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إيما ستون مهتمة بالجانب
السوداوي للشخصيات النسائية

ص 13

عبور «الصفوف األمامية» وإبقاء
االختبارات الورقية بجلسة هادئة
تعديالت حكومية على قانون تجريم التطبيع
مع الكيان الصهيوني تؤجل إنجازه
محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

مجلس األمة ضاعف قيوده على تالعبات «المكافأة»
بوضعها في ملعب «المحاسبة» و«المراقبين»

في حضور القوانين الشعبية ،غابت «لعبة الكراسي» عن جلسة
ً
مجلس األمة الخاصة أمس ،والتي شهدت هدوءا غير مسبوق في
ّ
دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الـ  ،16مما مكن المجلس من
إنهاء بنودها األربعة ،المتمثلة في أداء النائب د .عبيد الوسمي
اليمين الدستورية ومناقشة مكافأة الصفوف األمامية ،وقضية
فلسطين المحتلة ،إلى جانب االختبارات الورقية.
وعقب انتهاء الوسمي من أداء القسم ،شهدت الجلسة في بندها
الثاني عبور مشروع الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي لصرف
مكافأة الصفوف األمامية بـ  600مليون دينار ،بما أوردتــه لجنة
الميزانيات البرلمانية من تجاوزات وتالعبات وتوصيات تهدف
لمحاصرتها.
يكتف المجلس بالقيود التي وضعتها «الميزانيات» بهدف
ولم
ِ
وص ــول المكافأة إلــى مستحقيها فـقــط ،بــل أقــر حــزمــة توصيات،
أبرزها تكليف ديــوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل  ٣أشهر
ً
ً
عنها ،مع تقديم الحكومة تقريرا ختاميا بعد إتمام صرفها ،على
ً
ً
أن يقدم جهاز المراقبين الماليين تقريرا دوريا كل  ٣أشهر وبما
ال يؤثر على صرفها.
وخ ـ ــال ال ـج ـل ـســة ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة إن تلك المكافآت تجسيد
للرغبة الـســامـيــة بتكريم الـجـهــود والـتـضـحـيــات الـتــي بــذلــت من
العاملين في الصفوف األمامية في بداية جائحة كورونا ،عندما
ً
ً
كان الخطر مجهوال والرؤية غير واضحة ،مشيرا إلى أن 02

«البلدي» أقر أنشطة المرحلة
الثانية في المنطقة الحرة
وتخصيص  3مجمعات
عمالية غرب الجهراء
ً
النائب عبدالكريم الكندري متجها بمقعد رئيس الوزراء إلى أسفل المنصة

فـ ــي أول ط ـل ــب لـ ــه ب ـع ــد تــأدي ـتــه
الـيـمـيــن الــدس ـتــوريــة خ ــال جلسة
أمس ،قدم النائب د .عبيد الوسمي،
ً
طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة
االقتراحات بقوانين بتعديل البند
ال ـخ ــام ــس م ــن ال ـ ـمـ ــادة األول ـ ـ ــى مــن
المرسوم بالقانون  20لسنة ،1981
بــإن ـشــاء دائ ـ ــرة بــالـمـحـكـمــة الكلية
لنظر المنازعات اإلداريــة ،وإضافة
فقرة جديدة إلى المادة الثانية من
المرسوم بالقانون  23لسنة 1990
بشأن تنظيم القضاء.
طـ ـلـ ــب ال ـ ــوسـ ـ ـم ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي وق ـع ــه
ً
 36نــائ ـبــا ،يـسـتـهــدف بـســط رقــابــة
ال ـق ـض ــاء ع ـلــى م ـســائــل الـجـنـسـيــة،
وجاء فيه" :استعجال لجنة الشـؤون

ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـق ــان ــون ـي ــة لـتـقــديــم
تقريرها عــن االقـتــراحــات بقوانين
ً
المشار إليها ،تمهيدا لعرضها على
الجلسـة الخاصـة المطلوب عقدها
 3يونيو المقبل الساعة التاسعة
ً
ص ـب ــاح ــا ل ـل ـم ـنــاق ـشــة وال ـت ـصــويــت
عليها".
ي ـ ــذك ـ ــر أن هـ ـ ـ ــذه االقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات
بقوانين محالة إ لــى "التشريعية"
مـنــذ بــدايــة دور االنـعـقــاد الـحــالــي،
ولم تقدم اللجنة تقريرها عن هذه
الموضوعات حتى تاريخه.

