف ــي دعـ ــم الــاجـئـيــن
الفلسطينيين و"أونروا" ،مذكرا بمواقفها المشرفة وإنقاذها ميزانية
الوكالة األممية مــن اإلف ــاس ،ومــؤكــدا حاجة الشعب الفلسطيني
و"أونروا" إلى هذه المساعدات.

برلمانيات
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الحكومة :السجن  3سنوات عقوبة التهديد بالقتل

في مشروع بقانون أحالته إلى مجلس األمة
محيي عامر

أحالت الحكومة إلى مجلس
األمة مشروعا بقانون بتعديل
ب ـع ــض أحـ ـك ــام ق ــان ــون الـ ـج ــزاء
ال ـصــادر بـقــانــون رقــم  16لسنة
 ،1960وينص على الحبس مدة
 6أشهر أو غرامة  100دينار لكل
ً
مــن هــدد شخصا بــإنــزال ضرر
عليه ،وإذا كان التهديد بالقتل
تضاعف إلى السجن  3سنوات
أو غرامة ال تجاوز  300دينار.
ون ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،ال ـ ـ ــذي
حصلت "الجريدة" على نسخة
مـنــه ،عـلــى أن ــه ،يستبدل بنص
الـ ـم ــادة ( 137ف ـق ــرة أولـ ـ ــى) من
قــانــون ال ـج ــزاء رق ــم ( )16لسنة
 1960المشار إليه النص التالي:
المادة ( 173فقرة أولى)
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
ع ـل ــى س ـت ــة أش ـه ــر وبـ ـغ ــرام ــة ال
ت ـج ــاوز مـئــة دي ـن ــار أو بــاحــدى
هاتين العقوبتين كل من هدد
ً
ً
شـخـصــا ب ــإن ــزال ض ــرر أي ــا كــان
بـنـفـســه أو بـسـمـعـتــه أو بـمــالــه
أو بـنـفــس أو بـسـمـعــة أو بـمــال

شخص يهمه أم ــره ،ســواء كان
الـتـهــديــد كـتــابـيــا أو شـفــويــا أو
عن طريق أفعال توقع في الروع
العزم على االعتداء على النفس
أو على السمعة أو على المال.
ً
فإذا كان الجاني قاصدا بذلك
حمل المجني عليه على القيام
بـعـمــل أو االم ـت ـنــاع عـنــه كــانــت
العقوبة الحبس مدة ال تجاوز
سنتين ،والغرامة التي ال تجاوز
مئتي دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
وإذا كـ ــان ال ـت ـهــديــد بــالـقـتــل
كــانــت الـعـقــوبــة الـحـبــس م ــدة ال
تجاوز ثــاث سنوات والغرامة
الـتــي ال تـجــاوز ثالثمئة دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويـ ـض ــاف ب ـن ــد سـ ـ ــادس إل ــى
ن ــص ال ـم ــادة ( )223م ــن قــانــون
الـ ـج ــزاء رق ــم ( )16لـسـنــة 1960
نصه كالتالي:
"ســادســا" :إذا وقعت السرقة
م ـ ـمـ ــن ي ـ ــدع ـ ــي أنـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن رجـ ـ ــال
الشرطة ،أو يستغل أي وظيفة

ع ــام ــة يـتـمـتــع شــاغ ـل ـهــا بصفة
الضبط القضائي".
وقــالــت الـمــذكــرة اإليضاحية
للمشروع بالقانون ،إن تأمين
حياة اإلنسان والمحافظة على
سالمته كانت وال تــزال الهدف
األسـ ــاسـ ــي ل ـك ــل ال ـم ـج ـت ـم ـعــات،
ومــن مظاهر هــذا االهتمام هو
كيفية المحافظة عـلــى الكيان
اآلدمي من التعرض للمخاطر أو
اإلصابة باألذى ،األمر الذي دعا
المشرع الكويتي إلصدار تشريع
ً
ي ـع ــاق ــب ك ــل م ــن هـ ــدد شـخـصــا
بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو
بسمعته أو بماله أو بنفس أو
س ـم ـعــة أو مـ ــال ش ـخــص يهمه
ً
أمره ،أيا كان التهديد كتابيا أم
ً
شفويا أو عن طريق أفعال توقع
في الــروع االعتداء على النفس
أو السمعة أو المال.
وش ـ ـ ـ ــدد الـ ـعـ ـق ــوب ــة إذا ك ــان
ً
الـ ـج ــان ــي ق ـ ــاص ـ ــدا ب ــذل ــك حـمــل
المجني عليه على القيام بعمل
أو االم ـت ـن ــاع ع ـنــه أو الـتـهــديــد

اجتماع سابق ألعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية
بالقتل ،ونصت المادة الثانية
ً
إض ــاف ــة ب ـن ــد "س ـ ــادس ـ ــا" لـنــص
المادة ( )223من قانون الجزاء
رقم ( )16لسنة  1960إذا وقعت
السرقة ممن يدعي أنه من رجال
الـشــرطــة أو يستغل أي وظيفة
ع ــام ــة يـتـمـتــع شــاغ ـل ـهــا بصفة
الضبط القضائي.

زراعة األعضاء
إلى ذلك ،تسلم مجلس األمة
ً
م ـش ــروع ــا ب ـق ــان ــون بــالـمــوافـقــة
على االتفاقية العربية لتنظيم

الخنفور يستفسر عن اعتماد
تسعيرة فحص الـ «»PCR

ً
ّ
وجــه النائب سعد الخنفور ســؤاال الــى وزير
الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،بشأن اعتماد
تسعيرة فحص الـ "."PCR
وقــال الخنفور فــي مقدمة ســؤالــه :إن "وزيــر
الـصـحــة أص ــدر التعميم رق ــم  10لسنة 2021م،
الـ ـخ ــاص ب ــاع ـت ـم ــاد ت ـس ـع ـيــرة ف ـح ــص  PCRفــي
م ـخ ـت ـبــرات ال ـق ـط ــاع األهـ ـل ــي ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
مطالبنا الـســابـقــة بتحمل الــدولــة قيمة إج ــراء
المسحات على المواطنين أصرت وزارة الصحة
على االستمرار في تحمل المواطن قيمة إجراء
ُ
المسحة رغم أنها ت َّقدم مجانية في دول مجاورة".
وتساءل" :لماذا تضع الوزارة العراقيل وتعقد
إجراءات سفر المواطنين وتجبرهم على الذهاب
إلجراء فحص  PCRعلى الرغم من إمكانية تسهيل
هــذه اإلج ــراءات ،أو على األقــل تقديم المسحات
الطبية بشكل مجاني للمواطنين ،ومن ضمن هذه
اإلجــراء ات إعفاء المطعمين من إجــراء المسحة
كما طالبنا من قبل؟".

وأضـ ـ ـ ــاف" :طــال ـع ـت ـنــا ب ـعــض األخـ ـب ــار بـمـنــع
أف ــراد وعــائــات كويتية مــن دخــول الـبــاد لعدم
دفـعـهــم مـبــالــغ إلج ــراء الـمـسـحــات ،إذا ك ــان هــذا
األمــر صحيحا يرجى تــزويــدي بعدد الـحــاالت،
وكيف تعاملت الوزارة معهم؟ ولماذا لم تتدخل
لتحديد تسعيرة  PCRمنذ بــدايــة األزم ــة ،ومن
المسؤول عن عــدم تحديد التسعيرة مما جعل
المواطن فريسة لهذه المكاتب وأسعارها ،طوال
هذه المدة من الوقت ،وكان يمكن ان تقدم له هذه
الخدمة مجانية".
وطــالــب بـتــزويــده بـعــدد الـمــراكــز وأسـمــائـهــا،
التي تم منحها ترخيص إجراء الفحص ،وعدد
الـمـسـحــات ال ـتــي أج ــراه ــا ك ــل مــركــز مـنــذ بــدايــة
األزمة وحتى اآلن ،متسائال :هل تقوم "الصحة"
بتحصيل رس ــوم معينة مــن هــذه الـمــراكــز على
عــدد المسحات التي تجريها؟ "يرجى تزويدي
باآللية التي يتم بها الترخيص للمراكز الطبية
إلجراء مسحة ."PCR

نقل وزراعة األعضاء واألنسجة
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ،وم ـ ـنـ ــع وم ـك ــاف ـح ــة
االتجار فيها ،والتي تم توقيعها
ف ــي ت ــون ــس ب ـت ــاري ــخ  4م ــارس
.2019
وقــالــت الـمــذكــرة اإليضاحية
ً
لــاتـفــافـيــة« ،إي ـم ــان ــا م ــن ال ــدول
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف بـ ـك ــرام ــة
اإلن ـس ــان ال ــذي كــرمــه ال ـلــه على
ً
سائر المخلوقات ،وإدراكا منها
ألهـمـيــة وض ــع اتـفــاقـيــة عربية
لتنظيم نـقــل وزراعـ ــة األعـضــاء
واألنـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــة الـ ـبـ ـش ــري ــة وم ـن ــع
وم ـكــاف ـحــة االتـ ـج ــار ف ـي ـهــا ،لما

دعا النائب بدر الحميدي
ال ــى إع ــادة هـيـكـلــة الـحـكــومــة
ب ــاالس ـت ـع ــان ــة بـ ــدمـ ــاء شــابــة
ت ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــق ب ـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــوح الـ ـ ــوطـ ـ ــن
والمواطن.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدي ف ــي
ت ـ ـصـ ــر يـ ــح " :م ـ ـ ــا زال ر ئـ ـي ــس
الوزراء مستمرا في محاربة
ً
الشباب مكابرا باالستعانة
بـ ـم ــن ا نـ ـتـ ـه ــى ع ـم ـل ــه ودوره
ً
سابقا" ،موضحا أن "التغيير
يـ ـك ــون ب ــاالس ـت ـع ــان ــة ب ــدم ــاء
جديدة تليق بطموح الوطن
والمواطن".
وشدد على ضرورة "إعادة
ه ـي ـك ـلــة ال ـح ـكــومــة م ــن خــال
فــريــق ح ـكــومــي م ــن الـشـبــاب
من ذوي الخبرة والكفاء ة له
ا ل ـقــدرة عـلــى معالجة جميع
االمور".

وجـ ــه ال ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري س ـ ــؤاال إلـ ــى وزيـ ــرة
األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،رنــا ال ـفــارس ،نصه الـتــالــي :مــا المعوقات الفنية
والمالية الـتــي تـحــول دون تنفيذ طــريــق المقوع الــذي يسهل
الوصول إلى المدن الجنوبية؟ ،وما الجهات المعترضة على
إنشاء الطريق وأسبابها؟ وما اإلجراءات التي قامت بها الوزارة
إلنهاء مشكلة تجمع األمطار والصرف الصحي لمدينة صباح
األحمد وما تسببه من كوارث صحية وبيئية؟

أكـ ــد ال ـن ــائ ــب د .عـبــدالـلــه
ال ـط ــري ـج ــي ح ـص ــول ــه عـلــى
معلومات تفيد باستمرار
ال ـع ـبــث ف ــي إدارات ش ــؤون
اإلقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـع ــان ــي
اخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي بـ ـع ــض
أق ـ ـ ـسـ ـ ــام ـ ـ ـهـ ـ ــا ،واسـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ــال
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض مـ ـ ــن الـ ـقـ ـي ــاديـ ـي ــن
والموظفين فيها لمناصبهم
ف ــي الـتـنـفـيــع وال ـك ـســب غير
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ،مـ ـ ـش ـ ــددا ع ـلــى
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة اض ـ ـط ـ ــاع وزي ـ ــر
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ث ــام ــر
العلي بمسؤولياته لضبط
األوضاع داخل هذه اإلدارات.
ً
ووج ــه الـطــريـجــي س ــؤاال
إلى وزير الداخلية قال فيه:
ه ــل رص ــد ج ـهــاز الـمـبــاحــث
ال ـج ـن ــائ ـي ــة إص ـ ـ ــدار س ـمــات
دخول البالد بأعداد كبيرة
مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــاة مـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــروط
وا ل ـ ـ ـضـ ـ ــوا بـ ـ ــط فـ ـ ــي ّ
أي مــن
إدارات شـ ــؤون اإلق ــام ــة في
المحافظات؟ ومــا مضمون
م ـ ـ ــا تـ ـ ــوصـ ـ ــل ال ـ ـ ـيـ ـ ــه جـ ـه ــاز
المباحث الجنائية؟

الديحاني :نتابع
زيادة مكافأة الطلبة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــرز
ً
الــدي ـحــانــي :دع ـمــا للطلبة
الجامعيين وفي المعاهد
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة ن ـ ـتـ ــابـ ــع مــع
اللجنة التعليمية اقتراحا
ب ــرغـ ـب ــة بـ ـ ــزيـ ـ ــادة مـ ـك ــاف ــأة
ال ـط ـل ـب ــة الـ ـ ــى  300ديـ ـن ــار
شهريا بدال من  200دينار،
ل ـمــا ف ـيــه مـصـلـحــة الطلبة
لـمــواجـهــة غ ــاء المعيشة
واس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات
الدراسية.

المناور يسأل عن الجرعة
الثانية من أكسفورد

وجه النائب أسامة املناور
حزمة اسئلة الى وزير
الصحة الشيخ د .باسل
الصباح بخصوص وكيل
اللقاح لفيروس كورونا،
وصحة قيام الوزارة
بتسلم لقاح استرازينيكا
"اكسفورد" في شهر مايو
ومنحه ألشخاص دون
منتظري الجرعة الثانية،
واالسباب التي أدت الى
تأخير توريد وحصول
املواطنني على الجرعة
الثانية منه.

مطيع إللغاء قرار منع السفر
لغير المطعمين عن الجميع

الحميدي إلعادة هيكلة
الحكومة بدماء شابة

الكندري يسأل عن طريق «المقوع»

الطريجي :كسب غير
مشروع بـ «اإلقامة»

لهذا الموضوع من خطورة إذا
أسيء استعماله أو إذا خرج عن
األه ــداف الـتــي وجــد مــن أجلها
فقد تم توقيع االتفاقية العربية
لتنظيم نـقــل وزراعـ ــة األعـضــاء
واألن ـ ـس ـ ـجـ ــة الـ ـبـ ـش ــري ــة ،وم ـن ــع
االتجار بها ،وذلك على هامش
االج ـت ـم ــاع ال ـم ـش ـتــرك لمجلس
وزراء الـعــدل والداخلية العرب
المنعقد في  4مارس  2019بمقر
األمانة العربية لمجلس وزراء
الداخلية في تونس وتقع هذه
االتفاقية في ستين مادة موزعة
على ثمانية فصول.

سلة برلمانية

بدر الحميدي

طالب النائب د .أحمد بن
مطيع سمو رئيس مجلس
الوزراء بضرورة إصدار
قرار عاجل بإلغاء قرار منع
السفر لغير املطعمني عن
جميع املسافرين بالخارج.
ودعا مطيع في تصريح
له الى "استثناء طلبتنا
الدارسني من تكاليف
فحص  ،"PCRمضيفا أن
"أبناء نا الطلبة يستحقون
منا كل الدعم والتشجيع
وتذليل العقبات أمامهم
ليعودوا لخدمة وطنهم
بشتى املجاالت العملية".

٥
اجتماع تنسيقي بالعاصمة ناقش البنى التحتية ومعالجة الصرف الصحي
ةديرجلا

•
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محليات

الخالد :تسريع تسليم البلدية سوق الصفافير إلى «الصناعة» للبدء بتطويره
تسليم مخطط
«نقعة الشمالن»
لـ «الموانئ»
لمعالجة مشكالتها

مشاركة ممثلين
عن «األشغال»
و«البلدية»
و«اإلطفاء»
و«الزراعة»
و«الصناعة»
و«البيئة»

شـ ـ ــدد مـ ـح ــاف ــظ ال ـع ــاص ـم ــة
الـ ـشـ ـي ــخ طـ ـ ــال الـ ـخ ــال ــد عـلــى
ضرورة قيام الجهات المعنية
بـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة
وم ـعــال ـجــة م ـش ـكــات ال ـصــرف
ال ـص ـحــي وم ـج ــاري ــر األم ـط ــار
َ
ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة م ـ ــع ت ـ َـب ـ ِـن ــى
األفـكــار الحديثة فــي معالجة
م ـيــاه ال ـص ــرف ال ـص ـحــي ،كما
هو متبع في الــدول المتقدمة
وبـ ـع ــض دول ال ـ ـجـ ــوار وذل ــك
ل ـمــواك ـبــة الـ ــزيـ ــادة الـسـكــانـيــة
وح ـ ـمـ ــايـ ــة ل ـل ـب ـي ـئ ــة ال ـب ـح ــري ــة
والـثــروة السمكية فــي البالد،
ً
مطالبا بسرعة تسليم وزارة
الدولة لشؤون البلدية لموقع
س ــوق الـصـفــافـيــر ف ــي منطقة
شرق الصناعية للهيئة العامة
للصناعة ليتسنى ا لـبــدء في
مـ ـش ــروع ت ـط ــوي ــره واالل ـ ـتـ ــزام
بالمواعيد الـمـحــددة فــي هذا
الشأن إلدراك اإلنجاز وتحقيق
ال ـم ـصــداق ـيــة فـيـمــا وع ـ ــدت به
المحافظة.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش
االجتماع التنسيقي السابع

الـ ـ ــذي ُعـ ـق ــد فـ ــي م ـق ــر دي ـ ــوان
عـ ـ ــام الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ،ب ـح ـض ــور
مــد يــر إدارة و قــا يــة محافظة
ال ـع ــاص ـم ــة ف ــي قـ ــوة اإلط ـف ــاء
العام العميد را ئــد العتيقي،
والمدير العام للهيئة العامة
لـلـصـنــاعــة ع ـبــدال ـكــريــم تـقــي،
ونائب المدير العام للبلدية
لـ ـقـ ـط ــاع ش ـ ـ ــؤون م ـحــاف ـظ ـتــي
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــراء
ال ـم ـه ـنــدس ف ـي ـصــل الـجـمـعــة،
ونائب المدير العام للشؤون
ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـب ـي ـئ ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور ع ـب ــدال ـل ــه
الزيدان ،باإلضافة إلى مدير
إدارة التنفيذ والصيانة في
قطاع الزراعة التجميلية في
الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة الـ ـسـ ـمـ ـكـ ـي ــة غ ــان ــم
السند ،ومدير إدارة صيانة
طـ ـ ـ ــرق وشـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــات م ـح ــاف ـظ ــة
العاصمة في وزارة األشغال
العامة عايد العازمي.
ودعـ ـ ــا ال ـخ ــال ــد إل ـ ــى ســرعــة
تسليم وزارة الــدولــة لشؤون
الـ ـبـ ـل ــدي ــة لـ ـلـ ـم ــواق ــع ال ـب ــدي ـل ــة
المخصصة لمحالت منطقة

«قانونية البلدي» توافق على تعديل
الئحة مظالت السيارات

شرق الصناعية للهيئة العامة
ً
ل ـل ـص ـنــاعــة ،م ــؤك ــدا "ال ـحــاجــة
الماسة لقانون ينظم أوضاع
العقارات القديمة والمتهالكة
بما يلزم مالكها بتجميلها أو
ً
هدمها تبعا للحالة الواقعية
للعقار".
وجدد طلبه بضرورة إتاحة
الفرصة الكاملة وتذليل كافة
العقبات أم ــام جـهــود القطاع
الخاص التطوعية للمساهمة
في عمليات تجميل وتخضير
م ــواق ــع وم ـنــاطــق الـمـحــافـظــة،
مـ ـش ــددا ع ـلــى "ض ـ ـ ــرورة جمع
ك ـ ــاف ـ ــة األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف وال ـ ـج ـ ـهـ ــات
المعنية بمشاريع التخضير
والـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل واالت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـلــى
صيغة مشتركة تحافظ على
ع ـم ـل ـيــات ال ـص ـي ــان ــة ال ــدوري ــة
للمواقع ذات الصلة ،وتتخطى
كــافــة الـ َصـعــوبــات والـمـشــاكــل
ال ـ ُـم ـ َـع ـ ِّـوق ــة لـعـمـلـيــات اإلن ـج ــاز
الفعلية وذلك ضمن القوانين
واللوائح المعمول بها".
كـ ـم ــا ش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
ســرعــة تـسـلـيــم وزارة الــدولــة
لشؤون البلدية (إدارة التنظيم)

جانب من المشاركين في االجتماع التنسيقي
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـطـ ــط الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـخـ ــاص
بــا ل ـحــدود التفصيلية لنقعة
الـشـمــان الـبـحــريــة لمؤسسة
الـ ـم ــوان ــئ ل ـي ـت ـس ـنــى مـعــالـجــة
م ـش ــاك ــل ال ـن ـق ـع ــة وال ـ ـبـ ــدء فــي
ً
عملية تطويرها ،مشيرا إلى
ضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـع ــاج ــل
والـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ب ـي ــن ال ـجــان ـب ـيــن

 9أعضاء في «البلدي» يقترحون تخصيص
توسعة جديدة لـ«جنوب سعد العبدالله»
•

محمد جاسم

ً
قـ ـ ــدم  9أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي م ـق ـت ــرح ــا
بتخصيص الـتــوسـعــة الـشــرقـيــة لـمــوقــع جـنــوب سعد
العبدالله اإلسكاني.
وأوض ــح كــل مــن حمود العنزي ،وعبدالله الــرومــي،
وع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـع ـجــل ،وف ـه ـيــد الـ ـم ــوي ــزري ،ومـحـمــد
الرقيب ،ود .علي بن ساير ،وحمد المدلج ،وعبدالوهاب
بورسلي ،وحمدي نصار في المقترح أن موقع التوسعة
يعتبر أكبر موقع إسكاني قريب من النطاق الحضري،

•

وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي ع ـل ــى ت ـع ــدي ــل الئـ ـح ــة مـ ـظ ــات م ــواق ــف
ال ـس ـي ــارات ،ف ــي وق ــت حـفـظــت الـ ـس ــؤال المتعلق
بتدوير نفايات المصانع في منطقة رجم خشمان.
وأجلت اللجنة برئاسة عبدالعزيز المعجل ،في
اجتماعها أمس ،االقتراح المتعلق بشأن التعديل
على العربات المتنقلة ،كما أجلت طلب األعضاء
ب ـشــأن تـكـلـيـفـهــا تـقـصــي ال ـح ـقــائــق ح ــول تنفيذ
قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمواقع جنوب
سعد العبدالله.

مع قرب التاريخ النهائي إلزالة عوائق موقع الدواجن،
وموقع تقطيع المعادن نتيجة لجهود المجلس البلدي
خالل الفترة الماضية ،لبدء إزالة العوائق بشكل فعلي.
وأض ـ ـ ــاف األع ـ ـضـ ــاء أن "جـ ـن ــوب س ـع ــد ال ـع ـبــدال ـلــه"
اإلسكاني ،الذي تم تخصيصه بقرار المجلس البلدي
بمساحة  59.4كم ،ثم تم إقرار التوسعة الغربية بقرار
آ خــر مــن المجلس ا لـبـلــدي لتبلغ المساحة اإلجمالي
 64.5كم ،موضحين أن الدراسة أقرت التوسعة الغربية
مع تأجيل النظر في التوسعة الشرقية ،ألخذ موافقة
شركة نفط الكويت ،التي ردت في كتابها أنه ال مانع

لديها من الموافقة على التوسعة المقترحة في الجزء
الغربي من المنطقة.
أما فيما يتعلق بالتوسعة المقترحة بالجزء الشرقي
فــإن التوسعة المطلوبة تقع على تركيب جيولوجي
مهم متصل بحقل ظريف النفطي ،وجار تقييم وجود
االحتماالت الهيدروكربونية ،وتأجيل التنازل عنها في
ذلك الوقت ،ومــرور نحو  4سنوات كافية لشركة نفط
الكويت للقيام بالدراسات المطلوبة للتنازل عن األرض
المخصصة للتوسعة الشرقية.

كمال يسأل عن مناطق سكنية قيد الدراسة البغلي تستفسر عن نقل تراخيص
أسواق الطيور إلى «الزراعة»

جانب من اجتماع «قانونية البلدي»
محمد جاسم

ل ـ ـت ـ ـسـ ــريـ ــع وتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
المستندية لتحقيق اإلنجاز
على أرض الواقع.
وخـ ـت ــم الـ ـخ ــال ــد ت ـصــري ـحــه
ً
داع ـي ــا ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة الــى
تــوجـيــه الـمــزيــد مــن االهـتـمــام
للمنطقة الحرة بما ستحظى
به من نشاط كمنطقة تجارية

تحظى بمستقبل واعد ،مشددا
على ضرورة توجيه االهتمام
ال ـ ــازم بــالــواج ـهــات الـبـحــريــة
وج ـم ـي ــع ش ــواط ــئ وس ــواح ــل
الـمـحــافـظــة م ــن ق ـبــل الـجـهــات
ال ـم ـع ـن ـيــة وذلـ ـ ــك بــاع ـت ـبــارهــا
وجهة سياحية مهمة.

صيغة قانونية
لتجميل المحافظة
بما يضمن الصيانة
الدورية وتخطي
العقبات

كما قامت اللجنة بتأجيل عدد من المواضيع،
أبرزها مشروع الالئحة الداخلية لتنظيم أعمال
"ال ـب ـلــدي" لـقــانــون الـبـلــديــة رق ــم  33لسنة ،2016
ومشروع القرار الــوزاري بشأن المحالت العامة
والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ،ومشروع
ميزانية بلدية الكويت وال ئـحــة النظافة العامة
ونـقــل النفايات ومـشــروع الـقــرار ال ــوزاري بشأن
الئحة األسواق العامة ،وطلب وزارة الصحة إعادة
تخصيص األراضي الحكومية التي قد خصصت
مسبقا لها لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها
أو إلغاء تخصيصها ،إلــى جانب الطلب المقدم
بشأن تعديل الئحة خيام األفراح.

وج ــه عـضــو الـمـجـلــس الـبـلــدي
ً
د .حسن كمال ســؤاال إلــى رئاسة
المجلس بشأن المدن اإلسكانية،
ال ـت ــي م ــازال ــت ق ـيــد الـ ــدراسـ ــة في
بلدية الكويت.
وذك ـ ـ ــر ك ـ ـمـ ــال ،فـ ــي س ـ ــؤال ـ ــه ،أن
القضية اإلسـكــانـيــة مــن القضايا
المهمة لألسر الكويتية المسجلة
على قائمة االنتظار في المؤسسة
ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة ال ـس ـك ـن ـيــة ،وقــد
ت ـ ــم ت ـس ـل ـي ــم الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــدي ــد
م ــن الـ ـم ــواق ــع ل ـل ـم ـنــاطــق والـ ـم ــدن
اإلسكانية ،خالل السنوات السابقة.

وتساء ل عن المناطق والمدن
اإلس ـكــان ـيــة ت ـحــت ال ــدراس ــة في
ً
بـلــديــة ال ـكــويــت حــال ـيــا مــع ذكــر
الـ ـم ــوق ــع والـ ـمـ ـس ــاح ــة ،وم ـ ــا إن
كانت هناك درا ســات في بلدية
الـ ـك ــوي ــت لـ ـم ــواق ــع م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
ذات اسـتـعـمــال سـكـنــي ،خــاصــة
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص أو أم ــاك
ً
خـ ــاصـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن ت ــوض ـي ــح
ا لـمــدن اإل سـكــا نـيــة المستقبلية
المذكورة في المخطط الهيكلي
الرابع للدولة.

ق ـ ّـدم ــت ع ـضــوة الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ،مها
ً
ال ـب ـغ ـل ــي ،س ـ ـ ــؤاال بـ ـش ــأن ن ـق ــل ال ـتــرخ ـيــص
واإلشـ ــراف والــرقــابــة على أس ــواق الطيور
والدواجن والحيوانات الحية إلى الهيئة
العامة للزراعة والثروة السمكية.
وذكـ ــرت الـبـغـلــي ،ف ــي ســؤال ـهــا الـمـ ّ
ـوجــه
لـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ،أن ك ـث ــرة
ال ـت ـج ــاوزات ال ـتــي شـهــدهــا س ــوق الـطـيــور
وال ـح ـيــوان ــات األل ـي ـفــة وال ـم ـمــارســات غير
المسؤولة بالتعامل مع الحيوانات الحية،
جعلت قرار نقل اإلشراف والرقابة على هذا

المرفق إلــى جهة اختصاص وخبرة مثل
هيئة الزراعة ،قرارا موفقا.
وسـ ــألـ ــت ال ـب ـغ ـل ــي ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت عــن
اآللـيــة المقترحة مــن البلدية لتنفيذ قــرار
النقل حسب المادة  48من قانون البلدية
 ،2016وا لـمــدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ
ال ـقــرار ،فضال عــن اإلجـ ــراء ات المتبعة من
البلدية بالتعامل مــع مخالفين القانون
والترخيص خالل هذه الفترة ولحين نقل
إدارة المرفق إ لــى الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية.

اعتصام «اإلرادة» دعا لنصرة الفلسطينيين ودعم صمودهم

ً
ٍّ
تبن نيابي لمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ...ومطالبة بتحرك عربي انتصارا لفلسطين
•

محمد الشرهان

ً
نفذ مئات المواطنين والمقيمين اعتصاما ،بعد
ً
ظهر أمس ،في ساحة اإلرادة دعما للفلسطينيين
في مواجهة ما يتعرضون له على يد االحتالل
اإلسرائيلي.
وفـيـمــا فــرضــت وزارة الــداخـلـيــة إج ـ ــراءات على
مداخل الساحة وأغلقت الطرقات المؤدية إليها ،فقد
ً
سمحت للمشاركين بالتوجه سيرا على األقدام إلى
الساحة ،حيث رفعت الشعارات المؤيدة لفلسطين
والمنددة بالمجازر اإلسرائيلية ،كما ألقيت كلمات
ً
لعدد من النواب والمنظمين دعما لفلسطين.
وأعـ ـ ـل ـ ــن نـ ـ ـ ــواب م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـش ــارك ــون
بــاالع ـت ـصــام ،وه ــم ع ــدن ــان عـبــدالـصـمــد ،وحـســن
جوهر ،وأسامة الشاهين ،وحمد المطر ،وأحمد
الحمد ،عن تبني نواب المجلس مشروع قانون
تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ،كما أعلنوا
مـطــالـبـتـهــم مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء بـ ـض ــرورة الـسـمــاح
بإقامة المهرجانات الخطابية المتضامنة مع
القضية الفلسطينية ،وضرورة مناصرة الشعب
الفلسطيني الـصــامــد بــالــداخــل ودع ـمــه بـكــل ما
يحتاج ،حتى يــواصــل صـمــوده فــي وجــه الكيان
الصهيوني الغاصب.

ً
رفضا للتطبيع
معتصمات

من جانبهم ،أجمع عدد كبير من المعتصمين
ً
على ضرورة أن يكون هناك تحرك عالمي عموما
ً
وع ــرب ــي وإس ــام ــي خ ـص ــوص ــا ل ـن ـصــرة الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ب ــاألف ـع ــال ال بـ ــاألقـ ــوال ،مـطــالـبـيــن
الحكومات العربية واإلسالمية بضرورة نجدة
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي إلك ـم ــال ط ــري ــق الـمـقــاومــة
واسترجاع حقوقه المغتصبة.
ً
وطالب المعتصمون أيضا بضرورة اإلسراع
ف ــي ف ـت ــح الـ ـقـ ـن ــوات ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـت ـبــرع لـلـشـعــب
الفلسطيني ،والسماح بنقل المصابين للعالج في
المستشفيات العربية لتخفيف الضغط والمعاناة
التي تتعرض لها فلسطين.
وقال النائب حسن جوهر ،إن الوقفة التضامنية
وللفلسطينيين وأحــرار العالم نقول:
مستحقة،
ً ُ
"سوف نقر قانونا قدم بصفة االستعجال لتجريم
التطبيع بكافة أشكاله السياسية واالقتصادية
والثقافية مع الكيان الصهيوني".
واعتبر بعض المنظمين أن الكويتيين جربوا
م ــرارة االح ـت ــال ،مــؤكــديــن أن الـمــوقــف الكويتي
ً
لــن يتغير أب ــدا مــن القضية الفلسطينية ،وانهم
ً
ً
ً
س ـي ـب ـقــون م ــع فـلـسـطـيــن ق ـل ـب ــا وق ــالـ ـب ــا ال ـت ــزام ــا
بالتكليف الشرعي والفطرة اإلنسانية.

جانب من المعتصمين (تصوير عوض التعمري)

طفلة كويتية تنتصر لفلسطين

جانب من الالفتات المرفوعة
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«التربية» :تعديل بصمة المدارس لتتالءم مع اشتراطات «كورونا»
إثبات الحضور ببصمة الوجه والكف والعين
فهد الرمضان

اعتصام أولياء أمور
طلبة «الفحيحيل
ً
الوطنية» احتجاجا
على إغالقها
دون إيجاد بديل
ألبنائهم

مع بدء العد التنازلي واقتراب
موعد ع ــودة ال ــدوام فــي الـمــدارس
والذي تبقى عليه اقل من  4اشهر،
ت ـع ـمــل الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة فــي
وزارة التربية على التنسيق مع
ديــوان الخدمة المدنية والجهات
ال ــرق ــابـ ـي ــة ذات ال ـص ـل ــة لـتـعــديــل
شروط وضوابط مناقصة اجهزة
البصمة الخاصة بتسجيل حضور
وانصراف العاملين بالمدارس.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ع ـل ـمــت
«الجريدة» من مصادرها ان وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ت ـ ــدرس ت ـغ ـي ـيــر ش ــروط
ومواصفات مناقصة شراء وتركيب
وتشغيل وصـيــانــة اجـهــزة اثبات
ال ـح ـضــور واالن ـ ـصـ ــراف الـخــاصــة
بالعاملين بالمدارس من هيئات
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة واداريـ ـ ـ ـ ـ ــة واشـ ــراف ـ ـيـ ــة،
موضحة ان الوزارة تبحث ادخال
تعديالت على مواصفات االجهزة
بحيث يمكن اخذ بصمة الوجه او

بصمة الـكــف او العين .وأضــافــت
المصادر ان االجهزة االلكترونية
الخاصة باثبات الحضور تطورت
كثيرا خالل الفترة الماضية حيث
تـتــوفــر فــي ال ـســوق حــالـيــا اجـهــزة
تعمل مــن خــال ثــاث طــرق الخذ
البصمة مــن خــال بصمة الوجه
او الكف او العين في جهاز واحد
وهي جميعا دون تالمس مباشر
م ــع سـطــح ال ـج ـهــاز مـمــا يجعلها
مالئمة للظروف الراهنة مع وجود
جائحة كورونا ،الفتة الى ان هذه
االجـ ـه ــزة سـتـتـنــاســب م ــع جميع
الحاالت.
وك ـ ــان ـ ــت «ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة» ط ــرح ــت
مناقصة لتركيب اج ـهــزة بصمة
الثبات حضور وانصراف العاملين
بالمدارس قبل بدء جائحة كورونا
اال انـ ـه ــا أوق ـف ـت ـه ــا ب ـع ــد ان ـت ـشــار
الجائحة ،وذلــك بعد طلب ديــوان
الخدمة المدنية من جميع الجهات

السفير الهندي يبحث التعاون
التعليمي مع كلية الكويت التقنية

ً
السفير الهندي متوسطا أسرة الكلية
استضافت كلية الكويت التقنية سفير الهند
سيبي ج ــورج ،وسكرتير أول الثقافة والتعليم
بــالـسـفــارة الــدك ـتــور فـيـنــود جــاي ـكــواد ،وك ــان في
استقبالهما رئيس مجلس األمناء بكلية الكويت
التقنية مشاري بودي ،ونائبة الرئيس للشؤون
الطالبية والتسجيل نوره بودي ،ونائب الرئيس

للشؤون المالية واإلداريــة عبدالرحمن العجيل.
كـمــا ش ــارك فــي الـلـقــاء مــع السفير مجموعة من
أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس م ــن الـجــالـيــة الـهـنــديــة،
وتبادل الطرفان حديثا موسعا عن إمكانية عقد
اتـفــاقـيــات مـتـعــددة تـخــدم الـبـلــديــن فــي مـجــاالت
التعليم العالي واألبحاث والتدريب.

مركز تطوير التعليم بـ «التربية» يناقش
«كوفيد  19وتغيير طبيعة التدريس»
ُي ـن ـظــم م ــرك ــز ت ـطــويــر الـتـعـلـيــم بـكـلـيــة الـتــربـيــة
بجامعة الكويت فعالية «كوفيد  19 -يغير طبيعة
التعليم» خالل الفترة من  27 - 23الجاري ،برعاية
القائمة بأعمال كلية التربية د .فوزية هادي ،وذلك
تماشيا مــع مــا يمر بــه الـعــالــم أجـمــع وخصوصا
فــي المجال الـتــربــوي مــن تــأثـيــرات سلبية نتيجة
للجائحة.
وذكــر المركز في بيان صحافي انــه خــال هذه
الفعالية يسعى إلى توفير أفضل الخبرات المحلية
والعالمية لتحليل الواقع التربوي في دولة الكويت

خالل الجائحة ،وتقديم دورات ومحاضرات علمية
متخصصة لالنطالق نحو مرحلة جديدة للتعامل
مع األوضاع لما بعد جائحة كوفيد.19 -
وتابع المركز :تتضمن الفعالية مجموعة من
المحاضرات العلمية والحلقات النقاشية والبرامج
التدريبية ،وذلــك بالتعاون مــع جامعات ومراكز
عالمية منها جامعة هلسنكي الفنلدنية وجامعة
فرجينيا تك األميركية وجامعة لندن ،باإلضافة
إل ــى كــوكـبــة مـتـمـيــزة م ــن ال ـخ ـبــراء الـمـحـلـيـيــن من
جامعة الكويت.

ايقاف العمل بأجهزة البصمة لمنع
انتقال العدوى واقتصار آلية اثبات
الحضور على كشوف التوقيع.
فــي مـجــال آخ ــر ،وبينما ينهي
ط ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
دراستهم عبر التعليم
والخاصة
ّ
عن ُبعد الـيــوم ،تفقد وكيل وزارة
التربية المساعد للتعليم العام،
أسامة السلطان ،عددا من المدارس،
أمس ،الستطالع تجهيزات اللجان
فيها الختبارات الشهادة الثانوية،
ومنها ثانوية صالح الشهاب ،التي
قــام فــريــق الصحة بالتأكيد على
توفير االستعدادات واالشتراطات
الصحية كافة فيها.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ،ن ـف ــذ ع ــدد
م ــن أول ـ ـيـ ــاء أمـ ـ ــور ط ـل ـبــة م ــدرس ــة
الفحيحيل الوطنية صباح أمس
ً
اع ـت ـصــامــا امـ ــام مـبـنــى ال ـمــدرســة
احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى إغ ــاقـ ـه ــا دون
إيـ ـج ــاد ب ــدي ــل الس ـت ـك ـمــال تعليم

جانب من االعتصام
ابـنــائـهــم الـطـلـبــة ،م ـشــدديــن على
ضــرورة ايصال رسالة مهمة الى
قـيــاديــي «الـتــربـيــة» لـلــوقــوف على
هذه المشكلة ،والعمل بشكل جدي
لحلها في اقرب وقت قبل بدء العام
الدراسي .2022/2021
وطالب أولياء االمور «التربية»

ب ـض ــرورة الـتـفــاعــل م ــع قضيتهم
بـشـكــل ف ـعــال وج ــدي للعمل على
إيجاد الحلول التي تنهي االزمــة
وتـ ـح ــدد م ـص ـيــر تـعـلـيــم الـطـلـبــة،
موضحين ان هــذه المدرسة تعد
االه ـل ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ــوحـ ـي ــدة فــي
المنطقة العاشرة التي تحتضن

اب ـ ـنـ ــاء ال ـط ـل ـب ــة مـ ــن ذوي ال ــدخ ــل
الـمـتــوســط وال ـم ـح ــدود ،مشيرين
الى ان هناك أسرا غير قادرة على
تحمل التكلفة العالية جــراء دفع
الرسوم الدراسية البنائهم.
وكـ ــانـ ــت «ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة» أص ـ ــدرت
ق ــرارا بــإغــاق مــدرســة الفحيحيل

الوطنية التابعة لمؤسسة النوري
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة والـ ـت ــي ت ـض ــم 2500
طالبة و 1500طالب يدرسون في
مختلف المراحل التعليمية وذلك
بعد صدور تقرير يفيد بأن المبنى
متهالك وآيل للسقوط.

أكاديمي من « »GUSTينشر دراسة عن «العقد الفريد»
نـشــر األس ـتــاذ الـمـســاعــد فــي اللغة
العربية والدراسات اإلسالمية بجامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
د .صالح الدين أرقه دان دراسة سلطت
الـ ـض ــوء ع ـل ــى كـ ـت ــاب ال ـع ـق ــد ال ـف ــري ــد،
وأهميته في التراث واللغة العربية.
وذكرت الجامعة ،في بيان أمس ،أن
هذه الدراسة تأتي كجزء من مشروع
تـيـسـيــر ال ـت ــراث ال ــذي تــدعـمــه الهيئة
ال ـم ـصــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـك ـتــاب ،الـتــابـعــة
لـ ــوزارة الـثـقــافــة ه ـنــاك ،بـهــدف إحـيــاء
اللغة العربية وكتب التراث المتميزة،
مبينة أن وزارة الثقافة المصرية تعمل
على توظيف الباحثين والكتاب الذين
يمكنهم التعامل مع كتب التراث ونقل
جوهر محتواها إلى األجيال الحالية

والمستقبلية دون أي تغيير في لغة
المؤلفين أو األفكار الرئيسية ،وتكمن
أهمية المشروع في إتاحة كتب التراث
الـعــربــي لـلـقــارئ المعاصر ،مــن خالل
ت ــوزي ــع مــاي ـيــن ال ـن ـســخ داخـ ــل مصر
وخارجها.

كتاب مميز
م ــن ج ــان ـب ــه ،أعـ ـ ــرب أرقـ ـ ــه دان عــن
سعادته بتقديم هذه الدراسة لتساهم
ف ــي رفـ ــد ال ـم ـك ـت ـبــة ال ـعــرب ـيــة بــإطــالــة
بحثية جديدة على كتاب مميز ،الفتا
إلى أن «العقد الفريد» يمثل موسوعة
مـعــرفـيــة عــربـيــة وإســام ـيــة يـمـكــن أن
تـ ـك ــون م ــرج ـع ــا ل ـك ــل ب ــاح ــث وط ــال ــب

فــي الماضي والـحــاضــر والمستقبل.
وأفــاد بــأن كتاب العقد الفريد يعتبر
مــن المؤلفات المميزة بشكل خاص
م ـق ــارن ــة ب ـك ـتــب ال ـ ـتـ ــراث األخـ ـ ـ ــرى ،إذ
هـ ــدف ك ــات ـب ــه ،ال ـم ــؤل ــف ابـ ــن ع ـبــدربــه
األندلسي ،إلى ترسيخ اللغة العربية
ف ــي األن ــدل ــس خ ــال ال ـقــرن ـيــن الـثــالــث
وال ــراب ــع الـهـجــريـيــن ،وربـ ــط األج ـيــال
الـعــربـيــة ال ـم ــول ــودة ف ــي أق ـصــى غــرب
أوروبا بتراثهم الشرقي.
وأش ــار إلــى أن الـكـتــاب أخــذ صيتا
كبيرا من تسميته التي خلدته وميزته
بين كتب التراث ،إذ شبه المؤلف كتابه
بـحـبــات ال ـلــؤلــؤ ال ـتــي تــزيــن ال ـق ــادة،
والتي قصد بها فصول كتابه واألمثال
والقيم العربية واإلسالمية.

خريجة «األميركية» الطباع تفوز بجائزة ورقة الطالب
ح ـص ـلــت خــري ـجــة ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة في
الكويت من دفعة  2020رافيا الطباع ،على جائزة
أحسن ورقة بحث بين أكثر من  300ورقة مؤهلة
ببرنامج الكويت Science Po Student Paper
( Awardجــائــزة ورقــة الطالب) نظرا لجودتها
المتميزة.
وأشــادت اللجنة المشتركة للبرنامج بورقة
رافيا ،وهــي بعنوان «إرث األوقــاف في التعليم
العالي ...حالة جامعة القرويين وكلية ميرتون
بــأكـسـفــورد» ،إذ تناقش ورقـتـهــا تأثير الوقف
 الــوقــف اإلس ــام ــي للممتلكات  -عـلــى جــودةالمؤسسات التعليمية ،وذلك من خالل المقارنة
والتعارض بين جامعة القرويين في المغرب
القائمة على الوقف وكلية ميرتون القائمة على
الوقف في إنكلترا.
ورشـ ـح ــت ورق ـ ــة ال ـب ـحــث لـلـخــريـجــة الـطـبــاع
والحاصلة على بكالوريوس إدارة األعمال في
االقتصاد من قبل أستاذ االقتصاد د .علي الجمل

بحكم طبيعتها النموذجية ،حيث إنها كانت
من أفضل األوراق المكتوبة في الدورة .وأشارت
راف ـي ــا ال ــى ان ـه ــا مـمـتـنــة ج ــدا إلت ــاح ــة الـفــرصــة
والحصول على هذه الجائزة المرموقة وأعرب
عــن امتنانها للجامعة األميركية فــي الكويت
ومشرفي د .الجمل لتوجيهه المستمر لي طوال
عملية البحث في هذا الموضوع».
وق ـ ــال ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة اإلدارة واالقـ ـتـ ـص ــاد في
الجامعة األميركية في الكويت ،د .رالف باليام،
«ان نظرة اإلسالم الشاملة للتنمية البشرية تؤكد
الــدور المركزي للتعليم والمعرفة» .وتحدث د.
الجمل عن موضوع ورقة البحث وأهمية تطبيق
مفهوم الوقف في القطاع األكاديمي ،مبينا أنه
«لتسخير إمكاناته فــي التعليم العالي بشكل
فعال ،ال ّ
بد من إعادة إدخال إدخال نظام الوقف
في مؤسسات التعليم العالي ،حتى يتمكن من
االضطالع بدوره األصلي كمنصة فعالة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية المستدامة».

«الداخلية» تضبط شخصين «بدون»
يديران حسابات وهمية تبث الشائعات
عثر بحوزتهما على  50شاشة عرض وحواسيب وذاكرات تخزين متنقلة
●

محمد الشرهان

أعـلـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة أم ــس ضبط
مقيمين ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة يــديــران
حسابات إلكترونية وهمية تعمل على
نشر الشائعات وضرب الوحدة الوطنية.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ــن إدارة
العالقات العامة واإلعــام ،تمكنت إدارة
مكافحة الـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة ،التابعة
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــائـ ــي ،مـ ـ ــن ض ـبــط
مقيمين ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة يــديــران

حسابات إلكترونية وهمية تعمد إلى بث
الشائعات وضرب الوحدة الوطنية ،فضال
عن التنمر على الشخصيات والمساس
بالكرامة.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن الـضـبـطـيــة الـتــي
جرت ضمن جهود المؤسسة األمنية في
مكافحة الجريمة بكل صــورهــا وضبط
مرتكبيها جاءت بعد رصد المتهمين من
الجهات األمنية المعنية واستصدار اإلذن
القانوني ،وتم العثور بحوزة المتهمين
على  50شاشة عرض وأجهزة حاسب آلي

وعدد كبير من ذاكرة التخزين المتنقلة،
وت ـم ــت إحــال ـت ـه ـمــا وال ـم ـض ـب ــوط ــات إلــى
جـهــات االخـتـصــاص التـخــاذ اإلجـ ــراءات
القانونية بحقهما.
فــي مجال آخــر ،دعــت وزارة الداخلية
أمس المواطنين والمقيمين إلى التقيد
ب ـمــا جـ ــاء ف ــي ق ـ ـ ــرارات مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
بضرورة مواصلة االلتزام باالشتراطات
الصحية ومـنــع التجمعات فــي األمــاكــن
العامة والخاصة ،لمنع انتشار فيروس
كورونا ،وحرصا على سالمة الجميع.

حريق محدود في أحد أبراج شرق
أ ع ـل ـن ــت إدارة ا ل ـع ــا ق ــات
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء
العام تمكن فرق اإلطفاء من
السيطرة على حريق محدود
نـشــب ص ـبــاح أم ــس فــي أحــد
األب ـ ــراج الـكــائـنــة فــي منطقة
شرق.
وأوضحت االدارة أن غرفة
العمليات وجهت فرق اإلطفاء
بعد تلقي الـبــاغ مــن مراكز
الـمــديـنــة والـهــالــي واإلن ـقــاذ
الفني ،الفتة إلى أنه تم إخالء
البرج كإجراء احترازي وتمت
السيطرة على الحريق الذي
ن ـش ــب ف ــي غ ــرف ــة ال ـم ـصــاعــد
بالطابق  26مــن دون وقــوع
إصابات.

آثار الحريق

زوايا ورؤى
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أسعار مواد البناء تحرق
جيب المواطن
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
مع عودة نشاط البناء والتشييد في المناطق السكنية الجديدة
إثر إصــدار رخص البناء في مدينة المطالع ومدينة جنوب سعد
العبدالله بدأ التالعب من بعض الشركات والموردين في أسعار
ً
مواد البناء استغالال لظروف جائحة كورونا وحاجة المواطنين
لتحقيق حلم حياتهم السكني.
خالل شهور قليلة ارتفعت أسعار المواد األساسية مثل الحديد
ً
واإلسمنت والخشب  40فــي المئة تقريبا عــن أسعارها فــي سنة
 2020هذا بخالف باقي المواد كاألصباغ والسيراميك ،وحتى المواد
الصغيرة الــازمــة ألعمال التشييد والبناء كالمسامير واألســاك
النحاسية وخالفه ،وكل هذه الزيادات تخنق المواطن وت ضايقه
ً
بشدة في إنجاز أعمال قسيمته ،خصوصا إذا أضفنا لها النقص في
العمالة وعدم تجهيز البنى التحتية في بعض المواقع.
ً
وزير التجارة األسبق خالد الروضان أسهم أثناء عمله مشكورا
بإيقاف تطبيق ضريبة اإلغراق الخليجية التي كانت ستؤدي إلى
رفع أسعار بعض مواد البناء بشكل فاحش ،واآلن ننتظر من وزارة
التجارة القيام بدورها في الرقابة على استقرار األسعار ومحاربة
التالعب بالسوق واالحتكار الخفي والزيادات المصطنعة من بعض
الشركات ،ومنافذ البيع والموردين الذين يستغلون هذه األوضاع
لتحقيق مكاسب رائدها الجشع ال تعامالت السوق الحر الطبيعية.
بعض اإلخوة النواب طالبوا هذا األسبوع بعقد جلسة برلمانية
خاصة لمناقشة معوقات المشاريع اإلسكانية في المطالع وجنوب
سعد العبدالله ومدينة صباح األحمد ،ونتمنى أن يكون بند أسعار
ً
مــواد البناء حــاضــرا لحماية مصالح المواطنين ودون اإلضــرار
بحقوق التاجر ،فالهدف هو ضمان قدرة المواطن على استكمال
ً
بناء قسيمته وفقا للدعم الحكومي بأنواعه ،والــذي قررته الدولة
ً
ً
أصال قياسا على التكلفة العامة للمشاريع المشابهة ،وحتى تنجح
ً
هذه الجلسة الخاصة أجد لزاما تذكير اإلخوة النواب باالستماع
ألصحاب قسائم البناء والمعنيين بهذه المشاريع والذين لهم لجان
تطوعية وحسابات فعالة في وسائل التواصل االجتماعي تعمل
لخدمة المواطنين في المشاريع اإلسكانية ،ولهم نشاط مشكور
وواض ــح فــي التوعية والسعي لتسهيل الـخــدمــات والـتــواصــل مع
مختلف جهات الدولة ومــن خــال أولئك المتطوعين المجتهدين
ً
يمكن للنواب تحديد األولويات التي ينتظرها المواطنون فعال في
هــذا المجال والتوافق مع الحكومة إليجاد الحلول الناجعة لها،
وحتى ال تتحطم أحالم المواطن بين سندان البيروقراطية الحكومية
ومطرقة ارتفاع األسعار.
والله الموفق.
إضاءة:
فقدت الكويت هذا األسبوع أحد أبنائها البررة وأبطال المقاومة
مفخخ السيارات أثناء الغزو العراقي سعد شــرار الختالن ،رحمه
الـلــه ،ال ــذي أره ــق جـنــود االحـتــال بأعماله الخطيرة ،ووق ــع تحت
األس ــر والـتـعــذيــب ،ومـثــل هــذه الشخصيات الــوطـنـيــة تستحق أن
ً
ً
تدرس بطوالتها في المناهج التعليمية تكريما لها ولتكون نبراسا
ً
لألجيال ومعلما للعطاء.

ةديرجلا
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ً
في الصميم :أموال الكويت تنهب سياسيا
ً
أموال الكويت تنهب سياسيا هذا ما
حـصــل وال ي ــزال يـحـصــل ،وه ــذه حقيقة
ال يمكن إنكارها ،فأموالها أهدرت على
تــوازنــات خــارجـيــة لــم تنفع الـكــويــت في
أغلبها ،عندما وقعت كارثة االحتالل ،ولم
تنفعها حتى فــي أيامنا هــذه ،فــا تــزال
أموال الكويت تهدر على من يعايرونها
بمشاركتهم الصورية في حرب التحرير.
أما النهب داخليا على شراء الوالء ات
ف ـ ـلـ ــم ي ـ ـتـ ــوقـ ــف م ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ال ـس ـن ـي ــن
حـتــى يــومـنــا هــذا ال ــذي تـكــاد فـيــه أمــوال
الـبـلــد تـنـضــب ،فالحكومة بــدال مــن بــذل
جـهــدهــا الس ـتــرداد األم ــوال الـتــي نهبها
سـ ـ ّـراق ال ـمــال ال ـع ــام ،وب ــدال مــن مـحــاربــة
الفساد المستشري بشكل سرطاني في
مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،وبـ ــدال م ــن الـتــركـيــز
على المشاريع التنموية المدرة ،ال تزال
تتصرف كما في السابق ،فتبذر األموال،
أو ما تبقى منها ،إلسكات نواب ّ
يدعون
الـمـعــارضــة الــوطـنـيــة ،أو إلرض ــاء نــواب
صوتوا لصالحها ليس من أ جــل سواد
عـيــونـهــا ،ول ـكــن مــن أج ــل تـحــويـلـهــم الــى
مليونيرية ،وتوزيع مكافآت مالية حقيقة
بــاهـظــة ج ــدا عـلــى أع ـمــال يـفـتــرض أنـهــا
تطوعية ،والعمل التطوعي الذي نعرفه
يكافأ بشهادات التقدير ونشر األسماء
ف ــي ل ــوح ــات ال ـش ــرف ال "ب ــالـ ـت ــرزز" أم ــام
الكاميرات ،بدعوى تطوعهم في الصفوف

األمامية ،و مــا أكثر من لم يكونوا حتى
في الصفوف الخلفية.
***
أح ـ ــد أوجـ ـ ــه ال ـن ـه ــب ه ــي دف ـ ــع روات ـ ــب
لموظفين يحملون الجنسية الكويتية
ب ـجــانــب جـنـسـيـتـهــم األص ـل ـي ــة ،ألس ـبــاب
سياسية بحتة ،ومنهم طلبة لم يولدوا
أصـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت ويـ ـحـ ـصـ ـل ــون ع ـلــى
معونات اجتماعية ،وهناك من يحصل
منهم على بدل إعاقة مزورة ،ويستفيدون
من الدعوم وهم خارج الكويت ،وبعضهم
حتى ال يعرف مناطق الكويت ،معرفتهم
مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي م ــواعـ ـي ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
والمنح الحكومية ،فهم أصال ال يعملون
إال صــور يــا و لــم ينفعوا الكويت بشيء،
ب ــل زاح ـ ـمـ ــوا س ـكــان ـهــا ال ـم ـق ـي ـم ـيــن فـيـهــا
على االستحواذ على القسائم السكنية
والصناعية والزراعية ،ما يصرف على
هؤالء مبالغ مهولة ،فهو نهب سياسي
حقيقي في وضح النهار بسبب تهاون
الحكومات المتعاقبة ،من الممكن توفير
مبالغه لو كان هناك جهاز رقابي حقيقي
ي ـت ــاب ــع وي ـق ـت ــص م ــن الـ ـم ــزوري ــن وم ـمــن
ساعدهم.
***
ا لــروا تــب ا لـمــر تـفـعــة تستهلك حــوا لــي

د .سلطان ماجد السالم
 12.5م ـل ـي ــار د ي ـ ـنـ ــار ،وا ل ـ ــد ع ـ ــوم بـشـتــى
أش ـكــال ـهــا كــال ـمــاء وال ـك ـهــربــاء وال ــوق ــود
والتموين تستهلك حوالي  4مليارات،
أي ح ــوا ل ــي  ،%71.6و ه ــو ن ـهــب و ه ــدر
حقيقي ل ـثــروات ا لـبـلــد يـمـكــن توفيرها
عن طريق التقنين ،وتحويل الدعوم ،إذا
كــان فعال لها حــا جــة ،ا لــى مبالغ نقدية
ترتفع وتنخفض حسب أسعار السوق
المحلية والعالمية ،وسترى الحكومة
أن هذا اإلجراء سيوفر مئات الماليين،
ب ــل أكـ ـث ــر ال س ـي ـمــا م ــا ي ـخ ــص ال ــوق ــود
والطاقة والماء.
أما الرواتب فال يمكن تبرير ارتفاعها
ً
إطالقا ،وخصوصا قطاع النفط ،ويمكن
إص ـ ـ ــاح وضـ ـعـ ـه ــا ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ال ـب ــدي ــل
َ
االسـتــراتـيـجــي ال ـمـ َـعــرقــل سـيــاسـيــا ،فال
هي مرتبطة باألداء ،وال بنوعية العمل
وال ب ــإ ت ـق ــا ن ــه واال لـ ـ ـت ـ ــزام بـ ــه ،فــا لـتـسـيــب
الوظيفي هو السائد ،والضبط والربط
ليس له مكان في عرف الدولة ،فالجميع
عندها سواسية بغض النظر عمن هو
المستحق ومن هو الذي يجب أن يعاقب
وحتى يفصل.
ن ـقــول اإلصـ ــاح واجـ ــب وط ـن ــي ،وفــي
اإل م ـكــان تحقيقه ب ــإدارة حــاز مــة نزيهة
حصيفة.

«موعظة» الصراع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي

ً
لست أنا فحسب ،بل كل إنسان شريف سواء كان عربيا
أم ال وبغض النظر عن انتمائه الجغرافي أو العرقي أو
د يـنــه أو أي شــيء آ خ ــر ،و مــا يحصل ا لـيــوم إل خــوا نـنــا في
فلسطين ا بـتــداء مــن تهجير وا ع ـتــداء ات على أ بـنــاء "حي
الشيخ جراح" األخيرة انتهاء بتداعيات بقية األحداث ليس
ً
إال عارا على كل مواطن وحكومة في العالم دون استثناء،
فالقضية أكبر من شخوص الناس ،ودم الضحايا يلطخ
يد كل شخص على هذه األرض اآلن.
أم ــا وض ــع الـعـصــي فــي دوال ـي ــب الـطــائـفـيــة واس ـت ـخــدام
انتماء بعض أقطاب المعارضة أو المقاومة وإلصاقها
بهذا البلد أو ذاك ،أو حزب إسالمي دون آخر ،فقد أصبحت
ً
"موضة قديمة" ويجب عدم االلتفات لها البتة خصوصا
أن مثل هذه الحيل باتت من حركات األلفية السابقة وهي
بــاألصــل خــارجــة مــن أب ــواق مــدفــوعــة األج ــر ضــد الـغــريــزة
اإل نـســا نـيــة أص ــا ،وإن صـحــت أي اتـهــامــات اآلن فــالــو قــت
ليس مناسبا وال الظروف كذلك ،ومثل هذا الكالم يكون
في وقت سالم وكل شبر فلسطيني من األرض يحكم من
أصحاب الحق ،والمضحك حين يقرأ المرء االتهامات التي
تكون بهذه الصورة ويتساء ل بينه وبين نفسه :أنتم ال
يعجبكم العجب يا (أبواق) وتعطون قراء كم ومتابعيكم
إيحاء بأن حركات المقاومة الفلسطينية قد رفضت الدعوم
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ــوح ــدة ،ون ـصــف ال ـع ــرب ب ــاألص ــل يـطــأطـئــون
رؤو س ـهــم لإلمبريالية ا لــرأ سـمــا لـيــة أ ص ــا! وللعلم وأ كــاد
أقول "للمرة األولى" أصبح اإلعالم حول العالم ،بما في ذلك
الغربي الرأسمالي المشجع لمجازر الصهاينة السابقة
في فلسطين ،متعاطفا الى أبعد الحدود مع القضية ،بل
ا لـمـظــا هــرات األلفية غــزت شــوارع العالم مــن سيدني إلى
بوسطن .لذلك أقول ببساطة شديدة إن األجواء العامة اآلن
يجب أن تجبر الرأي العام على دعم المقاومة الفلسطينية
ً
أي ــا كــانــت فــي وجــه الـصـهــايـنــة ،فــي ح ــراك أمـمــي مــن نــوع
جديد تجاه هذه القضية اإلنسانية قبل أن تكون قضية
حق ألصحاب األرض من الفلسطينيين.
كما يجب وضع موضوع مهم جدا في نصابه الصحيح،
وه ــو الـبـعــد كــل الـبـعــد عــن أخ ــذ ال ـش ـعــوب فــي جــريــرة أي
حكومة (مطبعة كانت أم ال) ،واالبتعاد عن خلط األوراق
ل ـمــواقــف ف ــردي ــة كــانــت أم ال ع ـلــى ح ـســاب ال ـحــق الـمـطـلــق
للفلسطينيين ،فـفــي ا لـنـهــا يــة و ج ــب ا ل ـقــول إن ه ـنــاك من
يصطاد فــي مثل هــذه المياه العكرة النتنة و مــن يتاجر
بالقضية على حساب دماء األبرياء ،وأقول للمتخاذلين
م ـم ــن يـ ــدعـ ــون إل ـ ــى الـ ـجـ ـل ــوس ع ـل ــى طـ ـ ـ ــاوالت "ال ـم ـط ــاع ــم
والسهرات" بحجة الحوار والسالم :ال سالم مع المغتصب
ألرضنا وأول مقدساتنا ومهد األديان كلها ،فعن أي سالم
تتحدثون مع من بغى واعتدى على األرض والعرض؟! دعم
المقاومة الفلسطينية واالبتعاد عن الشخصانية اآلن هو
األ صــل إ لــى أن يفهم البعض أن الحق سيعود ألصحابه
طال الزمان أم قصر ،من النهر الى البحر.
على الهامش:
هل تعلم منظمة الصحة العالمية التي تعتزم أن تفتتح
مـكـتـبــا ل ـهــا ف ــي ال ـكــويــت ب ــأن ال ـمــواط ـن ـيــن ق ــد ح ــرم ــوا من
الجرعة الثانية للقاح أوكسفورد؟! هل تعلم المنظمة بأن
وزارة الصحة قد تعاقدت مع وكيل لـ (أكسفورد) وتعاقدت
مباشرة مــع ( فــا يــزر)؟! أ قـتــرح على القياديين فــي ا لــوزارة
والـمـنـظـمــة عـقــد مـنــاظــرة أو ن ــدوة عـلـمـيــة بـيــن مـنــاصــري
تأخير ا لـجــر عــة ا لـثــا نـيــة ،و مــن يـقــول إن ذاك ا لـبــرو تــو كــول
يثبط المناعة ليقتنع الجمهور مــن بعد ا لـبـيــان األخير
ل ـل ــوزارة ال ــذي ي ــراه الـبـعــض مـلـيـئــا بــالـمـثــالــب وال ـث ـغــرات
كاألجبان السويسرية.

جيمس زغبي*
هناك دروس يتعين تعلمها من األحداث المأساوية التي مر بها
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لكل من له «عينان فلينظر ومن له أذنان
ً
سامعتان فليسمع» ،ودعنا نورد هنا بعضا منها ،فبعد التوقيع على
اتفاقات سالم مع عدد من الدول العربية ،شاع اعتقاد لدى كثيرين في
إسرائيل ولدى أنصارهم في الغرب بأن الصراع قد انتهى ،وليس األمر
ً
هكذا ،والواضح أن «مشكلة» إسرائيل كانت دوما رفض حقوق الشعب
الفلسطيني ،وربما افترضت إسرائيل أنه مع وجود اتفاقات السالم
ووقوف الواليات المتحدة إلى جانبها ،وشيوع حالة من الفوضى في
السياسة الفلسطينية ،قد أصبحت اآلن تتمتع بحرية فرض إرادتها،
ً
لكن إسرائيل فعلت هذا كثيرا في الماضي ،وقلل اإلسرائيليون من
قيمة عزيمة الشعب الفلسطيني.
ومع تفاوض كل من نتنياهو وخصومه مع األحزاب العربية داخل
ً
إسرائيل أمال في تشكيل حكومة ائتالفية ،اعتقد الخبراء اإلسرائيليون
أن المواطنين الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل «نضجوا» ولم يعودوا
يبالون بالشعب الفلسطيني أو لم يعودوا ينسبون أنفسهم له ،وليس
ً
األمر هكذا أيضا ،فاالحتجاجات التي أمسكت بتالبيب مدن إسرائيل
ً
ّ
ردا على عمليات اإلخالء المزمعة من حي الشيخ جراح ،في نطاق مدينة
القدس الشرقية ،وهجوم الشرطة على الحرم الشريف وقصف غزة ،كل
ً
هذا جعل من الواضح أن معظم الفلسطينيين يعتبرون أنفسهم جزءا
من شعب غير قابل لالنقسام.
وحين أص ــدرت منظمة «هيومن رايـتــس ووت ــش» تقريرها الــذي
اتهم إسرائيل بجرائم االضطهاد ضد الفلسطينيين ،أشار منتقدون
ليبراليون في الواليات المتحدة إلى أن التقرير بالغ في األمر ،وكان
يجب أال يتضمن سياسة إسرائيل فيما يتعلق بالمواطنين العرب
الفلسطينيين ،وليس األمر هكذا ،فما يجري في حي الشيخ ّ
جراح يعد
ً
ً
استهدافا عرقيا «ألسباب ديمغرافية» والفقر والبطالة التي يعانيها
الفلسطينيون نتيجة حـصــار مدينة ال ـقــدس والـسـلــوك التمييزي
للشرطة في القدس والمدن اإلسرائيلية وشعارات المتطرفين التي
تطالب بـ«الموت للعرب» ،كل هذا جعل من الواضح أن إسرائيل دولة
ُ
قومية تفضل جماعة على حساب جماعة أخرى هم «الفلسطينيون».
وسـعــت إدارة بــايــدن إل ــى تجنب الـتــدخــل الـمـبــاشــر فــي الـصــراع
اإلسرائيلي الفلسطيني ،وحاولت اإلدارة القيام بهذا بتصريحات
تعارض استيطان وضــم األراض ــي ،وعبرت عن إيمانها «باألهمية
المتساوية لحياة اإلسرائيليين والفلسطينيين» ،وفي الوقت نفسه
تعهدت «بــدعــم ال يتزعزع إلســرائـيــل» ورفـضــت تعليق المساعدات
األميركية كنوع من الرد على سلوك إسرائيل ،ولم تدرك اإلدارة األميركية
أن هذه تصريحات متعارضة ،وحين أعلنت إسرائيل إجالء السكان
وتوسع االستيطان في القدس وحولها ،اكتفت اإلدارة بالتعبير عن
«القلق العميق» ،ولــم تبال إسرائيل بهذه التصريحات ،ومــا دام أن
ُ
الواليات المتحدة ال تخضع إسرائيل للمساءلة عن تصرفاتها وال
ً
تصر على أن تدفع ثمنا لسوء تصرفاتها ،ستواصل إسرائيل تحركاتها
متمتعة بحصانة ولن تبالي بـ«المخاوف» األميركية.
ً
وأنصار إسرائيل يؤكدون أن هناك دعما من الحزبين لتصرفات
الدولة العبرية ،مشيرين إلى خطابات دعم من أغلبية أعضاء الكونغرس
كدليل ،وهــذا تفكير بالتمني ،وفي الوقت نفسه خطير ،صحيح أن
أنصار إسرائيل ما زالوا «يسيطرون على التلة لكنهم يخسرون األرض
حولها» ،خاصة وسط «الديمقراطيين» ،فهناك عشرات من األعضاء
«الديمقراطيين» في مجلسي الشيوخ والنواب انتقدوا بشدة التصرفات
اإلسرائيلية واالستجابة المترددة من إدارة بايدن ،وكثيرون يطالبون
بفرض شــروط على المساعدات األميركية إلسرائيل ،وهــذا يعكس
تغيرات كبيرة فــي توجهات الناخبين األميركيين تجاه إسرائيل
ً
وسياساتها .وهناك غالبية من «الديمقراطيين» يعارضون حاليا
المستوطنات اإلسرائيلية ويريدون أن تضغط الواليات المتحدة على
إسرائيل كي تغير من سياساتها ،ويؤيدون اشتراط تعليق المساعدات
األميركية إلسرائيل على أساس معاملتها للشعب الفلسطيني ،وهذا قد
يكون بسبب التغيرات في توجهات األميركيين السود والمتحدرين من
أميركا الالتينية والشباب والنساء المتعلمات وهي جماعات محورية
من الناخبين «الديمقراطيين» ،وإذا ظلت مؤسسة الحزب «الديمقراطي»
ً
ً
تتجاهل هذه التغيرات ،فانها تغامر سياسيا ،لقد أصبحنا ،إذا ،مرة
ً
أخرى ،في معمعة حرب ستزهق أرواحا كثيرة وتتسبب في معاناة
ً
عدد أكبر ،وفي النهاية لن تحسم شيئا ،وهناك دروس يتعين تعلمها
من هــذا الصراع لمن كــان له «عينان رائيتان فلينظر ومــن له أذنــان
سامعتان فليسمع».
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

القدس بوصلتي

باليثا أبيكون ومها الرباط وآخرون*

ما المطلوب للتغلب على الجائحة؟
نحث الجميع على القيام
بدورهم للمساعدة في
منع تفشي الوباء التالي
واالستعداد له وإدارته،
وفوق كل شيء ندعو قادة
اليوم إلى حشد التضامن
الالزم للعمل معا من أجل
المصلحة العامة ،وإن ما يقرر
القادة القيام به اآلن سيكون
له آثار على كل شخص
يعيش اليوم وغدا.

علينا ُمضاعفة
التعاون الدولي
لتطوير وتوزيع
اللقاحات
والتشخيصات
والعالجات الالزمة
لتحقيق التغطية
الصحية الشاملة

ب ـص ـف ـت ـنــا م ـب ـعــوث ـيــن خ ــاص ـي ــن ب ـش ــأن ف ـي ــروس
كوفيدُ 19معينين من المدير العام لمنظمة الصحة
الـعــالـمـيــة ،شـهــدنــا بـشـكــل ُم ـبــاشــر ش ــدة الـمـعــانــاة
ُ
التي تسببها الجائحة ،والسيما في المجتمعات
الفقيرة .لقد تفاقمت هــذه ا لـمــأ ســاة العميقة أ مــام
أعيننا وما زالت نهايتها غير وشيكة.
م ــن خـ ــال ت ـجــرب ـت ـنــا وح ـس ــب خ ـبــرت ـنــا ،تـتـمـثــل
األول ــوي ــة ال ـق ـصــوى ف ــي االس ـت ـجــابــة ل ـمــرض ُمـعــد
بــإنـقــاذ األرواح وحـمــايــة صحة ورفــاهـيــة األجـيــال
الحالية والمستقبلية .و فــي ا لــو قــت نفسه ،نشعر
بقلق متزايد إزاء األضرار االجتماعية واالقتصادية
الهائلة التي أحدثها فيروس كوفيد ،19ونظرا إلى
التحديات والصعوبات التي يعيشها الناس في
جميع ا لـبـلــدان للحفاظ عـلــى سـبــل عيشهم تحت
الـتـهــديــد الـ ُـمـسـتـمــر لـفـيــروس ك ــورون ــا ،أصـبــح من
الواضح أن هذه الجائحة هي أكثر من ُمجرد حالة
ط ــوارئ صـحـيــة .لـقــد أضـحــت أزم ــة عالمية تشمل
المجتمعات بأسرها.
في هذا السياق ،يتمثل أحد أكبر مخاوفنا في
تراجع آفاق األجيال القادمة على نحو مفاجئ بعد
عقود من التقدم ،وتشهد بعض المناطق تراجعا
ملحوظا في المكاسب التي تحققت في السنوات
العشرين الماضية .لقد أضحت اإلنجازات ُ
المتمثلة
ف ــي رفـ ــع مـ ـع ــدل ال ـت ــوظ ـي ــف ،وت ــوس ـي ــع ال ـخ ــدم ــات
األس ــاسـ ـي ــة ،وت ـح ـس ـيــن جـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم (خ ــاص ــة
لـلـفـتـيــات) ُمـعــرضــة لـلـخـطــر ،شــأنـهــا فــي ذل ــك شــأن
التحسينات في البنية التحتية والمياه والصرف
الصحي ومكافحة األمراض واالستقرار السياسي
ومؤسسات الحكم.
إن ف ـقــدان ا لــز خــم نـحــو تحقيق أ ه ــداف التنمية
المستدامة للمجتمع ا لــدو لــي لعام  2030سيكون
له تكاليف بعيدة المدى ،وستتحمل الفئات األكثر
ً
ضـعـفــا ُمـعـظــم ه ــذه الـتـكــالـيــف ،وي ـجــب الـنـظــر في
توسيع عملية توزيع اللقاحات ،فمن خالل التعاون
ال ـع ـل ـمــي ال ـعــال ـمــي االس ـت ـث ـنــائــي ،أن ـش ــأ الـمـجـتـمــع
الدولي نظام الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد19
ً
( )ACT-Aلتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا ،فضال
عــن مــرفــق الــوصــول الـعــالـمــي لـلـقــاحــات الـ ُـمـضــادة
لفيروس كــو فـيــد ( 19كــو فــا كــس) لتوزيع اللقاحات
بشكل عادل ّ
وفعال في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك ،على الرغم من توزيع مئات الماليين
من جرعات اللقاحات على الصعيد العالمي ،فقد
شهدت العديد من البلدان خلال كبيرا في توزيع
ال ـل ـقــاحــات .فــي ال ـب ـلــدان الـمــرتـفـعــة ال ــدخ ــل ،بفضل
إمدادات اللقاح تلقى واحد من كل أربعة أشخاص
ل ـق ــاح ك ــوف ـي ــد 19ف ــي ال ـم ـتــوســط ،أم ــا ف ــي ال ـب ـلــدان
ُ
المنخفضة الدخل ،فقد تلقى وا حــد من بين أكثر
مــن  500شـخــص الـلـقــاح .فــي ه ــذه الـمــرحـلــة ،غني
عــن ا لـقــول أال أ حــد سيكون آ مـنــا حتى نجعل هذه
ُ
التقنيات المتطورة ُمتاحة للجميع .وكلما تأخرنا
فــي تحقيق ذ لــك ،زاد خطر ظهور ســاالت جديدة
خطيرة.

من المؤكد أن سارس كوف ،2الفيروس ُ
المسبب
ل ـم ــرض ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـ ُـم ـس ـت ـجــد ،ل ـيــس آخــر
ُم ـس ـب ـبــات األمـ ـ ــراض ال ـم ـعــديــة ال ـت ــي سـتــواجـهـهــا
البشرية ،ومع ذلك ،يمكن أن يتسبب في مثل هذه
الـتـكــالـيــف الـضـخـمــة ،وإن ض ـمــان مـنــع الـجــائـحــة
التالية أمر متروك لنا جميعا ،إذ سيعتمد النجاح
ف ــي ت ـح ـق ـيــق هـ ــذا الـ ـه ــدف ع ـلــى الـ ـت ــزام ــات جـمـيــع
البلدان بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ،واإلطار
القانوني لمنظمة الصحة العالمية ا لــذي ُيحدد
كيفية االستعداد واالستجابة النتقال ُمسببات
األمراض وحاالت الطوارئ الصحية األخرى عبر
الحدود.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذ ه ــذه ال ـتــداب ـيــر
ال ـق ــائ ـم ــة ،يـتـعـيــن ع ـلــى قـ ــادة ال ـع ــال ــم ات ـخ ــاذ ســت
خطوات إضافية:
ً
أوال  ،يجب علينا زيادة االستثمار بشكل كبير
فــي ا لـتــأ هــب ا لـعــا لـمــي ،حـتــى نتمكن مــن ا كـتـشــاف
الجائحة ُ
المحتملة التالية في أقرب وقت ممكن،
ّ
إذ توجد اآلن أد لــة و فـيــرة على التدابير الفعالة،
وقد اكتسبنا بصعوبة الخبرة في جعل األنظمة
الضرورية تعمل كما ينبغي في كل مكان ،ويجب
على جميع البلدان االلتزام بتبادل المعلومات ذات
الصلة بسرعة وضمان موثوقيتها.
تـتـمـثــل ال ـخ ـطــوة ال ـثــان ـيــة ف ــي ب ــذل ال ـمــزيــد مــن
الجهود لمنع ُمسببات األمراض من االنتقال من
الحيوانات والبيئة إلى البشر ،وهذا يعني تقدير
مخاطر انتقال العدوى عبر الحدود واعتماد مبدأ
«ص ـح ــة واحـ ـ ــدة» الـ ــذي يـعـكــس ال ــوع ــي بــال ـتــرابــط
البيولوجي وا لـتــزا مـنــا ا لـ ُـمـشـتــرك بحماية النظم
البيئية الهشة.
ً
ثالثا ،نحن بحاجة إلى ضمان أن تتمكن جميع
البلدان من االستجابة بسرعة عندما يدق ناقوس
الخطر .وهناك حاجة ماسة لمزيد من االستثمار
في النظم الصحية المحلية والوطنية واإلقليمية،
ال سـيـمــا تـلــك ا لـتــي تفتقر حــا لـ ًـيــا إ لــى ا ل ـقــدرة على
كشف األوبئة واالستجابة الفورية.
راب ـ ًـع ــا ،يـتـعـيــن عـلــى الـمـســؤولـيــن الـحـكــومـيـيــن
ُ
ـال االلـ ـ ـت ـ ــزام
إظـ ـ ـه ـ ــار قـ ـ ـي ـ ــادة مـ ـسـ ـتـ ـنـ ـي ــرة م ـ ــن خ ـ ـ ـ ّ
وال ـم ـشــاركــة فــي ال ـت ـعــاون ال ــدول ــي ال ـبــنــاء ،وال ــذي
بدونه سيكون العالم دائما في خطر ،وبصفتنا
م ـب ـعــوث ـيــن ب ـم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،نـشـعــر
بالتشجيع إزاء د عــوة  26رئيس دو لــة وحكومة،
ورئيس المجلس األوروبي ،والمدير العام لمنظمة
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس،
م ــن أجـ ــل إبـ ـ ــرام م ـع ــاه ــدة دولـ ـي ــة بـ ـش ــأن ال ـتــأهــب
ُ
لألوبئة .يمكن أن توفر هذه الجهود أساسا متينا
للتنسيق الرفيع المستوى بين الحكومات ،ومن
الناحية المثالية سينتج عــن ذ لــك ميثاق جديد
ُم ـص ـم ــم الس ـت ـك ـم ــال الـ ـل ــوائ ــح ال ـص ـح ـيــة ال ــدول ـي ــة
و تـعــز يــز تحسينات ُمـتــزا مـنــة فــي جميع األنظمة
الوطنية التي تحتاج إليها.
خامسا ،يجب علينا ُمضاعفة التعاون الدولي

ل ـت ـط ــوي ــر وت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـلـ ـق ــاح ــات وال ـت ـش ـخ ـي ـص ــات
وا لـعــا جــات ا لــاز مــة لتحقيق التغطية الصحية
الشاملة ،وهذا يعني االعتماد على مبادرات مثل
مبادرة تسريع الوصول ألدوات كوفيد 19إلنشاء
آلية تطلعية دائمة لضمان الوصول العادل إلى
التكنولوجيات الصحية ا لـضــرور يــة لجميع من
يحتاجون إليها.
أخيرا ،وقبل كل شــيء ،هناك حاجة ُملحة إلى
إع ـ ــادة االس ـت ـجــابــة ل ـهــذه األزم ـ ــة ب ـطــرق ُمـخـتـلـفــة
ّ
وفعالة ،ويتعين على الجميع إعادة االلتزام بدعم
استراتيجية فردية ومتماسكة مبنية على التكافؤ
واإلنصاف ،مدفوعة بتركيز أحادي التفكير إلنهاء
الجائحة في أسرع وقت ممكن ،وبما يتماشى مع
شعار منظمة الصحة العالمية :التضامن والعلم
والحلول.
بصفتنا مبعوثين خاصين معنيين بفيروس
كــو فـيــد ،19سـنــوا صــل د عــم ا لـبـلــدان والمجتمعات
المحلية أ ثـنــاء مواجهتها لـهــذه األز م ــة ،وتتمثل
المهمة اآلن في منع وتخفيف أكبر قدر ممكن من
ا ل ـضــرر ،األ م ــر ا ل ــذي سيتطلب ج ـهــودا متضافرة
داخـ ــل ال ـب ـل ــدان وف ـي ـمــا بـيـنـهــا لـتـنـفـيــذ س ـيــاســات
ال ـص ـحــة ال ـعــامــة الـسـلـيـمــة وب ـن ــاء الـ ـق ــدرات أيـنـمــا
ُ
اشتدت الحاجة إليها .تعد ُمواصلة هذه الجهود
مسألة بالغة األهمية ،ألن األ مــر سيستغرق عدة
أشـهــر أو س ـنــوات قـبــل أن تـصـبــح الـلـقــاحــات ضد
ُ
ُ
والمستقبلية للفيروس في
المتغيرات الحالية
متناول الجميع.
نـ ـح ــن نـ ـح ــث الـ ـجـ ـمـ ـي ــع عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام بـ ــدورهـ ــم
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــع تـ ـفـ ـش ــي الـ ـ ــوبـ ـ ــاء الـ ـت ــال ــي
واالس ـت ـعــداد لــه وإدارت ـ ــه ،وف ــوق كــل ش ــيء ،ندعو
قادة اليوم إلى حشد التضامن الالزم للعمل معا
مــن أج ــل الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة ،وإن مــا يـقــرر الـقــادة
الـقـيــام بــه اآلن سـيـكــون لــه آث ــار عـلــى كــل شخص
يعيش اليوم وغدا.
* باليثا أبيكون مستشار أول في وزارة
الصحة السريالنكية ،ومدير سابق لتطوير
األنظمة الصحية في المكتب اإلقليمي لمنظمة
الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا ،ومها
الرباط وزيرة سابقة للصحة والسكان في
مصر ،وديفيد نابارو مستشار خاص سابق
لألمين العام لألمم المتحدة بشأن خطة التنمية
المستدامة لعام  2030وتغير المناخ.
شارك في المقال جون نكينجاسون ،مدير
المراكز اإلفريقية لمكافحة األمراض وميرتا
روزيس ،المديرة اإلقليمية السابقة لمنظمة
الصحة العالمية لألميركتين؛ وسامبا سو،
المديرة العامة لمركز تطوير
اللقاحات في مالي.
«بروجيكت سنديكيت  »2021،باالتفاق مع
«الجريدة»

ةديرجلا

•
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.295

6.829

5.257

2.349 2.723 3.326

«المركزي» يناقش مع البنوك آلية سداد «تأجيل القروض»

ً
ً
• الكلفة بحدود  338.4مليون دينار تسدد مرة واحدة أو فصليا أو شهريا
•  423.9ألف عميل بنسبة  % 90طلبوا تأجيل السداد  6أشهر
محمد اإلتربي

كشفت م ـصــادر مصرفية أن بـنــك الكويت
ال ـم ــرك ــزي س ـي ـت ـش ــاور م ــع ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة
وشــركــات الـتـمــويــل لـلـتــوافــق عـلــى آلـيــة ســداد
كلفة قانون تأجل ســداد قــروض المواطنين،
وسيكون حلقة الوصل بين الحكومة والبنوك،
مـشـيــرة إل ــى أن ه ـنــاك ع ــدة خ ـي ــارات لـلـســداد،
من بينها السداد دفعة واحــدة أو بشكل ربع
سنوي أو شهري.
وأكــدت المصادر أن آلية التأجيل الحالية
تختلف عن األول ــى ،حيث إن القانون واضح
فيما نــص عليه بــأن الخزينة العامة للدولة
تتحمل كلفة التأجيل؛ فيما األولــى تحملتها
البنوك بالكامل وانعكست لديها خسائر.
في سياق متصل ،وبناء على نسبة الراغبين
في التأجيل ،فإن كلفة التأجيل الحالية لنسبة
ا ل ـ  90بالمئة مــن المدينين المستفيدين من
التأجيل ،البالغ تعدادهم  423.9ألف مواطن،
تقدر كلفة تأجيل أقساطهم لنحو  6أشهر ما
يعادل نحو  338.4مليون دينار تقريبا.
وكانت البنوك المحلية وشركات التمويل

قد استوعبت طلبات  423.9ألف مواطن طلبوا
االستفادة من قانون تأجيل أقساط القروض
ّ
المجمعة
لفترة  6أشهر ،حيث بلغت النسبة
عـلــى مـسـتــوى الـقـطــاع الـمـصــرفــي  90بالمئة
مــن إجمالي المدينين البالغ تـعــدادهــم نحو
 471ألفا.
ّ
في المقابل ،فضل  47.1ألفا االستمرار في
س ــداد مــا عليهم مــن ال ـت ــزام ــات ،ول ــم يطلبوا
تأجيل األقـســاط ألسباب متباينة ومختلفة،
من أبرزها ما يلي:
 - 1عدد من المقترضين الذين لم يطلبوا
التأجيل بقي على انتهاء سداد القرض بالكامل
مبالغ قليلة أو عــدد أقساط يكاد يقل عن 10
تقريبا ،وبالتالي األفضلية كانت لمصلحة
االنتهاء من السداد بالكامل على استمرارية
القرض فترة إضافية.
 - 2شــري ـحــة لــدي ـهــا اس ـت ـق ــرار ف ــي ال ــرات ــب
وااللـ ـ ـت ـ ــزام ف ــي ال ـ ـسـ ــداد أجـ ـ ــدى م ــن ال ـتــأج ـيــل
والترحيل ،خصوصا أن التأجيل عـبــارة عن
تــرح ـيــل ،وس ـي ـعــاد االلـ ـت ــزام ب ــال ـس ــداد بنفس

الخصم دون ّ
أي تغير لعدد األقساط أو المبالغ.
 - 3نسبة ممن لم يطلبوا لديهم رغبة في
الوصول الى سداد نسبة الـ  30بالمئة ،ومن ثم
طلب تمويل إضافي ،وتأجيل السداد سيحول
دون ذلك.
 - 4ال يحقق التأجيل أي تغيير في قيمة
األق ـس ــاط ،وبــالـتــالــي الـعـمـلـيــة م ـجــرد ترحيل
وإطالة مؤقتة لمهلة السداد.
 - 5بحسب مصادر ،ال يحق للمستفيد من
التأجيل االقـتــراض خــال مهلة التأجيل ،في
حين من التزم وســدد النسبة المقررة بنحو
 30يمكنه طلب تمويل إضافي أو طلب هيكلة
الدين ،أو االنتقال من بنك الى آخر ،ومعظم تلك
المميزات تعتبر مجمدة خالل فترة التأجيل.