ق ــال ال ـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم
الحكومة طارق المزرم إن مرسوم
ً
تعيين عبدالعزيز الدخيل رئيسا
لـ ــديـ ــوان س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
ً
ال ــوزراء ،سليم قانونا ،وليست
ً
بــه شـبـهــة ،م ــؤك ــدا أن الحكومة
حــر يـصــة عـلــى تطبيق صحيح
القانون.
02

وزير التربية :القضاء
على التفوق الوهمي
رغم أن النائب عدنان عبدالصمد
كان الرافض الوحيد ،خالل مداخالت
النواب ،إللغاء االختبارات الورقية
ب ـت ـح ــذي ــره مـ ــن أن ذل ـ ــك س ـي ـســاهــم
فــي تــدنــي التعليم ،فــإن التصويت،
الذي تم برفع األيدي ،انتهى إلى ما
كــان يطالب بــه ،إذ رفــض المجلس
إجـ ــراء هـ ــا «أونـ ــايـ ــن» ب ـمــواف ـقــة 26
ً
عضوا فقط من أصل حضور .53
وفــي بــدايــة المناقشة ،قــال وزيــر
التربية د .علي ا لـمـضــف :إن هناك
ً
أسـبــابــا ع ــدة إلج ــراء «الــورق ـيــة» في
م ـقــدم ـت ـهــا أه ـم ـي ــة الـ ـص ــف ال ـثــانــي

11

لماذا أصبحت
الصين من أشرس
منتقدي إسرائيل
بعد أحداث غزة؟
15

الكاظمي يطلق تحقيقا عن خرائط الميليشيات السرية
●

يختصر أحد تالميذ المرجع الديني
آيــة الـلــه علي السيستاني فــي النجف،
بـكـلـمــة قـلــق «اس ـت ـث ـنــائــي» ن ــزاع الــدولــة
وال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق ،بـجـمـلــة
مستويات من المخاوف حيال تصادم
يكبر مع فصائل موالية إليران ينضوي
تحتها سبعون ألــف مقاتل عــراقــي مع
أسلحة ثقيلة ودروع ،خرجوا من حرب
ً
«داعـ ـ ـ ــش» ال ـط ــوي ـل ــة ج ـي ـش ــا ال يـخـضــع
ً
للدولة ،ويتحدث قادته يوميا عن إسقاط
حكومة مصطفى الكاظمي.
وت ـح ـف ــل وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـعــراق ـيــة
ب ــإش ــارات عــديــدة تـكـشــف قـلــق الـمــرجــع
األعلى من تطور األمور ،رغم حذره من
التدخل في تهدئة الفصائل وإجبارها
عـلــى ال ـخ ـضــوع ل ـل ـقــانــون ،بـعــد حــادثــة
اقـتـحــام الميليشيات مـقــرات الحكومة
أمس األول إثر اعتقال قيادي كبير في

ع ـش ــر ،وان ـت ـق ــال ال ـط ـل ـبــة ب ـع ــده إلــى
مــرحـلــة التعليم ال ـعــالــي ،والـقـضــاء
ً
على التفوق الــوهـمــي ،موضحا أن
أسئلة االختبارات ستكون في حدود
م ــا ت ـل ـقــاه الـطـلـبــة م ــن م ـنــاهــج عبر
الـ«أونالين».
وأكد المضف أن الوزارة اتخذت
كــل االشـتــراطــات الصحية الــازمــة،
ول ــن ي ـكــون ف ــي ال ـمــدرســة ال ــواح ــدة
أكثر من  200طالب ،وفــي كل فصل
ً
 6طــاب فقط ،خصوصا أنــه يوجد
أكثر من  300مدرسة.

نقل السالح يجري للمرة األولى من لبنان باتجاه دمشق

طبول «حرب ً شيعية» تدق في العراق
بغداد  -محمد البصري

كتاب

سورية توافق على إصالح وتطوير بطاريات
مضادة للطائرات خاصة بـ «حزب الله»
مراجعة «»msci
تقفز بسيولة
البورصة إلى 125
مليون دينار