التحول الرقمي
على صعيد متصل ،قالت مصادر مصرفية
إن التحول الرقمي الذي حققته البنوك خالل
السنوات األخيرة كان له أثر فعال في استيعاب

الكثير من طلبات التأجيل خالل وقت قياسي،
ّ
وسهلت كثيرا على المواطنين.
وأوضحت المصادر أن التحديثات التقنية
واالستثمارات التي قامت بنها البنوك عمليا
نجحت أمام اختبار قبول رغبات المواطنين
في تأجيل القروض واألقساط  6أشهر ،حيث
اس ـت ـق ـب ـلــت ال ـم ـص ــارف ن ـحــو  60بــال ـم ـئــة من
إجمالي الـ  90بالمئة التي طلبت التأجيل نفذت
رغباتها عبر القنوات الرقمية المختلفة ،في
حين أن ال ـ  30بالمئة اعتمدت على االتصال
التقليدي أو من خالل الخيارات التي أتاحتها
البنوك عبر خدمة االتـصــال الهاتفي أو عبر
أجهزة السحب اآللي.
يــذكــر أن الـســاحــة المصرفية شـهــدت أكبر
ث ــورة تطوير فــي العامين الماضيين ،حيث
انـتـقـلــت الـمـنــافـســة م ــن ال ـخــدمــات التقليدية
المقلدة والمكررة الى الميدان الرقمي والتقني،
وتغيرت مفاهيم المصارف والوجود المباشر
للعميل ،بــدء ا من إصــدار البطاقة أو السحب
أو اإليـ ــداع والـتـحــويــل ،أو إج ــراء الـعــديــد من

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة  71مليون دينار
تباين أداء األسهم بين عمليات شراء وبيع
●

علي العنزي

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة األرب ـ ـعـ ــة
تراجعات واضحة أمس ،إذ فقد
مؤشر السوق العام نسبة 0.22
في المئة تعادل أي  13.86نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 6295.11
ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ب ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة مـ ـت ــراجـ ـع ــة
ً
قـيــاســا عـلــى مـعــدل الجلستين
السابقتين ،إذ اكتفت بالوصول
إ لــى مستوى  71مليون دينار
تداولت  464.9مليون سهم عبر
 16876صفقة ،وتــم تــداول 144
ً
سهما ربح منها  50وخسر 81
بينما استقر  13دون تغير.
و ك ـ ـ ـ ــان أداء ا لـ ـ ـس ـ ــوق األول
األفضل إذ استقر على خسارة
ً
مـحــدودة جــدا وبدعم من سهم
ً
بيتك األكبر وزنا في السوق ،إذ
فقد المؤشر األول نسبة 0.02
ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط تـ ـس ــاوي 1.56
ن ـق ـط ــة ل ـي ـب ـقــى ح ـ ــول م ـس ـت ــواه
السابق على مستوى 6829.07
نـقـطــة ب ـس ـيــولــة م ـتــراج ـعــة الــي
حدود  40مليون دينار تداولت
 118.5مليون سهم عبر 5853
ً
صـفـقــة ،وت ــم ت ـ ــداول  25سهما
ف ــي األول رب ـحــت مـنـهــا  7فقط
مقا بـ ــل ترا ج ـ ــع  14واستقـ ـ ــرار
 4دون تغير.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة أكـ ـب ــر

و قــا سـيــة على مستوى السوق
الرئيسي األكثر مكاسب خالل
ً
شهرين تقريبا إذ انخفض أمس
بنسبة  0.81فــي الـمـئــة تـعــادل
 43.17نقطة ليقفل على مستوى
 5257.98نقطة بسيولة مرضية
بلغت  31.5مليون دينار تداولت
 346.3مليون سهم عبر 11023
ً
صفقة ،وتــم ت ــداول  119سهما
ف ــي «الــرئ ـي ـســي» رب ــح مـنـهــا 43
وخـ ـسـ ـ ـ ــر  67مق ــاب ـ ـ ــل اس ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ــرار
 9دون تغير.
بـ ــدأت الـجـلـســة ه ــادئ ــة على
عـكــس الجلستين السابقتين،
وتـ ـمـ ـي ــز خ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــدايـ ــة س ـهــم
ً
االم ـت ـيــاز فـقــط إذ ك ــان واضـحــا
تـ ـك ــدس ط ـل ـب ــات الـ ـ ـش ـ ــراء عـلــى
السهم االستثماري الجيد األداء
تلته أسهم في السوق الرئيسي
لكنها منتقاة ومحدودة العدد
كان أبرزها أسهم األولى ومزايا
وإنــوف ـســت لـيـتــم الـضـغــط على
ً
ال ـ ـسـ ــوق عـ ـم ــوم ــاخ ــال نـصــف
س ـ ــاع ـ ــة تـ ـ ـ ــاه تـ ـ ـح ـ ــرك األس ـ ـهـ ــم
ال ـق ـيــاديــة ب ـق ـيــادة «ب ـي ـتــك» هــذه
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرة ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـج ـ ــل أعـ ـل ــى
مستوياته هذا العام وبسيولة
كبيرة بلغت  6.2ماليين دينار،
وب ـم ـك ــاس ــب ب ـل ـغ ــت  7فـ ـل ــوس،
لـ ـيـ ـلـ ـح ــق ب ـ ـ ــه ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة وج ـ ـيـ ــزة
سـهــم الــوطـنــي ثــم بـنــك بوبيان
والصناعات الوطنية.

1.22
البرميل الكويتي يرتفع ً
دوالر ليبلغ  69.76دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط
الـكــويـتــي  1.22دوالر ليبلغ
 69.76دوالرا ف ــي ت ـ ــداوالت
أ مـ ــس األول ،م ـق ــا ب ــل 68.54
دوالرا ف ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ي ــوم
االثنين الماضي ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وف ــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة،
ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـن ـف ــط
للجلسة الثانية على التوالي
صـ ـب ــاح أم ـ ــس ب ـف ـعــل ت ـجــدد
م ـخــاوف الـطـلــب مــع ارت ـفــاع
حـ ـ ــاالت اإلصـ ــابـ ــة ب ـف ـيــروس
كورونا في آسيا ،ومخاوف
من ارتفاع التضخم ،بما قد
ي ــدف ــع م ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
االتحادي األميركي إلى رفع
أسـعــار الـفــائــدة ،وهــو مــا قد
يحد من النمو االقتصادي.
وانخفضت العقود اآلجلة
ل ـخــام بــرنــت  73سـنـتــا ،بما
يـ ـع ــادل  1.1ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
 67.98دوالرا لـلـبــر مـيــل،
وك ــان ــت ق ــد تــراج ـعــت
 1 . 1فـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة
ع ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة
أ م ـ ــس األول بـعــد
ارتـ ـف ــاعـ ـه ــا ف ـت ــرة
وج ـيــزة ألك ـثــر من
 70دوالرا في وقت
سابق من الجلسة.
وهـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــود
اآلجلة للخام األميركي غرب
تكساس الوسيط  77سنتا

أو  1.2فــي المئة إلــى 64.72
دوالرا للبرميل ،بعدما فقدت
 1.2في المئة أمس األول.
ك ـ ــان ارت ـ ـفـ ــاع خ ـ ــام بــرنــت
إ لـ ـ ـ ــى  70دوالرا م ــد ف ــو ع ــا
بــال ـت ـفــاؤل ح ـيــال اسـتـئـنــاف
أنشطة اقتصادية بالواليات
المتحدة وأوروبا ،وهما من
أك ـبــر مـسـتـهـلـكــي ال ـن ـفــط في
ال ـعــالــم .لكنها تــراجـعــت في
وق ــت الح ــق وس ــط م ـخــاوف
مـ ـ ــن ت ـ ـبـ ــاطـ ــؤ ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـلــى
الــوقــود في آسيا مع ارتفاع
حاالت اإلصابة بكوفيد19 -
في الهند وتــايــوان وفيتنام
وتايلند ،مما دفع إلى موجة
جديدة من فرض القيود على
التحركات.

بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا واجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــت أسـ ـ ـه ـ ــم
أجيليتي وزي ــن وأه ـلــي متحد
ً
وبنك الخليج ضغوطا بيعية
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق األول
رافقها أسهم الوطنية العقارية
والـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص والـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي
والـتـنـظـيــف وعـ ـق ــارات الـكــويــت
وارزان ل ـت ـض ـغ ــط ا ك ـ ـثـ ــر ع ـلــى

الـعـمـلـيــات الـمـعـقــدة ال ـتــي كــانــت تـتـطـلــب في
السابق الحضور المباشر ،مما خفض الكثير
م ــن أكـ ــاف الـتـشـغـيــل ع ـلــى ال ـب ـن ــوك وأغـلـقــت
العديد من المصارف بعض األفرع التقليدية،
واستعاضت عنها بأفرع تفاعلية ذكية بكفاءة
أعلى.

مداخيل وقنوات تشغيل
ولفتت مصادر الى أن البنوك تنافس على
شــريـحــة الــداخ ـل ـيــن ال ـج ــدد ال ــى س ــوق العمل
الستقطابهم ،حيث أعلنت الحكومة عن دفعات
جــديــدة سـتـحـتــاج ال ــى كـثـيــر مــن المتطلبات
ستكون شريحة مستهدفة للتمويل.
ومن استفادوا من التأجيل سيكون لديهم
هــامــش أعـلــى مــن ال ـصــرف ،واس ـت ـخــدام أعلى
للبطاقات المصرفية،
وهـنــاك شريحة التمويل الـتـجــاري بشتى
أن ــواع ــه ل ـل ـشــركــات أو ال ـع ـق ــار أو ال ـم ـتــاجــرة
باألسهم.

«عمومية طيران الجزيرة»
تقر زيادة رأس المال %10

ً
من  20مليون دينار إلى  22مليونا

وافــق مساهمو شركة طيران الجزيرة خــال اجتماع الجمعية
العامة غير العادية التي ُعقدت أمــس ،على زيــادة رأسمال الشركة
المصدر والمدفوع بنسبة  10بالمئة من  20مليون دينار إلى 22
مليونا.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على
هذه الزيادة في وقت سابق ،وسيتم تنفيذ إجراءات زيادة رأس المال
ً
بعد استصدار الموافقات وفقا ألحكام القانون واللوائح وتعليمات
وقرارات الجهات الرقابية.
ُ
وتعد زيــادة رأس المال خطوة احترازية الستيفاء المتطلبات
الرقابية فــي ظــل اسـتـمــرار تعليق حركة السفر فــي مطار الكويت
الــدولــي ،وبـعــد م ــرور أكـثــر مــن  6فـصــول مالية منذ بــدايــة جائحة
كوفيد -19وتأثيرها السلبي على االقتصاد العالمي ،وعلى وجه
الخصوص ،صناعة السفر والسياحة.
وعلى الرغم من التحديات التي ال يــزال يواجهها قطاع السفر،
تحافظ طيران الجزيرة اليوم على قاعدة أصولها ووضعها النقدي
المستقر ،حيث بلغ الرصيد النقدي لدى الشركة بنهاية الربع األول
من عام  2021إجمالي  17.5مليون دينار ،وسيرتفع بمبلغ  10ماليين،
إضافي عند استكمال زيــادة رأس المال ،وهو ما سيهيئ الشركة
ً
الستئناف عملياتها مع رفع القيود تدريجيا عن السفر في الكويت.
وسيتم تغطية زي ــادة رأس الـمــال عــن طريق إص ــدار  20مليون
ً
ً
سهما عاديا بالقيمة االسمية  100فلس للسهم ومع عالوة إصدار
قدرها  400فلس للسهم الواحد ،أي بإجمالي سعر  500فلس للسهم.

الرئيسي الذي فقد نسبة كبيرة،
ولــم تستطع أسهم كتلة أعيان
مــن االرت ـ ــداد ال ــواض ــح واكتفت
ب ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوارق س ـ ـعـ ــريـ ــة م ـ ـح ـ ــدودة
لـتـنـتـهــي الـجـلـســة ح ـم ــراء على
وقـ ـ ـ ــع عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ج ـ ـنـ ــي أربـ ـ ـ ــاح
مـنـطـقـيــة وم ـق ـبــولــة م ــن معظم
مراقبي السوق ومتعامليه.

وع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى مـ ــؤشـ ــرات
أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ب ـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون الخليجي مال معظمها
للتراجع إذ انخفضت مؤشرات
 5أس ــواق بـقـيــادة مــؤشــر سوق
ق ـطــر ال ـ ــذي اس ـت ـمــر بــال ـتــراجــع
للجلسة الثانية على التوالي
وكذلك تمت عمليات جني أرباح

على السعودي والكويتي ولم
ي ــرب ــح سـ ــوى س ــوق ــي أبــوظ ـبــي
ومـ ـسـ ـق ــط وبـ ـنـ ـس ــب م ـ ـحـ ــدودة،
وك ــان ــت أس ـع ــار الـنـفــط خـســرت
ً
مبكرا حوالي  2في المئة وعاد
ً
برنت الى مستويات  67دوالرا
للبرميل ،بعد أن المس مستوى
ً
 70دوالرا للبرميل أمس ،األول.

ً
«مراكز» تشتري عقارا
بـ  1.43مليون دينار

قــالــت شــركــة مــراكــز ال ـت ـجــارة الـعـقــاريــة إنـهــا اش ـتــرت عـقــارا
استثماريا في منطقة المنقف بقيمة  1.43مليون دينار ،وتبلغ
مساحته  710أمتار مربعة ،ويبلغ الدخل السنوي  8في المئة.

«نفط الكويت» تناقش مع المقاولين
منشآت اإلنتاج في «الجوراسي»

مشروعان قيمتهما تتجاوز  980مليون دوالر
ت ـج ــرى ح ــال ـ ًـي ــا اج ـت ـم ــاع ــات تــوضـيــح
لـمـشــروعــات مـنـشــآت اإلن ـت ــاج فــي الحقل
الـجــوراســي التابعة لشركة نفط الكويت
( )KOCوالمعروفة باسم  JPF-4و ،JPF-5
ً
وفقا لمصادر صناعية .وتعقد اجتماعات
الـ ـت ــوضـ ـي ــح بـ ـي ــن شـ ــركـ ــة نـ ـف ــط ال ـك ــوي ــت
والـمـقــاولـيــن الــذيــن قــدمــوا ع ـطــاءات على
 JPF-4و.JPF-5
وبحسب «مـيــد» ،مــن المتوقع أن تبلغ
قيمة المشروعين المعروفين باسم JPF-4
و JPF-5أكثر من  980مليون دوالر .وقال
المصدر« :كل مقدمي العطاءات يشاركون
فــي اجـتـمــاعــات مــع شــركــة نـفــط الـكــويــت،
وكل مقاول يعقد اجتماعات منفصلة مع
العميل» .وتعقد اجتماعات التوضيح الفني
قبل جولة أخرى من العطاءات.
وأضــافــت «مـيــد» :تستخدم شركة نفط
الكويت نظام موماراسا في عملية تقديم
العطاءات الخاصة بمشاريع  ،JPFويعمل
النظام كمزاد عكسي بعدة جوالت .يتعين
على الشركات خفض أسعارها أو االحتفاظ
بنفس السعر لكل جولة ،ويتم الكشف عن
جميع األسعار لمقدمي العروض بعد كل
جولة .مع انخفاض العطاء ات ،ينسحب
المزايدون حتى تبقى شركة واحــدة لكل
عقد.

ّ
تسلم العطاءات

ولـفـتــت إل ــى أن ــه ت ــم الـتــأكـيــد عـلــى أن
المقاول الكويتي سبيتكو هو صاحب

العطاء األقل لكال العقدين الشهر الماضي،
ً
وفــقــا للبيانات الــرسـمـيــة الـتــي نشرها
الجهاز المركزي للمناقصات العامة في
البالد .وتم نشر األرقام الرسمية بعد أيام
ً
حصريا عن األسعار التي
من إعالن «ميد»
ّ
قدمها المقاولون.
في حين قدمت شركة  Spetcoأقل سعر
لكال المشروعين ،ومن غير المرجح أن
تمنحها شركة نفط الكويت كال العقدين،
حيث ذكرت شركة النفط أنه سيتم منح
كل من المشروعين لمقاولين مختلفين.
في الوقت ذاته ،فإن شركة خدمات حقول
ال ـن ـفــط الـصـيـنـيــة  ،Jerehال ـت ــي لــديـهــا
ات ـفــاق ـيــة م ــع الــوك ـيــل الـمـحـلــي ،Napco
هــي ثاني أقــل عطاء على كــل مــن JPF-4
و ،JPF-5ويبدو من المحتمل أنــه يمكن
منحها أحد العقود .وتم تقديم العطاءات
الخاصة بالمشروع في  4أبريل من قبل
 5مقاولين.
ومن المقرر أن تقع المنشأة المعروفة
باسم  JPF-4بالقرب من حقل الصابرية
فــي شـمــال الـكــويــت ،وستقع  JPF-5على
بعد أقل من  10كيلومترات شرق .JPF-4
وسيتم استخدام كــا المرفقين إلجــراء
اختبار ومعالجة ومناولة سوائل آبار
الـهـيــدروكــربــون الــرطــب وال ـحــامــض من
العديد من حقول النفط والغاز.
وت ـش ـمــل هـ ــذه ال ـح ـق ــول الــروض ـت ـيــن،
والـصــابــريــة ،وشـمــال غ ــرب الروضتين،
وأم ن ــاق ــة ،وأب ــوظ ـب ــي ،وب ـح ــرة وح ـقــول
مـ ــرات ون ـج ـمــة ســارج ـي ـلــو ،إض ــاف ــة إلــى

التكوينات األخرى الموجودة في الحقول
الجوراسية.

شروط العقد
ك ــا ال ـم ـش ــروع ـي ــن عـ ـب ــارة ع ــن م ــراف ــق
إن ـت ــاج سـطـحــي ب ــري ــة ،وسـيـتــم تنفيذها
عـلــى أس ــاس الـبـنــاء والـتـمـلــك والتشغيل
( )BOOمن قبل المقاول ،مع وجود خيار
لشركة نفط الـكــويــت إلع ــادة شــرائـهــا في
تاريخ مستقبلي .ومن المقرر أن يتم بناء
المنشآت بطاقة إنتاجية  50.000برميل في
اليوم ( )b / dمن الخام الحلو المعالج (زيت
الجوراسي الخفيف مع  40درجة  -50درجة
جاذبية معهد البترول األميركي ())API
و 150مليون قدم مكعبة قياسية .يوم الغاز
الغني الحلو والمجفف.
وسيشمل كالهما وحدة معالجة المياه
المنتجة ووحدة استرداد الكبريت ،إضافة
إلى المرافق وأنظمة الدعم المرتبطة بها.
وتم إخبار مقدمي العطاءات بأن مرحلة
تنفيذ الخدمات لكل منشأة ستبلغ إجمالي
ً
ً
 780يوما تقويميا.
ً
وي ـش ـم ــل ذل ـ ــك  720ي ــوم ــا لـلـتـصـمـيــم
وال ـه ـنــدســة وإدارة ال ـم ـشــروع وال ـتــوريــد
والمشتريات والبناء واالختبار واإلكمال
الميكانيكي لكل منشأة .وبموجب شروط
الـ ـعـ ـق ــود ،ي ـج ــب االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن الـتـشـغـيــل
والتثبيت واختبار األداء الناجح للمنشأة
ً
ً
في غضون  60يوما تقويميا من اإلكمال
الميكانيكي للمنشأة.

«الكيماويات» تشغل
مصنع «البولي بروبلين»
في كوريا الجنوبية
أع ـل ـنــت شــركــة ص ـنــاعــة الـكـيـمــاويــات
البترولية بدء التشغيل التجاري لمصنع
البولي بروبلين المملوك لشركة أولسان
ل ـل ـبــولــي ب ــروب ـل ـي ــن ب ـج ـم ـهــوريــة كــوري ــا
الجنوبية بطاقة إنتاجية  400ألف طن
سنويا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة
الكيماويات البترولية المهندس مطلق
الـ ـع ــازم ــي إن ش ــرك ــة أول ـ ـسـ ــان لـلـبــولــي
بروبلين التي تم تأسيسها في نوفمبر
 2018كمشروع مشترك بين شركة أس كي
أدفانسد ( )SK Advancedوشركة بولي
ميرا ( ،)PolyMiraeحيث تمتلك أس كي
أدفانسد  49.99%من رأسمال المشروع
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،وتـ ـمـ ـتـ ـل ــك شـ ــركـ ــة ص ـن ــاع ــة
الكيماويات البترولية حصة مقدارها
 25%من أسهم شركة أس كي أدفانسد.
وأوض ــح الـعــازمــي أن تشغيل مصنع
البولي بروبلين الجديد بأولسان يمثل
خ ـطــوة رائـ ــدة فــي سلسلة مـتـكــامـلــة من
استثمارات شركة صناعة الكيماويات
البترولية في جمهورية كوريا الجنوبية
وي ـ ــؤدي إل ــى تـعـظـيــم الـقـيـمــة الـمـضــافــة
لـغــاز ال ـبــروبــان ،حيث يتم تحويله إلى
مادة البروبلين بمصانع شركة أس كي
أدفانسد ،ليتم استخدامه من قبل مصنع
البولي بروبلين الجديد إلنتاج مجموعة
واس ـعــة مــن مـنـتـجــات الـبــولــي بروبلين
المتمايزة.
وي ـ ـم ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادا
الس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـن ـمــو ل ـشــركــة صـنــاعــة
ال ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــاويـ ــات الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة م ـ ــن خ ــال
تـنـفـيــذ م ـش ــاري ــع ال ـت ــوس ــع ف ــي صـنــاعــة
البتروكيماويات بشركات المشاركة.
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نتيجة ارتفاع تكاليف األغذية إثر تزايد األسعار العالمية

قد يصل معدل
التضخم إلى %2.5
في المتوسط في
 2021مع تزايد
إمكانية تخطيه
لتلك التوقعات

قـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــوجـ ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
الصادر عن بنك الكويت الوطني
إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع
إل ــى  3.2ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ــاس
سنوي في مارس ( 0.3 +في المئة
ع ـلــى أسـ ــاس ش ـه ــري 0.6 + ،في
الـمـئــة عـلــى أس ــاس رب ــع سـنــوي)
مقابل  3.0في المئة بنهاية عام
 ،2020ويـعــزى هــذا االرت ـفــاع إلى
حــد كبير الرتـفــاع أسـعــار المواد
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ت ــزاي ــد
األسعار العالمية.
وح ـ ـسـ ــب ال ـ ـمـ ــوجـ ــز ،واصـ ـل ــت
أسعار المكونات األخرى مسارها
التصاعدي ،مدفوعة باضطرابات
جانب العرض الناجمة عن جائحة
فيروس كورونا ،إذ ارتفعت أسعار
السكن بنسبة  0.1في المئة على
أساس سنوي بعد أن ظلت ثابتة
منذ يونيو .2019
ً
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل أيـ ـض ــا ،ارت ـفــع
مـعــدل التضخم األس ــاس ــي ،الــذي
يستثني المواد الغذائية والسكن،
إل ــى  2.9فــي الـمـئــة بـنـهــايــة الــربــع
األول من عام ( 2021مقابل  2.7في
المئة بنهاية الربع الرابع من عام
 ،)2020فــي ظــل مــا تشهده وتيرة
نـمــو مـعـظــم الـعـنــاصــر الرئيسية
ال ـم ـكــونــة ل ـل ـمــؤشــر م ــن ث ـب ــات أو
زيادة.

المواد الغذائية
وسـجــل مـعــدل تضخم أسـعــار
المواد الغذائية أعلى مستوياته
ً
وص ــوال إلــى  10.8فــي المئة على
أساس سنوي في مارس ،وشهدت
معظم المؤشرات الفرعية للمواد

ً
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ن ـ ـمـ ــوا فـ ــي األس ـ ـعـ ــار،
باستثناء فئة األسماك والمأكوالت
ال ـب ـحــريــة ال ـت ــي تـتـســم بــالـتـقـلــب.
وي ـع ــزى ارت ـف ــاع تـكــالـيــف ال ـمــواد
ً
الغذائية ،جزئيا على األق ــل ،إلى
االرتفاع الحاد في أسعار المواد
الـغــذائـيــة الـمـسـتــوردة منذ بداية
الجائحة الـعــام الماضي ،نتيجة
للطلب الـقــوي (بـمــا فــي ذلــك بناء
المخزون) ،واضطرابات سالسل
التوريد ،وســوء األحــوال الجوية،
هـ ــذا إض ــاف ــة إلـ ــى زي ـ ـ ــادة الـطـلــب
ً
ع ـلــى ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــة ع ـمــومــا،
نتيجة حالة التفاؤل السائدة ،وتم
تمرير بعض من تلك الزيادات في
األسعار إلى المستهلكين.
من جهة أخرى ،ارتفعت تكاليف
السكن في مارس ( 0.1 +في المئة
على أساس شهري 0.1 + ،في المئة
على أساس سنوي) ،فيما يعتبر
ال ـم ــرة األول ـ ــى ال ـتــي نـشـهــد فيها
حركة لهذا القطاع منذ عام .2019
ويـ ـ ـع ـ ــزى ه ـ ــذا االرتـ ـ ـف ـ ــاع إل ــى
ال ـ ــزي ـ ــادة الـ ـت ــي ش ـهــدت ـهــا اح ــدى
ً
الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات ال ـ ـفـ ــرع ـ ـيـ ــة وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا
«الـ ـخ ــدم ــات وال ـص ـي ــان ــة» (2.2 +
ف ــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس س ـنــوي)،
والتي قد تعكس ارتفاع تكاليف
مــواد البناء  /الـمــواد الـخــام ،لكن
«اإليجارات السكنية» ظلت ثابتة.
ولــم تشهد أسـعــار تلك الفئة،
ال ـت ــي ي ـتــم رفـ ــع ت ـق ــاري ــره ــا ع ــادة
كـ ــل ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،أي ـ ــة ت ـغ ـي ــرات
م ـن ــذ ي ــون ـي ــو  ،2019وه ـ ــذا عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن إش ـ ــارة ال ـت ـقــاريــر إلــى
خفض اإليجارات أثناء الجائحة
اس ـت ـجــابــة لـطـلــب الـمـسـتــأجــريــن
الذين تعرضت دخولهم للضغوط

ً
و  /أو سعيا لجذب مستأجرين
جدد بعد مغادرة آالف الوافدين.

تباين البيانات
ووصل ارتفاع معدل التضخم
األساسي إلى  2.9في المئة على
أس ـ ـ ــاس سـ ـن ــوي فـ ــي م ـ ـ ــارس فــي
ظل استمرار االتـجــاه الصعودي
ألسعار المالبس ( 6.7 +في المئة)
والسلع المتنوعة ( 4.9 +في المئة)
واالتصاالت ( 4.7 +في المئة).
وش ـهــد ق ـطــاع الـتــرفـيــه (7.7 +
فــي الـمـئــة) أعـلــى مـعــدالت ارتـفــاع
لتلك الفئة ،فيما يعزى في الغالب
إلــى االرت ـفــاع الـحــاد فــي تكاليف
م ـ ـعـ ــدات م ـع ــال ـج ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات
(أ ج ـهــزة الكمبيوتر المحمولة /
أ ج ـهــزة الكمبيوتر الشخصية)،
م ــع ال ـت ــوس ــع ف ــي ب ــرام ــج الـتـعـلــم
المعتمدة على الكمبيوتر والعمل
عن بعد أثناء الجائحة.
وفــي الوقت الــذي ارتفعت فيه
أسعار معظم المكونات األساسية
لـ ـم ــؤش ــر الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ،ان ـخ ـف ـضــت
تكاليف التعليم بنسبة  15.5في
الـمـئــة عـلــى أسـ ــاس س ـنــوي على
خلفية قرار وزارة التربية والتعليم
خفض الرسوم المدرسية بنسبة
تصل إلى  25في المئة للمدارس
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال
الــذهــاب إلــى ال ـمــدارس بالتعليم
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
.2021/2020

أسعار الجملة
وب ـل ــغ م ـع ــدل ت ـض ـخــم أس ـع ــار

ال ـج ـم ـل ــة ،الـ ـ ــذي ي ـت ـت ـبــع ويـقـيــس
تغيرات األسـعــار بين المنتجين
ً
بدال من قياس تغييرات األسعار
ب ـيــن ا لـمـنـتـجـيــن والمستهلكين
 0.8في المئة على أساس سنوي
ً
ف ــي مـ ــارس  ،2021وف ـق ــا لـ ــإدارة
المركزية لإلحصاء.
وي ـع ـت ـبــر ذل ـ ــك ال ـم ـع ــدل أع ـلــى
ً
هامشيا مقارنة بقراءته السابقة
التي بلغت  0.5في المئة بنهاية
الــربــع ال ـســابــق ،لـكـنــه اليـ ــزال أقــل
بكثير عــن م ـعــدل مــؤشــر أسـعــار
المستهلكين .وعلى الرغم من أنه
ً
ً
ال يعتبر مقياسا متكامال لقياس
تكاليف األنشطة التجارية ،فإن
ضـ ـع ــف م ـ ـعـ ــدل ت ـض ـخ ــم أسـ ـع ــار

«الكويتية» تعرض طائرات الشحن لنقل المساعدات
اإلنسانية للهند بالتعاون مع «الهالل األحمر الكويتي»
فــي إط ــار مساعيها الــدؤوبــة
لتنفيذ بــرامـجـهــا وسـيــاســاتـهــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة،
عرضت شركة الخطوط الجوية
الكويتية التعاون والتنسيق مع
جمعية الهالل األحمر الكويتية
إلرس ــال الـمـســاعــدات اإلنسانية
والمستلزمات الطبية والصحية
الـعــاجـلــة لـلـهـنــد ،عـبــر اسـتـخــدام
ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
الكويتية المخصصة أل غــراض
ال ـش ـحــن لـنـقــل ت ـلــك ال ـم ـســاعــدات
بأسرع وقت ،وذلك إثر ما تواجهه
الهند من إصابات بأعداد كبيرة
بين مواطنيها بفيروس كورونا،
نتيجة ّ
تحور الفيروس وظهور
سالالت جديدة خطيرة.
وفـ ــي ه ــذا الـ ـش ــأن ،قـ ــال مــديــر
دائــرة العالقات العامة واإلعــام
ف ــي «ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ف ــاي ــز ال ـع ـنــزي:
«قامت الكويتية بعرض استخدام
طائراتها المخصصة أل غــراض
ب ــالـ ـشـ ـح ــن لـ ـنـ ـق ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات
الطبية والصحية للهند ،وجار
ً
ال ـت ـن ـس ـيــق ح ــال ـي ــا واالس ـت ـع ــداد
لتنفيذ هــذا األم ــر االنـســانــي مع
جمعية الهالل األحمر الكويتية
بالسرعة الممكنة ،حيث تعاني

فايز العنزي

الهند في الوقت الحالي إصابة
أع ـ ـ ـ ــداد كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن مــواط ـن ـي ـهــا
ّ
بفيروس كورونا ،مما يشكل أزمة
صحية كبيرة في البالد سببت
ض ـغ ـط ــا هـ ــائـ ــا عـ ـل ــى ق ـطــاع ـهــا
الصحي ،األمــر الــذي دفعنا إلى
الـ ـقـ ـي ــام بـ ــدورنـ ــا الـ ـم ــأم ــول مـنــا
ً
تحقيقا للمسؤولية المجتمعية
ً
واإلنسانية التي تؤديها دائما
ال ـخ ـط ــوط ال ـكــوي ـت ـيــة م ــن خ ــال
م ـش ــارك ــة زم ــائ ـن ــا ف ــي جـمـعـيــة
ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر ال ـك ــوي ـت ـي ــة فــي
أداء دوره ــم اإلنـســانــي المتميز
ال ــذي يـقــومــون بــه فــي مـثــل هــذه

الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف وال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات مــن
خــال عرضنا لتوفير الطائرات
المجهزة ألغراض الشحن ونقل
المساعدات الطبية مــن الكويت
إلى الهند».
وأضاف العنزي« :تأتي مبادرة
الكويتية بالمشاركة في مثل هذا
ً
األمر االنساني تنفيذا للتعليمات
الــدائ ـمــة مــن ال ـق ـيــادة السياسية
ً
بهذا الخصوص ،وتأكيدا لدور
الكويت اإلقليمي والعالمي بأنها
بلد اإلنسانية والعطاء والسالم،

وكونها أحد القطاعات والركائز
ً
األس ــاس ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،ودائـ ـم ــا
حــاضــرة وم ــوج ــودة خــاصــة في
األ م ــور المجتمعية واإلنسانية
الـ ـج ــادة والـ ـه ــادف ــة ال ـت ــي تـخــدم
ال ـق ـط ــاع ــات والـ ـجـ ـه ــات األخـ ــرى
ّ
وتسهل تنفيذ مهامهم على أكمل
وج ــه ،حـيــث إن تــاريـخـهــا مـلــيء
بـتـلــك ال ـم ـشــاركــات وال ـم ـب ــادرات
ً
دورا ّ
فعاال
التي جعلتها تلعب
في مواجهة األزمــات عبر تقديم
ك ــام ــل دع ـم ـهــا وم ـســانــدت ـهــا في

تحقيق األهداف المرجوة ،فذلك
ً
ل ـيــس غ ــري ـب ــا ع ـل ـي ـهــا» .واخ ـت ـتــم
العنزي تصريحه بتأكيد سعي
«الكويتية» المتواصل والمستمر
في إعــداد خططها وسياساتها
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
وت ـن ـف ـيــذهــا ع ـلــى أرض ال ــواق ــع،
ً
م ـت ـقــدمــا ب ـجــزيــل ال ـش ـكــر وواف ــر
االمـ ـتـ ـن ــان ل ـج ـم ـيــع ال ـم ـب ــادري ــن
على فعل الخير وإب ــراز دولتنا
ال ـح ـب ـي ـب ــة الـ ـك ــوي ــت فـ ــي أف ـض ــل
صورة.

ال ـج ـم ـل ــة يـ ـج ــب أن يـ ـس ــاه ــم فــي
ت ـخ ـف ـي ــف الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ت ـج ــار
ال ـت ـج ــزئ ــة ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ــزي ــادة
األسعار.
وك ـ ــان م ـع ــدل ت ـض ـخــم أس ـع ــار
السلع المستوردة قد بلغ  0.9في
المئة فــي م ــارس ،و 0.6فــي المئة
ً
للسلع المنتجة محليا ،مما يشير
إلــى ضغوط تضخمية محدودة
من جهة أسعار الجملة.

مخاطر االرتفاع
على الرغم من إمكانية تراجع
م ـعــدل الـتـضـخــم إل ــى ح ــد م ــا في
وقت الحق من العام الحالي وسط

تــاشــي زي ـ ــادة بـعــض التكاليف
المرتبطة بالجائحة التي بــدأت
في عام  2020بعد تجاوز البيانات
المقارنة السنوية ،تستمر مخاطر
ارتفاع معدل التضخم عن متوسط
توقعاتنا لعام  2021البالغ  2.5في
المئة.
فعلى سبيل المثال ،قد تستمر
ا ل ـض ـغــوط التضخمية المحلية
والدولية المتعلقة بقيود سلسلة
التوريد كما هي ،أو قد ترتفع كما
هــو الـحــال فيما يتعلق بأسعار
السلع األساسية العالمية.
وال ي ــزال الـطـلــب االسـتـهــاكــي
ً
الـمـكـبــوت قــويــا ،بــدعــم مــن تــزايــد
معدالت االدخار الشخصي ،والذي

ً
يـعـتـبــر ظ ــاه ــرة دولـ ـي ــة .وأخـ ـي ــرا،
لــم نـشـهــد حـتــى اآلن انـعـكــاســات
ال ـض ـغــوط الـهـبــوطـيــة إلي ـج ــارات
المساكن ( 33فــي المئة مــن سلة
مؤشر أسعار المستهلكين) والتي
ً
ك ــان مـتــوقـعــة ن ـظــرا لــرحـيــل آالف
الوافدين.
مــن جـهــة أخ ــرى ،مــن المتوقع
أن تـســاهــم بـعــض ال ـعــوامــل مثل
اعتدال وتيرة التعافي االقتصادي
(باستثناء المستهلكين) وغياب
الضغوط الملحوظة على األجور،
وجـ ـه ــود ال ـش ــرك ــات لـلـتـحـكــم في
ال ـت ـكــال ـيــف ف ــي ت ـق ـي ـيــد تــوق ـعــات
التضخم.

» «Ooredoo Businessتدعم خدمة
المكالمات الصوتية عبر «»VoWiFi
فــي عــالــم الرقمنة واإلنـتــرنــت،
أص ـب ـح ــت ش ـب ـك ــات ال ـ ـ ــواي ف ــاي
ً
ج ـ ــزءا ال ي ـت ـجــزأ م ــن االت ـص ــاالت
ال ـي ــوم ،إذ تــوفــر تغطية إنـتــرنــت
أفضل في األماكن ،التي ال يمكن
الوصول فيها إلى شبكات الهاتف
الـمـحـمــول بسبب الـقـيــود ،وهنا
تـظـهــر أهـمـيــة خــدمــة المكالمات
الصوتية عبر الشبكة الالسلكية
«  ،»VoWiFiإذ ي ـ ـتـ ــم إر س ـ ـ ـ ــال
المكالمات الصوتية عبر «نفق»
مشفر يندمج مع شبكة الهاتف
المحمول لتوفير تجربة اتصال
أفـ ـض ــل ل ـم ـس ـت ـخــدمــي ال ـه ــوات ــف
المحمولة.
وأطلقت «،»Ooredoo Business
الـشــريــك التكنولوجي الـمــوثــوق
لحلول أعمالك ،خدمة المكالمات
الصوتية عبر الشبكة الالسلكية
«  ،»Voice over Wi-Fiو ه ــي
خ ــدم ــة م ـجــان ـيــة ل ـج ـم ـيــع ع ـمــاء
« »Ooredooالكويت ذوي باقات
ال ــدف ــع ال ـم ـس ـبــق والـ ــدفـ ــع اآلج ــل
ال ـص ــوت ـي ــة ،تـمـكـنـهــم م ــن إجـ ــراء
مـكــالـمــات عـبــر ات ـصــال واي فــاي
وإرسال رسائل نصية قصيرة.
وسـتـســاعــد ه ــذه ال ـخــدمــة في
حل مشكلة إنقطاع إشارة الهاتف
ف ــي ب ـع ــض ال ـم ـن ــاط ــق واألم ــاك ــن
ال ـت ــي ت ـك ــون تـغـطـيـتـهــا ضعيفة
م ـث ــل ال ـم ـب ــان ــي ال ـس ـك ـن ـيــة عــالـيــة

االرت ـ ـف ـ ــاع وال ـ ـطـ ــوابـ ــق ال ـسـفـلـيــة
والمكاتب واألفــرع النائية ،وفي
حـ ــال ال ـت ـقــط ال ـه ــات ــف الـمـحـمــول
شبكة واي فــاي مــوثــوقــة وآمـنــة،
س ـي ـت ــم ت ـح ــوي ــل ال ـم ـك ــال ـم ــة بـيــن
شبكة الهاتف وشبكة الواي فاي
ً
تلقائيا بسالسة ودون أي انقطاع
للمكالمة.
ً
وت ـتــوفــر ه ــذه ال ـخــدمــة أي ـضــا
ب ــدون أي رس ــوم إضــافـيــة بينما
سـ ـيـ ـت ــم اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب ال ـمـ ـك ــال ـم ــات
الصوتية واإلنترنت حسب الباقة،
ودون الحاجة لتحميل أي تطبيق.
وعلى صعيد األعـمــال ،تــؤدي
خدمة المكالمات الصوتية عبر
الـشـبـكــة الــاسـلـكـيــة «»VoWi-Fi
ً
ً
دورا فعاال في استمرارية األعمال
ً
وتحسين أداء الشركة ،خصوصا
م ــع ظـ ـه ــور واسـ ـتـ ـم ــرار جــائ ـحــة
كــو ف ـيــد  ،19 -إذ أ ص ـب ــح مـعـظــم
الموظفين يعملون عن بعد ومن
منازلهم معتمدين على اإلنترنت
والمكالمات الصوتية ومكالمات
الـفـيــديــو ،فستتيح هــذه الخدمة

للشركات إجراء المكالمات من أي
موقع يوجد فيه شبكة السلكية
حتى في حال عدم وجود إشارة
استقبال لشبكة الهاتف.
وعـ ـب ــرت ش ــرك ــة «»Ooredoo
الكويت عن فخرها باطالق خدمة
المكالمات الصوتية عبر الشبكة
الالسلكية المميزة والمصممة
ً
خ ـ ـص ـ ـي ـ ـصـ ــا لـ ـتـ ـحـ ـس ــن تـ ـج ــرب ــة
االتصال ومستقبل التواصل في
العالم الرقمي اليوم ،مؤكدة أنها
تقنية مميزة تجعل كفاءة صوت
المحادثة أفضل.
كما أوضحت « »Ooredooأنه
ً
حاليا ستكون خدمة المكالمات
الصوتية عبر الشبكة الالسلكية
« »VoWi-Fiمتاحة على شبكتها
عـ ـل ــى أجـ ـ ـه ـ ــزة هـ ـ ـ ـ ــواوي  1ب ـلــس
وس ـمــاعــات ه ــوات ــف ه ـ ــواوي ،إال
أنه ستتوفر الخدمة على األجهزة
ً
األخ ـ ــرى قــري ـبــا وس ـي ـتــم اإلع ــان
عنها.

«التجارية العقارية» تدشن حملة تطعيم الرشيدي :خدمات «ترايب» تحقق المرونة
لموظفيها والعاملين بالمجمعات التجارية وخفض التكاليف على المبادرين

لقطة جماعية
ت ـحــت ش ـعــار «ن ـحــن ن ـه ـتــم» وم ــن منطلق
ا لـمـســؤو لـيــة المجتمعية للشركة التجارية
العقارية وتحت رعاية وتنظيم وزارة الصحة
وخطتها لتقديم لقاح ضد فيروس كورونا
لجميع العاملين فــي المجمعات التجارية
فــي ال ـبــاد ،تــم إط ــاق حملة تطعيم لجميع
العاملين وموظفي المستثمرين في مجمع
سيمفوني ستايل ومجمع «بوليفارد» إضافة
إلى موظفي «التجارية العقارية» وشركاتها
التابعة والزميلة.
وتمت إقامة هذه الحملة في قاعة بوليفارد
بمنطقة السالمية مــع االل ـتــزام بكل معايير
الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي واإلجـ ـ ــراءات الــوقــائـيــة
ا لـمــو صــى بـهــا للمساهمة فــي تقليل نسبة
اإلصابات والحد من انتشارها.

وأعـ ـ ـ ــرب ع ـبــدال ـم ـط ـلــب م ـع ــرف ــي الــرئ ـيــس
التنفيذي للشركة عن عميق شكره وتقديره
ل ــوزارة الصحة وعلى رأسها الــوزيــر الشيخ
د .ب ــاســل ال ـص ـبــاح وج ـم ـيــع ال ـطــاقــم الـطـبــي
والتمريضي كــذلــك وزارة الــداخـلـيــة وبلدية
ال ـكــويــت وك ــل ال ـج ـهــود وال ـط ــاق ــات الــوطـنـيــة
المخلصة على تعاونها وتكاتفها المتواصل،
الـتــي أثبتت جــدارتـهــا وكفاء تها ومقدرتها
العالية على سرعة التعامل مــع مستجدات
فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــال ت ـط ـب ـي ــق كــل
اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة والـتــدابـيــر الوقائية
ل ـل ـت ـصــدي ل ـل ـف ـيــروس والـ ـح ــد م ــن ان ـت ـشــاره
وتحقيق ا لـشــرا كــة المجتمعية الفاعلة بما
يحفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين
في الكويت.

كما تقدم معرفي بالشكر والتقدير للوكيلة
المساعدة لـشــؤون الصحة العامة د .بثينة
المضف ولمدير إدارة الصحة العامة ،وأعضاء
حملة الوحدات الميدانية المتنقلة من أطباء
وفنيين وإداريين على حرصهم لتقديم اللقاح
لجميع العاملين فــي المجمعات التجارية،
وأخص بالشكر د .دينا الضبيب مديرة اإلدارة
المركزية للرعاية الصحية األولية في وزارة
الـصـحــة عـلــى الــدعــم والـتـنـظـيــم ولـجـهــودهــا
ال ـم ـب ــذول ــة خ ـ ــال الـ ـي ــوم الـ ـخ ــاص بـتـطـعـيــم
مستأجري مجمعي سيمفوني وبوليفارد.
وأشــار معرفي إلــى أنــه تــم تقديم الجرعة
األولى من التطعيم لنحو  2000شخص وفق
ً
أعـلــى معايير الــدقــة والتنظيم حــرصــا على
سالمة الجميع.