الـفـصــائــل بتهم قـتــل ناشطين وقصف
أه ـ ــداف أم ـيــرك ـيــة وع ــراق ـي ــة لمصلحة
طهران.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة رفـيـعــة
لـ«الجريدة» ،إن المفاوضات بين الكاظمي
والفصائل لم تتوقف لحظة واحدة بشان
تسليم المعتقل ر غــم أن الكاظمي خرج
ً
متماسكا حين انـتــزع مــن كــل الوسطاء
ً
المحليين واإلقليميين إق ــرارا بضرورة
ُ
تواصل التحقيق مع اللواء قاسم مصلح
الذي يدير الحدود السورية  -العراقية.
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر ،أن ــه واحـ ــد من
أخ ـطــر الـتـحـقـيـقــات م ـنــذ س ـقــوط نـظــام
صـ ـ ـ ـ ــدام ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ،إذ سـ ـيـ ـفـ ـت ــح ش ـب ـكــة
معلومات رهيبة حول منظومة الموت
والـفـســاد واألسـلـحــة الـعــابــرة لـلـحــدود،
وهي ملفات سرية لما يعرف بـ «محور
المقاومة» من طهران إلى بيروت ومسرح
عملياتها الكبير في العراق.
وسـيـكــون الـحـشــد الشعبي 02

تخصيص مركز
تطعيم جسر جابر
للجرعة الثانية

٠٨

«الحكومة» :تعيين رئيس ديوان
رئيس الوزراء يتوافق مع القانون
أكدت أن حظر تعيين رئيس «المراقبين» ونائبه
ينحصر بفترة توليهما مناصبهما في الجهاز

٠٣

محليات

ُ
جلسة خاصة لـ «الجنسية»
الناصر :الكويتيون ج ِبلوا
على «الفزعة» للمسجد األقصى
فــي كـلـمــةٍ الق ــت اسـتـحـســان ع ــدد مــن ال ـن ــواب أث ـنــاء جـلـســة أم ــس ،أك ــد وزيــر
الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس الـ ــوزراء الشيخ د .أحـمــد الـنــاصــر ،أن
ً
موقف الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتا إلى أن ينال
الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ،على حدود
 4يونيو .1967
وأكد الناصر أن أهل الكويت ُج ِبلوا على «الفزعة» للمسجد األقصى ،سواء كانت
عبر الجهود الدبلوماسية أو الشعبية ،وهذا ما يميز أبناء هذا البلد المعطاء.
ولفت إلى ما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي «بقوتها المارقة وسلطتها
المستهترة ،وعقليتها العدوانية من عمليات وحشية ضد أشقائنا الفلسطينيين
في القدس وقطاع غزة ،فقتلت البشر ،ودمرت الحجر ،وحرقت النبات واألشجار
غير آبهة بصراخ األطفال ،وأنين النساء الثكلى العاجزات ،متنمرة على صدور
أبناء الشعب الفلسطيني العارية ،وإرادتهم في حفظ حقوقهم المشروعة ،ويضاف
إلى ذلك جرائم التهجير القسري».

ً
الغانم أصدر بيانا أعرب فيه عن تضامن البرلمان
الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني

محليات

كشف مصدر سوري عسكري
رف ـي ــع ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن «ح ــزب
ً
الله» بدأ أخيرا إرســال بطاريات
مضادة للطائرات من طراز ،SA8
كانت زودتــه بها دمشق ،إلجراء
ت ـح ـس ـي ـن ــات وصـ ـي ــان ــة ل ـه ــا فــي
مــواقــع تابعة للجيش الـســوري،
ً
وق ـ ـ ــد قـ ــامـ ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أخ ـ ـيـ ــرا

بـضــرب بعض هــذه الـبـطــاريــات،
ف ــي إطـ ــار غ ــارات ـه ــا الـمـتــواصـلــة
وإن بوتيرة أقــل -على األراضــيالـســوريــة ،والـتــي تـقــول تــل أبيب
ً
إنها تستهدف حصرا المنشآت
اإليرانية.
وأف ـ ـ ــاد ال ـم ـص ــدر بـ ــأن عـمـلـيــة
نقل السالح تتم للمرة 02
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جنود عراقيون ينتشرون في بغداد أمس األول (رويترز)

سيتي لتحقيق حلم
«التشامبيونز» وتشلسي
الستعادة مجده األوروبي
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األمير يهنئ أذربيجان بالعيد الوطني الحمود يستقبل سفيري اإلمارات والهند
بحث مع «أتمنى» دعم المبادرات وأكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
أذرب ـي ـج ــان ال ـه ــام عـلـيـيــف عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة وألذرب ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــان كــل
التطور والنماء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