قامت سفيرة الواليات المتحدة األميركية
لدى الكويت ،ألينا رومانوسكي ،بزيارة إلى
ترايب (المتخصصة في توفير مساحات عمل
مشتركة) ،حيث كان في استقبالها المؤسس
والــرئـيــس التنفيذي عـبــدالــرحـمــن الــرشـيــدي
ومجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،حيث دار الحديث حــول أهمية
ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
بناء اقتصاد متكامل ومزدهر.
وأعربت السفيرة خالل اللقاء عن سعادتها
بــالــزيــارة إلــى «تــرايــب» ،الـتــي تــوفــر مساحات
عمل تعاونية مبتكرة للشركات الناشئة ورواد
األع ـمــال الـكــويـتـيـيــن ،مبينة أن الـمـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة مهمة
وأساسية فــي البنية االقتصادية لكل دولــة،
باعتبارها قاعدة الهرم االقتصادي ،وتعتبر
المهد الطبيعي النطالقات التنمية االقتصادية
ً
واالجتماعية في آن معا.
وأش ــارت إلــى أن رواد األع ـمــال مساهمين
مـهـمـيــن ف ــي مـسـتـقـبــل ال ـك ــوي ــت ،وذل ـ ــك نـظــرا
لدورهم الكبير في توسيع القاعدة اإلنتاجية
واستيعاب نسبة عالية من العمالة الوطنية
ورفع مستوى االدخار واالستثمار ،مبينة أن
إيجاد قاعدة عريضة من المواطنين يشكلون
ً
ً
مخزونا وطنيا للتوسع الصناعي والتقدم
التقني ،ويستطيعون إنـتــاج السلع وتقديم
ً
الخدمات بشكل مرن وحسب الطلب أصبح أمرا
ً
مهما للغاية ،كما أشادت السفيرة باحترافية
«ترايب» ونموذج عملها الرائد في الكويت.
من جانبه ،قال المؤسس والرئيس التنفيذي
في «ترايب» ،عبدالرحمن الرشيدي ،إن اللقاء
ً
مع السفيرة رومانوسكي كان ممتعا للغاية،
حـيــث تــم الـتـطــرق خــالــه إل ــى أه ــم التحديات

السفيرة األميركية خالل الزيارة
التي يواجهها رواد األعمال في الكويت ،والتي
تتمثل في شح األراضــي والعقارات الميسرة
ّ
وقلة مصادر التمويل وهشاشة البنية التحتية
القانونية لصناعة بيئة أعمال يزدهر فيها
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الرشيدي الخدمات والمميزات
التي تقدمها «ترايب» ،التي قال إنها تتركز في
المرونة وخفض التكاليف على المبادرين في
استئجار المكاتب بالطريقة التقليدية ،والتي
تصبح كالتزام سنوي يرهق المبادر الصغير،
بينما توفرها «ترايب» بأسعار مناسبة ،مشيرا
الــى أن «تــرايــب» توفر شبكة عالقات متنوعة
لـلـمـبــادريــن وال ـتــي تعتبر أس ــاس لـنـجــاح أي
مبادر .وقال إن مساحات العمل المشتركة في
الكويت والخليج ال تزال ضئيلة للغاية مقارنة
م ــع الـنـمــو الـكـبـيــر ف ــي ذل ــك ال ـق ـطــاع بــأمـيــركــا

وأوروب ـ ــا ،مشيرا إلــى أن مستقبل مساحات
العمل المشتركة سيكون واعــد وكبير خالل
السنوات المقبلة ،السيما مع جائحة كورونا،
مبينا أن الشركات التكنولوجية الكبرى في
العالم بــدأت من مساحات العمل المشتركة،
وذلك ألهميتها في رفع انتاجية الموظف أوال
و فــي تخفيض الكلفة المالية على أصحاب
الشركات.
ت ـجــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ت ــراي ــب ه ــي مـكــان
عمل لرواد األعمال وأصحاب المشاريع ،فهي
المكان المناسب للعمل وصناعة شبكة عالقات
لتنمية األف ـكــار الـتـجــاريــة ،حيث تسعى إلى
تغيير طريقة عمل الـمـبــادريــن وجمعهم في
مكان واحــد مــن خــال خلق بيئة عمل تسرع
من اإلنتاجية واالبتكار والتعاون المشترك
واإلنجاز.
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اقتصاد

• معرفي :سنستمر في نهجنا المتحفظ لحماية البنك من المخاطر
• السالوي :النتائج تؤكد جهودنا وتركيزنا المكثف على تلبية احتياجات العمالء
أعلن البنك األهلي الكويتي – مصر،
أمــس ،تحقيق نتائج مالية قوية خالل
فترة الربع األول المنتهية في  31مارس
 ،2021حيث بلغت أرباح البنك التشغيلية
 360م ـل ـيــون ج ـن ـيــه ،مـسـجـلــة ارت ـفــاعــا
بنسبة  14في المئة مقارنة بذات الفترة
ً
من العام الماضي ،كما حقق البنك نموا
بنسبة  14في المئة في صافي إيــرادات
الفوائد ليصل إلى  490مليونا ،مقارنة
ب ــذات الفترة مــن الـعــام الـمــاضــي .وبلغ
صــافــي أرب ـ ــاح ال ـب ـنــك ف ــي ن ـهــايــة الــربــع
األول  135مـلـيــونــا ،مسجال انخفاضا
بنسبة  3في المئة مقارنة بــذات الفترة
مــن الـعــام الماضي ،ويــرجــع السبب في
ه ـ ــذا االنـ ـخـ ـف ــاض ال ـط ـف ـيــف إل ـ ــي حـجــم
المخصصات المرصودة بصفة استباقية
لتغطية أي تأثيرات سلبية محتملة على
العمالء نتيجة تداعيات "كورونا".
كما ارتـفــع إجـمــالــي األص ــول بنسبة
 9في المئة ليصل إلــى  45مليار جنيه
م ـقــارنــة بـنـتــائــج ديـسـمـبــر  ،2020كما
ارتفع أيضا إجمالي ودائــع العمالء في
الـبـنــك لـيـصــل إل ــى  39م ـل ـيــارا ،مسجال
زيـ ـ ــادة ب ـن ـس ـبــة  15ف ــي ال ـم ـئ ــة م ـقــارنــة

ً
بنتائج ديسمبر  ،2020فضال عن ارتفاع
إجمالي قروض العمالء الذي وصل إلى
 21.4مليارا.
وقــد استطاع البنك تحقيق معدالت
نمو جـيــدة ،نـظــرا لقاعدته الرأسمالية
القوية ووف ــرة السيولة ،بــاإلضــافــة إلى
ال ـمــزيــج ال ـج ـيــد م ــن مـنـتـجــات ال ــودائ ــع
وال ـت ــي ســاهـمــت ف ــي تـمـكـيــن الـبـنــك من
تقديم الدعم المستمر لعمالئه من األفراد
والمؤسسات.
ً
وتعقيبا على هــذه النتائج المالية،
صرح علي معرفي ،رئيس مجلس إدارة
"األهلي الكويتي – مصر" قائال:
"ن ـحــن فـ ـخ ــورون بـمــواصـلــة تحقيق
ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة الـ ـق ــوي ــة ،رغ ــم
ظ ــروف ال ـســوق الصعبة عـلــى مستوى
ال ـعــالــم ،حـيــث واص ــل الـبـنــك ن ـمــوه عبر
معظم المؤشرات المالية ،ومن الواضح
أن اس ـت ـث ـمــار ال ـب ـنــك ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــا
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،إل ـ ــى جـ ــانـ ــب وجـ ـ ـ ــود ف ــري ــق
قـيــادي قــوي يتمتع بالخبرة والــدرايــة،
كــان لــه تأثير إيجابي فــي تحقيق هذه
النتائج" .وأضاف "سنستمر في نهجنا
المتحفظ لحماية البنك مــن المخاطر،

ولهذا السبب تم تجنيب المخصصات
الالزمة للتخفيف من التأثير المحتمل
لتداعيات ( )COVID-19على محفظتنا
االئتمانية .اليزال البنك يركز على تنفيذ
استراتيجيته طويلة األج ــل ،وهــو اآلن
في وضع جيد يتيح له تقديم المزيد من
الدعم للشركات في كل أنحاء مصر خالل
مرحلة التعافي من هذا الوباء العالمي".
وفي تعليقه على هذه النتائج ،أضاف
خ ــال ــد ال ـ ـسـ ــاوي ،ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
والعضو المنتدب للبنك األهلي الكويتي
– مصر" :تأتي نتائج الربع األول من هذا
ً
الـعــام تــأكـيــدا لجهود البنك المستمرة
والدؤوبة وتركيزه المكثف على خدمة
وت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـم ــاء .ك ـمــا أن
النجاح المشترك لنموذج أعمالنا الحذر
والـمـتــوازن قــد ســاهــم فــي تمكين البنك
مــن تـســريــع وت ـيــرة الـتـحــول السـتـخــدام
تكنولوجيا الخدمات المصرفية الرقمية،
وباإلضافة لذلك فــإن البنك مستمر في
التزامه بتطبيق االبتكارات التكنولوجية
الحديثة ،ليصبح شريكا مصرفيا مثاليا
لــديــه الـتـجـهـيــزات المصرفية الحديثة
للتحول لمجتمع غير نقدي".

وخـتــم ال ـســاوي "أود أن أغتنم هذه
الفرصة ألع ــرب عــن التقدير واالمتنان
للبنك الـمــركــزي الـمـصــري على قيادته
الرشيدة ،كما أشكر فريق اإلدارة العليا
بمصرفنا وموظفينا لتفانيهم المستمر
ً
في العمل ،السيما أننا نمضي معا نحو
التعافي االقتصادي بشكل تدريجي بعد
االضطرابات العالمية التي تسببت فيها
الجائحة العام الماضي"
وعلى صعيد متصل ،قام البنك خالل
الربع األول من هذا العام بتوسيع شبكة
فروعه التي تضم  44فرعا بافتتاح أحدث
فرعين له في أركــان مــول – الشيخ زايد
بمحافظة الجيزة ،وفي جراند نايل تاور
– كورنيش النيل بمحافظة بني سويف.
ومـ ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـق ــوم ال ـب ـنــك
بدوره الفاعل والقوي في خدمة وتنمية
ال ـم ـج ـت ـمــع ،واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـج ـهــود
والـمــوارد لبناء مجتمعات تحظى بكل
إمكانات الدعم والمؤازرة ،وتأكيدا لهذه
الجهود فقد سبق للبنك تقديم تبرعات
إلى المؤسسات التي ال تستهدف الربح
وال ـه ـي ـئــات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـم ـج ـمــوعــات
المجتمعية لمواجهة التحديات اليومية،

«برقان» يدعم الصحة البدنية والعقلية لموظفيه
من خالل برنامج السالمة والرفاهية
ً
ان ـطــاقــا مــن ال ـتــزامــه بقيمه
األساسية وبعافية الموظفين،
ّ
صـمــم قـســم الـتـعــلــم والـتـطــويــر
ف ـ ــي "ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان" ال ـ ـتـ ــابـ ــع إلدارة
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ،بــرنــام ـجــا
جديدا ومتطورا كفيال بضمان
ســام ـت ـهــم كـ ـج ــزء م ــن مـ ـب ــادرة
استراتيجية تهدف إلى الحفاظ
ع ـل ــى رف ــاهـ ـي ــة األف ـ ـ ـ ـ ــراد ،ورفـ ــع
ً
مستوى مشاركتهم ،فضال عن
تبادل نصائح مفيدة لصحتهم
الـنـفـسـيــة ،وبــال ـتــالــي مـســاعــدة
ال ـمــوظ ـف ـيــن ع ـلــى ال ـت ـعــامــل مع
الصعوبات التي قد تواجههم،
خالل هذه الظروف االستثنائية
التي نعيشها وما بعدها.
ً
ون ـظــرا لـكــون بــرامــج تمكين
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن رك ـ ـيـ ــزة أس ــاس ـي ــة
ل ـ ـن ـ ـجـ ــاح أي م ـ ــؤ سـ ـ ـس ـ ــة ،ف ـق ــد
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت جـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـزء ا مـ ـ ــن ث ـق ــاف ــة
"برقان" ،لما لها من تأثير كبير
على تعزيز مستويات مشاركة
الـمــوظـفـيــن ب ـص ــورة مـسـتـمــرة،
وقــدرتـهــم عـلــى التكيف مــع أي
ً
تغيير تنظيمي قد يطرأ ،فضال
عن تحفيزهم وتشجيعهم على
االبتكار .باإلضافة إلى ذلك ،فقد
أثـبـتــت ه ــذه ال ـبــرامــج كفاء تها
فــي زي ــادة اإلنـتــاجـيــة وتجنيد
سفراء للعالمة التجارية قادرين
على نقل الطاقة اإليجابية التي

فاطمة أحمد

سهام الخريف

اكتسبوها خــال تعاملهم مع
العمالء.
لـ ـ ــذا ،ي ـس ـعــى ق ـس ــم ال ـ ـمـ ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة ف ــي ال ـب ـن ــك إلـ ــى دع ــم
ص ـحــة الـمــوظـفـيــن وســامـتـهــم
من أجل مساعدتهم على تحقيق
إمكاناتهم الكاملة والتعامل مع
الضغوط اليومية .ومــن خالل
ت ـعــزيــزه لـبـيـئــة ع ـمــل إيـجــابـيــة
كفيلة بضمان الصحة البدنية
والـنـفـسـيــة ،ي ـقــوم الـبـنــك الـيــوم
بمساعدة كوادره على التألق في
أدواره ــم الحالية ،والمساهمة
بالتالي في تحقيقه للمزيد من
اإلنجازات بشكل عام بكل أمان
وفعالية.

وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف بـ ــرنـ ــامـ ــج ض ـم ــان
س ــام ــة ورف ــاهـ ـي ــة ال ـمــوظ ـف ـيــن
ّ
الخاص بقسم التعلم والتطوير،
والـ ـ ـ ــذي تـ ــم إطـ ــاقـ ــه فـ ــي 2020
خ ــال ال ـجــائ ـحــة ،إل ــى تحسين
ص ـحــة الـمــوظـفـيــن وســامـتـهــم
على كل الصعد.
وت ــرم ــي أن ـش ـط ــة ال ـب ــرن ــام ــج
إلـ ــى دعـ ــم وت ـس ـه ـيــل ال ـتــواصــل
المنتظم ،وتشجيع الموظفين
على البقاء على اتصال بمكان
الـعـمــل وم ــع بعضهم الـبـعــض.
ويشتمل ا لـبــر نــا مــج على خطة
سالمة متكاملة سيتم توفيرها
افـتــراضـ ًـيــا مــع محتوى مصمم
خ ـص ـي ـ ًـصــا لـ ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة عـبــر

ّ
منصة الـتـعــلــم والـتـطــويــر عبر
اإلن ـت ــرن ــت ،وم ــن ال ـم ـق ــرر ل ــه أن
يستمر حتى نهاية عام .2021
حصل البرنامج منذ بدايته على
دع ــم ك ــل الـمـسـتــويــات اإلداريـ ــة
التي أشــادت بأهدافه وفوائده
البنك وموظفيه.
لكل من
ً
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ــق ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ــأث ـ ـيـ ــر
ســامــة الـمــوظـفـيــن عـلــى األداء
الـ ـم ــؤسـ ـس ــي ،قـ ــالـ ــت م ـس ــاع ــدة
مدير التعلم والتطوير ،فاطمة
يعقوب أحمد" :تشير الدراسات
الـحــالـيــة إل ــى أن أم ــاك ــن العمل
ال ـتــي يـتـمـتــع فـيـهــا الـمــوظـفــون
بمستويات ســامــة عــالـيــة هي
أكثر إنتاجية ،وبالتالي يسعى
البنك دائما على توفير ما يلزم
م ــن رع ــاي ــة لـصـحــة الـمــوظـفـيــن
النفسية والـبــدنـيــة ،بــاإلضــافــة
إل ـ ــى ت ـح ـف ـيــزهــم وم ـســاعــدت ـهــم
ع ـل ــى الـ ـنـ ـج ــاح ،خ ـص ــوص ــا فــي
ظ ــل ال ـجــائ ـحــة .ك ـمــا سيستمر
البرنامج حتى نهاية هذا العام
وسيشمل العديد من المواضيع
والفعاليات المنتقاة بعناية".
وم ـ ـ ـنـ ـ ــذ ان ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاق بـ ــرنـ ــامـ ــج
ال ـس ــام ــة ،أف ـ ــاد ال ـمــوظ ـف ــون أن
مبادرة "برقان" قد ساهمت في
إحساسهم باالنتماء وبالفخر
ً
لكونهم جــزء ا من عائلة البنك،
ّ
وصرح الموظفون أنهم تمكنوا

من اختبار روح من اإليجابية
وال ـت ـفــاؤل ،مــع المحافظة على
صـحـتـهــم ال ـب ــدن ـي ــة والـنـفـسـيــة
خ ــال ال ـظــروف الـحــالـيــة .وهــذا
ّ
مــا أكــد تــه اختصاصية التعلم
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر ،س ـ ـ ـهـ ـ ــام عـ ـص ــام
الخريف ،التي قالت إن البرنامج
قد شهد مشاركة متزايدة خالل
األزم ـ ــة الـصـحـيــة ال ـتــي فــرضــت
ً
ضـغــوطــا جــديــدة على حياتنا
اليومية.
وأضــافــت" :انـضــم عــدد كبير
مـ ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن إل ـ ــى ب ــرن ــام ــج
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن أظ ـ ـ ـهـ ـ ــروا
مـسـتــويــات عــالـيــة مــن التفاعل
خ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــات والـ ـ ـح ـ ــوارات
ال ـم ـب ــاش ــرة .وفـ ــي الـ ــواقـ ــع ،فقد
ارتفع عدد المشاركين في عام
 2021بـمـعــدل  6م ــرات مـقــارنــة
بالعام السابق ،ونحن فخورون
ب ـث ـقــافــة ال ـب ـن ــك ال ــداعـ ـم ــة لـمـثــل
هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي أثـبـتــت
ن ـج ــاح ـه ــا م ــن خ ـ ــال ال ــدراس ـًـة
الـتــي أجــريــت وعكست تحسنا
ف ــي األداء بـحـســب م ــا ورد عن
المديرين المباشرين ،كما أظهر
الموظفون زيادة في مستويات
الــوعــي الــذاتــي وق ــدرة إضافية
ّ
على التحكم في سلوكياتهم".

«التجاري» يشارك في معرض
الفرص الوظيفية للجامعة األميركية
فـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه
االجـتـمــاعـيــة تـجــاه الخريجين
ً
من الشباب الكويتيين ،وسعيا
لـ ـت ــأ كـ ـي ــد دوره اال جـ ـتـ ـم ــا ع ــي
ك ـمــؤس ـســة م ـصــرف ـيــة ت ـحــرص
ع ـ ـلـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر ف ـ ـ ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل
المناسبة للشباب الكويتيين
الطموحين الذين شارفوا على
إن ـ ـهـ ــاء دراسـ ـتـ ـه ــم ال ـجــام ـع ـيــة،
ش ــارك البنك الـتـجــاري معرض
ال ـفــرص الوظيفية االفـتــراضــي
الذي نظمته الجامعة األميركية
في الكويت عبر منصة «خبرة»
اإللكترونية.
وجاءت مشاركة البنك في هذا
الـحــدث لتؤكد مــن جديد دعمه
للشباب الكويتيين الباحثين
عـ ــن فـ ـ ــرص ع ـم ــل م ـت ـم ـي ــزة فــي
القطاع المصرفي ،حيث يولي
البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات
وط ــاق ــات ال ـش ـب ــاب الـكــويـتـيـيــن
الــراغ ـب ـيــن ف ــي الـعـمــل بــالـقـطــاع
الـ ـمـ ـص ــرف ــي ويـ ـث ــق ب ـق ــدرات ـه ــم
الكبيرة على اإلب ــداع والنجاح
إذا مــا تــوافــرت لهم سبل الدعم
والرعاية.
وف ــي تعقيبه عـلــى مـشــاركــة
البنك في هذا الحدث ،قال المدير
العام لقطاع الـمــوارد البشـرية،
صادق عبدالله« :على الرغم من
ّ
الـظــروف التي خلفتها جائحة
كورونا ،والتي حالت دون إقامة
مثل هذه المعارض والمنتديات
الــوظـيـفـيــة بــالـشـكــل الـتـقـلـيــدي
المتعارف عليه ومشاركة البنك
ف ـي ـهــا ،ف ــإن ال ـب ـنــك ح ــرص على
تلبية دعوة الجامعة األميركية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وشـ ـ ـ ّـارك ف ــي هــذا
الـ ـمـ ـع ــرض ال ـ ـ ــذي وف ـ ـ ــر وس ـي ـلــة
ت ــواص ــل ف ــي ب ـي ـئــة اف ـتــراض ـيــة
بـيــن الـبـنــك وراغ ـب ــي الـحـصــول
عـلــى ف ــرص الـعـمــل مــن الشباب
الكويتيين الطموحين».
وبين أن البنك التجاري يؤكد

صادق عبدالله

أن االس ـت ـث ـمــار ف ــي الخريجين
الكويتيين يساهم فــي تحقيق
التنمية المستدامة للبالد ،مؤكدا
ح ــرص ال ـب ـنــك ع ـلــى اسـتـقـطــاب
الشباب الكويتيين الطموحين
وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في
جـمـيــع إدارات ال ـب ـنــك م ــن أجــل
رفع نسبة العمالة الوطنية في
القطاع المصرفي ،وخلق جيل
من المصرفيين الجدد ،في إطار
رسالة البنك الهادفة إلى «بناء
ً
المستقبل معا».
وعلى جانب مشاركة البنك،
في هــذا الحدث أوضــح عبدالله
أنه يمكن للخريجين الكويتيين
ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي ال ـح ـص ــول على
ف ــرص ــة ع ـمــل لـ ــدى «ال ـتـ ـج ــاري»
التقدم بطلب التوظيف عن طريق
موقع البنك على شبكة اإلنترنت،
وكــذلــك عبر منصات التواصل
الوظيفي المختلفة التي تعرض
فرص العمل والتطوير الوظيفي
التي تنتظر الشباب الكويتيين
ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح ـ ـيـ ــن وت ـ ـس ـ ــاه ـ ــم ف ــي
ً
تأهيلهم وظيفيا بما يساعدهم
على تحقيق طموحاتهم لبناء
مستقبلهم ،باعتبارهم الركيزة
األس ــاسـ ـي ــة لـتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة
والتقدم والتطور للوطن.

علي معرفي
حـيــث ق ــدم مـســاهـمــة سـخـيــة لمؤسسة
جزيرة الخير ،لدعم المبادرات الصحية
وحـ ــاالت ال ـط ــوارئ للعاملين بــالـنــادي
والمتقاعدين .كما قــام البنك بالتعاون
مع جمعية األورمان الخيرية ،بالمشاركة
في توزيع  1000صندوق من المعونات
ً
الغذائية لألسر األكثر احتياجا في كل
أنحاء مصر خالل شهر رمضان المبارك.

خالد السالوي
وســاهــم "األه ـل ــي الـكــويـتــي  -مصر"
بـتـبــرعــات مــالـيــة لـصــالــح مــؤسـســة أهــل
مصر إلنـشــاء المستشفى التخصصي
لمعالجة ضحايا ال ـح ــروق ،باإلضافة
إلـ ــى ت ـقــديــم ت ـب ــرع إلـ ــى ن ـ ــادي إنـ ــر ويــل
" "Inner Wheel Clubبشمال القاهرة
لدعم مشاريع المعهد القومي للسرطان
ودور المسنين.

«الخليج» 30 :يونيو الفرصة األخيرة
للمشاركة في سحب «الدانة» ربع السنوي
أعلن بنك الخليج ،أن الفرصة
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي سـحــب
حساب الدانة ربع السنوي الثالث
ل ـه ــذا الـ ـع ــام ه ــي ف ــي  30يــونـيــو
المقبل لفرصة الربح بجائزة
ال ـ  100ألــف ديـنــار ،وسيجري
الـسـحــب ف ــي  14أك ـتــوبــر المقبل
ب ـح ـضــور مـمـثــل وزارة ال ـت ـجــارة
والـصـنــاعــة ،وشــركــة إرن ـســت آنــد
يونغ .Ernst & Young
وقال البنك ،في بيان صحافي
أمس ،إنه إلى جانب هذا السحب،
يقدم حساب الدانة من "الخليج"
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــرص ل ـم ـك ــاف ــأة
العمالء على ادخارهم ومواظبتهم
عـلــى الـتــوفـيــر ،إذ يـقــدم الحساب
س ـحــوبــات ش ـهــريــة ل ـل ـفــوز بــألــف
ديـ ـن ــار كــوي ـتــي ل ـع ـشــرة فــائــزيــن،
إضافة إلى سحبين ربع سنويين
جائزة كل منها  100ألــف دينار،
وس ـحــب ن ـصــف س ـنــوي جــائــزتــه
مليون دينار ،والسحب السنوي
الكبير على الجائزة الكبرى التي
تبلغ  1.5مليون دينار.
وك ــل م ــا يـتـعـيــن ع ـلــى العميل
للمشاركة في هذه السحوبات أن
يفتح حـســاب الــدانــة وي ــودع فيه
قبل آخر موعد لإليداع والتأهل،
وأن يحافظ على المبلغ المودع في
الحساب أال يقل عن  200دينار ،أو
أن يزيده للحصول على فرص ربح
أكثر باستمرار ،ويمكن لعمالء بنك

ليكافئ العمالء المواظبين على
االدخـ ــار ،ويـشـجــع اآلخــريــن على
تـبـنــي ه ــذه ال ـع ــادة الـصـحـيــة في
إدارة األمور المالية".
وأوضح أنه ال تزال هناك فرصة
للفوز بـ  100ألف دينار في السحب
ربع السنوي ،وبـ  1.5مليون دينار
في السحب السنوي الكبير ،إضافة
إل ــى ال ـس ـحــوبــات الـشـهــريــة الـتــي
يحصل فيها عشرة فائزين على
ألف دينار لكل منهم.

مميزات كثيرة
محمد القطان

الخليج فتح حساب الدانة واإليداع
ً
فيه إلكترونيا عن طريق التطبيق
أو الموقع اإللكتروني.
ودعـ ــا مـحـمــد ال ـق ـطــان الـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـصــرف ـيــة
لــأفــراد في "الخليج" المواطنين
والمقيمين في الكويت لالستفادة
ً
م ــن ه ــذه ال ـفــرصــة ق ــائ ــا":ال ي ــزال
هناك متسع من الوقت أمام عمالء
البنك لبدء إدارة أمورهم المالية
ب ـش ـكــل أف ـ ـضـ ــل ،وال ـ ـحـ ــرص عـلــى
التوفير واالدخار بشكل منتظم.
وأضاف القطان" ،اننا نحرص
فــي بنك الخليج على تبني هذه
ال ـث ـق ــاف ــة ون ـش ــره ــا ف ــي ال ـك ــوي ــت،
ولهذا صممنا حساب الدانة بكل
هذه المميزات والجوائز الكبيرة

م ــن ال ـم ـم ـيــزات ال ـع ــدي ــدة الـتــي
يتمتع بها عمالء حساب الدانة أنه
الحساب الوحيد في الكويت الذي
يـحـ ِّـول فــرصــك بــالـفــوز مــن السنة
الماضية إلى السنة التالية وذلك
ضمن برنامج مكافأة العمالء على
وفائهم ووالئهم لبنك الخليج.
كــذلــك ،تـمــت إضــافــة كــل فــرص
الربح لعمالء الدانة الحاليين من
ع ــام ( 2020م ــن  1يـنــايــر إل ــى 31
ديـسـمـبــر  )2020إل ــى سـحــوبــات
عام .2021
وج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات ت ـتــم
بحضور ممثل من وزارة التجارة
والصناعة ،وتتم مراجعة وتدقيق
السحوبات ربع السنوية والسحب
ال ـس ـنــوي م ــن شــركــة إرن ـس ــت أنــد
يونغ .Ernst & Young
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• الخسائر شملت عددا كبيرا منها • «مايكرو استراتيجي» تشتري  229وحدة بتكوين جديدة
كشفت شركة مايكرو
استراتيجي أمس األول أنها
أنفقت  10.9ماليين دوالر
لشراء  229وحدة بتكوين.

تــراج ـعــت الـعـمـلــة الــرقـمـيــة
األشـ ـ ـه ـ ــر "ب ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن" بـ ـح ــدة
لتواصل عمليات بيع كبيرة
بـ ـ ــدأت ق ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع ،وه ــوت
ب ـن ـس ـب ــة ت ــز ي ــد عـ ـل ــى  16فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـصـ ــل إل ـ ـ ـ ــى أدن ـ ـ ــى
مستوى لها خالل اليوم دون
ً
 38أ لــف دوالر وفقا لبيانات
.CoinDesk
وه ـ ــذا ه ــو أدن ـ ــى م ـس ـتــوى
للعملة الرقمية منذ  9فبراير،
وهي آخر مرة ينخفض فيها
سـعــر "بـتـكــويــن" إلــى مــا دون
 40ألف دوالر.
وت ـ ـ ـلـ ـ ــت مـ ـ ــوجـ ـ ــة ال ـ ـه ـ ـبـ ــوط
تـ ـص ــريـ ـح ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـب ـنــك
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ،أعـ ـل ــن
ف ـي ـهــا أن ا ل ـع ـم ــات ا لــر ق ـم ـيــة
"ل ــم ول ــن ت ـس ـت ـخــدم كــوسـيـلــة
ل ـلــدفــع ،ألن ـهــا لـيـســت عـمــات
ً
ح ـق ـي ـق ـيــة" ،م ــؤك ــدا أن ــه يـجــب
عـ ـل ــى الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة
وش ــرك ــات ال ـم ــدف ــوع ــات عــدم
تسعير منتجاتها بالعمالت
المشفرة.
وش ـم ـل ــت ال ـخ ـس ــائ ــر ع ــددا
كبيرا مــن ا لـعـمــات الرقمية،
ح ـي ــث ت ــراجـ ـع ــت "إيـ ـثـ ـي ــروم"
 15ف ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،إ ل ـ ـ ــى 2960
دوالرا ،و"بتكوين كــاش" 16
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،و"كـ ـ ــاردانـ ـ ــو" 15
في المئة.
ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ـش ـ ـمـ ــل ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ب ـن ــك
ا لـشـعــب الصيني أي ق ــرارات
ب ـم ـن ــع الـ ـتـ ـع ــام ــل ب ــال ـع ـم ــات
ال ــرق ـم ـي ــة ،ف ــي وق ـ ــت تـمـضــي
الصين إل صــدار عملة رقمية
خاصة بها.
وأدت األ خـ ـ ـب ـ ــار ا ل ـس ـل ـب ـيــة
خ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي

إلـ ـ ــى إضـ ـ ـع ـ ــاف ال ـم ـع ـن ــوي ــات
تـ ـ ـج ـ ــاه ال ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــة ال ـ ـم ـ ـش ـ ـفـ ــرة.
وفــي  12مــايــو ،قــال الــرئـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـش ــرك ــة "تـ ـس ــا"
إلون ماسك إن شركة صناعة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة قــد
ع ـ ـل ـ ـقـ ــت شـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات
ً
مشير ا
بــا سـتـخــدام بـتـكــو يــن،
إلى المخاوف البيئية بشأن
ما يسمى بعملية "التعدين"
ال ـح ـس ــاب ــي ،ح ـي ــث تـسـتـخــدم
فيها أجهزة الكمبيوتر عالية
الطاقة لحل األلغاز الرياضية
المعقدة لتمكين المعامالت
باستخدام بتكوين.
وتسببت تعليقات ماسك
في محو أكثر من  300مليار
دوالر م ـ ــن سـ ـ ــوق ا لـ ـعـ ـم ــات
ال ـم ـش ـفــرة بــال ـكــامــل ف ــي ذلــك
اليوم.
وجاء إعالن تعليق "تسال"
الدفع بالبتكوين بعد ثالثة
أشهر فقط من كشف الشركة
أن ـهــا اش ـت ــرت م ــا قـيـمـتــه 1.5
م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر مـ ـ ــن ا ل ـع ـم ـل ــة
المشفرة ،وستبدأ في قبولها
مقابل منتجاتها.
ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق م ــن ه ــذا
األسـ ـ ـب ـ ــوع ،أوضـ ـ ــح ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لـشــر كــة " تـســا" أن
ا لـ ـش ــر ك ــة " ل ـ ــم ت ـب ــع أي عـمـلــة
بتكوين".
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــط ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي
الـ ـمـ ـتـ ـش ــدد ب ـ ـشـ ــأن ال ـع ـم ــات
الرقمية فليس بجديد ،ففي
عــام  ،2017أغلقت السلطات
مـ ـنـ ـص ــات تـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـعـ ـم ــات
المشفرة المحلية ،وحظرت
مــا يـسـمــى ع ــروض الـعـمــات
األولية ( ،)ICOsو هــي طريقة

للشركات لجمع األ م ــوال من
خـ ــال إصـ ـ ــدار رم ـ ــوز رق ـم ـيــة
جديدة.
وك ــان ال ـت ـجــار فــي الـصـيــن
يـ ـمـ ـثـ ـل ــون ذات مـ ـ ـ ــرة ح ـص ــة
ك ـب ـي ــرة مـ ــن س ـ ــوق ب ـت ـكــويــن،
ولكن بعد الحملة ،انخفض
تـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــم بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ك ـ ـب ـ ـيـ ــر.
وان ـت ـق ـلــت عـمـلـيــات الـعـمــات
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـفـ ــرة الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة إلـ ــى
الخارج.
وال تـ ـ ــزال ع ـم ـل ــة ب ـت ـكــو يــن
م ــر ت ـف ـع ــة ب ــأ ك ـث ــر مـ ــن  40فــي
المئة منذ بداية العام وحتى
تاريخه ،و 320في المئة في
ً
شهرا.
آخر 12

«مايكرو استراتيجي»
دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول "مـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــرو
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي" مـ ــن ج ـه ـت ـهــا،
كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـ ــايـ ـ ـك ـ ــرو
استراتيجي MicroStrategy
أمس األول أنها أنفقت 10.9
م ــا ي ـي ــن دوالر ل ـ ـشـ ــراء 229
وحـ ـ ــدة ب ـت ـك ــوي ــن ،ق ـب ــل وق ــت
قليل من الكشف عن الصفقة،
بمتوسط سعر يبلغ 43663
ً
دوالرا لكل بتكوين متضمنة
ً
الرسوم ،وفقا لما ذكره موقع
"."Market Watch
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ،الـ ـت ــي
أعـلـنــت فــي وقــت ســابــق أنها
تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم بـ ـتـ ـك ــوي ــن ك ــأك ـب ــر
أ صــول الخزينة لديها ،إنها
ً
تـمـتـلــك حــا ل ـيــا  92079عملة
بتكوين ،تم الحصول عليها
مـ ـق ــا ب ــل  2.25مـ ـلـ ـي ــار دوالر
بـمـتــو ســط س ـعــر شـ ــراء يبلغ
ً
 24450دوالرا لكل بتكوين.

إل ــى ذل ــك ،تــراج ـعــت أسـهــم
 M i c r o S t r a t e g yب ـن ـس ـبــة
 47.3في المئة خالل األشهر
الـثــاثــة الـمــاضـيــة حـتــى يــوم
االثـ ـنـ ـي ــن ،ب ـي ـن ـمــا ان ـخ ـف ـضــت
عـمـلــة بـتـكــويــن بـنـسـبــة 12.8
في المئة خالل نفس الفترة،
فيما ار تـفــع مــؤ شــر S&P500
نـ ـح ــو  6.4فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة خ ــال
الفترة ذاتها.
في المقابل ،قال مجموعة
من مراقبي الرسوم البيانية
ف ــي وول س ـتــر يــت ،إن أ عـمــق

ع ـم ـل ـيــات ب ـيــع ب ـت ـكــويــن مـنــذ
بـ ــدء ج ـن ــون ال ـت ـش ـف ـيــر ال ـعــام
الماضي يبدو أنها ستشتد.
و ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ر ي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــش روس
م ـ ــن  Evercore ISIي ـع ـت ـقــد
أن األ س ـ ـ ـعـ ـ ــار م ـ ـقـ ــدر لـ ـه ــا أن
تـ ـنـ ـخـ ـف ــض إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـت ــوس ــط
ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــرك لـ ـم ــدة  200يـ ــوم،
بـ ـ ــات ـ ـ ـبـ ـ ــاع مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــار األصـ ـ ـ ـ ــول
المضاربية األخرى ،التي من
شأنها أن تعيد بتكوين إلى
 40أ ل ــف دوالر م ـقــار نــة بــأ قــل
ً
من  44ألف دوالر حاليا.

ويـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ن ـم ــط
القمم والقيعان المنخفضة،
و يــرون أن تغريدات الرئيس
التنفيذي لشركة تسال ،إيلون
ماسك ،غير المتوقعة ستبقي
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـت ـق ـل ـيــدي ـيــن
عـلــى ا لـهــا مــش .كـمــا أن هناك
ً
أي ـض ــا ت ـك ـه ـنــات ب ــأن الــذهــب
ً
بــدأ فــي جــذب األ م ــوال بعيدا
عن العمالت المشفرة.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ال
تــزال بتكوين مرتفعة بأكثر
من  300في المئة منذ مايو

الماضي ،لكن سرعة المسار
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــزت الـ ـم ــؤمـ ـنـ ـي ــن
ال ـج ــدد بــال ـع ـمــات الـمـشـفــرة
وألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ب ـ ـ ـظـ ـ ــال م ـ ـ ــن الـ ـش ــك
عـلــى ف ـكــرة أن ـهــا تـنـضــج إلــى
ً
ف ـئــة أصـ ــول أك ـث ــر اس ـت ـق ــرارا.
حـ ـي ــث انـ ـخـ ـفـ ـض ــت األس ـ ـعـ ــار
بـ ـنـ ـح ــو  40فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة م ــن
أ ع ـلــى مـسـتــو يــا تـهــا المحققة
ف ــي أب ــري ــل ،عـنــدمــا ت ـجــاوزت
األسعار  64ألف دوالر.
(العربية .نت)

«بيتك» :الطلبات السكنية ارتفعت  %4على أساس سنوي
قــال تقرير لبيت التمويل الكويتي " بـيـتــك" عن
ســوق الـعـقــار المحلي خــال الــربــع الــرابــع مــن عام
 2020إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفذ
ً
العديد من المشروعات في المدن الجديدة طبقا
للبرنامج الزمني ،الذي وضعته المؤسسة للخطة
اإل ن ـمــا ئ ـيــة ا ل ـحــا ل ـيــة ،2020/2019 – 2016/2015
ووا ص ـلــت المؤسسة تنفيذ مشروعاتها المقررة
في الربع الرابع بعد أن تباطأ إنجازها في النصف
ً
األول تأثرا بفترة اإلغالق التي فرضت.
ً
ووفق التقرير ،تهدف الكويت ألن تصبح مركزا
ً
ً
ً
ماليا وتجاريا جاذبا لالستثمار ،من خالل العديد
مــن الـمـشــروعــات الـمـطــروحــة ،ومـشــروعــات البنية
الـتـحـتـيــة ال ـت ــي تـنـفــذهــا وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة،
إضافة إلى مشروعات سكنية تنجزها المؤسسة
ً
وف ـقــا ل ـشــروط فنية وضعتها لتنفيذ مـشــروعــات
ً
المدن السكنية الجديدة ،ويلبي ذلك العدد بعضا
من جانب الطلب ،الــذي يتمثل جزء منه في حجم
الطلبات السكنية المتراكمة.

ف ــي الـتـفــاصـيــل ،نـجـحــت ج ـهــود "الـسـكـنـيــة" في
ً
تلبية عــدد الطلبات السكنية القائمة طبقا آلخر
تـقــريــر ص ــادر عنها فــي ديسمبر  ،2020فــي حين
ارتفعت الطلبات السكنية القائمة إ لــى  91.5ألف
طـلــب أي بــزيــادة حــوالــي  4فــي الـمـئــة عـلــى أســاس
سنوي ،ومازالت الدولة ماضية في توفير وتوزيع
الوحدات واألراضي السكنية ،ونجحت المؤسسة في
تنفيذ خطتها وفق جدول توزيع الوحدات السكنية
ً
بمساحة  400متر مربع للقسيمة ،وطبقا للبيانات
المنشورة على الموقع اإللكتروني للمؤسسة وفق
آخ ــر تـحــديــث ل ـهــا ،إذ أعـلـنــت تــوزي ـعــات ل ـعــدد 11
ضاحية سكنية من مشروع جنوب مدينة صباح
األحمد تضم  20.4ألــف وحــدة وتشمل  545مبنى
ً
عاما في كامل المشروع ،وقد نجحت المؤسسة في
توزيع  10.7آالف وحدة.
واستمرت الشركات والقطاعات االقتصادية على
بعض طاقتها التشغيلية في الربع الرابع من ،2020
ولم تعد الحياة االقتصادية بعد إلى مستوياتها

الطبيعية في الربع الرابع ،لكن المؤسسة باشرت
جهودها لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية
التي خططت لها فيما مضى ،وبرغم تأخر إنجاز
بعض المشروعات بسبب اإلج ــراء ات االحترازية
للحد من انتشار العدوي ،فقد واصلت جهودها في
تنفيذ العديد من المشروعات األخرى.
ً
فطبقا للبيانات المتاحة في تقريرها الصادر
خــال شهر أكـتــوبــر  2020قــاربــت المؤسسة على
إنهاء تنفيذ مشروعات خططت لها فيما سبق تفوق
قيمتها نحو  483.8مليون دينار منها مشروعات
ً
بحوالي  330مليونا بنسبة إنجاز  100في المئة
أو تقترب من ذلك ،فيما استكملت مشروعات بدأتها
قـبــل ذل ــك كـمــا ب ــدأت التخطيط لـمـشــاريــع فــي عــدة
مدن سكنية أخــرى ،وتصل قيمة تلك المشروعات
إلى  367.8مليون دينار بنسبة إنجاز بين  75و89
في المئة ،وتواصل العمل على تنفيذ مشروعات
أخـ ــرى ت ـت ــراوح نـسـبــة إن ـجــازهــا بـيــن  60و 74في
المئة وتصل قيمتها إلى نحو  258.4مليون دينار،

ـار إعــداد البرنامج الزمني لها
منها مشروعات جـ ٍ
خالل هذه الفترة تصل قيمتها إلى  460الف دينار،
وإللقاء الضوء على الجهود المبذولة والمشروعات
ً
المنفذة في ثالث فئات طبقا للقطاع الذي يخدمه
كل فئة كما يلي:
ً
أوال :ت ـن ـف ــذ ال ـم ــؤس ـس ــة مـ ـش ــروع ــات ال ـق ـســائــم
والخدمات في  7عقود لمشاريع مختلفة وصلت
قيمتها مجتمعة إل ــى حــوالــي  490مـلـيــون ديـنــار
بحصة قدرها  37في المئة من تكلفة مشروعات
المؤسسة وفق تقريرها الصادر في أكتوبر ،2020
منها مشروعات صيانة وأعمال الطرق الرئيسية
وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء قاربت
عـلــى تسليمها بنسبة إن ـجــاز  96فــي الـمـئــة تقدر
قيمتها بنحو  29مليون دينار في منطقة جنوب
عبدالله المبارك.
ً
ثانيا :تتابع المؤسسة تنفيذ مشروعات المباني
الـعــامــة فــي ال ـمــدن السكنية ال ـجــديــدة عـبــر تسعة
مشروعات لتنفيذ وإنجاز وبناء المباني العامة

الذهب يتجه
ً
مجددا لذروة
 4أشهر
ارتفعت أسعار الذهب أمس،
لتحوم قرب أعلى مستوياتها
فـ ــي أرب ـ ـعـ ــة أش ـ ـهـ ــر ،مــدعــومــة
بـتــراجــع ال ـ ــدوالر ،وذل ــك قبيل
ص ــدور محضر آخ ــر اجتماع
ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة لمجلس
االحتياطي االتحادي األميركي،
وال ــذي مــن المتوقع أن يسلط
م ــزي ــدا م ــن الـ ـض ــوء ع ـلــى آراء
ص ـ ـنـ ــاع ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ب ـش ــأن
التضخم.
وبـ ـحـ ـل ــول الـ ـس ــاع ــة 0657
بتوقيت غرينتش ،صعد الذهب
ف ــي ال ـم ـعــامــات ال ـف ــوري ــة 0.3
في المئة إلى  1873.01دوالرا
لألوقية (األونصة) ،وذلك بعدما
المس أعلى مستوى له منذ 29
يناير عند  1874.80دوالرا في
الجلسة السابقة .وزادت عقود
الذهب األميركية اآلجلة  0.2في
المئة إلى  1872دوالرا.
وقــال إيليا سبيفاك محلل
شـ ـ ــؤون الـ ـعـ ـم ــات فـ ــي دي ـلــي
إف.إك ــس" :ارتـفــع الذهب بقوة
م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع بــدعــم
تــوق ـعــات بــأنــه يـمـكــن أن نــرى
التضخم يرتفع في مناخ يقاوم
ف ـي ــه االح ـت ـي ــاط ــي االتـ ـحـ ــادي
ال ـت ـشــديــد" .وأض ـ ــاف "ف ــي ظل
ذلك ،شهدنا ارتفاعا في أسعار
الـسـلــع األســاس ـيــة بشكل عــام
وتراجع الدوالر .بالتأكيد كان
سعر الذهب انعكاسا ملحوظا
لذلك".
وهـبــط مــؤشــر الـ ــدوالر إلى
قــاع مــا يقرب مــن ثالثة أشهر
مقابل عمالت رئيسية أخرى.
ويـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون
صـ ـ ـ ـ ـ ــدور م ـ ـح ـ ـضـ ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة لمجلس
االحتياطي االتحادي األميركي
الــذي جرى في  27و 28أبريل،
والمقرر صدوره الساعة 1800
بتوقيت غرينتش.

وصيانتها في المدن السكنية الجديدة بقيمة 218.6
مليون دينار تمثل  17في المئة من قيمة مشروعات
المؤسسة وفق تقريرها الصادر ،منها مشروعات
اقترب تسليمها تقدر بنحو  39.2مليون دينار في
ميناء عبدالله وغــرب مـبــارك العبدالله ،وتواصل
إنشاء واستكمال المباني العامة وصيانتها بنسبة
إ ن ـجــاز تـفــوق المتعاقد عليها تـصــل قيمتها إ لــى
 93.2مليون دينار في مدينة المطالع ،وتستكمل
مشروعات أخرى قيمتها  86.2مليون دينار حققت
ً
ً
المؤسسة تقدما ملحوظا في إنجاز بعض منها
في مدن سكنية عدة.
ً
ثــال ـثــا :م ـشــروعــات ال ـطــرق الــرئـيـسـيــة الـخــدمــات
المتنوعة تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ً
بقيمة تقترب من  601.4مليون دينار لعدد  23عقدا
بما يمثل حوالي  46في المئة من قيمة مشروعات
المؤسسة ،وتنتشر تلك المشروعات في  8مناطق
سكنية جديدة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

اتفاقية تعاون بين جمعية الفنانين والمجلس الوطني للثقافة
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وقعت جمعية الفنانين الكويتيين اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الوطني للثقافة
ً
والـفـنــون واآلداب ،انـطــاقــا مــن تطبيق الـتـعــاون الثقافي والـفـنــي ،وتعزيز الـتــواصــل مع
المؤسسات المعنية في الثقافة والفنون في دولة الكويت ،بحضور األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل العبدالجليل ،ورئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين
الكويتيين الفنان عبدالعزيز المفرج "شادي الخليج" ،وأعضاء مجلس إدارة الجمعية أنور
عبدالله ،وجمال اللهو ،وفتحي الصقر.
وفي هذا الجانب ،عبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين أنور عبدالله،
في تصريح صحافي ،عن االعـتــزاز ببلورة التعاون المشترك مع المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،والذي يأتي تطبيقا لتوجيهات وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري ،وتتويجا لتلك الجهود بالشأن الفني والثقافي والتراثي في البلد.
مــن جهته ،قــال العبدالجليل إن اتفاقية الـتـعــاون فيها الكثير مــن األط ــر فــي تطوير سبل
التعاون الفني والثقافي ،ومد جسور الزيارات المتبادلة بين الطرفين؛ المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب وجمعية الفنانين الكويتيين ،من خالل عدة مجاالت فنية وثقافة وتراثية بينها
المشروعات البحثية ،وتبادل المعلومات والخبرات والدورات والورش المشتركة ،والمشاركة في
ً
المهرجانات المختلفة ،مشيرا إلى أن الجمعية تزخر بالعديد من إبداعات الفن الكويتي.

المفرج والعبدالجليل أثناء توقيع االتفاقية

زكي :لم أتوقع هذا النجاح لـ «لعبة نيوتن»

يسرا المسعودي :لم أسئ للمرأة
التونسية في «القاهرة  -كابول»

ذكرت الفنانة منى زكي أن مسلسل "لعبة نيوتن" حقق
نجاحا كبيرا أثناء عرضه في الموسم الرمضاني ،ومع
مشاهدتها للحلقات بعد عرضها تباعا تأكدت أن أوراق
العمل كانت جيدة جدا ،بسبب جهد المؤلف تامر محسن.
وقالت زكي ،في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" ،الذي
تقدمه اإلعالمية لميس الحديدي على شاشة " ،"ONفي
حلقة خاصة مع أبطال مسلسل "لعبة نيوتن"" ،اكتشفت
مع عرض الحلقات ان لدينا قماشة حلوة أوي ،ألن ورق
العمل معمول حلو جدا ،بسبب المؤلف وورشة عمل مها
الوزيري مشرفة العمل ،مما أسهم في نجاح العمل ،وكل
فنان أدى دوره في العمل أضاف إلى هذه القماشة بكل
صدق وضمير".
وحول مدى توقعها هذا النجاح للعمل ،أضافت" :أل
طبعا مكنتش أتخيل كل النجاح ده ،صحيح كنت مؤمنة
بأننا بنعمل حاجة محترمة وورقـنــا مختلف عــن كل
الناس ،وأنا بصراحة أرى أن كل الفنانين اللي شاركوا في
العمل كانوا جامدين جدا ،عشان كده مع وجود مخرج
كبير ومؤلف عظيم حسينا إننا هنقدم حاجة محترمة
وحلوة بس مش لدرجة النجاح اللي شفتها دي".

«أتابع منذ طفولتي األعمال الفنية المصرية وأتقنت لهجتها»

منى زكي

منة عرفة تعلن خطبتها على «إنستغرام»
المسعودي مع أحمد آدم

●

القاهرة – هيثم عسران

عبرت الفنانة التونسية يسرا المسعودي
عن سعادتها بردود الفعل حول تجسيدها
شخصية زوجة الخليفة في مسلسل "القاهرة
 كــابــول" ،الــذي عــرض خــال شهر رمـضــان،مؤكدة أن هذا الدور كان بمنزلة نقلة نوعية
بالنسبة لها ،السيما في ظل طبيعة العمل
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،وال ـ ـ ــذي ي ـن ــاق ــش ق ـض ـي ــة بــال ـغــة
األهمية.
و قــا لــت المسعودي ،لــ"ا لـجــر يــدة" ،إن فكرة
الـعـمــل جــريـئــة ج ــدا ،والـجـمـهــور ارت ـبــط بها
وبمتابعة ما يحدث فيها ،مشيرة إلى أنها
ك ــان ــت س ـع ـي ــدة بـ ـ ــردود ال ـف ـع ــل خـ ــال ع ــرض
حلقات العمل ،السيما أن التجربة ليس لعمل
درامـ ــي ع ــادي ول ـكــن لـمـسـلـســل يـحـمــل فـكــرة
مهمة جدا ،ويواجه اإلرهاب من خالل أحداثه.
ونفت أن تكون قد أساء ت للمرأة التونسية
بشخصيتها فــي ا لـعـمــل ،ألن العمل يناقش
قـ ـض ــاي ــا اإلره ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـت ـ ـطـ ــرف ،م ـع ـت ـب ــرة أن
ت ـصــديــق ال ـج ـم ـهــور ل ـت ـج ـس ـيــدهــا شـخـصـيــة
حليمة زوجة الخليفة بمنزلة نجاح جعلها
ت ـش ـعــر بــال ـس ـعــادة خ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة،
السـ ـيـ ـم ــا مـ ــع ت ـ ـسـ ــارع وت ـ ـيـ ــرة األح ـ ـ ـ ــداث فــي
الحلقات األخيرة.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ح ـمــاس ـهــا ل ـل ـع ـمــل ج ــاء
لرغبتها في تقديم التجارب الفنية المختلفة،
إضافة إلى طبيعة الدور المختلف بالنسبة
لـهــا ،مـشــددة عـلــى أنـهــا كــانــت حــريـصــة على
التحضير بشكل كبير مع فريق العمل قبل
التصوير ،حتى تكون جميع المشاهد واقعية
خ ــال ا لـتـصــو يــر ،و تـنــا قـشــت فــي تفاصيلها
مــع المخرج وا لـمــؤ لــف ،إ ضــا فــة إ لــى عالقتها
مــع ط ــارق لـطـفــي ال ــذي وصـفـتــه بــالـمـتـعــاون
ألق ـص ــى درج ـ ــة ح ـتــى ي ـق ــدم ال ـع ـمــل ب ـصــورة
حقيقية للجمهور.
وأوضـ ـح ــت أن ال ـل ـه ـجــة ال ـب ــدوي ــة تـخـتـلــف
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر عـ ـ ــن الـ ـلـ ـهـ ـجـ ـتـ ـي ــن الـ ـمـ ـص ــري ــة
والتونسية ،و هــو ما دفعها إ لــى االستعانة

ب ــأح ــد األش ـ ـخـ ــاص ل ـم ـســاعــدت ـهــا ف ــي إت ـق ــان
ال ـل ـه ـجــة ال ـب ــدوي ــة وال ـح ــدي ــث ب ـه ــا ،وهـ ــو مــا
استلزم تدريبات مكثفة قبل بداية التصوير
حتى تنطق جميع الكلمات والجمل بشكل
صحيح.
و فـيـمــا يتعلق بــا لـتـهــد يــدات بــا لـقـتــل التي
تـلـقـتـهــا ،ق ــال ــت ال ـم ـس ـعــودي إن ـه ــا ك ــان ــت مــن
صفحات عبر مواقع التواصل االجتماعي،
وق ــام ــت بــال ـف ـعــل ب ــال ـت ــواص ــل م ــع ال ـج ـهــات
المعنية من أجل مالحقة هذه الصفحات،
مشيرة إ لــى أ نـهــا لــم تعد تتلقى مثل هذه
التهديدات منذ إبالغها لألمن حولها.
وحول مسألة إتقان اللهجة المصرية،
أضافت أنها نجحت بالفعل في اتقانها
ب ـف ـضــل م ـتــاب ـع ـت ـهــا ل ـل ـفــن ال ـم ـص ــري مـنــذ
طفولتها ور غـبـتـهــا فــي ا لـعـمــل بالمجال
الفني ،الفتة إلى أن مشاركتها السابقة
ف ــي أعـ ـم ــال اخ ـ ـ ــرى ،م ـث ــل "كـ ـل ــه بــال ـحــب"
و"والد ن ـ ـ ـ ــاس" لـ ـ ــم تـ ـجـ ـع ــل ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــور
ي ـت ـع ــرف ع ـل ـي ـهــا ب ــاع ـت ـب ــاره ــا تــون ـس ـيــة،
ولكن باعتبارها ممثلة مصرية ،وهو
م ــا ج ـع ـل ـهــا ت ـش ـعــر ب ــال ـس ـع ــادة نـتـيـجــة
هذا األمر.
وع ــن مـشــاريـعـهــا الـفـنـيــة ال ـجــديــدة،
أ فــادت بأنها تنتظر عرض مسلسلها
الـ ـج ــدي ــد "الـ ـح ــري ــر ال ـم ـخ ـم ـل ــي" خ ــال
ال ـ ـص ـ ـي ـ ــف الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ــى
تحضيرها أغنية جديدة تحمل اسم
"جالي خبر" ،وهي أغنية مختلفة في
الفكرة والمضمون ،وستكون جاهزة
ل ـل ـطــرح قــري ـبــا ع ـلــى اث ـيــر ال ـمــوجــات
والشاشات.
وأكـ ـ ــدت أن ـه ــا ت ـت ـم ـنــى ال ـع ـمــل مــع
كثير من الفنانين المصريين منهم
يسرا وتامر حسني ،الفتة إلى أنها
أصـبـحــت مـسـتـقــرة فــي مـصــر خــال
ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،ولــدي ـهــا رغ ـبــة في
االشـ ـت ــراك ب ـع ــدة أع ـم ــال ب ـيــن ال ــدرام ــا
والسينما والمسرح.

منة عرفة

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة ،خطبتها ،دون
الكشف عن مزيد من تفاصيل أخرى .ونشرت منة،
عبر حسابها الشخصي بــ"إنـسـتـغــرام" ،صــورة
كــار تــو نـيــة ّ
تعبر عــن المناسبة ،وعلقت عليها:
"تمت خطبتي" ،دون الكشف عن هوية خطيبها،
وأغلقت عرفة خاصية التعليقات على الصورة.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك عـ ـق ــب أيـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة م ـ ــن م ـش ــارك ــة
"الـيــوتـيــوبــر" علي غ ــزالن ،عبر حسابه الرسمي
ً
بـ"فيسبوك" ،عددا من الصور من كواليس خطوبته
على فرح شعبان ،ملكة جمال مصر السابقة لعام
 ،2017بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير،
وهــو مــا فــاجــأ الـكـثـيــريــن ،بسبب مــا كــان يـتــردد
حــول وجــود عالقة حب بين منة وغ ــزالن .وبعد
الخطوبتين تكشف أن مــا ت ــردد لــم يـكــن ســوى
مجرد شائعات فقط.
ُيذكر أن منة عرفة شاركت أخيرا في مسلسل
"إسـعــاف يــونــس" ،بطولة محمد أن ــور والفنانة
س ــارة ســامــة وه ـنــاء الـشــوربـجــي ومـحـمــد علي
رزق وعدد من ضيوف الشرف ،منهم أمير كرارة
وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبدالرحمن
ومـصـطـفــى خــاطــر وصـ ــاح ع ـبــدال ـلــه ومـحـمــود
البزاوي ،وكريم محمود عبدالعزيز خالل الحلقات،
والعمل من إخراج معتز التوني.

الفهد »218« :يتناول العنف األسري

يسرا المسعودي

أعربت المخرجة اإلماراتية نهلة الفهد ،خالل مؤتمر
صحافي للعرض الخاص لفيلم " 218خلف جدار الصمت"،
أمس األول ،عن سعادتها بإنجاز هذا العمل.
وقالت الفهد ،مخرجة الفيلم ،إن العمل فيه استغرق
مدة عامين ،واليوم يرى النور ،مشيدة بالتعاون مع مدينة
الشارقة لإلعالم "شمس".
وشكرت القائمين على المدينة على دعمهم الكبير،
وعلى اختيارهم لها لتكون ضمن الفريق الملهم في
التجربة الفنية اإلماراتية ،واختيارهم لقيادة هذا العمل،
مشيرة إلى أن فيلم " 218خلف جدار الصمت" يتحدث عن
ً
ظروف اجتماعية تحصل تقريبا في كل بيت ،ويتناول
قضية الـعـنــف األس ـ ــري ،وكـيــف تـتــدخــل التكنولوجيا
الحديثة عبر قنوات التواصل االجتماعي في حل هذه
األزمة .حضر المؤتمر الصحافي فريق عمل الفيلم؛ نهلة
الفهد مخرجة الفيلم ،بجانب أبطال العمل :حبيب غلوم،
منصور الفيلي ،أمل محمد ،عبدالله بن حيدر ،هيفا العلي،
وفاطمة جاسم ،إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل اإلعالم
في اإلمارات والمنطقةُ .
ويعرض الفيلم أمام الجمهور في
دور السينما بداية من اليوم.

نهلة الفهد

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :مصداقيتك في عملك وحرصك على
المواعيد يجعالن ُسمعتك ممتازة.
ً
عاطفيا :ال يعلم الحبيب كيف يرضيك ،ألنك
متطلب وعنيد.
ً
ً
ً ُ
اجتماعيا" :كن جميال َتر الوجود جميال"،
وابعد التشاؤم عن أفكارك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :تفتقد فــي تـعــاطـيــك إل ــى الليونة
ً
والموضوعية ،فال تكن عنيدا.
ً
عاطفيا :استغل كل لحظة فراغ ،حتى تكون
إلى جانب الحبيب اليوم قبل الغد.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـصـ َّـرف ت ـجــاه األه ــل بمحبة
ومسؤولية ،وكثف من حضورك معهم.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :إذا ب ـق ـ َـي عـمـلــك ب ـ ــدون تـطــويــر
إيجابي ،فسرعان ما يتراجع.
ً
عــاطـفـيــا :يحتكم شــريـكــك إلـيــك فــي أمــر
عائلي ،فتصغي إليه ،وتخفف غضبه.
ً
ابن عالقاتك االجتماعية على
ُاجتماعياِ :
حسن األخالق تكسب األصدقاء.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تعالج األمور بارتجال ،حتى لو
كانت روتينية ،واحذر التأجيل.
ً
عــاطـفـيــا :تـمـ ُّـر بفترة عاطفية إيجابية،
فاستفد منها في عالقتك مع الشريك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـظ ـه ــر ب ـع ــض ال ـض ـغ ــوط
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة المـ ـتـ ـح ــان قـ ــدرتـ ــك عـلــى
تجاوزها.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ُ
ً
مهنيا :ال تعتب على الدهر ،وقم بما يتوجب
عليك من مهام.
ً
عاطفيا :أحوالك العاطفية في اضطراب ،وال
ً
تعرف أن تأخذ قرارا لحسمها.
ً
اجتماعيا :االحترام الذي تبديه لآلخرين يؤثر
ً
كثيرا في تصرفاتهم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يطلب منك زم ــاء العمل نصيحة
مهنية ،فال تبخل بها عليهم.
ً
عاطفيا :أنت والحب على وفاق تام ،وينتظر
ً
ً
الشريك تحركا إيجابيا منك.
ً
اجتماعيا :االتفاق مع ذاتك يشعرك بالتناغم
وبراحة نفسية كبيرة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :العمل بدون تنظيم لن يصل بك
إلى ما تبغي من نجاح.
ً
ً
ً
عاطفيا :تالحظ صدفة وجـهــا جميال،
وتفعل المستحيل للتعرف به.
ً
اجتماعيا :معظم أصــدقــائــك يتطلبون
ً
الكثير منك ،فيما أنت ال تطلب شيئا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :حافظ على عملك من خالل فريقك،
َّ
فقد تبين أنه ناجح.
ً
عاطفيا :راق ــب تصرفاتك ،فالمثل يقول:
"ليس كل مرة تسلم الجرة".
ً
اجتماعيا :تصطدم بمشكلة عائلية لم تكن
تتوقعها ،وتحتاج إلى صبر وهدوء.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يحتاج عملك إلى بعض التعديالت
األساسية ليجاري األسواق.
ً
عاطفيا :يقوم بينكما جدل حول أمور غير
أساسية ،فال تدعه يتطلب.
ً
اجتماعيا :ثمة َمن يريد استغالل طيبتك
من أجل مصلحته ،فاحذره.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مـهـنـيــا :ال ُيـنـجــز الـعـمــل الـجـيــد بالنبوغ
والذكاء فقط ،بل بالجهد والعرق.
ً
ً
عاطفيا :تريد أن يتغلب رأيك دائما على
رأي الحبيب بدون سبب مقنع.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـكــل بمكيالين بـيــن أف ــراد
ً
العائلة ،وإال لن تكون عادال.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :ال تـتــدخــل ف ــي جـمـيــع األمـ ـ ــور ،ألن
التحديات قادمة من مختلف االتجاهات.
ً
ً
عاطفيا :إذا لم يكن التفاهم موجودا بينكما،
فالحب وحده ال يبني عالقة.
ً
اجتماعيا :تضطر إلى مساعدة مالية ألحد
أفراد العائلة أو إلى إقراضه.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :تعيش في عملك أزمة مربكة ،فاحذر
من سوء التفاهم مع الزمالء.
ً
عاطفيا :قد تقع في غرام شخص قريب منك
ً
ولم تكن منتبها إليه.
ً
ً
اجتماعيا  :تخصص مبلغا لتصليحات
منزلية وشراء بعض األدوات.
رقم الحظ.22 :

سيرة

١٤
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ِّ النجم المحبوب

يودع جمهوره في «ليلة هنا وسرور»
تتابعت رحلة الفنان المحبوب فاروق الفيشاوي ،وأدرك ذروة نجوميته في بداية اشتباه»  1992للكاتب نبيل صاروفيم والمخرج يوسف شرف الدين ،وفي العام
التسعينيات ،وتألق في العديد من البطوالت السينمائية والدرامية ،وظهر على نفسه َّقدم للسينما فيلم «همس الجواري» ،قصة وسيناريو منى نورالدين،
خشبة المسرح من خالل مسرحية «المنولوجست» للمخرج حسن عبدالسالم ،وإخراج نادية حمزة ،وفي عام  ،1993قام ببطولة مسلسل «دموع صاحبة
وفي السطور التالية نستعرض أهم جوانب مسيرته الفنية ،ومحطته األخيرة الجاللة» قصة الكاتب موسى صبري وإخراج يحيى العلمي ،وتقمص الفيشاوي
شخصية الصحافي االنتهازي «محفوظ عجب» ،الذي ُيعد من أهم أدواره على
السرطان ،إلى أن لفظ أنفاسه األخيرة يوم  25يوليو
في صراعه ًمع مرض
ً ً
الشاشة الصغيرة.
 ،2019تاركا وراءه رصيدا هائال من األعمال الفنية وحب الجمهور.
كان ألفالم التلفزيون رصيد متميز بين أعمال الفيشاوي ،مثل فيلم «حالة
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

أعلن إصابته
بالسرطان
أثناء تكريمه
في مهرجان
اإلسكندرية
السينمائي
عام 2018

ت ــدور أحـ ــداث ه ــذا المسلسل فــي ف ـتــرة أوائ ــل
األربـعـيـنـيــات مــن الـقــرن الـمــاضــي ومــا قبل قيام
ثورة يوليو  1952وحتى اندالعها ،حول صحافي
انتهازي يصعد على أكتاف النساء ،ويتملق من
أجل تحقيق مصلحته الشخصية المباشرة.
وك ــان ــت ش ـخ ـص ـيــة م ـح ـف ــوظ ع ـج ــب م ــن أب ــرز
ً
ً
األع ـم ــال الـتــي تــركــت أثـ ــرا كـبـيــرا ل ــدى الجمهور
ّ
وت ـعــلــق بـهــا خ ــال ف ـتــرة الـتـسـعـيـنـيــات ،رغ ــم أن
أح ــداث ــه ت ـ ــدور حـ ــول ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـص ـحــافــي في
حقبة األربعينيات ،وبرع الفيشاوي في تجسيد
شخصية الصحافي الذي ال يكترث بشيء سوى
ً
تحقيق الشهرة والمال ،واختير هذا العمل واحدا
مــن أهــم مئة عمل ّ
قدمتها الــدرامــا التلفزيونية
المصرية.
ودخــل الفيشاوي فــي مغامرة سينمائية مع
الـمـخــرج رضـ ــوان ال ـكــاشــف ،وشـ ــارك فــي بطولة
فيلم «ليه يــا بنفسج» ،وفــي عــام  1994ظهر في
فيلم «كشف المستور» مع نجمة الجماهير نادية
الجندي وإخ ــراج عاطف الطيب ،والتقى الفنان
الكبير عادل أدهم في «عنتر زمانه» ،ثم تكرر لقاؤه
مع نادية الجندي في «الجاسوسة حكمت فهمي».
وم ـنــذ منتصف الـتـسـعـيـنـيــات تــراجــع ظهور
الفيشاوي في السينما ،فخالل عام  1995اكتفى
بثالثة أفالم فقط ،هي «الجراج» و«عتبة الستات»
و«امرأة هزت عرش مصر» ،وفي عام  1996شارك
ً
في أفــام «الخطيئة السابعة» و«رجــل مهم جدا»
و«التحويلة».

صيد الحيتان

ظهوره في
سنوات عمره
األخيرة
تراوح بين
أدوار البطولة
وضيف
الشرف

وب ـعــد م ــرور ع ــام م ــن األل ـف ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،ظهر
الفيشاوي في مسلسلي «البر الغربي» و«حــارة
الطبالوي» وفيلم «احنا أصحاب المطار» ،وفي
عــام  2002شــارك في فيلمين فقط ،هما «العشق
والــدم ،و«صيد الحيتان» ومسلسل «األصــدقــاء»،
وفي  2003لم يلتق جمهوره إال من خالل مسلسل
«كناريا وشركاه» وفيلم «حفار البحر» ،لينقطع
بعدها عن السينما المصرية لثالثة أعوام.
وبوجه عــام ،تــراوح ظهور فــاروق في أعوامه
األخ ـي ــرة ب ـيــن أدوار ال ـب ـطــولــة وض ـيــف ال ـشــرف،
وشارك في فيلمي «كدبة كل يوم» و«يوم للستات»
وفــي مسلسل «رأس ال ـغــول» مــع النجم محمود
ّ
ً
عبدالعزيز ،وحل ضيفا في مسلسلي «لدينا أقوال
أخرى» مع النجمة يسرا ،و«عوالم خفية» مع النجم
عادل إمام ،وعاد إلى أدوار البطولة في مسلسل
«الشارع اللي ورانا» ،وكان آخر ظهور سينمائي
لــه كـضـيــف ش ــرف فــي فـيـلــم «لـيـلــة هـنــا وس ــرور»
بطولة ياسمين صـبــري ومحمد إم ــام وبيومي

فــؤاد ،وتأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين
وإخراج حسين الم ّ
نباوي.
ِ
وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى سرور،
وحبيبته هنا (الفنانة ياسمين صبري) ،ويقع في
قبضة إحدى العصابات ،ويضطر للهرب ،ويلتقي
رئيس العصابة الذي لعب دوره الفيشاوي ،وتبدأ
الصراعات بينهما ،وتتوالى األحداث.
وكان النجم الشاب محمد إمام ،قد نشر صورة
له مع فــاروق الفيشاوي من كواليس فيلم «ليلة
هنا وسـ ــرور» ،عبر حسابه الــرسـمــي على موقع
التدوينات القصيرة «تويتر» ،وقــال في تعليقه:
ُ«األستاذ فاروق الفيشاوي هو أول شخص جعلني
أم ـ ِـث ــل ،وأول ع ـمــل ل ــي ف ــي ح ـيــاتــي ك ــان م ـعــه في
مسلسل (كناريا وشركاه) مع العمالقة أسامة أنور
عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ ،ومضت السنوات
ألشرف بمشاركة األستاذ فاروق بطولة (ليلة هنا
وسرور) ..فنان كبير واستمتعت بالعمل معه».

كواليس اإلذاعة
وتخلل مـشــوار الفيشاوي ،زي ــارات قليلة إلى
كــوالـيــس ال ــدرام ــا اإلذاع ـي ــة ،ب ــدأت ع ــام  1983مع
ُ
مسلسل «أشياء ال تباع» إخراج سمير عبدالعظيم،
وشارك في بطولته النجوم فريد شوقي وسميحة
أيـ ــوب وش ــري ـه ــان وج ـم ـيــل راتـ ــب ووح ـي ــد سيف
وسيد زيان وأحمد بدير ،ومسلسل «بوابة البحر»
( ،)1985وشــارك في بطولته ليلى علوي وأمينة
رزق ومحمود الجندي ،ومسلسل «نهاية العالم
يا زغلول» ( )1999مع معالي زايــد وماجدة زكي
وفاروق فلوكس.

عتبات البهجة
كــان الفيشاوي يستعد للعودة إ لــى السينما
ً
مـجــددا فــي عــام  ،2019مــع رفيقيه الفنان يحيى
الفخراني والمخرج عمر عبدالعزيز في فيلم «قرفة
بالزنجبيل» ،عن رواية «عتبات البهجة» للروائي
إبراهيم عبدالمجيد ،لكن القدر لم يمهله الوقت
الكافي للعمل على المشروع ،حيث كان من المقرر
أن يجري تصويره ،لكن انشغاله بعرض «الملك
لير» وتدهور حالته الصحية حاال دون ذلك.
وقامت بكتابة السيناريو هالة خليل ،وتدور
أحــداثــه حــول فكرة البحث عــن الـسـعــادة فــي آخر
سـنــوات العمرَ ،
ويـحـ ِـمــل معاني إنسانية عميقة
وبسيطة في الوقت ذاته ،ويتحدث عن شخصين
ت ـج ــاوزا الـخـمـسـيــن مــن عـمــريـهـمــا ،وت ـقــاعــدا عن
عملهما وقــررا البحث عن شــيء يسعدهما فيما
تبقى لهما من سنوات العمر.

في أواخر أيامه مع مجموعة من أصدقائه الفنانين

«قرفة
بالزنجبيل»
مشروع
سينمائي
لم يكتمل
مع يحيى
الفخراني

طموحات كثيرة راودت الفيشاوي ،وتمنى
أن يحققها ســواء فــي الفن أو حياته الخاصة،
ومنها تجسيد شخصية «الملك لير» على خشبة
الـمـســرح ،وفــي الـعــام األخـيــر مــن حـيــاتــه ،شــارك
الفنان يحيى الفخراني بطولة تلك المسرحية،
رغم ظروف مرضه ،وكان يتألق كل ليلة في دور
«جولستر».
أحدث رحيل الفيشاوي ارتباكا وصدمة لفريق
ً
ً
ً
المسرحية ،وفقد الفخراني صديقا وزميال غاليا،
ً
دامت صداقتهما أكثر من أربعين عاما ،وقد كان
ً
ً
شريكا رئيسيا في مسرحية «الملك لير» ،وحين
بدأ البروفات ،أدهش الجميع بنشاطه وإرادتــه
ّ
القوية ،وتغلبه على متاعبه الصحية ،واستطاع
أن يقهر السرطان ،بحيويته وتألقه كل ليلة على
خشبة المسرح ،وكان الفخراني يشجعه بعد كل
ّ
مشهد ،حتى تمكن منه المرض اللعين ،ولعب
ٌ
دوره ممثل آخر.

المحطة األخيرة

أوصى قبل
رحيله بأن
ُيدفن بجوار
شقيقه جالل
الفيشاوي

أثناء تشييع جثمانه

جوائز وتكريمات
حصد الفنان الراحل الكثير من الجوائز
والـتـكــريـمــات طيلة مـسـيــرتــه ،وك ــان الــوجــه
األبرز في معظم المهرجانات الفنية العربية،
ففي عام  2007حاز جائزة المجلس القومي
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ألف ـض ــل األعـ ـم ــال الـفـنـيــة
واإلعــامـيــة ،وفــي  2009حصل على جائزة
أفـ ـض ــل م ـم ـثــل مـ ــن األك ــاديـ ـمـ ـي ــة اإلف ــري ـق ـي ــة
السينمائية عن فيلم «ألوان السما السبعة»،
ودرع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (حاكم
دبي) من الملتقى العربي الرابع للمنتجين
العرب ،وآخر جوائزه كان في فبراير 2019
حـيــن ن ــال جــائــزة ال ــري ــادة السينمائية من
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في
دورت ــه الـ ــ ،67بـخــاف تكريمه فــي مهرجان
اإلسكندرية السينمائي عام .2018

أثناء تسلمه إحدى الجوائز الفنية

اختار النجم المحبوب لحظة فــارقــة ،ليعلن
فـيـهــا إصــاب ـتــه ب ـمــرض ال ـس ــرط ــان ،وت ـلــك الـمــرة
ً
لم يطرق أبــواب الصحافة ،كما فعل سابقا في
محنته مع اإلدمان ،بل أثناء تكريمه في افتتاح
مهرجان اإلسكندرية السينمائي لــدول البحر
المتوسط فــي أكـتــوبــر  ،2018وأص ــاب الجميع
ب ـص ــدم ــة؛ س ـ ــواء أس ــرت ــه أو ال ــوس ــط ال ـف ـنــي أو
جمهوره ،ووقتها أثبتت التحاليل والفحوص
إصابته بالمرض اللعين ،لكنه تعامل مع األمر
بشجاعة فائقة ،واعتبره مجرد صداع أو مرض
عابر ،وباإلصرار سينتصر عليه.
واس ـت ـمــد ال ـف ـي ـشــاوي ال ـطــاقــة اإلي ـجــاب ـيــة من
ً
عيون األهل واألصدقاء ،وتأكد أنه ليس مصابا
ب ــال ـم ــرض ،ب ــل ب ـحــب الـ ـن ــاس ،واتـ ـخ ــذ ال ـم ـســار
الـشـجــاع نفسه فــي مـقــاومــة ال ـم ــرض ،وب ــدأ في
مـتــابـعــة ال ـع ــاج ح ـتــى أصــاب ـتــه وع ـك ــة صحية
شديدة أثناء وجوده في المنزل ،نقل على إثرها
إلى المستشفى في حالة حرجة ،ليلفظ أنفاسه
األخيرة يوم  25يوليو  ،2019وكانت وصيتة قبل
رحيله ،أن ُيدفن بجوار شقيقه جالل الفيشاوي.
وجاء رحيله صدمة ألهله وجمهوره وزمالئه،
وحضر الجنازة ٌ
عدد كبير من نجوم الفن ،منهم
إل ـهــام شــاهـيــن ومـحـمــد هـنـيــدي وآس ــر ياسين

ومـحـمــد م ـم ــدوح وه ــال ــة صــدقــي ووفـ ــاء عــامــر،
وعدد آخر من النجوم وجمهور الفنان الراحل،
وتوالت مشاهد الحزن المؤثرة في وداع «برنس
السينما المصرية».
تـ ـف ــاصـ ـي ــل الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي ح ـي ــاة
الفيشاوي ،روتها زوجته السابقة الفنانة سمية
األلفي في مقابلة تلفزيونية ،ودخلت في نوبات
ب ـكــاء لـفـقــدهــا والـ ــد ولــدي ـهــا أح ـمــد وع ـم ــر ،فقد
ظلت عالقة الحب والصداقة تجمع بينهما بعد
انفصالهما ،وحتى آخــر لحظات حياته ،حيث
رافـقـتــه أم أبـنــائــه فــي رحـلــة مــرضــه ،ولـكــن رغــم
ً
أنهما استطاعا معا هزيمة اإلدمــان لم يتمكنا
من هزيمة السرطان ،ورحــل النجم الكبير بعد
معركة شرسة مع مرضه الخبيث.
ال ـف ـي ـشــاوي ك ــان ف ــي أي ــام ــه األخـ ـي ــرة يـعــانــي
اإلجهاد والتعب ،لكنه كان يقاوم المرض وينكر
ً
وجوده ،رافضا الذهاب إلى المستشفى ،وذهب
إل ــى ه ـن ــاك ،ب ـعــد إل ـح ــاح صــدي ـقــه ال ـف ـنــان كـمــال
ّ
أبورية ،وارتدى مالبسه ،وبدا في كامل أناقته،
ً
ً
ّ
ظـنــا منه أنــه سيعود سريعا إلــى الـمـنــزل ،لكن
األط ـب ــاء طـلـبــوا ب ـقــاءه فــي الـمـسـتـشـفــى ،وظلت
سمية األلفي برفقته ،وتوافد ٌ
عدد كبير من أهله
وزمالئه لالطمئنان عليه ،وفوجئوا بأن الزيارة
ممنوعة ،لتدهور حالته الصحية ،ودخوله في
غيبوبة!
استيقظ الفيشاوي من الغيبوبة في اللحظات
األخـ ـي ــرة م ــن ح ـي ــات ــه ،ووج ـ ــد أم أب ـن ــائ ــه سمية
بجانبه ،وشعر بارتياح شديد حين رأى اإلنسانة
ال ـتــي انـطـبـعــت عـلــى ال ـحــب وال ــوف ــاء ،وف ــي تلك
ً
اللحظة كانت تتناول طعاما ،فسألها عن األكل
ً
الذي تتناوله ،ثم طلب منها أن يأكل معها خبزا
ً
وجـبـنــا ،وســألـهــا عــن حفيدته لينا ،وتمنى أن
تكون بجانبه ،لكنها كانت تــدرس في إنكلترا،
ومن الصعب أن تعود إلى القاهرة ،وعقب ذلك
ً
غــاب مـجــددا عن الــوعــي ،ثم استيقظ وســأل عن
ابنه عمر وأغمض عينيه وتوفي.
ج ــاء رحـيــل الـفـيـشــاوي لـيـســدل الـسـتــار على
قصة نجم استثنائي في تاريخ السينما والدراما
ال ـم ـص ــري ــة ،وب ـع ــد مـ ـش ــوار ح ــاف ــل ب ــاإلن ـج ــازات
واألعمال الفنية المميزة ،وقد سطع اسمه كفنان
ل ــه بـصـمــة خ ــاص ــة ،وال يـ ــزال ح ـض ــوره يـتـجــدد
كــواحــد مــن فــرســان التمثيل العربي على مدى
ً
نحو  40عاما.

حكاية صورة جمعت الفيشاوي وعبدالرضا
ً
كانت الكويت دائما تستعين بفنانين
من مصر ضمن التعاون الفني بين البلدين،
للمشاركة فــي أعـمــال درامـيــة أو فعاليات
فنية مختلفة بين حين وآخر ،وقد انتشرت
صـ ــورة قــديـمــة نـ ــادرة تـجـمــع بـيــن ف ــاروق
الفيشاوي والنجم الكويتي عبدالحسين
عبدالرضا ،وتناقل مدونون الصورة عبر
وسائل الـ «سوشيال ميديا» ،باعتبار أنها
التقطت للنجمين الراحلين ضمن عمل فني
جمع بينهما.
ل ـك ــن ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ب ـع ــد االسـ ـتـ ـيـ ـث ــاق مــن
الـ ـص ــورة ،ات ـضــح أن ـهــا الـتـقـطــت لـهـمــا في
مقر وزارة اإلع ــام الكويتية على هامش
حفل نظمته الوزارة في عام  1984تضمن

ً
ً
أوبريتا غنائيا بعنوان «الزمان العربي»،
غ ـن ــى ف ـي ــه شـ ـ ــادي ال ـخ ـل ـيــج (ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ال ـم ـفــرج) ،وح ـضــره ع ـ ٌ
ـدد كـبـيــر مــن نجوم
ال ـف ــن ال ـم ـصــري ـيــن ،أب ــرزه ــم الــزع ـيــم ع ــادل
إم ــام والـسـنــدريــا سـعــاد حسني وصــاح
السعدني وفاروق الفيشاوي.
ولم يجمع أي عمل فني بين الفيشاوي
ّ
وعـ ـب ــدال ــرض ــا ،لـ ـك ــن ال ـم ـف ــارق ــة أن زوج ــة
الفيشاوي السابقة ،الفنانة سمية األلفي،
هي التي شاركت الفنان الكويتي الراحل
بطولة مسلسل «لن أمشي طريق األمس»،
الذي ُع ِرض على الشاشة الفضية في عام
ً
أصداء واسعة كالتي
 ،1995إال أنه لم يحقق
حققتها معظم أعمال عبدالرضا المميزة.

الفيشاوي وعبدالحسين عبدالرضا

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

محمد أنور :أدخل عالم الدراما الرقمية بمسلسل قصير
يستعد لموسم رمضان المقبل بعمل تلفزيوني بالتعاون مع بوشهري
عزة إبراهيم

حقق الكاتب محمد أنور نجاحات متتالية منذ دخول عالم
الدراما التلفزيونية قبل  3سنوات ،وكانت أولى خطواته
مع مسلسل الديرفة ،تالها مسلسل محمد علي رود ،حتى
خرج علينا هذا العام بمسلسل الناموس ،الذي تم تصنيفه

شاهدت
«نجيب زاهي
زركش»
ألني عاشق
للفخراني
وأتطلع للعمل
معه
الجمهور
الخليجي
سئم األعمال
االجتماعية
التقليدية التي
ً
ال تقدم جديدا

• انطالقا من نجاح مسلسل
الـنــامــوس ...كيف استقبلت رد
فعل الجمهور؟
 بـسـعــادة بــالـغــة ،وال يعنيذلـ ـ ـ ــك أن نـ ـ ـج ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـمـ ــل كـ ــان
مفاجئا أو مخالفا للتوقعات،
فمسلسل الناموس مشروع فني
متكامل توافرت له كل عناصر
النجاح من إنتاج ضخم بقيادة
المنتج الواعي المثقف عبدالله
بوشهري ،الــذي لــم يبخل على
الـعـمــل م ــن نــاحـيــة الــدي ـكــور أو
المالبس أو الطاقم الفني الكبير
ال ــذي ض ـ ّـم أه ــم ن ـجــوم الـكــويــت
وال ـخ ـل ـي ــج ،وم ـن ـه ــم ال ـف ـنــانــون
ال ـ ـق ـ ــدي ـ ــرون جـ ــاسـ ــم ال ـن ـب ـه ــان
ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـمـ ـنـ ـص ــور وه ـي ـف ــاء
عادل ،بالتعاون مع خالد أمين
ونــاصــر كــرمــانــي وغ ـيــرهــم ،كل
ذل ــك ب ـق ـيــادة ال ـم ـخــرج الـمـتــألــق
جاسم المهنا ،ولذلك فإن العمل
يستحق ما حققه من مشاهدة

كأحد أهم أعمال الدراما الرمضانية لموسم .2021
وفي لقاء مع «الجريدة» ،كشف أنور عن خطواته القادمة
التي تحمل العديد من المفاجآت للجمهور ،ومنها تقديم
ً
عمل رقمي قصير ،فضال عن استعداده لرمضان القادم بعمل
تلفزيوني ضخم ...وإلى التفاصيل.
ونـجــاح وقـبــول لــدى الجمهور
الــذيــن أشـكــرهــم على المتابعة
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــره ـ ــم ل ـ ـح ـ ـجـ ــم الـ ـعـ ـم ــل
وضـخــامـتــه ،فـهــم حـقــا جمهور
واع ومتذوق للفن الجيد.
َ
• ألـ ـ ــم تـ ـخ ــش دخ ـ ـ ــول ع ــال ــم
اإلث ـ ــارة وال ـجــري ـمــة ،وه ــو عالم
جديد على الدراما الخليجية؟
 بالعكس ،كــان لـ ّـدي شعور
أن الجمهور الخليجي متشوق
لـ ـه ــذه ال ـن ــوع ـي ــة مـ ــن األع ـ ـمـ ــال،
فقد سئم األعـمــال االجتماعية
التلقليدية التي تحاكي الواقع
ك ـم ــا هـ ــو ،دون ت ـق ــدي ــم ج ــدي ــد،
ّ
ولــذلــك ف ــإن جــرعــة اإلث ــارة التي
ّ
قدمها العمل كانت أهم عناصر
نجاحه ،فقد استفزت المشاهد،
وجـ ـعـ ـلـ ـت ــه ي ـش ـع ــر ب ــال ـت ـج ــدي ــد
والـ ُـب ـعــد عــن الــرتــابــة وال ـت ـكــرار،
ف ـضــا ع ــن أن ـه ــا ق ـصــة واقـعـيــة
حــدثــت قبل عـشــرات الـسـنــوات،

محمد أنور مع محمد المنصور

وه ـن ــا اس ـت ـط ــاع ال ـع ـمــل ال ـمــزج
ب ـي ــن الـ ــواقـ ــع وال ـ ــدرام ـ ــا بـشـكــل
مثير وبـصــورة جذابة توافرت
لـهــا عـنــاصــر اإلب ـه ــار الـبـصــري
والـنـفـســي دون مـبــالـغــة ،فضال
عن ذلك ،فقد حرصت على تقديم
الكوميديا في العمل من خالل
الفنان الكبير محمد المنصور
والفنانة فتات سلطان وعبدالله
بهمن للموازنة بين حدة العمل
وخ ـ ـفـ ــة ظ ـ ـلـ ــه ،حـ ـت ــى ال ي ـش ـعــر
الجمهور بالملل.
• لـ ـث ــاث سـ ـن ــوات مـتـتــالـيــة
ع ـك ـف ــت عـ ـل ــى كـ ـت ــاب ــة األع ـ ـمـ ــال
الـتــراثـيــة ،رغ ــم كــونــك شــابــا في
الثالثينيات ،فما ســر تمسكك
بتلك النوعية ،ولـمــاذا ال ّ
تقدم
عمال شبابيا معاصرا؟
 أن ــا عــاشــق لـتـلــك الحقبةالـ ـث ــري ــة وال ـغ ـن ـي ــة بـ ــاألحـ ــداث
والمالبس والثقافة والفنون،
و خــا صــة فــي منطقة الخليج
الـ ـت ــي ت ـع ــد عـ ـص ــره ال ــذه ـب ــي،
ورغم أني لم أعش تلك الفترة،
فإنني أ ح ــاول معايشتها مع
ج ـم ـه ــوري م ــن خـ ــال أع ـم ــال،
ف ــأعـ ـك ــس لـ ـه ــم تـ ـل ــك الـ ـص ــورة
وهــذا الزمن في أبهى صــورة،
لكن دون تحايل على الواقع،
فــرغــم جـمــالـيــة تـلــك الـعـصــور،
فــإن ـنــي أس ـل ــط الـ ـض ــوء أيـضــا
عـ ـل ــى م ـش ـك ــات ـه ــا وأزم ــاتـ ـه ــا
ومساوئها في قالب درامي ،أما
األعمال المعاصرة فأعتبرها
سـهـلــة نـتـيـجــة الـتـكـنــولــوجـيــا
الحديثة التي تهون الكثير من
األم ــور ،ولــذلــك ال تستهويني
بحجم األعمال التراثية.