استقبل المستشار بالديوان
األمـيــري الشيخ فيصل الحمود
بقصر السيف صباح أمس سفير
اإلم ــارات العربية المتحدة لدى
الكويت الدكتور مطر النيادي.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـح ـ ـمـ ــود أم ـ ــس،
ال ـس ـف ـيــر ال ـه ـن ــدي لـ ــدى ال ـكــويــت
تسيبي جورج .وبحث الجانبان
ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة وسـ ـب ــل
تعزيزها ،واالحتفاالت المشتركة
بـيــن الـهـنــد وال ـك ــوي ــت ،وش ــؤون
المغتربين ،إضــافــة ال ــى األم ــور
ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،بينها
وتطورات فيروس كورونا.
والـ ـتـ ـق ــى الـ ـحـ ـم ــود فـ ــي قـصــر
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــف ظـ ـ ـه ـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس رئـ ـي ــس
الـ ـمـ ـش ــروع ال ـت ـن ـم ــوي «أت ـم ـن ــى»
والمشرفة العامة الشيخة حصة
سالم الصباح وأعضاء المشروع.

ً
الحمود متوسطا رئيس وأعضاء «أتمنى»
وشـ ــدد ال ـح ـمــود خ ــال لـقــائــه
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادري
«أتـمـنــى» عـلــى وج ــود تعليمات
و تــو جـيـهــات سامية حثيثة من
سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ نــواف

األحـ ـم ــد ب ــااله ـت ـم ــام بــال ـش ـبــاب
واح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم وم ـش ــاري ـع ـه ــم
وتطلعاتهم إلى أبعد مدى.
وعــن مـشــروع «أتـمـنــى» ،قالت
الشيخة حصة السالم إنه ينطلق

من آمال سمو أمير البالد الراحل
الشيخ صباح األحمدّ ،
طيب الله
ثــراه ،حيث يوفر حاضنة فاعلة
لمبادرات تربوية رائدة.

«التعليم العالي» و«دعم المخترعين» :استراتيجية البتكارات الشباب
الثالب :المرحلة المقبلة ستشهد قفزة نوعية في مجال التطوير نتيجة التعاون
استقبل وزير النفط وزير التعليم
العالي الدكتور محمد الفارس رئيسة
الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
واالبتكار الدكتورة فاطمة الثالب على
رأس وفــد من مجلس إدارة الجمعية
ضم أمينة الصندوق شيخة القطان،
وأم ـي ــن ال ـســر عـبــدالـلـطـيــف الـشـمــري،
وع ـ ـضـ ــو م ـج ـل ــس اإلدارة س ـل ـي ـمــان
الـخـطــاف ،وج ــرى اسـتـعــراض قضايا
تتعلق بــدعــم منظومة االبـتـكــار لدى
الشباب في مرحلة التعليم االكاديمي
وت ـب ـنــي ال ـم ــواه ــب وتـهـيـئــة ال ـظــروف
العلمية في مؤسسات التعليم العالي
للمزيد من االبتكارات.
وتـنــاول اللقاء آليات دعــم الشباب
واالهتمام في تشجيع البحث العلمي
المتميز ،ال سيما في ظل وجود أرضية
وبـنـيــة تـحـتـيــة بـمــؤسـســات التعليم
ال ـعــالــي ت ـســاعــد الـطـلـبــة ع ـلــى إج ــراء
اختبارات وتقديم منتجات جديدة.
وناقش الفارس مع وفــد الجمعية
وضع استراتيجية عامة لالبتكار في
ً
ً
الكويت انسجاما وتكامال مع الخطة
الــوطـنـيــة لــاب ـت ـكــار ،ووضـ ــع اآلل ـيــات
المناسبة لتطبيق هذه الخطة عمليا.
وأشـ ـ ـ ــادت الـ ـث ــاب بـتـفـهــم ال ــوزي ــر

الفارس خالل استقباله وفد الجمعية
الفارس لقضايا المبتكرين وتعاونه
م ـ ــع ال ـج ـم ـع ـي ــة ف ـ ــي س ـب ـي ــل تـحـقـيــق
األهداف المرجوة ودعمه لكل الجهود
والـمـبــادرات التي تصب في مصلحة
تعزيز البحث العلمي وإبراز المواهب
الكويتية.
وأش ــارت إلــى أنــه تم إطــاع الوزير
الفارس على العديد من االختراعات
واالبـتـكــارات المسجلة باسم أعضاء
الجمعية ،ال سيما المتعلقة بالتعليم
بشكل عام وكيفية تطبيقها ،مشيرة
إلى أن الوزير أبدى اهتماما كبيرا بتلك