الشعيبي :فخور بتعاوني مع الكورية أليكسا
ي ـط ــرح ال ـف ـن ــان بـ ــدر الشعيبي
أغنية "دويـتــو" جديدة مع مغنية
ً
البوب الكورية أليكسا غدا.
وحول هذا المشروع ،قال الفنان
ب ــدر الـشـعـيـبــي :اخ ـت ـفــت ال ـحــدود
بين الناس والثقافات في األعــوام
األخيرة نتيجة التطور في التواصل
والتكنولوجيا ،مما ّ
سهل علينا
ب ـن ــاء تـ ـع ــاون م ــن ث ـق ــاف ــات ودول
مختلفة" ،مضيفا "بــدأت التعاون
بالكويت فالخليج ثم مصر ،واآلن
ً
أنــا فخور ج ــدا بتعاوني الجديد
مع مغنية البوب الكورية أليكسا،
تم التجهيز لهذا العمل منذ فبراير
 ،٢٠٢٠ولكن لم يتم النشر بسبب
ظروف الجائحة".
وتــابــع" :ســاهــم فــي ه ــذا العمل
العديد من الشركات العالمية مثل
 Warner Musicو Spotifyبالتعاون
مع شركة بالمخبة الكويتية .منذ

 ٣أعوام وأنا أتابع األعمال الكورية
عن قرب بسبب التنوع واالبتكار في
طرح الموسيقى والترفيه لجمهور
العالم بغض النظر عن الجنسيات
والـ ـثـ ـق ــاف ــات ،وكـ ـي ــف اس ـت ـطــاعــوا
التوسع لــدول وجماهير ال تتكلم
وال تفهم اللغة الكورية".
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـش ــري ــك ال ـمــديــر
لشركة بالمخبة ثامر الثامر :كوريا
اآلن م ــن أهـ ــم الـ ـ ــدول ف ــي صـنــاعــة
المحتوى الترفيهي تحت اســم الـ
 ،K-POPوالذي لقي انتشارا كبيرا
فـ ــي الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة والـ ــواليـ ــات
المتحدة األميركية .تسويق هذا
الـ ـمـ ـش ــروع س ـي ـك ــون ع ـل ــى ن ـطــاق
عالمي ،وهدفنا مــن هــذا التوسع
إدخال المواهب الخليجية والعربية
في األسواق والمنصات العالمية.
وأضاف" :بدر من أهم الفنانين
في المنطقة ،ويجب علينا كشركة

مايا دياب تخطف
األنظار بالكالسيكي

مايا دياب

خضعت الفنانة اللبنانيةمايا دياب
لـجـلـســة ت ـصــويــر ج ــدي ــدة ن ـشــرت ـهــا في
صفحتها الخاصة على موقع التواصل
االجتماعي ،ظهرت فيها بإطاللة كالسيكية
بجينز وجاكيت باللون الزهري وكعب عال
بأحد أسواق بيروت ،وعمدت إلى تسريح
شعرها بطريقة ناعمة والفتة القت إعجاب
عدد كبير من متابعيها.
ً
ونـ ـش ــرت م ــؤخ ــرا ف ـيــديــو طــري ـفــا من
كــوال ـيــس جـلـســة تـصــويــر خـضـعــت لها
بفستان زفاف أبيض ،وذلك في صفحتها
الخاصة على موقع التواصل االجتماعي،
وظ ـ ـهـ ــرت م ــاي ــا ب ــال ـف ـي ــدي ــو وه ـ ــي ت ـقــوم
بالتحضيرات للجلسة أثـنــاء اختيارها
ً
الفستان ،ووضعها الماكياج وصوال إلى
خضوعها اللـتـقــاط مجموعة صــور في
أحد األماكن العامة ،والقــى الفيديو بعد
دقائق قليلة من نشره إعجاب عدد كبير
من متابعيها.

بدر الشعيبي وأليكسا
م ـن ـت ـجــة ال ـب ـح ــث والـ ـتـ ـط ــوي ــر فــي
العالمة التجارية بشكل مستمر،
للحفاظ عـلــى انـتـشــار المحتوى
الـ ـفـ ـن ــي واإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي .ه ــدفـ ـن ــا فــي
ب ــال ـم ـخ ـب ــة ال ـ ـتـ ــوسـ ــع وصـ ـن ــاع ــة
الـمـحـتــوى لـكــل الناطقين باللغة

ً
ً
ً
العربية أوال ،وثانيا التوسع عالميا
لنشر محتوى عربي عالمي غير
س ـي ــاس ــي ،وذلـ ـ ــك ي ـتــم ع ــن طــريــق
الـتـنــوع فــي شراكتنا مــع شركات
عــربـيــة مـثــل شبكة وعــالـمـيــة مثل
سبوتيفاي".

ثان من دراما الرعب والكوميديا
جزء ٍ
«»Attack The Block

يجري العمل على جزء جديد لفيلم Attack
( The Blockالهجوم على الحي) المثير ،الذي
ُ
ط ــرح ع ــام  ،2011ودار ح ــول ال ـغــزو الفضائي
ّ
الـبــريـطــانــي ،والـ ــذي سيعيد ل ــم شـمــل الـكــاتــب
والمخرج جو كورنيش بالنجم جون بويغا.
وكـشـفــت تـقــاريــر فـنـيــة ،أن ــه ب ــدأ الـعـمــل على
الجزء الثاني من فيلم  ،Attack The Blockلكن
مع التحفظ بشكل ســري عن تفاصيل الحبكة
الدرامية للعمل ،إال أنه من المقرر أن يعود بويغا
بدور موسى ،زعيم عصابة مراهقة في المدينة،
حيث أثبت دوره المتميز قبل أن يقوم باالشتراك
في ثالثية  ،Star Warsوأخيرا ظهر في سلسلة
أفالم .Steve McQueen's Small Ax
وكانت قد ظهرت النسخة األصلية من الفيلم،
وال ـتــي دارت ح ــول عـصــابــة مــراه ـقــة فــي لندن
تــدافــع عــن مجموعتها السكنية مــن الكائنات
الفضائية ،حيث فازت بجائزة الجمهور .وحقق
فيلم  ،Attack The Blockإيرادات وصلت إلى 6
ماليين و 206آالف دوالر.
" ،"Attack The Blockفـيـلــم حــركــة ورع ــب
وكوميديا وخيال علمي تم إنتاجه في المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ،ص ـ ــدر س ـن ــة  ،2011ب ـط ــول ــة ج ــون
بويغا وجودي ويتاكر ونيك فروست ،أما جو
كــورن ـيــش ،ال ــذي ش ــارك ف ــي كـتــابــة Ant-Man
وإ خ ـ ــراج ،The Kid Who Would Be King
ً
فسيكتب التكملة ،وفقا للتقارير الصادرة من
هوليوود.
مــن ناحيته ،يـشــارك بويغا أيـضــا مــع نجم
هــول ـيــوود روبـ ــرت دي ن ـيــرو ف ــي عـمــل درام ــي
َّ
تصدر
جديد بتوقيع  ،Netflixوهو الخبر الذي
عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة .والعمل
الــذي سيشارك به نجما هوليوود اسمه The
 ،Formulaوتدور أحداثه حول سائق سباقات
"فــورمــوال" رائــع يصبح سائقا مــن أجــل تقديم
المساعدة في إنقاذ عائلته .وال تزال تفاصيل

جودي ويتاكر
اإلنتاج غير معروفة نسبيا ،حيث لم يتم الكشف
عن موعد بدء التصوير ،فيما من المقرر أن يقوم
بإخراج العمل جيرارد ماكموري.
أما نجمة العمل جودي ويتاكر ،فقد رجحت
التقارير عــدم مشاركتها فــي مسلسل الخيال
الـعـلـمــي اإلذاع ـ ــي ال ـبــري ـطــانــي Doctor Who
لمصلحة فيلمها الجديد "،"Attack The Block
وخــاصــة بعد أن رفـضــت شبكة  BBCالتعليق
على التقرير الذي انتشر أخيرا حول أن الممثلة
ويتاكر على وشك ترك دور الطبيبة بعد الموسم
الثالث عشر.
ً
وق ـ ــال ت ـق ــري ــر ب ــري ـط ــان ــي ،ن ـق ــا ع ــن م ـصــدر
مـقـ َّـرب مــن ُصـنــاع " :Doctor Whoلــم يعلن أي
من القائمين على العمل معلومات حول األمر،
لكن من المتداول منذ فترة ،أن ويتاكر ستغادر،
ويحاول القائمون على العمل التكتم على األمر،
لحين االنتهاء من الصفقة الجديدة ،وخاصة مع
اقتراب تصوير الموسم الرابع عشر من العمل".

محمد أنور يتوسط بثينة الرئيسي وخالد أمين
• بعد  3أعمال متتالية معا...
تعاونك مــع عبدالله بوشهري
مـسـتـمــر أم تـخـطــط لـلـعـمــل مع
منتجين آخرين؟
 عبدالله بوشهري صديقيوأخ ـ ــي م ــن ق ـبــل دخ ــول ــي عــالــم
الدراما ،وبيننا تفاهم وتوافق
ف ـك ــري ك ـب ـيــر ،وهـ ــو أحـ ــد وأه ــم
أسـبــاب نجاحنا سنويا طــوال
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ،لتصنف
أعمالنا أفضل أعـمــال الموسم
م ـنــذ مـسـلـســل ال ــدي ــرف ــة ،م ــرورا
بـ ـ "مـحـمــد عـلــي رود" ،وانـتـهــاء
بـ "الـنــامــوس" ،وهــو سبب كاف
الستمرار التعاون بيننا ،ولكن
هـ ــذا ال ي ـع ـنــي أنـ ــي أغ ـل ــق على
نفسي باب التعاون مع منتجين
آخ ــري ــن ،فــال ـم ـجــال م ـف ـتــوح لي
وللجميع.
• وه ــل ل ــدي ــك أع ـم ــال خ ــارج
ال ـمــوســم الــرم ـضــانــي ،أم تــركــز
جـ ـ ـه ـ ــدك ف ـ ـقـ ــط لـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــاق
الضخم؟
 أن ـ ـ ــا أح ـ ـ ــب ه ـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــمألنـ ـ ـ ــه يـ ـحـ ـم ــل مـ ـن ــافـ ـس ــة ق ــوي ــة
ب ـيــن األعـ ـم ــال ،وال ي ـب ــرز منها
س ــوى الـعـمــل ال ـق ــوي حقيقية،
ونجاحي في رمضان يضاهي

عـ ـ ـ ــدة نـ ـ ـج ـ ــاح ـ ــات خـ ـ ـ ـ ــارج هـ ــذا
الموسم ،ألنه دليل على اكتساح
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ل ـ ـبـ ــاقـ ــة م ـت ـن ــوع ــة
م ــن األعـ ـم ــال ال ـت ــي ت ـضــم أكـبــر
ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ،وهـ ـ ــو مـ ــا يـشـبـعـنــي
فنيا ويشعرني بنجاح كبير،
ولــذلــك أنتهي قريبا مــن كتابة
م ـس ـل ـســل ت ـل ـف ــزي ــون ــي ح ـق ـبــوي
ضخم مكون من  30حلقة ،يتم
تـجـهـيــزه لـلـعــرض فــي رمـضــان
المقبل  ،2022وهو يكلل ويشهد
اس ـت ـمــرار تـعــاونــي مــع المنتج
عبدالله بوشهري للعام الرابع
على التوالي ،وبمجرد انتهائي
من الكتابة سأشرع في االنتهاء
من كتابة مسلسل رقمي قصير
م ـ ــن  7حـ ـلـ ـق ــات لـ ـلـ ـع ــرض عـبــر
ال ـم ـن ـصــات قــري ـبــا ،ل ـي ـكــون أول
عمل معاصر أقدمه.
• كـيــف وج ــدت ت ـعــاونــك مع
المخرج جاسم المهنا ،وخاصة
أنها أولى تجاربه الدرامية؟
 خــال العامين الماضيينتـ ـع ــاون ــت مـ ــع الـ ـمـ ـخ ــرج م ـنــاف
ع ـبــدال فــي "ال ــدي ــرف ــة" و"مـحـمــد
علي رود" ،وهو مخرج مخضرم،
لكن هــذا الـعــام انشغل بتقديم
عملين مــن إنـتــاجــه ،هما "مطر
صيف" و"ســرك الخافي" ،وكان

اخ ـت ـيــار أن ي ـخــرج "ال ـنــامــوس"
يحمل بصمات جــا ســم المهنا
اخ ـت ـيــارا مــوفـقــا لـلـغــايــة ،فــرغــم
عـ ـمـ ـل ــه بـ ــال ـ ـم ـ ـنـ ــوعـ ــات ل ـي ـك ــون
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل أولـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـجـ ــاربـ ــه
التلفزيونية ،فإنه استطاع أن
يثبت موهبته القوية و قــدر تــه
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد واالهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
بالتفاصيل ،كما يقرأ جيدا ما
وراء النص والشخصية ،ولذلك
شعر المشاهد بأنه أمــام رؤية
إخــراج ـيــة قــويــة ،ولــذلــك أتطلع
الستمرار التعاون بينا.
ً
أعماال رمضانية
• هل تابعت
لهذا العام؟
 ت ــابـ ـع ــت فـ ـق ــط م ـس ـل ـس ـلــيإل ــى ج ــان ــب ال ــدرام ــا الـمـصــريــة
"نـجـيــب زاهـ ــي زرك ـ ــش" للفنان
القدير يحيى الفخراني ،ا لــذي
أع ـش ـق ــه وأتـ ـطـ ـل ــع ل ـل ـع ـمــل مـعــه
يوما في حياتي ،فقد تابعت له
أ غـلــب أعماله باعتباره نجمي
المفضل ،حتى مسلسل "ونوس"
الذي شاهدته أكثر من  4مرات،
وفي كل مرة أبكي وأفرح وأشعر
ب ــالـ ـخ ــوف ك ــأنـ ـه ــا ال ـم ـش ــاه ــدة
األول ــى ،فهو حقا إنسان مبدع
وفنان حقيقي بمعنى الكلمة.

خبريات
إميليا كالرك تستعد لسلسلة
حول الكائنات الفضائية

تستعد النجمة العاملية
إميليا كالرك لعمل
سينمائي جديد ،بالتعاون
مع النجمة أوليفيا كوملان،
واملمثل الشهير صامويل
إل جاكسون ،وهي سلسلة
جديدة ستدور حول
الكائنات الفضائية املتغيرة
الشكل ،الذين كانون
يعيشون في األرض سنوات
طويلة.
وهذا هو العمل األول
الذي ستشارك فيه كوملان
الحائزة جائزة االوسكار،
وكالرك املرشحة لجائزة
إيمي ،في تعاون لشركة
مارفل الشهيرة.

تشارلز غرودين خسر معركته
مع سرطان النخاع

خسر املمثل األميركي
تشارلز غرودين ( 86عاما)
معركته مع السرطان،
ّ
بعدما ّ
بتنوع أدواره
تميز
وبرز بأدائه الكوميدي.
وتولى غرودين دورًا ثانويًا
كطبيب توليد في فيلم
«روزماريز بايبي» الشهير
لرومان بوالنسكي قبل أن
يتألق إلى جانب روبرت
دي نيرو في الكوميديا
«ميدنايت ران» البوليسية،
وفي النسخة الجديدة من
فيلم «كينغ كونغ» عام
.1976
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دوليات

ً
بايدن يدعو إسرائيل لخفض العنف بغزة تمهيدا لوقف النار

• نتنياهو يهدد بسحق «حماس» إذا لم ينجح في ردعها • فشل محاولتين لتصفية قائد «القسام»

سلة أخبار
قاضي قضاة فلسطين:
حرب عالمية دينية مقبلة

ّ
حذر قاضي قضاة فلسطين،
مستشار الرئيس الفلسطيني
للشؤون الدينية والعالقات
اإلسالمية ،محمود الهباش،
من اندالع حرب دينية عالمية
كبرى "تتجاوز نيرانها
حدود فلسطين ،ويدفع
العالم كله ثمنها في حال
استمرت في االنتهاكات
اإلسرائيلية للمقدسات
اإلسالمية في القدس ،متهما
الحكومة اإلسرائيلية بإطالق
يد مستوطنين متطرفين
لالعتداء على الفلسطينيين
وممتلكاتهم في المدينة
المقدسة .وقال الهباش في
تصريحات لـ"سبوتنيك" ،إن
"الكفاح الفلسطيني متواصل
ضد االحتالل اإلسرائيلي
منذ أكثر من  100عام،
وسوف يتواصل حتى انتهاء
االحتالل".

تظاهرة سيارة مؤيدة للفلسطينيين في سانتياغو عاصمة تشيلي أمس األول (رويترز)

مع تواصل موجة التوتر
بين الفصائل الفلسطينية
وإسرائيل لليوم العاشر
وامتدادها إلى أرجاء الضفة
الغربية وسائر األراضي
المحتلة ،توقع الرئيس
األميركيجو بايدن خفض
التصعيد بشكل كبير في غزة
ً
تمهيدا لوقف إطالق النار
ً
كليا ،في وقت هدد رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو بسحق حركة حماس
إذا لم ينجح في ردعها.

في اليوم العاشر من العدوان على غزة،
أبلغ الرئيس األميركيجو بايد ن رئيس
ال ــوزراء اإلسرائيليبنيامين نتنياهو،
أمس ،بأن ه يتوقع منه خفض التصعيد
ً
بـشـكــل كـبـيــر ب ـ ــدءا م ــن ي ــوم أمـ ــس ،قبل
اإلعالن وقف القتال بشكل كامل.
وإذ أكدالبيت األبيض أن بايدن هاتف
نتنياهو صباح أمس للمرة الرابعة خالل
أسبوع وناقش معه تقدم إسرائيل في
إضعاف قدرات حركة "حماس" وفصائل
غـ ــزة ،ش ــدد ع ـلــى أن اإلدارة األمـيــركـيــة
تعمل "جاهدة لدعم وقف إلطالق النار،
والتوصل إلى هدوء دائم وبناء الطريق
ً
لمعالجة أسباب الصراع" ،مؤكدا "إجراء
ً
ً
أكثر من  60اتصاال هاتفيا منذ األسبوع
ال ـمــاضــي م ــع مـســؤولـيــن ف ــي إســرائـيــل
والسلطة ودول أخرى".
وقبل االتصال ،قال مسؤول في إدارة
بايدن ،لإلذاعة العبرية" ،قلنا إلسرائيل
أن عليها وقف إطالق النار في غزة ،وأن
استمرار العملية العسكرية سيكون لها
ً
تــداعـيــات" ،مـحــذرا من أنــه في حــال عدم
التوصل لهدنة ،فإن الغضب لن يقتصر
على مصر واألردن ،بل سيمتد إلى دول
ً
أخرى خصوصا الخليجية".
وقال المسؤول إن كبار مسؤولي إدارة
بايدن أكدوا لإلسرائيليين أن "الوقت ليس
في مصلحتهم مع االعتراضات الدولية
عـلــى تـسـعــة أيـ ــام م ــن الـ ـغ ــارات الـجــويــة
وصواريخ حماس".
وأبلغ مسؤول إسرائيلي كبير صحيفة
"هآرتس" بأن وقف إطالق النار سيدخل
حـيــز الـتـنـفـيــذ ال ـي ــوم الـخـمـيــس "إال مع
حدوث تطورات غير متوقعة".

سحق «حماس»
ووسط الضغوط األميركية والدولية
لفرضة هدنة بال اتفاق ،توعد نتنياهو
أمس ،بسحق حركة "حماس" إذا لم تنجح
حملة القصف الـجــوي على قـطــاع غزة
ً
في ردعها ،مؤكدا أنها وحركة "الجهاد
ً
اإلسالمي" أطلقتا  4آالف صاروخ تقريبا
خالل الجولة الحالية من التصعيد.
وقال نتنياهو ،خالل مؤتمر عقده مع
وزير خارجيته غابي أشكنازي وحضره
ً
ً
ً
أكثر من  70سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا
ً
ً
فــي تــل أبـيــب" ،نــواجــه تنظيما إرهابيا
ً
ً
إسالميا متطرفا يستولي على قطعة من

األرض على مقربة مباشرة منا ،وهناك
طريقتان فقط يمكن التعامل بهما معه إما
ً
أن تسحقهم ،وهذا دائما احتمال مفتوح،
أو تردعهم ،ونحن منخرطون اآلن في ردع
قوي وال نستبعد أي احتمال".
واتـهــم "حـمــاس" بإنشاء بنى تحتية
واسعة النطاق تحت غزة وباستخدامها
مناطق مأهولة لتخزين أسلحة وشن
هـ ـجـ ـم ــات عـ ـل ــى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل واسـ ـتـ ـغ ــال
المدنيين كدروع بشرية.
وصـ ــرح نتنياهو ب ــأن إســرائ ـيــل "لــم
تسع إلى هذا النزاع ،وجذوره تعود إلى
إلغاء االنتخابات العامة الفلسطينية،
واستغالل حماس يوم القدس والتطورات
فــي حــي الـشـيــخ جـ ــراح لـتــأجـيــج أعـمــال
العنف والشغب من أجل تحقيق أهداف
جيوسياسية".
وشدد على أنه اتخذ سلسلة إجراءات
بـ ـه ــدف ت ـخ ـف ـيــف ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات وتـ ـف ــادي
التصعيد ،منها طلب تأجيل إج ــراءات
إجالء ست عائالت فلسطينية من الشيخ
ج ــراح ،وحــث اليهود على االمتناع عن
زيارة الحرم القدسي في أيام محددة ،لكن
هذه الخطوات لم تنجح.
ودعا نتنياهو الدول األخرى إلى إبداء
ً
التضامن مع إسرائيل ،محذرا من أنه إذا
ً
اعتقدت "حماس" أنها تحقق انتصارا فإنه
يمثل "هزيمة لنا كلنا وللغرب بأسره"،
وأع ـ ـ ــرب ع ــن ام ـت ـنــانــه لـلــدبـلــومــاسـيـيــن
األجــانــب الحاضرين لما قدمته دولهم
من الدعم إلى إسرائيل في هذه "اللحظة
العصيبة".

وقف القتال
وإذ أكــد نتنياهو عــدم وجــود جدول
ً
زمـنــي إلنـهــاء العملية وأن ــه "يهتم أوال
بتحقيق األه ـ ـ ــداف ال ـم ـطــروحــة ولـيــس
بموعد انـتـهــاء الـحـمـلــة" ،كشف مصدر
ً
عسكري أن إسرائيل تجري تقييما للتأكد
مما إذا كانت شروط "وقف إطالق النار"
مستوفاة.
وقال" :نحن نقيم ما إذا كانت إنجازاتنا
كافية ومــا إذا كــان هدفنا فــي إضعاف
القدرة القتالية لحركة حماس في غزة قد
ً
تحقق" ،متسائال عما إذا كانت الحركة
ستفهم "الرسالة" التي تقول أن قصفها
الصاروخي إلسرائيل ال يمكن أن يتكرر.
وشهدت الساعات الماضية ،محاوالت

يدافعون عن
مسؤولون أتراك ً
إردوغان :ليس معاديا للسامية
دافــع مسؤولون أت ــراك وقياديون
في حزب "العدالة والتنمية" اإلسالمي
الـ ـح ــاك ــم عـ ــن ت ـص ــري ـح ــات لـلــرئـيــس
التركي رجب طيب إردوغان وصفتها
واشنطن بأنها "معادية للسامية".
وقـ ــال رئ ـيــس دائ ـ ــرة االت ـص ــال في
الرئاسة التركية فخر الــديــن ألطون
إن "محاولة تشويه تصريحات قائدنا
الشجاع بتهمة حقيرة مثل معاداة
السامية أمر مروع؛ إنه تصريح جبان
لـصــرف األن ـظــار الــدولـيــة عــن جــرائــم
إسرائيل ضد اإلنسانية".
وك ـ ـتـ ــب الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ح ــزب
ال ـ ـعـ ــدالـ ــة والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـحـ ــاكـ ــم ع ـمــر
ت ـش ـي ـل ـيــك ،فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ،أن "اتـ ـه ــام
رئيسنا بمعاداة السامية ينبع من
نهج غير منطقي وخاطئ .إنها كذبة
ضد رئيسنا".
واتـ ـه ــم إردوغ ـ ـ ـ ــان اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــة "اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب" ضـ ــد
الفلسطينيين ،معتبرا أن ذ ل ــك " فــي
طبيعتهم" ،وأضاف" :إنهم قتلة لدرجة

ناشطون عرب ويهود يدعون إلى السالم ووقف العنف على أحد أسوار القدس القديمة

أنهم يقتلون أطفاال بعمر خمس وست
سنوات .ال ُيشبعهم إال سفك الدماء".
وك ــان اردوغ ـ ــان اتـهــم الـنـمـســا بأنها
"تـ ـح ــاول إج ـب ــار الـمـسـلـمـيــن ع ـلــى دفــع
ثمن اإلبادة الجماعية لليهود" ،منتقدا
بـشــدة ق ــرار الـسـلـطــات الـنـمـســاويــة رفــع
أع ـ ــام إس ــرائ ـي ــل فـ ــوق ب ـعــض الـمـبــانــي
النمساوية الفدرالية في فيينا تضامنا
مع تل أبيب ،ورغم خطاب إردوغان عالي
الـسـقــف ضــد إســرائ ـيــل خــرجــت مطالب
شعبية في تركيا تطالب بإغالق قاعدة
عسكرية تابعة لـ"الناتو" ،قيل إن إسرائيل
تستخدمها في تلقي أسلحة وإمــدادات
خالل الهجمات على الفلسطينيين.
وأص ــدرت وزارة الـخــارجـيــة التركية
بيانا رفضت فيه "جميع االتهامات التي
وجهتها الخارجية األميركية للرئيس
إردوغ ــان بخصوص مـعــاداة السامية"،
داع ـيــة اإلدارة األمـيــركـيــة إل ــى "الـسـعــي
ل ــوق ــف ال ـه ـج ـم ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـلــى
المدنيين في فلسطين بدال من توجيه
اتهامات ال أساس لها ضد قيادتنا".

مكثفة إلقرار الهدنة عبر جهود مصرية
ودول ـي ــة واس ـع ــة ،اس ـت ـنــدت عـلــى وضــع
تكلفة التصعيد وحسابات التهدئة ،على
طاولة الجانبين ،وذلك لوقف إهدار حياة
المدنيين من النساء واألطفال.
وفــي حين أكــد وزي ــر خارجية مصر
س ــام ــح شـ ـك ــري اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـم ـســاعــي
للتوصل لوقف كامل إلطالق النار ،ذكرت
القناة الـ  12العبرية ،أمس األول ،أن مصر
ً
ً
قدمت اقتراحا للتهدئة يسري اعتبارا من
الساعة السادسة صباح اليوم وحركة
"حماس" وافقت عليه ،لكن عضو المكتب
الـسـيــاســي لـلـحــركــة ع ــزت ال ــرش ــق ،نفى
ً
صحة األنباء في تغريدة ،مؤكدا أنه لم
يتم التوصل التفاق أو توقيتات محددة.
وف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،أك ـ ــد قـ ـي ــادي في
"حماس" أن جهود مصر وقطر تصطدم
بنقطتين رئيسيتين األولى إصرار الحركة
على أن أي اتفاق يجب أن يشمل إنهاء
"االستفزازات" اإلسرائيلية في المسجد
األقـصــى والتهديد بــإخــاء حــي الشيخ
جراح ،والثانية ،إصرار إسرائيل على أن
ً
تبدأ "حماس" وقف النار أوال.

موقف روسي
وفي موقف روســي الفــت ،أبلغ نائب
وزي ــر الخارجية ميخائيل بوغدانوف
سفير إسرائيل ألكسندر بن تسيفي رفض
موسكو ألي خطوات من شأنها أن تؤدي
لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين،
ً
محذرا من ذلك سيكون غير مقبول.
إلى ذلك ،وصف الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،أمس ،عدوان إسرائيل في
قطاع غزة بـ"إرهاب دولة منظم وجرائم
حــرب يعاقب عليها الـقــانــون الــدولــي"،
ً
مشددا على أن السلطة "لن تتهاون في
مالحقتها أمام المحاكم الدولية".
وقــال عباس ،في كلمة أمــام البرلمان
ّ
منصب اليوم
العربي عبر الفيديو" ،عملنا
على وقف العدوان على شعبنا في القدس
والضفة الغربية وقطاع غزة ،ثم الدخول
فــي عملية سياسية جدية وبمرجعية
دولية واضحة تفضي إلنهاء االحتالل".
وقــالــت وزارة الـخــارجـيــة ،إن الــوزيــر
رياض المالكي أرسل رسالة إلى المدعية
ال ـع ــام ــة لـلـمـحـكـمــة الـجـنــائ ـيــة الــدول ـيــة
يطالبها بــاتـخــاذ خ ـطــوات ذات مغزى
لوقف العدوان اإلسرائيلي وإصدار بيان

تحذير شــديــد اللهجة لما يرتكبه من
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بغزة،
ومحاوالتها إج ــاء أهــالــي حــي الشيخ
جراح بالقوة".
ً
م ـيــدان ـيــا ،أك ــد الـنــاطــق بــاســم جيش
االح ـت ــال ه ـيــدي زيـلـبــرمــان أم ــس ،بــدء
المرحلة الخامسة من العدوان على غزة
بقيام  52طائرة حربية نفذت  122غارة
ً
خالل  25دقيقة ،موضحا أن هذه المرحلة
من القصف هدفت إلى مواصلة تدمير
شبكة أنفاق "حماس".
وجدد الجيش اإلسرائيلي تأكيده أنه
حاول مرتين تصفية قائد "كتائب القسام"
الجناح العسكري للحركة محمد الضيف
خــال هــذه الـحــرب وفشلت ،كما منيت
محاوالتها في تصفية  7قياديين آخرين
بالحركة بالفشل.
في السياق ،قال وزيــر االستخبارات
إي ـ ـلـ ــي ك ــوهـ ـي ــن ،ل ـص ـح ـي ـفــة ي ــدي ـع ــوت
أحرونوت" إن رئيسي المكتب السياسي
لحركة حماس في الداخل يحيى السنوار
وال ـخــارج إسماعيل هنية ،على قائمة
ً
ً
األه ــداف ،مضيفا أن ضغوطا مورست
لــوقــف ال ـنــار ،لكنها صدتها ألن لديها
مهمة عليها إتمامها.
وفي مقابل إعالن الجيش اإلسرائيلي
توسيع هجماته على أهداف إلى الجنوب
واس ـت ـهــدافــه ل ـبــرج األن ــدل ــس ب ـصــاروخ
أطلق من طائرة مسيرة ،أكدت الفصائل
ً
أنها قصفت عددا من قواعده العسكرية
وأطلقت عـشــرات الـصــواريــخ على مدن
عدة سقط أحدها في شارع رئيسي بين
أسـ ــدود وت ــل أب ـيــب ،مــوضـحــة أن دفعة
طالت عسقالن واســدود ومواقع أخرى
أبعد ضمن غالف غزة.
وقالت "كتائب القسام" ،إنها استهدفت
ق ــواع ــد ع ـس ـكــريــة ف ــي ك ــل م ــن حـتـســور
وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم
ً
ورامون ،مبينة أنها وجهت أيضا ضربة
بعشرات الصواريخ ألســدود وعسقالن
وبئر السبع.
وأع ـل ـنــت "س ــراي ــا ال ـ ـقـ ــدس" ،الـجـنــاح
العسكري لحركة "الـجـهــاد اإلســامــي"،
قصفها تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة،
م ـشــددة على أن "قــدرات ـهــا وإمكاناتها
بخير ولديها مزيد ،وهذه صورة مصغرة
ً
جــدا من إعــداد كبير للمواجهة لشهور
طويلة".
ً
والح ـق ــا ،أعـلــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي

(رويترز)

أن مــدف ـع ـي ـتــه ت ـق ـص ــف أه ـ ــداف ـ ــا داخـ ــل
األراضــي اللبنانية .وذكــر أنه تم إطالق
أربعة صواريخ من داخل لبنان باتجاه
إسرائيل ،وأن الدفاعات الجوية اعترضت
ً
ً
صاروخا واحدا ،وسقط آخر في منطقة
مفتوحة ،واثنان في البحر.
وأعـلــن المكتب اإلعــامــي الحكومي
في غــزة أن طـ ٔ
ـايــرات المحتل ومدفعيته
وبوارجه الحربية شنت أكثر من 1615
غ ـ ــارة واع ـ ـتـ ــداء خـ ــال  10أي ـ ـ ــام ،طــالــت
مختلف مناطق القطاع ،وتــركــزت على
ال ـب ـيــوت وال ـم ـبــانــي الـسـكـنـيــة وال ـم ـقــار
الـحـكــومـيــة والـبـنــى التحتية مــن طــرق
وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي،
ً
مبينا أن غــارات الليلة الماضية بلغت
أكثر من .165
وف ـ ــي ت ـق ــري ــر جـ ــديـ ــد ،أك ـ ــد ال ـمــرصــد
األورومتوسطي لحقوق اإلنسان أمس ،أن
إسرائيل استهدفت  525منشأة اقتصادية
في هجماتها الجوية وبنيران المدفعية
على غزة المتواصلة لليوم العاشر على
ً
التوالي ،معربا عن بالغ قلقه من تدمير
ً
ً
ع ــددا كبيرا مــن المنشآت االقتصادية
والـتـجــاريــة فــي هجماتها المتواصلة
وتداعياتها السلبية المباشرة.
بدورها ،اتهمت وكالة "أونروا" سلطات
االحـ ـت ــال بــرفــض إدخ ـ ــال الـمـســاعــدات
اإلنسانية للقطاع ،محذرة من أن الفئات
المعرضة للمخاطر هي "النساء الحوامل
واألط ـ ـفـ ــال واألش ـ ـخـ ــاص ذوو اإلع ــاق ــة
والحاالت الطبية الخطيرة وكبار السن
على الرغم من االحتياجات الهائلة".

وف ــي الـضـفــة الـغــربـيــة الـمـحـتـلــة ،التي
أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة ،أم ـ ــس ،أن ق ــوات
االحتالل قتلت بالرصاص فلسطينية قرب
مــدخــل مستوطنة كــريــات أرب ــع وتركتها
ملقاة على األرض ،ومنعت الطواقم الطبية
من الوصول إليها.
ونصبت قــوات االحـتــال الحواجز في
جميع أرجاء الضفة وشنت حملة اعتقاالت
ً
واسـ ـع ــة ط ــال ــت أمـ ــس  21فـلـسـطـيـنـيــا9 ،
منهم في الخليل و 3في نابلس ومثلهم
في جنين .وفــي بيت لحم ،اعتقلت أربعة
مواطنين وفي رام الله ،شابين من محافظة
رام الله والبيرة بعد مداهمة منزليهما.
(عواصم -وكاالت)

ً
هدد مازحا بدهس صحافي أراد سؤاله عن إسرائيل والفلسطينيين
خ ــال زي ــارت ــه ،أم ــس األول ،إل ــى دي ــرب ــورن بوالية
ميشيغن ،التي تسكنها جالية عربية كبيرة وفاعلة،
التقى الرئيس األميركي جو بايدن النائبة رشيدة
طليب ،أول فلسطينية ـ أميركية تدخل الكونغرس.
ُ
وقال بايدن لطليب ،التي تعد شخصية بارزة في
الجناح اليساري المتشدد للحزب الديمقراطي ،في
مناسبة عامة" :أدعو الله أن تكون جدتك وأسرتك بخير.
أعدك بأن أبذل ما بوسعي لضمان أن يكونوا بخير في
الضفة الغربية".
ُ
واستقبل بايدن بغضب من قبل نحو ألف متظاهر
تجمعوا في ديربورن ،حيث تفقد منشأة لشركة فورد
ً
موتور للترويج للسيارات الكهربائية ،احتجاجا على
أسلوب تعامل إدارته مع إسرائيل ،التي تشن هجمات
ً
عـلــى غ ــزة ،ردا عـلــى إط ــاق مسلحين فلسطينيين
الصواريخ.
وضغط بايدن من أجل وقف القتال ،لكن ذلك ليس
كافيا بالنسبة لبعض المتشددين الديمقراطيين ،الذين
يريدون منه أن يشجب عدم تناسب الرد اإلسرائيلي،
ويريدون إعادة النظر في إمداد إسرائيل باألسلحة.
وفي كلمات ألقيت خالل التجمع ،قال المتحدثون

بدأت عدة وسائل إعالم
إسرائيلية توفير حماية أمنية
لبعض صحافييها البارزين
بعد أن جرى استهدافهم
بالتهديدات عبر اإلنترنت من
قبل متشددين يهود.
وألقت الشرطة اإلسرائيلية
القبض على أحد المشتبهين
به بتوجيه تهديدات للمراسلة
"القناة  "12دانا فايس .وقالت
اإلعالمية ،أياال حسون ،إنها
تعرضت لالعتداء بالحجارة
من أعضاء جماعة "ال فاميليا"
المتطرفة .كذلك ،تعرض
صحافيون في قناة "كان"
لهجوم من قبل متطرفين في
تل أبيب.

ألمانيا تحظر  3مجموعات
ّ
تمول «حزب الله»

الضفة تقاوم

بايدن لطليب :سأبذل ما بوسعي لحماية عائلتك بالضفة
إنهم شعروا بأن بايدن خطب ودهم ثم تخلى عنهم.
وأظهر استطالع رأي أعدته "رويترز" مع مؤسسة
إيبسوس لقياس الرأي العام ،أن بايدن كسب أصوات
المسلمين بفارق  8نقاط مئوية بالسباق في انتخابات
 2020التي تنافس فيها مع المرشح الجمهوري دونالد
تــرامــب ،الــذي كــان مدافعا شرسا عن رئيس ال ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على جميع الجبهات.
وسـعــت إدارة بــايــدن فــي األي ــام القليلة الماضية
لتهدئة غضب العرب والمسلمين األميركيين تجاه
تعاملها مع األزمة.
فألغى البيت األبيض في مطلع األسبوع الماضي
خططه لالحتفال بعيد الفطر ،واكتفى بتقديم األمنيات
بأن يحل السالم ،وعرض تحديثا للجهود الدبلوماسية
التي تبذلها اإلدارة.
وق ــال بــايــدن فــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة ال ـتــي قاطعتها
الـعــديــد مــن المجموعات المسلمة" :الفلسطينيون
واإلسرائيليون ،على حد ســواء ،يستحقون العيش
في أمان والتمتع بالحرية والرخاء والديمقراطية على
قدم المساواة".
وهدد بايدن ،مازحا ،بدهس صحافي أراد سؤاله

تهديدات من متشددين
يهود لصحافيين إسرائيليين

أعلنت الحكومة األلمانية،
أمس ،حظر  3جمعيات مقربة
من حزب الله اللبناني ،على
خلفية التصعيد العسكري
بين اسرائيل والفلسطينيين،
في خطوة تعكس حذر برلين
من أنشطة قد تصنف معادية
للسامية .وكتب المتحدث
باسم وزارة الداخلية هورست
سيهوفر في تغريدة" :الذين
يدعمون اإلرهاب لن يكونوا
بأمان في ألمانيا ولن يجدوا
ً
ً
بلدنا".
مالذا هادئا في
ُ
واألسبوع الماضي ،أحرقت
أعالم إسرائيلية أمام كنيسين
يهوديين في مونستر وبون،
كما جرت في برلين تظاهرات
مؤيدة للفلسطينيين تخللتها
صدامات وتوقيفات.

إندونيسي دعا لذبح
الفلسطينيين يواجه السجن

بايدن يقود شاحنة فورد

(أ ف ب)

عن التصعيد اإلسرائيلي الفلسطيني ،أثناء اختباره
لشاحنة كهربائية جديدة من طــراز "فــورد" .وعندما
كان يهم بقيادة الشاحنة سأله أحد المراسلين عما إذا
كان سيجيب عن سؤال سريع حول إسرائيل والصراع
القائم مع الفلسطينيين ،فرد عليه بايدن" :ال ،ال يمكنك
سؤالي .سأجيب فقط إذا وقفت أمام سيارتي وقدتها
ً
أنا باتجاهك!" ،مضيفا" :أنا فقط أمزح" ،مما أثار موجة
من الضحك في صفوف الصحافيين.
(ديربورن ـ رويترز)

يواجه حارس عقار
إندونيسي (ً 23
عاما) ً
حكما
بالسجن مدة قد تصل إلى 6
سنوات بتهمة انتهاك قانون
ً
مقطعا
لإلنترنت ،بعدما نشر
ً
مصورا على "تيك توك" ،دعا
فيه إلى "ذبح الفلسطينيين
الخنازير" .وقالت قناة
المحلية ،إن المشتبه فيه
اعتذر ،وذكر أنه أخطأ ،وقال
فلسطين بدال من إسرائيل.

ةديرجلا
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السعودية :ال ترحيل للبنانيين ...ولغتنا واحدة بالسر والعلن

ّ
ّ
● وهبة يتنحى ومصر و«الجامعة» تدينان إساءاته ● وفود «تحج» إلى دارة بخاري
نفت السعودية ّ
توجهها
إلبعاد مئات آالف اللبنانيين
العاملين لديها بعدما تسببت
تصريحات وزير الخارجية في
تصريف األعمال شربل
حكومة ُ
وهبة ،الذي أعفي من منصبه،
في توتر العالقات مع حلفاء
ومانحي ًبالده الخليجيين،
وتحديدا السعودية.

حاول لبنان الغارق في أسوأ
أزم ــات ــه االق ـت ـصــاديــة والـمــالـيــة،
و فــي استعصاء سياسي يمنع
تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر
عدة ،إسدال الستارة على األزمة
الدبلوماسية مع السعودية ودول
خليجية أ خ ــرى ،ا لـتــي ّ
سببتها
تصريحات وزيــر الخارجية في
حكومة تصريف األعمال شربل
وهبة ،في وقــت نفت السعودية
على لسان سفيرها فــي بيروت
وليد بخاري نيتها ترحيل أكثر
م ــن  300أل ــف لـبـنــانــي يـعـمـلــون
ويعشيون لديها.

بخاري
وغــداة إقــدام كل من اإلمــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن وال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أسـ ــوة
ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ع ـل ــى اس ـت ــدع ــاء
السفراء اللبنانيين أو القائمين
ب ــاألعـ ـم ــال ل ــدي ـه ــا وتـسـلـيـمـهــم
اح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج ـ ــات رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى
تصريحات وهبة التي اعتبرت
مسيئة لدول الخليجّ ،أمت وفود
لبنانية دينية وسياسية دارة
السفير السعودي.
ّ
الصحافيين،
وفي حديث مع
ّ
دعـ ــا بـ ـخ ــاري إلـ ــى أن «ي ـط ـم ـئــن
ّ ّ
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،ألن كـ ـ ــل مـ ــا ُي ـح ـكــى
ع ــن س ـعــي ال ـس ـعــودي ـة لترحيل
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ـي ــن عـ ــن أراضـ ـيـ ـه ــا ال
ّ
الصحة».
أساس له من ّ
ّ
خضم حرب
ولفت إلى أنه «في
ً
الخليج ،لم ّ
ترحل المملكة أحدا
ّ
ّ
ع ــن أراض ـي ـ ُه ــا ،ألن ال ـس ـعــوديــة
ُب ـن ـيــت ع ـلــى أس ـ ــس إن ـس ــان ـ ّـي ــة»،
ً
ّ
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن «مـ ـ ـ ــا أكـ ـس ــب
ال ـس ـع ــودي ــة اح ـ ـتـ ــرامالـ ًمـجـتـمــع
ً
ّ
ال ــدولـ ـي ،أن لــديـهــا ل ـغــة واح ــدة
ً
ً
ً
وخ ـط ــاب ــا س ـيــاس ـيــا واح ـ ــدا في
العلن وفي السر ،وهذا ما أكسب
احترام خصومها قبل حلفائها».