االبتكارات ،خاصة أنه معايش للوضع
األك ــاديـ ـم ــي ومـ ــواكـ ــب لـلـمـسـتـجــدات
والـ ـتـ ـط ــورات ال ـع ـل ـم ـيــة ،ال سـيـمــا في
المجال الهندسي.
وأعــربــت ال ـثــاب عــن تـفــاؤلـهــا بــأن
تشهد المرحلة المقبلة قفزة نوعية
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق بـيــن مؤسسات
التعليم العالي والجمعية ،الفتة إلى
أن الوزير أبــدى استعدادا لتقديم كل
الدعم واالمكانيات في سبيل تعميم
ثقافة االبتكار واالستفادة من خبرات

ال ـم ـخ ـت ــرع ـي ــن فـ ــي ت ـع ــزي ــز م ـن ـظــومــة
االبتكار.
وقالت إن وفد الجمعية تناول مع
الوزير أيضا أهمية وجــود مجموعة
م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن الـ ـب ــرام ــج األك ــادي ـم ـي ــة
وال ـع ـل ـم ـي ــة لـ ـب ــرام ــج ال ـب ـك ــال ــوري ــوس
وال ــدراس ــات العليا تختص بتطوير
آل ـ ـيـ ــات االب ـ ـت ـ ـكـ ــار وتـ ـس ــاع ــد ال ـط ـل ـبــة
وال ـب ــاح ـث ـي ــن ف ــي ت ــوس ـي ــع م ــدارك ـه ــم
العلمية وتساندهم في طرح اختراعات
جديدة ،ال سيما التي تحتاجها أسواق
العمل المحلية واإلقليمية.

سلة أخبار
«الكويتية لإلغاثة» تدعم
مشروعًا للزراعة في اليمن

وقعت الجمعية الكويتية
لالغاثة مع وكالة تنمية
املنشآت الصغيرة واألصغر
في اليمن امس االول اتفاقية
إلطالق مشروع دعم سبل
العيش في القطاع الزراعي
والذي يستهدف  840مستفيدا
بتكلفة إجمالية  1.5مليون
دوالر .وذكر بيان مشترك صدر
عن الجانبني خالل مراسم
التوقيع التي جرت افتراضيا
عبر االتصال املرئي أن املشروع
يهدف لتقديم الدعم الفني
واملالي للمزارعني الستخدام
التقنيات الزراعية الحديثة
وكذلك التصنيع الغذائي
املحلي ،ويشمل مكونني
أساسيني هما املكون الزراعي
ويستهدف  400مستفيد
ومكون التصنيع الغذائي
ويستهدف  440مستفيدا
بتكلفة إجمالية مقدارها 1.5
مليون دوالر.

شراكة استراتيجية مع جامعة الشارقة

«الدعوة اإللكترونية» :مليارا
دقيقة استماع للقرآن

شملت تحديد مقاعد المبتعثين في الطب البشري وجراحة الفم

أعرب مدير لجنة الدعوة
اإللكترونية التابعة لجمعية
النجاة الخيرية عبدالله
الدوسري ،عن سعادته الكبيرة
باإلنجاز الذي حققه مشروع
نشر علوم وترجمات القرآن
الكريم ،حيث وصلت دقائق
االستماع لكلمات الله ،جل وعال،
إلى أكثر من ملياري دقيقة
استماع عبر  70مليون مستمع
ومستمعة بأكثر من  51لغة من
شتى دول العالم.
َّ
وبي الدوسري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن املشروع
يمتلك ثالثة مواقع إلكترونية
مخصصة للقرآن الكريم
وعلومه ،وكذلك "التطبيقات
الرقمية" ،حيث تدير اللجنة 3
تطبيقات رقمية تعمل على نظم
التشغيل ،سواء نظام  IOSأو
نظام أندرويد ،بجانب "الكتب
اإللكترونية".
وأضاف" :تدير اللجنة عدة
قنوات لـ"يوتيوب" متخصصة
في عرض القرآن الكريم على
مدار الساعة.

وقعت وزارة التعليم العالي مع جامعة
الـشــارقــة مــذكــرة تـفــاهــم لتكوين شــراكــة
اسـتــراتـيـجـيــة بـحـضــور الـقـنـصــل الـعــام
الـكــويـتــي فــي دب ــي واإلم ـ ــارات الشمالية
ذي ــاب الــرشـيــدي والـمـلـحــق الـثـقــافــي في
القنصلية د .عـبــدالـلــه الـكـنــدري ومــديــر
جامعة الشارقة د .حميد النعيمي.
وقــال الـكـنــدري فــي تصريح ل ـ «كــونــا»
إن ب ـن ــود االت ـفــاق ـيــة ت ـنــص ع ـلــى تنفيذ
مجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية
ل ـل ـط ـل ـب ــة ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـ ــدارسـ ـ ـي ـ ــن فــي
الجامعة ،واالتفاق على تحديد عدد من
المقاعد الدراسية للطلبة المبتعثين في
تخصصي الطب البشري وطــب جراحة
الفم واألسنان وذلك وفقا لشروط القبول
التي تحددها جامعة الشارقة ،والتنسيق
فيما يخص قبول الطلبة وتسجيلهم وفق
اللوائح واإلجراءات المعتمدة.
وأك ـ ــد أن الـ ـتـ ـع ــاون س ـي ـش ـمــل م ـجــال

الدراسات العلمية والبحوث التطبيقية
ودع ـ ـ ــم الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـب ـح ـث ـي ــة وت ـن ـظ ـيــم
المؤتمرات والملتقيات العلمية وورش
العمل والبرامج التدريبية المختلفة.
وبين الكندري أن وزارة التعليم العالي
تتجه إلى اعتماد التخصصات التي لم
يتم اعتمادها حتى اآلن ،وذلك بعد تزويد
المكتب الثقافي بتخريج الدفعة األولى
من الجامعة ليتسنى له رفع التوصيات
في اعتماد المزيد من التخصصات.
مــن جــانـبــه ،ق ــال النعيمي إن جامعة
ال ـش ــارق ــة ت ـضــم م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة من
المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة
إلى جانب العديد من الفرق البحثية.
ي ــذك ــر أن ع ـ ــدد ال ـط ـل ـب ــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
الدارسين في الجامعات اإلماراتية يبلغ
حــوالــي ألــف طــالــب وطــالـبــة فــي مختلف
ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـم ـس ـتــويــات
األكاديمية.

قافلة المساعدات الطبية واإلغاثية الكويتية تصل إلى غزة

«اإلطفاء» تختتم برنامج
الوقاية من الحريق

المعراج :مستعدون لتقديم المزيد عبر حملة «معك يا فلسطين»
وص ـل ــت قــاف ـلــة ال ـم ـســاعــدات
ال ـط ـب ـيــة واالغ ــاثـ ـي ــة الـكــويـتـيــة
امس الى قطاع غزة عبر معبر
رفـ ــح مـحـمـلــة بـ ـم ــواد أســاس ـيــة
وم ـس ـت ـلــزمــات طـبـيــة بــدعــم من
جمعية الهالل االحمر الكويتي.
وق ـ ــال م ــدي ــر ادارة الـ ـك ــوارث
وا لـ ـط ــوارئ بالجمعية يوسف
الـمـعــراج فــي تصريح ل ـ «كونا»
فـ ــور وص ــول ــه الـ ــى م ـع ـبــر رف ــح
من الجهة المصرية ان «الهالل
االحـ ـ ـم ـ ــر ق ـ ـ ــدم م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذه
القافلة نحو  85طنا من المواد
الغذائية والمستلزمات الصحية
والكراسي المتحركة تسلم الى
الهالل االحمر الفلسطيني».
وأكد موقف الجمعية النبيل
الرسال هذه المساعدات بشكل

عاجل للفلسطينيين بقطاع غزة
لتقدم للمرضى والمحتاجين
ف ـي ـم ــا س ـت ـت ــم م ـت ــاب ـع ــة ب ـعــض
الـحــاالت لعالجها بــدول خارج
غزة او عالجها في دولة الكويت
عـبــر ات ـف ــاق مـبــدئــي م ــع الـهــال
االحمر الفلسطيني.
ول ـف ــت الـ ــى وج ـ ــود دراس ـ ــات
وتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــر الحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج ـ ـ ــات
المستشفيات والفلسطينيين
بقطاع غــزة موضحا ان الوفد
الكويتي سيزور بعض الجرحى
ف ــي مـحــافـظــة ال ـعــريــش بمصر
لالطالع على احوالهم.
وأعرب عن استعداد الجمعية
تقديم الـمــزيــد مــن المساعدات
االغـ ـ ــاث ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ح ـم ـل ــة
الـتـبــرعــات الـتــي تنظمها تحت