وفود
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ب ـ ـ ـخـ ـ ــاري م ـف ـتــي
ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة الـلـبـنــانـيــة الشيخ
عـبــدالـلـطـيــف دري ـ ــان ،ال ــذي دعــا
بعد الــزيــارة على رأس وفــد من
دار الـ ـفـ ـت ــوى ،إل ـ ــى س ــرع ــة رأب
الـ ـص ــدع م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ودول
الخليج.
وق ـ ـ ـ ـ ــال« :جـ ـئـ ـن ــا لـ ـنـ ـع ـ ّـب ــر عــن
تـضــامـنـنــا م ــع ال ـس ـعــوديــة ومــع
س ــائ ــر دولم ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون،

ً
مستقبال وزير الداخلية اللبناني في خيمة ملحقة بمنزله في اليرزة أمس
بخاري
ولـنـقــف وقـفــة وف ــاء لـهــذه الــدول
ّ
ً
الـشـقـيـقــة ،ال ـتــي م ــا تـخــلــت أب ــدا
ع ـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان وع ـ ـ ـ ــن مـ ـس ــان ــدت ــه
ومساعدته».
ّ
وأش ـ ـ ــار دريـ ـ ـ ــان ،إلـ ــى أن «م ــا
ص ــدر مــن ك ــام فـيــه إسـ ــاءة إلــى
السعودية ودول مجلس التعاون
ً
ّ
 ،ال ي ـش ــك ــل إسـ ـ ـ ــاء ة ف ـق ــط ل ـهــذه
الـ ـ ــدول الـشـقـيـقــة ال ـع ــزي ــزة ّعلى
ّ
واللبنانيين ،وإنما
قلوب لبنان
ً
ّ
أي ـضــا إس ــاء ة لـنــا كلبنانيين»،
ً ّ
معلنا أن «م ــا ص ــدر مــن إس ــاء ة
ّ
مرفوض ومدان ومستهجن بكل
المعايير».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،اسـتـنـكــر شيخ
عقلطائفة الموحدين ال ــدروز،
نعيم حسن ،إثر لقائه البخاري،
ً
ت ـصــري ـحــات وه ـب ــة ،م ـع ـبــرا عن
أس ـفــه «ألن ــه خ ــارج عــن عــاداتـنــا
وت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــدنـ ــا وآداب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا وان ـ ـهـ ــا
اعتباطية ،واالعتباطية تصبح
كالجواد الجامح تندفع من دون
رؤي ــة لـلـعــواقــب» .وأك ــد «صــابــة
العالقة بين لبنان ودول الخليج
والرياض«.
وأكد وزير الداخلية اللبناني
محمد فهمي بعد لقائه بخاري،
أن «م ــا ص ــدر ب ـحــقالـسـعــوديـة

ً
ك ـ ــام م ـ ـ ـ ــدان» ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن
«الـ ـسـ ـع ــودي ــة ه ــي صـ ـم ــام أم ــان
ل ـل ــدول ال ـعــرب ـيــة ك ــاف ــة م ــن دون
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ومـ ـنـ ـه ــا لـ ـبـ ـن ــان ،وال
ي ـس ـع ـن ــي أن أ ن ـ ـسـ ــى  300أ ل ــف
مـ ــواطـ ــن ل ـب ـن ــان ــي ي ـع ـم ـل ــون فــي
السعودية» .ولفت وزير الداخلية
السابق النائبنهاد المشنوق
 ،بعد زيــارتــه سفيرالسعودية
ً
ّ
مـ ـتـ ـض ــامـ ـن ــا ،إلـ ـ ــى أن «ال ـغ ـي ـمــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء ان ـق ـش ـع ــت وأظـ ـه ــرت
ّ
ي واحترامه
محبةالشعب اللبنان 
وت ـ ـقـ ــديـ ــره لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ودول
التي كان دورها
مجلس التعاون،
ً
ً ّ ً
ـرا وبـ ـ ّـنـ ـ ً
ـاء وص ــادق ــا
دائـ ـم ــا خ ــي ـ
ً
ّ
وإي ـجــاب ـيــا ت ـجــاه الـلـبـنــانــيـيــن».
وقــالــت الـنــائــب بـهـيــة الـحــريــري
بعد لقاء وفد تيار «المستقبل»
ال ـب ـخــاري ،إن «ه ــذه وق ـفــة وفــاء
واع ـتــذار ونتمنى أن تصل إلى
خــادم الحرمين الشريفين وكل
شعوب الخليج وأعتقد أن هذا
ّ
لـ ـس ــان ح ـ ــال ك ـ ــل ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ـ ــار عـ ـض ــو «الـ ـلـ ـق ــاء
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي« ال ـن ــائ ــبتـيـمــور
جـنـبــا ط ،بعد لقائه على رأس
ّ
وفــد ،السفير السعودي ،إلــى أن
«زيارتنا تأتي في سياق رفض

اإلساءة للسعودية ودول الخلي 
ج
الكبير علىلبنان«.
 ،ذات الفضل
ّ ّ
ولفت إلى «أننا أكدنا لبخاري
ّ
أن كـ ــام وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة غير
مسؤول وال أخالقي».

القاهرة و«الجامعة»
ولم تنحصر ردود الفعل على
ت ـص ــري ـح ــات وهـ ـب ــة ،ال ـت ــي ات ـهــم
ً
فيها دوال خليجية مــن دون أن
ّ
يسميها بتمويل «داعش» ،وتوجه
إلى المحلل السياسي السعودي
س ـل ـم ــان األنـ ـ ـص ـ ــاري ال ـ ــذي ك ــان
ي ـش ــارك ف ــي بــرنــامــج تـلـفــزيــونــي
حـ ـ ــواري ب ــال ـق ــول «ان ـ ــت م ــن أهــل
البدو» ،بدول الخليج ،فقد طلبت
وزارة الـخــارجـيــة الـمـصــريــة من
السفير اللبناني لــد يـهــا ،تقديم
تفسير لـمــا أدل ــى بــه وه ـبــة «مــن
تصريحات مسيئة بحق ا لــدول
والشعوب العربية الشقيقة في
الخليج».
من ناحيته ،قال األمين العام
لـجــامـعــة ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة أحـمــد
أب ــوال ـغ ـي ــط ،أم ـ ــس ،أن م ــا صــدر
عن وهبة «أمــر بعيد عن اللياقة
الدبلوماسية».

وأع ــرب عــن «األس ــف الشديد
ألن تأتي هذه التصريحات في
ً
توقيت دقيق جدا يمر به لبنان
وفي وقت يحتاج إلى كل الدعم
ً
من أصدقائه واشقائه» ،مشيرا
إل ــى أن ـهــا «أس ـه ـمــت ف ــي تــوتـيــر
ا لـعــا قــة اللبنانية  -الخليجية
ً
بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ت ـص ـح ـي ــح م ـس ــاره ــا
بالشكل المطلوب».

إعفاء وتعيين
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــداخـ ـ ـ ــل الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
تواصلت االدانــات لتصريحات
وه ـ ـ ـبـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـصـ ـ ــوم رئ ـ ـيـ ــس
الجمهورية ميشال عون بينما
ال ـ ـتـ ــزم «ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ال ـص ـم ــت،
بينما قبل عون ورئيس حكومة
تصريف األعـمــال حـســان ديــاب
ً
ط ـل ـب ــا مـ ــن وهـ ـب ــة إلعـ ـف ــائ ــه مــن
منصبه.
وعـ ّـيــن ع ــون ،أم ــس ،بموجب
م ــرس ــوم ،نــائـبــة رئـيــس مجلس
الــوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر
وزيرة للخارجية بالوكالة.
وط ـل ــب عـ ــون م ــن ع ـك ــر ،وفــق
بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ــن الـ ــرئـ ــاسـ ــة،
«ال ـم ـب ــاش ــرة بـمـهــامـهــا ك ــوزي ــرة

للخارجية بالوكالة ،إضافة إلى
مهامها األصلية».
وك ـ ـ ــان وهـ ـب ــة زار عـ ـ ــون فــي
ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي فـ ــي ب ـع ـبــدا
وق ـ ـ ــال ب ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء»:ف ــي ض ــوء
التطورات األخيرة والمالبسات
ال ـ ـتـ ــي رافـ ـ ـق ـ ــت الـ ـح ــدي ــث ال ـ ــذي
أدليت به إلى إحــدى المحطات
ً
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة وح ـ ــرص ـ ــا مـنــي
ع ـل ــى عـ ــدم اس ـت ـغ ــال م ــا ص ــدر
لإلساءة إلى لبنان واللبنانيين،
تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس
وقـ ّـدمــت الـيــه طـلــب اعـفــائــي من
مـهــامــي ومـســؤولـيــاتــي كــوزيــر
للخارجية».
وفي تصريح آخر ،من السراي
الحكومي ،مقر مجلس الوزراء،
أش ــار وه ـبــة ،إل ــى أن «خـطــوتــي
بالتنحي هــي لمصلحة لبنا ن
وتـ ـتـ ـق ــدم عـ ـل ــى كـ ــل ال ـم ـص ــال ــح
والحسابات األخرى».
وت ـم ـنــى أن «ي ـتــم إق ـف ــال هــذا
الموضوع ويصبح من الماضي
لـ ـتـ ـق ــوم ال ـ ـعـ ــاقـ ــات م ـ ــعالـ ـ ــدول
الـعــربـيـة وك ــل الـ ــدول الصديقة
والشقيقة على أساس االحترام
المتبادل».
(بيروت ،القاهرة ـ ـ وكاالت)

ّ
«مفاوضات فيينا» تتقدم بال اختراق وروحاني يهاجم نجاد
اختتمت الجولة الرابعة من محادثات فيينا حــول االتفاق النووي اإليراني
بحديث عن إحراز تقدم دون اختراق بشأن القضايا الخالفية بين طهران والواليات
المتحدة ،التي تشارك بالمفاوضات بصورة غير مباشرة ،أمس.
ً
وأفاد مصدر أوروبي رفيع في تصريحات بأن هناك تقدما في المحادثات التي
تتوسط بها الترويكا األوروبية ،ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ،لكنه أشار إلى أن
الجهود مازالت بعيدة عن تحقيق اختراق بشأن إقناع طهران بالعودة لالمتثال
إلى قيود االتفاق المبرم عام  2015ورفع واشنطن للعقوبات التي فرضها الرئيس
السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الصفقة الذرية عام .2018
ً
وقال إن «هناك حاجة لقرارات سياسية في واشنطن وطهران للمضي قدما في
ً
المحادثات» ،الفتا إلى أن من المقرر إطالق جولة محادثات خامسة خالل أيام.
في موازاة ذلك ،ذكر رئيس الوفد اإليراني عباس عراقجي ،أن الجولة الرابعة
ً
ً
حققت تقدما مهما ،الفتا إلى وجود قضايا عالقة يتعين اتخاذ قرارات بشأنها
ً
ً
في العواصم .وقال عراقجي« :لقد شهدنا تقدما جيدا خالل األسبوعين األخيرين
من الجولة الرابعة وهناك بعض القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى مزيد من
االستكشاف والبحث في العواصم ،ونأمل أن يتم ذلك في األيام القليلة المقبلة
وفي الجولة المقبلة ،ستكون لدينا مفاوضات لننهي المسائل العالقة».

وأعـلــن عراقجي أن الــوفــود المشاركة فــي فيينا ستعود إلــى دولـهــا «إلجــراء
مشاورات نهائية» .ووصفت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية «إرنا»
األمر بأنه «إشارة إلى خفض الخالفات في المحادثات» ،فيما وعد الرئيس المعتدل
حسن روحاني بتحقيق «نصر للشعب اإليراني» في مفاوضات فيينا قبل مغادرته
منصبه بحلول أغسطس المقبل .وأمس األول ،أشار مندوب روسيا بالمفاوضات،
ً
ً
ميخائيل أوليانوف ،إلى أن هناك تقدما طفيفا في المحادثات.
وأشــار المسؤول الروسي ،الذي توقع في وقت سابق أن تمضي المحادثات
لكن بصعوبة كبيرة إذا تخطت  21مايو الجاري إلى أن المفاوضات تحتاج إلى
وقت بسبب بعض الملفات العالقة.

إقصاء نجاد
من جهة أخــرى ،أفــاد موقع إيراني مقرب من معسكر المتشددين ،أمــس ،بأن
ً
أعضاء مجلس «صيانة الدستور» صوتوا جميعا برفض أهلية ترشح الرئيس
السابق محمود أحمدي نجاد لالنتخابات الرئاسية المقبلة.
ً
ً
وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها نجاد تصويتا سلبيا من المجلس

المسؤول عن إعالن القائمة النهائية للمرشحين ،وذلك بعد رفض ترشحه في
االنتخابات الرئاسية السابقة عام .2017
ً
ً
وتزامن ذلك مع شن روحاني هجوما الذعا على الرئيس السابق ،الذي انقلب
ً
على حلفائه المتشددين بعد واليته الثانية ،متهما إياه بمعارضة مسار فيينا
ألسباب فئوية وبإضاعة مبالغ طائلة من األموال العامة.
إلى ذلك ،أكد وزير الخارجية السعودي ،فيصل بن فرحان ،مساء أمس األول،
أن المحادثات بين السعودية وإيران ،في «مرحلة استكشافية».
وقال الوزير السعودي ،بعد تقارير عن عقد محادثات بوساطة عراقية مطلع
أبريل الماضي« :نأمل أن يرى اإليرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم
بطريقة إيجابية تؤدي إلى األمن واالستقرار واالزدهــار .إذا استطاعوا أن يروا
ً
أن ذلك في مصلحتهم ،يمكن أن يكون لدي أمــل .حاليا ،نحن في مرحلة مبكرة
من المناقشات».
ً
وردا على سؤال حول تأثير نتيجة االنتخابات الرئاسية اإليرانية المرتقبة
في  18يونيو على السياسة اإلقليمية لطهران ،اعتبر بن فرحان أن هذا التأثير
ً
سيكون ضئيال ذلك أن السياسة الخارجية ُيقررها المرشد األعلى علي خامنئي.
(طهران ،رويترز ـ أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

أوروبا تدعم إسبانيا في سبتة وترفض
«الترهيب» المغربي

دوليات
سلة أخبار
شكري :لن نتأثر بالملء
الثاني لـ«النهضة»

أكد وزير الخارجية المصري
سامح شكري ،أن الملء الثاني
لخزان سد النهضة اإلثيوبي
المقرر في يوليو المقبل" ،لن
يؤثر على المصالح المائية"
لبالده .وقال شكري ،في
مقابلة متلفزة ،مساء أمس
األول" :من الضروري أن
ً
نطمئن جميعا إذ إن لدينا
ً
رصيدا من األمان المتوفر في
خزان السد العالي بأسوان،
لدينا ثقة في أن الملء الثاني
ً
لن يكون مؤثرا على المصالح
المائية المصرية ونستطيع
التعامل معه من خالل
اإلجراءات المحكمة في إدارة
مواردنا المائية".
وأضاف أن أي تصعيد من
ً
جانب مصر سيكون مرتبطا
بوقوع ضرر على مصالحها
المائية أو اتخاذ إثيوبيا
إجراءات أحادية بشكل غير
مسؤول.

اليمن :تبادل ثالث
لألسرى في مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله"
الحوثية ،استعادة مقاتلين
تابعين لها عبر صفقة جديدة
لتبادل أسرى مع القوات
الموالية لحكومة ،الرئيس
اليمني عبدربه منصور هادي،
المعترف بها دوليا.
وذكر نائب رئيس لجنة شؤون
األسرى في "أنصار الله" ،مراد
قاسم علي "أبو حسين" ،عبر
"تويتر" ،أن الجماعة المتمردة
حررت  16من أسراها بعملية
تبادل قادتها وساطة محلية في
جبهة مأرب.
ولم يشر القيادي إلى عدد
األسرى التابعين للقوات
الحكومية الذين أفرجت عنهم
الجماعة المتحالفة مع إيران
بموجب الصفقة ،وتعد عملية
تبادل األسرى هي الثالثة من
نوعها خالل مايو الجاري.

ماكرون يحتسي القهوة
على مقهى في باريس

صرح الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،أمس ،بأن
بيانات اإلصابات بمرض
"كورونا" تسير في االتجاه
الصحيح ،وإن كان من الصواب
اإلبقاء على توخي الحذر ،مع
استعداد المزيد من المقاهي
والمطاعم والمتاجر إلعادة
فتح أبوابها الستقبال الزبائن.
كالم ماكرون جاء للصحافيين
وهو يحتسي قهوة الصباح
مع رئيس الوزراء جان
كاستكس في شرفة مقهى في
باريس قرب قصر اإلليزيه.

بلينكن والفروف يلتقيان
قبل قمة الزعماء

ً ً
مدريد :الرباط تتراخى حدوديا انتقاما من استقبال زعيم «بوليساريو»
ً
أبدى االتحاد األوروبي دعمه إلسبانيا ،مؤكدا أنه ال يقبل
"الترهيب" مــن الـمـغــرب ،فــي إش ــارة الــى اق ــدام المغرب على
تخفيف القيود والسماح بتدفق نحو  8االف مهاجر الى جيب
سبتة االسباني شمال المملكة ،في رد على استقبال إسبانيا
زعيم جبهة حركة استقالل الصحراء الغربية "البوليساريو"
االنفصالية.
وانتشر صباح أمس ،عشرات من جنود مكافحة الشغب
االسبان على طول شواطئ سبتة المحاذية لمدينة الفنيدق
المغربية ،بينما تجري سفينة لخفر السواحل دوريات مراقبة
لحمل المرشحين للهجرة سباحة على التراجع.
وأعلن أمس األول ،إرسال  50عنصرا إضافيا لتعزيز 200
عنصر من قوات األمن االسبانية تم إرسالهم من قبل ،بينما
هناك  150آخرين في حال تأهب استعدادا للتدخل.
وك ــان رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء االس ـبــانــي ب ـي ــدرو ســانـشـيــز وعــد
"بــإعــادة النظام" إلــى سبتة ،واصفا التدفق غير المسبوق
آلالف الـمـهــاجــريــن بــأنــه "أزم ــة خـطـيــرة بالنسبة السبانيا
وألوروبا أيضا".
وأف ــاد سانشيز أم ــس ،فــي البرلمان بـمــدريــد ،بــأن 4800
مهاجر تمت إعادتهم إلى المغرب منذ االثنين.
واعترض جنود اسبان فجر أمس ،مجموعة صغيرة من
المهاجرين بمجرد وصــولـهــم سباحة إلــى شــاطــئ سبتة،
ورافقوهم نحو فريق طبي قبل أن يعادوا بالقوة إلى المعبر

الـحــدودي مــع المغرب الــذي يشكل إلــى جانب معبر مليلة
شرقا الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.
كما أطلقت القوات االسبانية غازات مسيلة للدموع لحمل
المرشحين للهجرة على التراجع .ويمكن الوصول إلى شاطئ
سبتة سباحة على نحو  200متر ،بينما يـحــاول البعض
السباحة لمسافة أطول لتفادي قوات األمن تحت أنظار مئات
آخرين متجمعين خلف السياج المرتفع من الجانب المغربي.
واتهمت وزيرة الخارجية اإلسبانية ،أرانشا غونزاليس
اليا ،أمس ،المغرب بتخفيف سيطرته على الحدود ،للرد على
ّ
وصعدت الحكومة اإلسبانية
قيام إسبانيا باستقبال غالي.
لهجتها عبر استدعائها السفيرة المغربية للتعبير عن
"اس ـت ـيــائ ـهــا" إزاء وصـ ــول آالف ال ـم ـهــاجــريــن م ــن ال ـم ـغــرب،
على خلفية أز مــة دبلوماسية كبرى بين البلدين مرتبطة
باستضافة إسبانيا رئيس جبهة بوليساريو ابراهيم غالي
ً
لتلقي العالج .واستدعى المغرب فورا سفيرته إلى الرباط
"إلج ــراء م ـشــاورات" .وكشفت وثيقة محكمة اطلعت عليها
وكالة "رويترز ،أن المحكمة اإلسبانية العليا استدعت أمس،
غالي للمثول أمامها في األول من يونيو لسماع اتهامات
ستوجه لــه فــي قضية تتعلق بارتكاب جــرائــم حــرب .وهــذا
االستدعاء هو الخطوة األولى نحو محاكمة محتملة.
وذكــرت الوثيقة أن غالي ،الــذي يعالج في الوقت الراهن
في مستشفى في شمال إسبانيا ،امتنع عن التوقيع على

ً
رضيعا من البحر في مليلة أمس (ا ف ب)
عنصر من خفر السواحل اإلسباني ينقذ
االس ـتــدعــاء قــائــا إن ــه يـتـعـيــن عـلـيــه ال ــرج ــوع إل ــى الـسـفــارة
الجزائرية أوال .وفي الرباط ،قال وزير الدولة المغربي لحقوق
اإلنسان المصطفى الرميد ،إن بالده كانت محقة في تخفيف
القيود على الحدود مع جيب سبتة في ضــوء قــرار مدريد
استقبال إبراهيم غالي ،أحــد زعماء جبهة حركة استقالل
الصحراء الغربية "البوليساريو" بأحد مستشفياتها .وأضاف
الرميد ،أن المغرب من حقه "أن يمد رجله" بعد قرار استقبال
غالي في إسبانيا .وتابع" :مــاذا كانت تنتظر إسبانيا من

المغرب ،وهو يرى أن جارته تؤوي مسؤوال عن جماعة تحمل
السالح ضد المملكة؟".
وأكــد نائب رئيسة المفوضية األوروب ـيــة مارغاريتيس
شيناس أمس ،أن "أوروبا لن تسمح ألحد بترهيبها" ،مضيفا:
"سبتة هي أوروب ــا وهــذه الـحــدود هي حــدود أوروبـيــة وما
ً
يحدث هناك ليس مشكلة مــدريــد ،إنما مشكلتنا جميعا"،
كأوروبيين.
(سبتة ،الرباط ـ ـ أ ف ب ،رويترز)

التقى وزيرا الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن والروسي
سيرغي الفروف في آيسلندا،
أمس ،لتقييم عمق الفجوة بين
القوتين المتخاصمتين وتأكيد
ً
انعقاد قمة منتظرة جدا في
يونيو المقبل ،بين الرئيسين
األميركي جو بايدن والروسي
فالديمير بوتين.
وتشكل منطقة القطب الشمالي
ً
ً
ً
رهانا جيوسياسيا جديدا
يتمحور حوله االجتماع
االقليمي للوزيرين في
ريكيافيك.
ُ
وال تنذر التصريحات التي
سبقت اللقاء بـ"خفض
التصعيد" الذي تدعو إليه
واشنطن وموسكو ،في وقت
ُ
تعتبر عالقاتهما في أدنى
مستوياتها منذ نهاية الحرب
الباردة.
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األزرق يستهل تدريباته في دبي اليوم
«الطوارئ» توافق على استضافة التصفيات المشتركة

منتخب الصاالت يواجه البحرين
الليلة في كأس العرب
العنزي لـ ةديرجلا :.البطولة أفضل إعداد لكأسي الخليج وآسيا
●

تدريب سابق لألزرق في اإلمارات

حازم ماهر

في وقت وافقت لجنة
الطوارئ بمجلس الوزراء
على استضافة البالد
منافسات التصفيات
المشتركة ،يستهل
األزرق تدريباته على ملعب
الشرطة بمعسكره في دبي
اليوم.

وافقت اللجنة العليا لطوارئ كورونا
بمجلس الوزراء ،على استضافة الكويت
ما تبقى من منافسات المجموعة الثانية،
خالل الفترة من  1حتى  15يونيو المقبل،
ض ـمــن ال ـت ـص ـف ـيــات اآلس ـي ــوي ــة الـمــؤهـلــة
لنهائيات كأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين.
وس ـي ـت ــم إخ ـ ـضـ ــاع وف ـ ـ ــود م ـن ـت ـخ ـبــات
األردن وأستراليا والصين تايبيه ونيبال
لـلـمـسـحــات ف ــي م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي،
ع ـل ــى أن ي ـت ــم ح ـج ــر هـ ــذه الـ ــوفـ ــود حـتــى
ظهور نتائج المسحات ،ومن ثم مباشرة
تدريباتها ،مع إجراء مسحات جديدة كل
ثالثة أيام.
وت ـط ـبــق الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة لـلـبـطــولــة،
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة،
ن ـظــام "ال ـف ـقــاعــة" الـمـتـبــع فــي الـعــديــد من
البطوالت التي أقيمت مؤخرا ،حيث تقيم
المنتخبات الخمسة إلى جانب منتخبنا

ً
السويسري بوسلر مديرا
ً
فنيا للجنة الحكام
فــي خـطــوة هــي األولـ ــى فــي تــاريــخ ات ـحــاد ال ـك ــرة ،مــن أجــل
االرتقاء بمستوى الحكام فنيا ،وتطوير التحكيم والوصول
به إلى المستوى المأمول ،وتالفي سلبيات الفترات السابقة،
تم التعاقد مع السويسري مايك بوسلر لشغل منصب المدير
الفني للحكام في الموسم الرياضي المقبل  ،2022-2021على
أن يباشر مهمته رسميا خــال شهر يوليو المقبل ،براتب
شهري  6آالف دينار.
واعتمد مسؤولو الهيئة العامة للرياضة عقد بوسلر ،أمس
األول ،على أن يتم االنتهاء من إج ــراء ات وصوله إلــى البالد
خالل األيام القليلة المقبلة.
جاء تعاقد االتحاد مع بوسلر
ل ـكــونــه خ ـب ـيــرا ف ــي تـقـنـيــة حكم
الفيديو المساعد  V A Rبصفة
خاصة والتحكيم بصفة عامة.
وكان اتحاد الكرة قد تفاوض
مـ ــع ب ــوس ـل ــر ل ـش ـغ ــل ال ـم ـن ـصــب
مـ ـن ــذ نـ ـح ــو ش ـ ـهـ ــر ،وت ــم
االتـ ـف ــاق ع ـلــى إبـ ــرام
عـقــد لـمــدة موسم
ت ـ ـ ـحـ ـ ــت م ـس ـم ــى
"م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر فـ ـن ــي"
قابل للتجديد
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة
الطرفين.

ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي فـ ـن ــدق الـ ـشـ ـي ــرات ــون دون
مخالطة ،على أن يقتصر تواجد جميع
الــوفــود فــي الـفـنــدق ،وإجـ ــراء الـتــدريـبــات
والمشاركة في المباريات.

قياس معدل اللياقة البدنية
إلى ذلــك ،ينهي منتخبنا الوطني في
معسكره بدبي ،صباح اليوم ،تدريباته
االستشفائية التي خضع لها الالعبون
أم ـ ـ ــس عـ ـل ــى فـ ـت ــرتـ ـي ــن ،إلزالـ ـ ـ ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ــاق
واإلج ـ ـ ـهـ ـ ــاد عـ ــن ج ـم ـي ــع ال ــاعـ ـبـ ـي ــن بـعــد
مشاركتهم مع انديتهم في بطولة دوري
 stcالممتاز ،والتي اقيمت بشكل مضغوط
(جولة كل  3ايام).
ويخضع رئيس اللجنة الطبية  -طبيب
المنتخبات الوطنية عبدالمجيد البناي
الالعبين لقياس معدل اللياقة البدنية،
من أجل تحديد األحمال التدريبية ومدة

الـتــدريــب بما يتناسب مــع الـمـعــدل عند
الالعبين.

التدريب األول اليوم
وتنطلق تدريبات المنتخب في الساعة
 6:30عـلــى اس ـتــاد الـشــرطــة بــدبــي ،وذلــك
بمشاركة جميع الالعبين ،حيث يستعد
الـمـنـتـخــب لـمـبــاراتــه الـتـجــريـبـيــة األول ــى
واألخـيــرة له في المعسكر مع المنتخب
الماليزي ،المقرر لها مساء األحد المقبل.
ويركز الجهاز الفني للمنتخب ،بقيادة
المدرب اإلسباني كاراسكو ،على إجراء
ب ـعــض ال ـج ـمــل الـفـنـيــة والـتـكـتـيـكـيــة ،من
أجل الوصول إلى المستوى المأمول قبل
انطالق التصفيات ،التي يدشنها األزرق
بمواجهة أستراليا يوم  3يونيو ،ثم مع
المنتخبين األردن والصين تايبيه يومي
 11و 15منه.

اح ـت ـف ـل ــت ش ــرك ــة  stcال ــراع ــي
الــرس ـمــي لـبـطــولــة دوري الــدرجــة
الـمـمـتــازة وجميع أنشطة اتحاد
كرة القدم ،بختام فعاليات بطولة
ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز مــن خ ــال حفل
تكريم شهد تتويج النادي العربي
ً
بطال للدوري الممتاز.
وبـحـضــور الــرئـيــس التنفيذي
لقطاع شؤون الشركات في شركة
 ،stcنيابة عن المهندس مزيد بن
ناصر الحربي الرئيس التنفيذي
لشركة  ،stcوالشيخ أحمد اليوسف
رئيس اتحاد كرة القدم ،تم تتويج
فريق النادي العربي ،لتتكلل بذلك
مسيرة بطولة الدوري التي شهدت
منافسة شائقة ومليئة بالتحدي
بين الـفــرق الـمـشــاركــة ،وذل ــك بعد
مباراة مثيرة بين فريقي العربي
وخيطان.
وف ــي أمـسـيــة كــرويــة ال تنسى،
ُ
توج العربي بلقب الدوري الممتاز
 stcف ــي مـعـقـلــه ب ــاس ـت ــاد صـبــاح
السالم في المنصورية بعد انتهاء
مـبــاراتــه مــع خيطان الـتــي انتهت
بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله،

يـفـتـتــح مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي ل ـك ــرة ال ـص ــاالت
مشواره في النسخة الخامسة من بطولة كأس
ال ـعــرب لـكــرة ال ـص ــاالت ،الـتــي ينظمها االتـحــاد
الـعــربــي لـكــرة ال ـقــدم ،والـتــي تستضيفها مصر
خالل الفترة من  20إلى  30مايو الجاري ،حين
يلتقي نظيره البحريني في تمام الثامنة مساء
بتوقيت الكويت في أولى مواجهات المنتخبين
بالبطولة ،ويشهد االفتتاح حضور وزير الشباب
والــريــاضــة الـمـصــري أش ــرف صـبـحــي ورئـيــس
اللجنة الثالثية ،التي تدير اتحاد الكرة المصري،
أحمد مجاهد.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال أحـ ـم ــد الـ ـعـ ـن ــزي الـمـنـســق
لمنتخب الكويت لكرة الصاالت ،في تصريحات
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن م ـشــاركــة األزرق فــي الـبـطــولــة
هدفها األول هو دعــم البطوالت العربية وكرة
ً
الصاالت بالدرجة األولى ،وهو ما يعطي دافعا
ً
كبيرا لكل الفرق.
وأضاف العنزي" :كرة الصاالت حديثة العهد
إل ــى ح ــد م ــا ،وه ــو م ــا يـتـطـلــب م ــن الـمـشــاركـيــن
زيادة شعبيتها واالهتمام بها ،كما أن مشاركة
المنتخبات اإلفريقية مثل مصر والمغرب من
الصعب اللعب أمامهما إال في
مثل هذه البطوالت ،باعتبار
أنهما من قارة غير آسيا".
وتابع" :لدينا  3غيابات
مــن أب ــرز العـبـيـنــا ،لكن
ع ـ ـمـ ــومـ ــا ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ب ـ ـمـ ــن
ح ـض ــر ،وال ــاع ـب ــون
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ــدون
م ـع ـنــا ف ــي الـبـطــولــة
عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـ ـ ــدر ك ـب ـي ــر
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة

كاكاو مدرب منتخب الصاالت ومساعده

ً
األبيض يختتم استعداداته لمواجهة تشرين غدا

جمعة يتلقى دعوة من منتخب كوت ديفوار لمواجهتي بوركينا وغانا
●

احمد حامد

يـخـتـتــم ف ــري ــق ال ـكــويــت لـكــرة
الـ ـق ــدم ت ــدري ـب ــات ــه مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
ً
فــي األردن؛ اسـتـعــدادا لمواجهة
تـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري غـ ـ ـ ـ ــدا ف ــي
مـسـتـهــل مـ ـش ــوار ال ـفــري ـق ـيــن في
ك ــأس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ضمن
مـ ـب ــاري ــات ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة
التي تضم أيضا شباب األمعري
الفلسطيني ،والفيصلي األردني
المستضيف.
واستهل الكويت تدريباته في
عمان ،أمس ،حيث حرص الجهاز
الفني بقيادة المدرب اإلسباني
غ ــون ــزالـ ـي ــس ع ـل ــى إزال ـ ـ ـ ــة حــالــة
اإلج ـهــاد الـتــي يعانيها الفريق
من جــراء المشاركات المتتالية
في الدوري الممتاز خالل الفترة
األخيرة.
و ح ـ ـ ـ ــرص ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز اإلداري
لألبيض بـقـيــادة رئـيــس البعثة
عادل عقلة على شد أزر الالعبين،
ً
مطالبا إيــاهــم ب ـضــرورة تغيير
الصورة الباهتة التي ظهر عليها
ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي،
م ــؤك ــدا ل ـهــم ان األبـ ـي ــض حضر

إلى األردن من أجل حجز بطاقة
التأهل عن المجموعة الثالثة.
ومن المقرر ان يشهد تدريب
األبيض اليوم التركيز على خطة
ال ـم ـبــاراة ،إلــى جــانــب االسـتـقــرار
على التشكيلة األساسية.
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،أب ــدى
م ـ ــدرب ت ـشــريــن الـ ـس ــوري مــاهــر
ب ـحــري ال ــذي سـبــق ل ــه أن تــولــى
ً
م ـه ـم ــة ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ،احـ ـت ــرام ــا
ً
ً
كبيرا لفريق الكويت ،مؤكدا أن
األبيض يضم نخبة من الالعبين
المميزين ويملك سجال حافال
في البطولة اآلسيوية.
وشــدد على أن تحقيق فريقه
ن ـت ـي ـجــة إي ـج ــاب ـي ــة ف ــي مـسـتـهــل
منافسات البطولة يمنح تشرين
دفـ ـع ــة م ـع ـن ــوي ــة ك ـب ـي ــرة لـحـجــز
ب ـطــاقــة ال ـتــأهــل ع ــن الـمـجـمــوعــة
الثالثة.
واعترف بحري في تصريحات
ب ـ ــأن ت ـش ــري ــن ت ـن ـق ـصــه ال ـخ ـب ــرة
والـ ـثـ ـق ــة ب ــالـ ـبـ ـط ــوالت ال ـك ـب ـي ــرة
ً
ع ـط ـف ــا ع ـل ــى م ـش ــارك ـت ــه األول ـ ــى
ً
خ ــارج ســوريــة ،مـعــربــا عــن ثقته
بالالعبين ورغبتهم في تحقيق
إن ـجــاز كبير أم ــام فــريــق بحجم

الكويت الذي سبق أن حقق اللقب
في  3مناسبات.

دعوة جمعة
وفي سياق آخر ،تلقى محترف
فريق الكويت االي ـفــواري جمعة

سعيد دعــوة مــن منتخب بــاده
ليكون ضمن توليفة االفيال في
مواجهتي بوركينا فاسو ،وغانا
الوديتين خــال األسـبــوع األول
من الشهر المقبل.
وخـ ــرج سـعـيــد م ــن حـســابــات
ن ــادي الـكــويــت فــي بـطــولــة كــأس

الملموسة ،التي قــام بها االتحاد
الكويتي لكرة القدم بقيادة رئيس
االت ـح ــاد الـشـيــخ أح ـمــد الـيــوســف
وأعضاء االتحاد على مدار الموسم
الرياضي المحلي من أجل تنظيم
هــذه البطولة ،والنجاح المتوقع
ال ــذي شهدته الفعالية الختامية
لهذا الحدث الرياضي الهام.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن رعـ ــايـ ــة stc
ً
لفعاليات كرة القدم تأتي انطالقا
مــن الـقـيــم األســاس ـيــة ال ـتــي تؤمن

بها الشركة ،والتي تتمثل في دعم
الـمـنــافـســة ال ـشــري ـفــة والـتـشـجـيــع
عـلــى الــريــاضــة والـتـحـلــي بــالــروح
الرياضية وقيم العمل الجماعي
في مختلف أوجه الحياة.
وتفتخر  stcبــدورهــا فــي دعــم
ك ــرة ال ـق ــدم الـمـحـلـيــة ،بــاعـتـبــارهــا
أح ــد األن ـش ـطــة الــريــاض ـيــة األكـثــر
ً
إقباال وشعبية في دولــة الكويت،
بل والعالم أجمع ،األمر الذي يعزز
دور الشركة المجتمعي وأسبقيتها

فــي الــوقــوف الــى جــانــب الرياضة
بشكل عام ،وجميع محبي وعشاق
المستديرة بشكل خاص.
وأك ــدت الـشــركــة عـلــى مواصلة
دورها في دعم األنشطة الرياضية
المتنوعة ،وخاصة تلك المسابقات
ً
والرياضات ،إيمانا بدور الرياضة
ف ــي ت ــأس ـي ــس ج ـي ــل م ــن ال ـش ـبــاب
الــريــاضــي ،وال ــذي يتمتع بصحة
ج ـيــدة ،األم ــر ال ــذي تـحــرص عليه
ً
أيضا ضمن فرق العمل لديها.

االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي إلـ ــى جــانــب
االسـ ـب ــان ــي دي ـم ـب ـل ــي ،ف ــي حـيــن
وقــع اختيار الجهاز الفني على
الفرنسي سيسوكو ،والتونسيين
رامي البدوي ،وأحمد العكايشي
ليكونوا ضمن القائمة اآلسيوية.

عبدالرحمن فوزان

ت ـخ ـت ـتــم ال ـ ـيـ ــوم ال ـس ــاع ــة
الـثــامـنــة و 20دقـيـقــة مـسـ ً
ـاء
منافسات دوري  stcللدرجة
األولــى بإقامة مباراتين في
الجولة العشرين واألخيرة،
إذ ي ـل ـت ـق ــي الـ ـتـ ـض ــام ــن مــع
الصليبيخات عـلــى اسـتــاد
عبدالله الخليفة ،والجهراء
واليرموك على استاد مبارك
العيار.
ولن تؤثر نتيجة مباراتي
ال ـي ــوم عـلــى مـسـيــرة ال ـفــرق،
إذ حـ ـس ــم الـ ـتـ ـض ــام ــن لـقــب
البطولة باحتالله الصدارة
برصيد  31نقطة ،في حين
ذهبت بطاقة التأهل الثانية
للدوري الممتاز إلى اليرموك
بالمركز الثاني برصيد 25
ً
نقطة ،وحل برقان ثالثا بـ 22
نقطة ،وجــاء الصليبيخات
ً
ً
راب ـعــا ب ـ  18نـقـطــة ،وأخ ـيــرا
يتذيل الجهراء الترتيب وله
 9نقاط.
وستشهد نهاية المباراة
األول ـ ـ ــى ت ـت ــوي ــج ال ـت ـضــامــن
ً
رسميا بلقب البطولة.

«آسيوي اليد» يصدر جدول مباريات
بطولة األندية األبطال
●

ممثل  stcيكرم صقر المال

مباراتان في ختام
دوري «األولى»
●

العبو الكويت في إحدى جوالت الدوري المحلي

ً
 stcشاركت العربي تتويجه بطال للدوري
ً
ً
ليسجل العربي إنـجــازا تاريخيا
بحصد اللقب ،الذي طال انتظاره
منذ مــوســم  2002-2001مــن دون
خسارة.
وقــام ممثلو شركة االتصاالت
الكويتية  ،stcالــرائــدة فــي تمكين
التحول الرقمي وتقديم الخدمات
المبتكرة والـمـنـصــات المتكاملة
للعمالء في دولة الكويت ،بتكريم
الـ ـف ــرق ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ،وت ــوزي ــع ال ـم ـيــدال ـيــات
والدروع .وقد ساهم السيد يوسف
الـ ـمـ ـق ــرون م ــن ف ــري ــق ع ـم ــل إدارة
العالقات العامة بالشركة بتقديم
الــدعــم الـمـطـلــوب مــن أج ــل انـجــاح
الفعالية.
وأع ـ ــرب ـ ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الـكــويـتـيــة  stcف ــي ب ـيــان ل ـهــا ،عن
سعادتها بالمشاركة المتواصلة
ـراع رسمي في مسابقات اتحاد
كـ ٍ
ك ــرة ال ـقــدم ،الفـتــة ال ــى ان مسابقة
ً
ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز تـحـمــل طــابـعــا
ً
ً
خ ــاص ــا وم ـم ـي ــزا ع ــن غ ـيــرهــا من
المسابقات.
وث ـم ـنــت ال ـشــركــة ال ـم ـج ـهــودات

القاهرة  -ةديرجلا

•

واللياقة ،وال نلتمس ألنفسنا العذر باعتبار أن
البدائل موجودة".
وأنـ ـه ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه" :ال ـ ـهـ ــدف ال ـث ــان ــي مــن
البطولة بعيدا عن دعم البطولة وكرة الصاالت
هــو االسـتـعــداد جـيــدا لـكــأس الخليج فــي شهر
أغسطس المقبل باإلضافة لبطولة كأس آسيا
في شهر فبراير المقبل ،ونعتبر البطولة الحالية
هي أفضل إعداد لالعبين".
فـيـمــا يـلـتـقــي الـمـنـتـخــب ال ـم ـصــري صــاحــب
األرض اليوم أيضا بنظيره الموريتاني وسط
إجراءات وقائية مشددة بسبب فيروس كورونا.
يذكر أن النسخة الحالية من البطولة تقام
بمشاركة ثماني منتخبات هي مصر والبحرين
وال ـك ــوي ــت وال ـم ـغ ــرب ومــوري ـتــان ـيــا واإلمـ ـ ــارات
والسعودية وجزر القمر ،وأوقعت قرعة البطولة،
الـمـنـتـخــب ال ـكــوي ـتــي ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــانـيــة
بصحبة منتخبات مصر والبحرين وموريتانيا،
فــي حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات
المغرب واإلمارات والسعودية وجزر القمر.

محمد عبدالعزيز

أص ــدر االتـحــاد اآلسـيــوي
لـ ـكـ ــرة الـ ـيـ ــد أمـ ـ ــس جـ ــدول
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــات الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة
اآلس ـيــويــة ال ـ ــ 23لــأنــديــة
أبطال الدوري لكرة اليد،
ا ل ـم ـق ــرر أن يستضيفها
ن ــادي الــوحــدة السعودي
مـ ــن  12ح ـت ــى  21يــو ن ـيــو
المقبل ،والتي يمثل الكويت
ف ـي ـه ــا ن ـ ــادي ـ ــي الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة فــي
المجموعة األولــى ،إلى جانب أندية
ال ـعــربــي ال ـق ـطــري وم ـضــر ال ـس ـعــودي وشــاهــد
كرزون اإليراني ،والنجمة البحريني ،والكويت
في المجموعة الثانية ،ومع الوحدة السعودي
"المضيف" ،وكيرمان اإليراني والقطن اليمني
ونادي أوزبك األوزبكستاني ،والدحيل القطري.
وي ـس ـت ـهــل ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت م ـ ـشـ ــواره بـلـقــاء
الوحدة السعودي  12يونيو ،ويلعب في اليوم
 13مــع كـيــرمــان اإلي ــران ــي ،وي ــوم  14مــع نــادي

أوزبـ ــك األوزب ـك ـس ـتــانــي ،وي ــوم 16
مــع الدحيل الـقـطــري ،ويختتم
مبارياته في الدور األول يوم
 17بـلـقــاء الـقـطــن اليمني،
بينما يفتتح السالمية
مشواره  13يونيو بلقاء
ف ـ ــري ـ ــق ش ـ ــاه ـ ــد كـ ـ ـ ــرزون
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،وي ـل ـع ــب ي ــوم
 14مــع مـضــر الـسـعــودي،
ويوم  16يونيو مع العربي
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،عـ ـل ــى أن يـخـتـتــم
مـ ـب ــاري ــات ــه ال ـت ـم ـه ـي ــدي ــة ب ـل ـقــاء
النجمة البحريني.
يذكر أن البطولة ستقام بنظام الدوري من
دور واحد في الدوري التمهيدي ،بحيث يتأهل
أول وث ــان ــي ك ــل مـجـمــوعــة لـنـصــف الـنـهــائــي،
وتلعب بــاقــي الـفــرق لتحديد الـمــراكــز ،بينما
يلتقي الـفــريـقــان ال ـفــائــزان ويـتـنــافـســان على
اللقب.