عبور «الصفوف األمامية» وإبقاء...
الفترة المشمولة بالمكافآت من  24فبراير  2020حتى  31مايو
من العام ذاته.
وبينما ذكر حمادة أن الجهات الرئيسية في التكلفة تتمثل في
وزارات الصحة والداخلية والدفاع والحرس الوطني بما يعادل
 %95.7مــن إجماليها ،لفت إلــى أن  16جهة حكومية تــم اعتماد
كشوفها ،ومازالت كشوف  46جهة أخرى تحت المراجعة والتدقيق،
ً
مبينا أن «المالية» و«المحاسبة» سيشكالن بعد إقرار القانون فرق
عمل مستمرة حتى يتم االنتهاء من صرف المكافآت بشكل سريع.
إلى ذلك ،جدد مجلس األمة موقفه الراسخ والثابت من القضية
الفلسطينية ،وب ـعــد مـنــاقـشــة ذل ــك الـبـنــد أل ـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة
ً
الشيخ د .أحمد الناصر بيانا اكتفى بإقرار قانون تجريم التطبيع
مع الكيان الصهيوني ،بناء على طلب الحكومة ،بسبب تقديمها
تعديالت على االقتراح بقانون المقدم من النواب.
ووافق المجلس على عدد من التوصيات بشأن قضية االعتداءات
اإلسرائيلية على فلسطين ،ومكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني
منها تكليف رئيس وأعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية متابعة
وتكثيف جهود طرد الكيان الصهيوني من المنظمات البرلمانية
العالمية ،وصياغة استراتيجية برلمانية دولية لتحقيق العدالة
ومناهضة االحتالل.
ً
وكان المجلس أصدر بيانا قبيل ذلك تاله رئيسه مرزوق الغانم
بشأن االعتداءات اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة أعرب فيه عن
تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه
ً
في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ،مؤكدا الرفض التام
للعدوان الصهيوني األخـيــر وجميع جــرائــم االحـتــال فــي مدينة
القدس.
ً
وكــان الفتا في جلسة أمــس ،رفض المجلس في بندها األخير
تقرير لجنة شــؤون التعليم والثقافة واإلرشــاد البرلمانية ،الذي
انتهت فيه إلى «إلغاء االختبارات الورقية وإجرائها أونالين» ،من
ً
خالل موافقة  26عضوا فقط من أصل حضور  ،53بل ورفض كذلك
توصيات أخرى قدمها مجموعة من النواب ،كان أبرزها أن تكون

ش ـ ـعـ ــار «م ـ ـعـ ــك ي ـ ــا ف ـل ـس ـط ـي ــن»،
معربا عن شكره للمتبرعين من
الشعب الكويتي والمتطوعين
بـ ــال ـ ـجـ ــان ـ ـب ـ ـيـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
وال ـم ـص ــري وال ـ ــى س ـف ـيــر دول ــة
الكويت بالقاهرة محمد الدويخ
على جهوده وتنسيقه لدخول
المساعدات.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس لـجـنــة
استالم المساعدات الخارجية
مـ ـحـ ـم ــود ح ـ ـمـ ــاد فـ ــي ت ـصــريــح
مماثل لـ «كونا» :تسلمنا قافلة
من التبرعات مقدمة من الهالل
االحـ ـم ــر ال ـكــوي ـتــي ت ـضــم م ــواد
طبية و غــذا ئـيــة للفلسطينيين
بقطاع غزة.
وا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان «ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــا ف ـ ـ ـلـ ـ ــة
سـ ـ ـتـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـس ـ ـل ـ ـط ـ ــات

الصحية بغزة والهالل االحمر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي لـ ــدعـ ــم الـ ـقـ ـط ــاع
الصحي في قطاع غزة وتقديم
الخدمات للمرضى والجرحى».
وأعرب حماد عن شكره لدولة
الكويت اميرا وحكومة وشعبا
الى جانب جمعية الهالل االحمر
الكويتي على هذا الدعم السخي
للشعب الفلسطيني و مــرا فـقــة
وفد الهالل للقافلة حتى معبر
رفح البري.
وأشاد بموقف دولة الكويت
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء عـ ـب ــر ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ت ـج ــاه
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وان ـه ــا
ج ـن ـب ــا ال ـ ــى ج ـن ــب مـ ــع ال ـش ـعــب
الفلسطيني ودعم صموده.

نسبة تلك االختبارات لدرجة الثانوية العامة  ،%40والبقية لـ «أعمال
السنة» ،إذ لم يؤيدها سوى  6أعضاء فقط.
07-04

«الحكومة» :تعيين رئيس ديوان...