ةديرجلا
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رياضة

مان يونايتد يضمن الوصافة
وتشلسي يثأر من ليستر
اقترب تشلسي من حسم
تأهله لدوري األبطال في
الموسم المقبل بفوزه على
ليستر سيتي بهدفين مقابل
هدف ،في وقت فجر برايتون
آند هوف ألبيون مفاجأة بفوزه
( )2-3على «البطل» مانشستر
سيتي ،ضمن مواجهات
الجولة الـ 37من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.

ّقدم تشلسي الفائز على ليستر
سيتي  1-2في مباراة ثأرية هدية
مــركــز الــوصــافــة إل ــى مانشستر
يونايتد المتعادل على أرضه مع
ضيفه فولهام  ،1-1أمس األول ،في
منافسات المرحلة الـ 37من بطولة
انكلترا لكرة القدم.
وض ــرب تـشـلـســي عـصـفــوريــن
بحجر واحد ،إذ ثأر من خسارته
فــي نهائي الـكــأس المحلية أمــام
لـيـسـتــر ب ــال ــذات ب ـه ــدف نـظـيــف،
وع ـ ـ ــزز ح ـظ ــوظ ــه فـ ــي م ـق ـع ــد فــي
م ـســاب ـقــة دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
بتقدمه للمركز ا لـثــا لــث برصيد
 67نـقـطــة ،قـبــل مـبــاراتــه األخـيــرة
أمام أستون فيال في المرحلة ،38
كما تهيأ بأفضل طريقه ممكنة
لنهائي المسابقة القارية األم أمام
مواطنه مانشستر سيتي في 29
الشهر الحالي.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ح ـســم يــونــايـتــد
مــركــزه الثاني برصيد  71نقطة
ً
مبتعدا بفارق  4نقاط عن مطارده
تشلسي.
وع ـلــى مـلـعــب "أول ــدت ــراف ــورد"
ح ـي ــث ت ــاب ــع الـ ـمـ ـب ــاراة  10االف
مـتـفــرج ،لـلـمــرة االول ــى مـنــذ اكثر
ً
من  14شهرا بعد السماح لعودة
عدد معين الى المدرجات ،سيطر
أص ـح ــاب األرض عـلــى مـجــريــات
ال ـل ـع ــب ب ـن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة ل ـك ـنــه لــم
يترجم هذه السيطرة الى أهداف
ليكتفي بنقطة واحدة في المرحلة
السابعة والثالثين قبل االخيرة.

سلة أخبار
مبابي :الكرة الذهبية تأتي
بعد األهداف الجماعية

كافاني نجم مان يونايتد يسجل هدفه في مرمى فولهام
وي ـ ـخ ـ ــوض م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر آخ ــر
م ـب ــاري ــات ــه ض ــد ول ـفــرهــام ـب ـتــون
خ ــارج ملعبه األح ــد قـبــل  3أيــام
فقط مــن خوضه نهائي الــدوري
االوروبـ ـ ـ ـ ــي (ي ـ ــوروب ـ ــا لـ ـي ــغ) ضــد
ف ـي ــاري ــال االسـ ـب ــان ــي ،وبــال ـتــالــي
س ـيــزج م ــدرب ــه ال ـنــروي ـجــي اول ــي
غــونــار ســولـشــايــر بتشكيلة من
الصف الثاني اغلب الظن.
وتقدم فريق "الشياطين الحمر"
بعد لمسة فنية رائعة بالكعب من
صانع األلعاب برونو فرنانديش
ليكسر كافاني مصيدة التسلل
مـ ــن م ـن ـت ـصــف ال ـم ـل ـع ــب ق ـب ــل ان
ي ـب ــاغ ــت ح ـ ــارس م ــرم ــى فــول ـهــام
وزميله السابق في باريس سان

جرمان الفرنسي الفونس اريوال
بـتـســديــدة ســاقـطــة مــن فــوقــه من
ً
مسافة  45مترا (.)15
ودف ــع الـفــريــق الـمـضـيــف ثمن
اهدار الفرص عندما ادرك فولهام
التعادل عندما رفع بوبي ريد كرة
متقنة داخل المنطقة تابعها جو
بــرايــن غـيــر الـمــراقــب عـنــد القائم
الـ ـث ــان ــي ب ــرأسـ ـي ــة داخ ـ ـ ــل ش ـبــاك
الـ ـح ــارس اإلس ـب ــان ــي دافـ ـي ــد دي
خيا (.)76

برايتون يهزم مانشستر سيتي
وقـلــب بــرايـتــون الـطــاولــة على
مانشستر سيتي بطل الموسم

الحالي ،اذ حــول تخلفه بهدفين
الى فوز مثير .2-3
ت ـ ـ ـق ـ ـ ــدم س ـ ـي ـ ـت ـ ــي ب ـ ــواس ـ ـط ـ ــة
الع ــب وس ـط ــه االل ـم ــان ــي ايـلـكــاي
غوندوغان بعد مــرور دقيقتين.
ثم طرد مدافعه البرتغالي جواو
كــانـسـيـلــو بـعــد م ــرور  10دقــائــق
بالبطاقة الحمراء ،ثم اضاف فيل
ً
ً
ف ــودن هــدفــا رائ ـعــا بـعــد مجهود
فـ ــردي رائـ ــع ل ـي ـعــزز ت ـقــدم فــريـقــه
(.)48
ب ـيــد أن ب ــراي ـت ــون ّ
رد الـتـحـيــة
بثالثية في مدى  26دقيقة تناوب
على تسجيلها البلجيكي لياندرو
تروسار ( )50وادم ويبستر ()72
ودانيال بيرن (.)76

في المباراة الثانية ،على ملعب
ستامفورد بريدج وأمــام  8آالف
متفرج ثأر تشلسي من خسارته
ً
ذهابا أمام ليستر سيتي بهدفين
نظيفين ومن سقوطه في نهائي
الكأس ،وفاز عليه .2-1
وض ـغــط تـشـلـســي م ـنــذ بــدايــة
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـت ـم ـكــن مــن
اح ــراز الـهــدف فــي الـشــوط االول،
اال ان ــه كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ضــرب
بقوة في الشوط الثاني ،فافتتح
التسجيل بعد ركلة ركنية حولها
االسباني سيسار أسبيليكويتا
ع ـن ــد ال ـق ــائ ــم االول وص ـل ــت إل ــى
األل ـم ــان ــي روديـ ـغ ــر م ــن دون أي
مراقبة تابعها بفخذه في المرمى

( ،)47قبل أن يضيف الثاني من
ركلة جــزاء بعد خطأ من فوفانا
على فيرنر ومساعدة من "في أيه
ار" لتأكيد أن الخطأ حصل داخل
المنطقة ،نفذها بنجاح اإليطالي
جورجينيو (.)66
وبلغت اإلثارة ذروتها عندما
س ـ ـجـ ــل ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـن ـي ـج ـي ــري
ك ـي ـل ـي ـش ــي اي ـه ـي ــان ــات ـش ــو ه ــدف
تقليص ال ـفــارق ،بعدما استعاد
مــواطـنــه ويـلـفــريــد نــديــدي الـكــرة
ومررها له ،فسدد بالقدم اليسرى
أرضية خدعت الحارس السنغالي
إدوار مندي (.)76

غوارديوال يطالب العبيه بأداء بواتينغ يرفض اإلفصاح عن وجهته

أفضل في «األبطال»

قال مدرب مانشستر سيتي ،بيب غوارديوال ،إن فريقه يحتاج إلى الظهور بشكل
أفضل قبل نهائي دوري أبطال أوروب ــا لكرة القدم أمــام تشلسي هــذا الشهر بعد
الهزيمة  3-2أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم الثالثاء.
وقال غوارديوال للصحافيين" :من الصعب اللعب  11ضد  11أمام برايتون11 .
ّ
التحسن قبل النهائي".
ضد  10يكون صعبا ،لذا نحتاج إلى
وأضاف" :مع األسف بعد التقدم  - 2صفر ،استقبلنا هدفا بسرعة ،وبعد ضغط
كبير من المنافس ،شعرنا بــاإلرهــاق ،ولم يكن بوسعنا الحفاظ على الكرة فترة
طويلة ...وخسرنا المباراة".
وأكد غوارديوال أن سيتي يشعر بالتفاؤل بخصوص حالة إيلكاي غندوغان الذي
خرج من الشوط الثاني كتغيير احترازي.
وقال المدرب اإلسباني" :يشعر الطبيب بالتفاؤل .المشكلة هي كدمة ،وكان يركض
في الشوط الثاني ببعض اإلزعاج ،ولم أكن أريد المخاطرة".

لوف يستدعي مولر وهوملس
إلى صفوف «المانشافت»
استدعى مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم
لوف ،مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر ومدافع
بوروسيا دورتموند ماتس هوملس إلــى صفوف
"المانشافت" ،للمشاركة في كأس أوروبا  ،2020بعد
استبعادهما منذ .2019
وعلل المدرب قــراره بالقول" :كنا اتخذنا القرار
سابقا (بإبعادهما) ،ألننا أردنا منح الفرصة للجيل
ال ـش ــاب ،لـكــي ي ـط ــوروا مـسـتــويــاتـهــم ،لـكــن جائحة
(كوفيد )-19حالت دون ذلك ،ورأينا أن الوقت قد حان
الستدعائهما مجددا".
وكان الالعبان ّ
توجا في صفوف منتخب ألمانيا
بمونديال الـبــرازيــل عــام  ،2014وخــاض مــولــر (31
عــامــا)  100مـبــاراة دولـيــة مقابل  70لهوملس (32
عاما).
وفيما يلي التشكيلة:
 حراسة المرمى :مانويل نوير (بايرن ميونيخ)،كـيـفــن ت ــراب (أي ـن ـتــراخــت فــران ـك ـفــورت) ،بــرنــد لينو
(أرسنال اإلنكليزي).
 الدفاع :أنتونيو روديغر (تشلسي اإلنكليزي)،ماتس هوملس وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند)،
ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغالدباخ) ،نيكالس
زوله (بايرن ميونيخ) ،لوكاس كلوسترمان ومارسيل
هــالـسـتـنـبــرغ (الي ـب ــزي ــغ) ،روب ــن غ ــوزن ــس (أتــاالن ـتــا
اإليـطــالــي) ،روبــن كــوخ (لـيــدز يونايتد اإلنكليزي)،

لوف
كريستيان غينتر (فرايبورغ).
 ال ــوس ــط :ي ـ ــوزوا كـيـمـيــش ول ـي ــون غــوريـتـسـكــاوتوماس مولر وجمال موسياال (بايرن ميونيخ)،
إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي اإلنكليزي)،
كاي هافيرتس (تشلسي اإلنكليزي) ،توني كروس
(ريال مدريد اإلسباني) ،يوناس هوفمان وفلوريان
نويهاوس (بوروسيا مونشنغالدباخ).
 الهجوم :سيرغ غنابري ولوروا سانيه (بايرنميونيخ) ،تيمو فيرنر (تشلسي اإلنكليزي) ،كيفن
فوالند (موناكو الفرنسي).

سلتيكس إلى الـ «بالي أوف»
قـ ـ ــاد الـ ـنـ ـج ــم ج ــايـ ـس ــون ت ــايـ ـت ــوم فــري ـقــه
بــو سـطــن سلتيكس إ ل ــى األدوار اإلقصائية
"ال ـبــاي أوف" ل ــدوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفين بمساهمته ا لـفـعــا لــة فــي ا لـفــوز
ع ـلــى ض ـي ـفــه واش ـن ـط ــن ويـ ـ ـ ــزاردز 100-118
أم ــس األول ،فــي ملحق صــاحـبــي المركزين
السابع والثامن في المنطقة الشرقية ،فيما
بلغ إنديانا بايسرز الملحق األخير بتغلبه
على تشارلوت هورنتس  117-144في محلق
التاسع والعاشر للمنطقة ذاتها.
وبموجب نظام موسم  2021-2020تضمن
الفرق صاحبة المراكز من األول إلى السادس
فــي المنطقتين الـشــرقـيــة والـغــربـيــة التأهل
المباشر إلى األدوار اإلقصائية "البالي أوف"،
فيما تخوض الفرق من المراكز السابع إلى
ً
العاشر ملحقا من أجل البطاقتين األخيرتين.
ويلعب صاحبا المركزين السابع والثامن
مباراة من أجل بطاقة التأهل المباشر ،على
أن يلتقي الـخــاســر مــع الـفــائــز بـيــن الـتــاســع
والعاشر لحجز البطاقة األخيرة.

وض ـ ـمـ ــن س ـل ـت ـي ـك ــس الـ ـم ــرك ــز
السابع وسيلتقي الدور األول من
"ال ـبــاي أوف" مــع بــروكـلـيــن نتس،
فيما يلعب ويزاردز مع بايسرز اليوم
لتحديد صاحب المركز الثامن األخير
المؤهل إلى "البالي أوف" والذي سيالقي
ف ـيــادل ـف ـيــا س ـف ـن ـتــي س ـي ـك ـســرز مـتـصــدر
المنطقة الشرقية.
فــي ال ـم ـبــاراة األول ــى عـلــى ملعب "ت ــي دي
ً
غ ــاردن" فــي بوسطن وأمــام  4789متفرجا،
سجل تــايـتــوم  50نقطة منها  17مــن 17
رمية حرة مع ثماني متابعات وأربع
تمريرات حاسمة وفــرض نفسه
ً
نـجـمــا ف ــي ال ـم ـب ــاراة م ــع زميله
كيمبا ووكــر صاحب  29نقطة
مــع سبع متابعات ليحبطا ملك
"التريبل دابل" نجم ويزاردز راسل وستبروك
ال ـ ــذي اك ـت ـفــى بـتـسـجـيــل  20ن ـق ـطــة م ــع 14
متابعة وخمس تمريرات حاسمة.

وجه جيروم بواتينغ الشكر
لنادي بايرن ميونيخ األلماني
لكرة القدم على السنوات العشر
التي قضاها في صفوفه.
وك ـت ــب بــوات ـي ـنــغ ( 32عــامــا)
على موقع النادي البافاري" :أنا
فخور بدرجة ال يمكن تصديقها
ألنـنــي كـنــت ج ــزءا مــن الـتــاريــخ
هـنــا ،وبــالـسـمــاح لــي بــأن ألعب
هذا الكم الكثير من المباريات،
وأن ألتقي العديد من األصدقاء،
وأن أس ـت ـم ـتــع ب ـك ــرة الـ ـق ــدم مع
بايرن".
لـ ـك ــن ب ــواتـ ـيـ ـن ــغ ال ـ ـفـ ــائـ ــز مــع
منتخب ألمانيا بمونديال كأس
ال ـع ــال ــم  ،2014ل ــم ي ـف ـصــح عــن
الــوجـهــة التالية لــه بعد بايرن
ميونيخ.

وأضـ ــاف قـلــب ال ــدف ــاع ،الــذي
كان قد انتقل إلى بايرن قادما
م ـ ـ ــن م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر سـ ـيـ ـتـ ــي ف ــي
ع ــام " :2011كـ ــان م ــن الــواضــح
بالنسبة لــي أنني ســأرحــل في
وقـ ـ ــت مـ ـ ــا ،وأن ـ ـ ــا ك ـش ـخ ــص فــي
حاجة إلى التحدي الجديد ،ومن
الـمـهــم لـلـغــايــة بالنسبة لــي أن
أعايش شيئا جديدا ،وأن أثبت
نفسي من جديد".
وت ــاب ــع" :أن ــا مــديــن بالفضل
للنادي ،ولكل شخص ساهم في
أن أعايش هذه الفترة الرائعة".
يذكر أنه كان من المؤكد من
فترة طويلة أن عقد بواتينغ مع
بايرن لن يتم تجديده.

جيروم بواتينغ

ديشامب

ماغواير قد ال يلحق بنهائي الدوري األوروبي
وضع أولي غونار سولشاير ،مدرب مانشستر يونايتد ،مشاركة
هاري ماغواير في نهائي الدوري األوروبي أمام فياريال ،محل شكوك،
بعدما ظهر المدافع متكئا على عكازين أثناء حضوره مباراة الفريق
أمام فولهام بالدوري اإلنكليزي الممتاز.
وكان ماغواير قد تعرض قبل أيام إلصابة في أربطة الكاحل ،ما
حرمه من المشاركة في أخــر مباراتين لمان يونايتد ،وظهر أمس

األول في مدرجات أولد ترافورد متكئأ على عكازين.
وقــال مــدرب الفريق في مؤتمر صحافي عقب المباراة "مازالت
أمامنا  10أيام .آمل أن يكون كل من كان متاحا اليوم متاحا أيضا
للنهائي".
وأض ــاف أن "ه ــاري ماغواير يعمل على ذلــك ،لكن ال يبدو األمــر
جيدا ...مازال لدينا بعض األمل في إمكانية لحاقه بالمباراة".

أخبار منوعة
• أعلن المدير الفني للمنتخب اإلسباني ،لويس إنريكي،
أنه سيكشف عن قائمة المنتخب التي ستخوض منافسات
بطولة كأس األمم األوروبية المقبلة "يورو  "2020يوم 24
مايو الجاري.
ً
وكان مقررا ،كما ورد قبل يومين ،أن يعلن لويس إنريكي
قائمة الفريق يوم  27الجاري ،بعد يوم واحــد من نهائي
الدوري األوروبي الذي يخوصه فياريال أمام مانشستر
يونايتد اإلنكليزي بملعب "إنيرجا جدانسك" ببولندا
في  26الجاري.
• كشف االتحاد البلجيكي لكرة القدم عن رغبته
ف ــي تـلـقــي الــاعـبـيــن وال ـج ـهــاز الـفـنــي بمنتخب
"الـشـيــاطـيــن ال ـح ـمــر" للتطعيم ض ــد فـيــروس
كــورونــا المستجد لتحصينهم مــن المرض
قبل الذهاب لكأس األمم األوروبية على غرار
الرياضيين الذين سيشاركون في أوليمبياد
طوكيو  2020التي ستنطلق بعدها بشهر.
وق ـ ــال م ـه ــدي بـ ـي ــات ،رئ ـي ــس االت ـح ــاد
البلجيكي للعبة ،في تصريحات نقلتها
شبكة اإلذاعة والتلفزيون الرسمية (أر تي
بي إف) أمس"،ال يمكننا نسيان أن أولئك

بوغبا وديالو يساندان
الشعب الفلسطيني

أظهر العب وسط منتخب
فرنسا ونادي مانشستر
يونايتد بول بوغبا مساندته
للفلسطينيني ،من خالل
القيام بلفة حول ملعب
"أولد ترافورد" رافعا العلم
الفلسطيني برفقة زميله
العاجي أماد ديالو ،إثر نهاية
مباراة فريقه ضد فولهام في
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم مساء الخميس.
وشهدت املباراة ضد فولهام
عودة الجماهير إلى املدرجات،
حيث تابعها نحو  10آالف
متفرج ،وذلك للمرة األولى
بعد غياب الجمهور منذ
نحو  14شهرا ،بسبب جائحة
كوفيد .19

ليفركوزن يتعاقد
مع المدرب سيوان

ديشامب يشيد بـ «نضج» بنزيمة
أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب بـ"نضج" المهاجم كريم
بنزيمة ،الذي عاد إلى قائمة "البلوز" بعد غياب خمس سنوات ونصف.
وقال ديشامب ،خالل مؤتمر صحافي ،أعلن فيه عودة بنزيمة "بالتأكيد
لقد اكتسب النضج والـهــدوء .لقد تغير في بعض األشـيــاء .ما نفعله في
العشرين ال نفعله في الـ ،25وما نفعله في الـ 25ال نفعله في الثالثين".
وأضــاف "لو كنت قد استدعيت  23العبا فقط (بدال من  ،)26فالبتأكيد
كان سيكون في القائمة".
وأشار إلى أنه لم ينكر أبدا موهبة بنزيمة ،وأن غيابه "لم يمنع فرنسا
من تحقيق نتائج جيدة" (وصيفة أمم أوروبا  2016وبطلة العالم .)2018
وأردف "كريم ليس "أبله" ،ويعرف أنه منضم إلى مجموعة بها الكثير
مــن األسـمــاء الكبيرة .فــي الـفــرق ليس كلنا أصــدقــاء ،ولكن يجب أن تكون
األجواء جيدة".
ً
وردا على سؤال حول كيف سيكون الحال بين بنزيمة وأوليفييه جيرو،
الذي تم استدعاؤه أيضا ،قال "أتذكر أنه كانت هناك منافسة بين أوليفيه
جيرو وكريم بنزيمة خالل أول ثالث سنوات لي كمدرب .اتخذت قرارات من
أجل مصلحة الفريق".

أكد كليان مبابي مهاجم
باريس سان جرمان وبطل
العالم مع فرنسا في ،2018
أن الفوز بالكرة الذهبية من
بني أهدافه ،ولكنه أوضح أن
األهداف الجماعية تحتل مرتبة
متقدمة عنها ضمن أولوياته.
وقال في مقابلة مع قناة (،)TF1
بمناسبة إعالن قائمة منتخب
فرنسا ألمم أوروبا "كرة القدم
هي كرة جماعية ،والفوز بكأس
العام ودوري األبطال ،وبعدها
صحيح هي (الكرة الذهبية) من
ضمن أهدافي".
وأعرب مبابي ( 22عاما) عن
أمله في املشاركة في أوليمبياد
طوكيو ،على الرغم من أن هذه
االحتمالية تثير عدم ارتياح
في باريس سان جيرمان.
وقال "أتمنى أن أفعلها مرة في
الحياة ،ولكن األمر ال يعتمد
علي".

سفراء لبلجيكا وستكون األنظار عليهم على مــدار شهر.
ال ينبغي أن نخاطر بانتشار العدوى بين المجموعة ،لن
ً
ً
يكون هذا مشهدا جيدا".
• أعـلــن رودول ـف ــو دون ـفــريــو ،رئـيــس ن ــادي ريـفــر بليت
األرجنتيني ،أمس األول أن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة
القدم (كونميبول) رفض السماح لهم بقيد الحارس الشاب
أالن دي ــاث فــي بـطــولــة كــوبــا لـيـبــرتــادوريــس ،بـعــد إصــابــة
ً
 20العبا بالفريق بفيروس كورونا المستجد ،من بينهم
الحراس األربعة.
وأوض ــح دونفريو فــي حــوار مــع شبكة (" )ESPNنتقبل
األمر ،ولكن ال يمكننا تجاهل الحالة المعنوية لنا .نشعر
ً
ً
بــاالنــدهــاش ،لــم نفكر مطلقا فــي أنـهــم قــد يـتـخــذون ق ــرارا
مثل هذا".
ً
• تغلب بيشكتاش  0-2على أنطالياسبور ليتوج بطال
لكأس تركيا ويحقق ثالث ثنائية في تاريخه بعد فوزه
بالدوري التركي قبل أيام.
وفاز بيشكتاش السبت بلقب بالدوري بفارق هدف واحد
عن غاالطا سراي ،الذي كان يتساوى معه في حاصل النقاط.
وب ـف ــوزه بــالـكــأس ال ـي ــوم ،ك ــرر بيشكتاش بــذلــك إنـجــاز
الثنائية الذي حققه من قبل مرتين في  1990و.2009

تعاقد نادي باير ليفركوزن
سادس الدوري األملاني
لكرة القدم أمس ،مع املدرب
السويسري جيراردو سيوان
لإلشراف على إدارته الفنية
اعتبارًا من املوسم املقبل.
ووقع سيوان البالغ من العمر 42
عامًا على عقد ملدة ثالث سنوات
مباشرة بعد فوزه بلقب الدوري
السويسري للمرة الثالثة على
التوالي مع يونغ بويز بيرن
ليحل محل املدرب املؤقت
هانيس وولف.
وقال سيوان في بيان "في البيئة
االحترافية والطموحة في باير،
أرى ظروفًا مثالية للعب كرة قدم
ّ
جذابة وأن أكون من بني الفرق
الكبرى في الدوري وأوروبا".
وقاد سيوان بيرن إلى دور
الـ 16ملسابقة الدوري األوروبي
"يوروبا ليغ" هذا املوسم ،إذ
ّ
تغلب على باير ليفركوزن 3-4
ذهابًا و-2صفر إيابًا ،قبل أن
يخرج على يد أياكس أمستردام
الهولندي في ثمن النهائي
بخسارته صفر 3-ذهابا
وصفر 2-إيابًا.

بيلوسي تدعو إلى مقاطعة
األولمبياد الشتوي
دعت الرئيسة الديمقراطية
ملجلس النواب األميركي نانسي
بيلوسي أمس األول ،إلى
"مقاطعة دبلوماسية" لدورة
األلعاب األوملبية الشتوية لعام
 2022في بكني ،بهدف التنديد
بانتهاكات حقوق اإلنسان في
الصني ،التي ّ
عبرت عن غضبها
من هذه التصريحات.
وفي وقت تتوالى الدعوات
في الواليات املتحدة إلى
مقاطعة األلعاب االوملبية ،قالت
بيلوسي خالل جلسة استماع
مخصصة لحقوق اإلنسان
ولبكني" :ال يمكننا التظاهر بأن
كل شيء على ما يرام مع تنظيم
األلعاب األوملبية في الصني".
وأضافت" :لسوء الحظ ،نحن
هنا ألن الصني تواصل سحق
املعارضة السياسية" ،معتبرة
انه يتوجب على واشنطن
"إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان
في الصني".
وذكرت "دعونا ُنقوم بمقاطعة
ّ
دبلوماسية إذا نظمت االلعاب
األوملبية" ،مضيفة "دعونا ال
نمنح الحكومة الصينية شرف
استقبال رؤساء الدول".

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

إعادة ترتيب أوراق
الوطن ()12 - 10

أ .د .محمد المقاطع

نحن بحاجة جادة وملحة وصادقة إلعادة قراءة أوراق الوطن
ً
وترتيبها ،فقد أضاعنا وأض ــاع البلد معنا ،حـقــا ،سلوك بعثرة
األوراق أو خلطها أو إهمالها أو تمزيقها ،وربما حرقها.
ً
ً
ونتقصى اليوم أوراق جهات اجتماعية لعبت وتلعب دورا حيويا
في دعم مسيرة البلد وتنميته ورفع مستوى اإلحساس بالمسؤولية
المجتمعية ،وتعميق اإلحساس بالمواطنة ،بل وبالتطوير والتوعية
ً
الفكرية والثقافية والسياسية واالجتماعية ،فضال عن التفاعل مع
مجريات الوطن ،وقيامها بدور متطور ،باعتبارها -بحق -النموذج
ّ
منظم وذكي ّ
وفعال.
األمثل لجماعات الضغط ،على نحو
ه ــذه الـجـهــات هــي مــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي بـكــل أنــواعـ ّهــا
ّ
وبتعدد مجاالتها ،ســواء كانت جمعيات النفع العام ،التي تمثل
تتشكل من خاللها وتتبلور اتجاهات المجتمع
أكثر الروافد التي
ّ
ً
المدني الكويتي ،بل تمثل األداة األكثر تعويضا ّلغياب األحزاب
السياسية المنظمة في المجتمع ،حيث كانت تمثل ،بصورة أو
أخرى ،أهم التيارات السياسية الفاعلة بالمجتمع ،ومن خاللها كان
يتم التنسيق العريض بين التيارات السياسية في تشكيل العديد
من تحركاتها المختلفة ،وإلى جوارها األندية الرياضية التي تشكل
ً
ذراعا مجتمعية مهمة لحراك مجتمعي نابض ،وكذلك االتحادات
الطالبية والنقابات العمالية بجميع أنواعها وتشكيالتها ،والتي
ّ
تعبر عن مؤسسات مطلبيةّ ،إل أنها تنطلق من ّ
حس وطني وإسهام
ً
مجتمعي .ومــن ذلــك أيـضــا بعض الـمـســارح الثقافية والصحف
والمجالت الفكرية التي كانت تقوم بدور مماثل.
ّ
ولعل البحث في صفحات مؤسسات المجتمع المدني الكويتي
ً
تمدنا بتاريخ حافل تجاوز السبعين عاما ،لعبت خالله مؤسسات
ً
ً
المجتمع دورا بـ ــارزا فــي تعضيد ا ل ـحــراك المجتمعي وترشيد
ّ
المكونات المجتمعية والسياسية ،وقــدمــت إسـهــامــات ثــريــة ،لن
المميز كتب ودراسات عديدة ،وقد قام البعض
يوفيها حقها ودورها ّ
بمحاوالت لتوثيقها ،لكنها لم تنل الدراسة وال االهتمام الكافي.
ولعل الدور البارز الذي قادته هذه المؤسسات في خمسينيات
ّ
ً
الـقــرن الماضي هــو مــا ّ
عجل حلها جميعا مــن قبل أمير الكويت
وقـ ـت ــذاك ،الـشـيــخ عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،وس ــرع ــان م ــا أعـ ــاد تنظيمها
وإحياءها ،واستمرت بدورها المميز منذ ستينيات القرن الماضي
حتى اليوم.
ُ ويــاحــظ أن دوره ــا فــي الـسـنــوات الخمس عـشــرة الماضية قد
ّ
ّ
قلص ،لفرض رقابة حكومية صارمة عليها ،وتم حل العديد منها،
ً
بدعوة مخالفتها لنظامها األساسي ،خصوصا مع الدور المميز
الذي بادرت لقيادته حينما تم تعليق الدستور وتعطيل مجلس
ّ
األمــة عــام  ،١٩٧٦ولـعــل أشهر ّمــن طالته يــد السلطة بالحل نــادي
االستقالل  ،١٩٧٨وهو الذي يمثل التيار القومي المعروف لحركة
القوميين العرب بقيادة الشخصية الوطنية المخضرمة د .أحمد
متوال ،وقد تم اختراق
الخطيب .ثم طالت مؤسسات أخرى بشكل
ٍ
هذه المؤسسات وتكبيلها والسيطرة على بعضها من قبل أطراف
محسوبة على السلطة ،وتم تقييد وتكبيل قدرة المتبقي منها من
خالل تعديالت جائرة ومقيدة على قوانين جمعيات النفع العام
واألنــديــة الرياضية ،وب ـقــرارات وإج ــراء ات تعسفية مــن الحكومة
ً
ووزارة الشؤون ،فضال عن تراجع أدائها لدخول مجاميع سعت
الستخدامها لمنافع خاصة وأغراض شخصية ،فبدأ معظمها يدور
في فلك هذا المتنفذ أو ذاك الشيخ ،ففقدت الكثير من رصيدها ومن
ّ
ثم دورها المرتقب.
وكانت جمعية الشفافية من أحدث جمعيات النفع العام التي ّ
تم
حلها وتعيين مجلس إدارتها ،ضمن محاوالت تكبيل مؤسسات
ً
ّ
المجتمع المدني .وهو ما أضعف إسهامها وشكل أيضا إحدى
محطات التراجع في الدولة ،نتيجة لبعثرة أوراق هذه المؤسسات
المجتمعية المهمة.
ً
ً
وال ـي ــوم نـجــد أن ــه ال ي ــزال بعضها فــاعــا وم ــؤث ــرا ،رغ ــم كل
ً
الـعـقـبــات وإج ـ ــراء ات التضييق ،وه ــو مــا نلمس مـعــه نشاطا
ً
مــوسـمـيــا فــي مـحــاولــة الس ـت ـعــادة دوره ــا ال ـســابــق ،وأظ ــن أنــه
ً
تقع على عاتق السلطة أوال وبشكل رئيسي ،ثم على مكونات
المجتمع كافة ،ضــرورة اليقين أن أحــد مالمح إعــادة الكويت
لـســابــق عـهــدهــا وت ـط ـ ّـوره ــا ونـجــاحــاتـهــا ه ــو إطـ ــاق حــريــات
مؤسسات المجتمع المدني وترتيب أوراقها المبعثرة ،والتي
ً
ً
ّ
الحس النابض للمجتمع ،رغم علمي بأن
ستكون دائما وأبدا
بعض المتنفذين كان وال يزال يحاول إجهاضها.

ّ
مدك يا
«جون» أحمر

تراكم الشكوك

د .ناجي سعود الزيد

نائب يسأل عن الميزانية األصلية
والتكلفة النهائية لجامعة الشدادية.
نائب آخر يسأل عن خسائر أموال
ً
الــوقــف وضـيــاع إيـ ــرادات  323عـقــارا
لسنوات عدة.
وآخر يتحرى عن تحويل  4ماليين
ديـ ـ ـن ـ ــار لـ ـحـ ـس ــاب دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي فــي
سفارتنا في سويسرا.
ً
وهـ ـن ــاك أس ـئ ـل ــة تـ ـ ــدور أيـ ـض ــا عــن
مكتب االستثمار فــي لـنــدن ،وهيئة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار لـ ـ ـ ــم تـ ـ ــوضـ ـ ــح ب ـع ــض
ال ـم ـع ـل ــوم ــات والـ ـف ــواتـ ـي ــر الـمـبـهـمــة
ومكافآت وعـقــارات وشركة عقارية،
وإنهاء خدمات ثالثة موظفين ،وعن
قضايا تنظرها المحاكم البريطانية،

ول ـ ــم يـ ـت ــم إخ ـ ـطـ ــار الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
الكويتية عنها!
وأمور أخرى تمر علينا في اإلعالم
والـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وكـ ــل ذلــك
حصيلة أسبوع واحد فقط!
هذه األسئلة معظمها ربما لن تجد
إجابات واضحة وسريعة من الوزراء!
وك ـ ــل ن ــائ ــب م ــن هـ ـ ــؤالء ع ـل ــى عـلــم
ببعض األجزاء من اإلجابات ،ولكنه
ي ــري ــد اإلجـ ــابـ ــة كــام ـلــة ومـ ــؤكـ ــدة من
الوزير المعني.
وهذه الطريقة يستعملها المحامي
الجيد فــي مرافعته أ م ــام المحكمة،
وي ـت ـبــع الـحـكـمــة ال ــدارج ــة ف ــي مهنة
المحاماة ،وهي أن ال تسأل المتهم أو

ً
ً
الشاهد سؤاال ال تعرف جوابه مقدما؛
حتى ال تفاجأ بأي تأثير سلبي على
المرافعة أمام القاضي.
بـمــا أن مـجـلــس األم ــة لـيــس هيئة
ً
ق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة ،وال يـ ـ ـص ـ ــدر أحـ ـ ـك ـ ــام ـ ــا،
وتنحصر مهمته بالتشريع والرقابة،
فـ ــإن ال ـم ــواط ــن الـ ـع ــادي يـتـطـلــع إلــى
الحكومة ووزرائها لكي تتم اإلجابة
عــن ه ــذه األ سـئـلــة بشفافية مطلقة،
وبأسرع وقت حتى ال تتراكم الشكوك
بـ ـم ــدى ال ـم ـص ــداق ـي ــة واألم ـ ــان ـ ــة ل ــدى
األطراف المسؤولة!

بوعزيزي إيراني في أربيل
أقدم شاب كردي إيراني يعيش
فــي أرب ـيــل عـلــى إض ــرام ال ـنــار في
نفسه أمام عدسات الصحافيين،
أم ــس األول ،ف ــي عــاصـمــة إقليم
كــردسـتــان بــالـعــراق ،على خلفية
اسـتـيــائــه مــن ظــروفــه المعيشية،
وت ـ ــأخ ـ ــر دراسـ ـ ـ ـ ــة ط ـل ـب ــه ل ـل ـج ــوء
ً
ً
خارجيا ،معيدا إلى األذهان قصة
التونسي بوعزيزي.
وقالت "العربية .نت" ،أمس ،إن

الله يهدي
الجرمان

حسن العيسى

أعضاء جمعيات حقوق اإلنسان بالكويت غاضبون وزعالنون
على تقرير شبكة "إنـتــرنـيـشــز" األلـمــانـيــة (نـشــر فــي جــريــدة الــراي
باألمس) ،الذي ذكر أن الكويت األسوأ للمغتربين ،للمرة السابعة
في  8سنوات!
التقرير يعتمد في تقييمه على عدة معايير ،منها "جودة الحياة،
وخيارات الترفيه ،والسفر والنقل والصحة واألمان."...
ً
أبدا ليس لهذه الشبكة أي حق في مزاعمها عن الحياة الجميلة
وعالم الترفيه والفرح والسعادة بالكويت ،ليس للمغتربين فقط،
ً
بل حتى "للمكرودين" من أهلها الذين ال يملكون شاليهات وقصورا
على الشواطئ ،وال مخازن مملوكة للدولة يؤجرونها من الباطن
ّ
مضبطة على
بأسعار خيالية ،أو لديهم مناقصات ومـمــارســات
مقاسهم ،وال يستطيعون السفر بكل عطسة إجازة لبلدان "هيا بنا
نمرح" البشر فيها يبتسمون ويحيون الناس.
بالنسبة للمغتربين الذين ال يعامل فيها العزاب كأنهم مرضى
جذام وشكاوى تنهال عليهم ،كل يوم وآخر تهديدات بالطرد وقطع
الكهرباء والماء عنهم عبر سلطة بلدية البعارين ،حتى ال يلوثوا
عرق العائلة الكويتية الرصينة وشرفها الرفيع ،الذي يدور فقط
حول نون النسوة ،وكيف يجب أن يتم عقاب النساء بالقتل إذا حدن
عن مقدسات العادات والتقاليد المحنطة.
ُ ّ
مــؤكــد أن ك ــت ــاب ال ـت ـقــريــر غ ـيــر ال ـع ــادل ل ــم ي ـطــال ـعــوا م ـثــل تلك
الحكايات .هــؤالء األلمان ظلموا الكويت في تقريرهم ،لم يعرفوا
ً
شـيـئــا عــن كـتــاب الـشــاطــرة د .فــرح بــاســل الـنـقـيــب ،فــي بحثها عن
التمدين بالكويت وسياسة العزل العرقي لألجانب التي مارستها
الدولة منذ سنوات طويلة ،وعدم قدرة هؤالء األجانب على االستقرار
بــالــدولــة وال ـع ـطــاء بعلمهم وخـبــراتـهــم ،حـســب قــوانـيــن الــواسـطــة
والمحسوبية وشراء الوالءات في منح الجناسي ،وكيف كانت فرح
تمتدح األوضاع اإلنسانية بالدولة ،لدرجة أنها وصلت لليأس من
عدم السماح لكتابها بالتداول في بلد أم حريات التعبير اإلنسانية،
فتركت البلد -حسب علمي -بسبب طغيان معايير سعادتها في
حرية النشر.
ً
أيضا أصحاب التقرير األلماني لم يشاهدوا صفعة "الطراق"
من الشرطي ألحــد الواقفين األجــانــب لتلقي جرعة التطعيم ،ولم
ينتبه أصحاب التقرير األلماني لقضايا الكفاالت وأسعار تحويلها
بالنسبة للعمالة المنزلية ،ولم ينتبهوا (أصحاب التقرير) لمطالبات
ب ـعــض نـ ــواب األمـ ــة ب ـط ــرد األج ــان ــب أو ف ــرض رسـ ــوم عـلـيـهــم إذا
استخدموا طرق الخطوط السريعة ،ولم يكونوا يدرون عن تصريح
نجمة تلفزيونية تطالب برمي األجانب في الصحراء ،حتى ال ينتشر
داء كورونا بيننا ،نحن أهل الكويت ،من قبائل الهكسوس الجرمانية.
كذلك لــم يطالع أصـحــاب تقرير الـفــرح والـسـعــادة كيف ينتهي
جسر جابر الرائع إلى مدينة الحرير ،والتي تضج لياليها الجميلة
بمسرحيات "كاتس" وسيدتي الجميلة وغيرها التي مازالت تعرض
في شارع برودوي نيويورك.
بــرودوي هنا يقابله بقاالت بيع الفحم والكاكاو العفن ...الله
لدينا سيارات "مرسيدسات وبي
يهدي األلمان الذين ال يعرفون أن ّ
إمات" فاخرة ،ال نصنعها ،فقط نشفط ونستعرض بها ،فكم عانى
شبابنا من شقاء طويل وعمل متواصل لشرائها ...الله يهديكم
مرة ثانية وثالثة...

الصين تخطط للذهاب إلى المشتري
مـقـطــع فـيــديــو مــدتــه نـحــو دقيقة
ان ـت ـش ــر ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي يظهر الشاب واسمه
ً
حمد محمودي ( 27عاما) ،يحمل
قارورة بنزين قبل أن يضعها على
جسده ويشعل نفسه .وفور إقدامه
على إشعال نفسهّ ،
هب شاب آخر
كان يقف بجانبه إلطفاء النار ،إال
أن حمد أصيب بجروح خطيرة،
غطت  %90من جسده.

أعلنت الصين عزمها على
إرســال بعثات فضائية جديدة
إلى المريخ والمشتري؛ لدراسة
هذين الكوكبين ،ونقل عينات
من صخورهما إلى األرض.
وقال جان جون تساو ،كبير
مصممي بعثة المريخ الصينية
القومية "تيان وانغ" ،إن الخطوة
التالية بعد نجاح بعثة "تيان
وانغ "1 -في المريخ هي تحقيق

تعد ظاهرة المد األحمر ظاهرة بيئية طبيعية تنتج عن توافر عدة عوامل؛ منها ارتفاع درجة الحرارة
واإلضاءة وركود الماء ،وتساهم في تكاثر الطحالب والعوالق ،مما يسبب ميل لون البحر إلى األحمر.
وأعلنت الهيئة العامة للبيئة ،الشهر الماضي ،رصد هذه الظاهرة في بعض المناطق ،وتمتد من منطقة
قصر السالم إلــى داخــل جــون الكويت ،وال تــزال الظاهرة مستمرة ،كما في الـصــورة التي التقطتها عدسة
عبدالمجيد الشطي.
ومن المتوقع أن تنتهي خالل األسابيع المقبلة ،ويساهم المد األحمر في خفض األكسجين في الماء ،مما
يؤدي إلى نفوق السمك.

برنامج البعثتين "تيان وانغ–
 "2و"ت ـيــان وان ــغ–  "3وغيرهما
إلى المريخ وكواكب أخرى مثل
المشتري بغية دراستها وجمع
عينات من صخورها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاو "إن ـ ـ ـنـ ـ ــا
ً
س ـن ـم ـضــي قـ ــدمـ ــا فـ ــي تـحـقـيــق
ً
تـ ـل ــك ال ـ ـبـ ــرامـ ــج اع ـ ـت ـ ـمـ ــادا عـلــى
تكنولوجياتنا ،لنحصل على
ف ــرص ــة لـنـقــل ع ـي ـنــات م ــن تــربــة

الـ ـم ــري ــخ وكـ ــواكـ ــب أخـ ـ ــرى إل ــى
األرض واالستمرار في تطوير
ً
ت ـك ـنــولــوج ـيــات ـنــا" ،م ـش ـيــرا إلــى
أن برامج دراســة كواكب أخرى
في النظام الشمسي تدرس في
ً
الوقت الراهن لتسلم الحقا إلى
ال ـح ـكــومــة الـصـيـنـيــة إلق ــراره ــا
وتحقيقها.

ناطحة سحاب تهتز فجأة
ً
ب ــدأت نــاطـحــة الـسـحــاب الـمـكــونــة مــن  72طــابــقــا فــي التحرك
والتأرجح ،وأفاد شهود العيان بأنهم شعروا باالهتزاز.
واهتز مبنى مركز التسوق  SEG Plazaفي شنتشن الصينية،
فجأة وتــأرجــح ،فيما هــرع الموظفون والعمالء الخائفون إلى
مغادرته.
ّ
وتعد ناطحة السحاب التي يبلغ ارتفاعها  300متر من أعلى
المباني في الصين.
ً
ويظهر مقطع فيديو على اإلنترنت أشخاصا يغادرون المبنى
ُ
عجل ،وتظهر اللقطات كيف تهتز ناطحة السحاب.
على ً
ووفقا لتقارير وسائل اإلعالم المحلية ،استغرق إجالء جميع
األش ـخــاص مــن المبنى أكـثــر مــن ســاعــة بقليل .وال ي ــزال سبب
الحركة الغريبة لناطحة السحاب غير معروف.

وفيات
هاني عبدالكريم حبيب جراغ

 67عاما ،شيع ،ت97995687 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:23
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ً
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ـاء
ً
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