ً
وردا على مــا نـشــر ،أم ــس ،وتــم تــداولــه حــول مــوضــوع صحة
مرسوم التعيين ،قال المزرم ،في بيان له أمــس ،إن «المحظور»
الذي نصت عليه المادة  6من قانون جهاز المراقبين الماليين،
ً
والذين حددتهم المادة حصرا ،ومنهم رئيس الجهاز ونائبه،
ً
إنما يكون «أثناء تولي مناصبهم» ،مضيفا أن المقصود بهذا
ً
الحظر هو المراقب المالي فقط ،وفقا لما نصت عليه المذكرة
اإليضاحية للقانون ،حيث قالت« :أو أن يعين المراقب المالي في
الجهات التي راقب عليها ،إال بعد مضي خمس سنوات من تركه
العمل بتلك الجهة».
وأوضـ ــح أن عـلــة ال ـنــص واض ـح ــة ،وه ــي ع ــدم االس ـت ـفــادة من
المنصب أو الوظيفة كمراقب مالي ،وبالتالي فإن حظر التعيين
ال يسري على رئيس الجهاز أو نائبه أو القياديين بالجهاز ،ما
لم يكن شغل وظيفة المراقب المالي.
واعتبر الـمــزرم أن هــذا يتفق مع مقاصد المشرع فيما أشار
إليه في المذكرة اإليضاحية ،من أن المبدأ األساسي في العمل
الرقابي هو مبدأ الحيادية ومنع تضارب المصالح ،حيث حظرت
الـمــادة على كــل مــن رئـيــس الجهاز ونائبه ورؤس ــاء القطاعات
والمراقبين الماليين أثناء توليهم مناصبهم مزاولة مهنة حرة
أو عمل تجاري يتعارض ومقتضيات الوظيفة ،أو أن يشتري أو
ً
يستأجر ماال من أموال الدولة ،أو أن يشارك في التزامات تعقدها
الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة ،أو أن يجمع بين الوظيفة
في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة
حكومية ،أو أن يتقاضى مبالغ أو مـكــا فــآت مــن أي جهة عامة
أو خاصة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية
واستقاللية الـجـهــاز ،أو أن يعين الـمــراقــب المالي فــي الجهات
التي راقب عليها ،إال بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل
بتلك الجهة.

بدء تسليم المساعدات الكويتية إلى متضرري غزة

سورية توافق على إصالح وتطوير...
األولى من لبنان باتجاه سورية ،ال العكس ،وأن موافقة دمشق على
إصالح وتحسين هذه المنظومات هو خطوة غير مسبوقة ،وتعكس
ً
دعما من الجيش السوري للحزب ،لتطوير قدراته الجوية وبشكل
خــاص مواجهة طــائــرات ال ــدرون ،التي تعمل على جمع المعلومات
والتجسس على مــدار الساعة ،وكذلك تحسين قدرته على مواجهة
المقاتالت التي تحلق بشكل دائم في األجواء اللبنانية وتستخدمها
في ضرب أهداف داخل سورية.
وكشف أن المسؤول من جانب الحزب عن نقل هذه البطاريات في
سورية هو «الحاج فادي» ،واسمه الحقيقي محمد جعفر قصير ،بينما
تتم عمليات الصيانة والتصليح والتطوير في الجانب السوري بأوامر
مباشرة من وزير دفاع سورية علي أيوب ،الذي يعتبر أحد المؤيدين
ً
ً
بشدة للعالقة مع حزب الله ،ويرى فيه حليفا مهما لدمشق ،ويقيم
مساندته للجيش السوري خالل الحرب السورية بشكل إيجابي.
من جانبها ،قالت مصادر غربية إن إسرائيل ترى في هذا الوضع
ً
المستجد تهديدا للمعادالت األمنية والعسكرية ،التي تؤمن االستقرار
ً
ّ
فــي الـمـنـطـقــة ،وخ ـصــوصــا إذا اسـتـطــاع ح ــزب ال ـلــه إس ـقــاط مـســيــرة
إسرائيلية ،كما حاول في أكتوبر  2019ولم ينجح بذلك حينها ،هذا
باإلضافة إلى تهديد األمين العام للحزب حسن نصرالله األخير لتل
أبيب بربط الجبهات ببعضها ،في أعقاب جولة التصعيد األخيرة
بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وحصلت «الجريدة» على صــورة حصرية من األقـمــار الصناعية
ً
ً
تظهر موقعا سوريا يحتوي على منصات وبطاريات صواريخ مضادة
ً
للطائرات من طراز  SA8قصفتها إسرائيل أخيرا.
ً
وبحسب المصدر السوري ،تشكل منظومة  SA8خطرا على الجيش
ً
ً
ً
اإلسرائيلي ،الذي يسعى جاهدا لضرب األهداف تباعا ،وأحيانا نفس
الهدف مرات عديدة.
وقال إن سورية تعمل على دعم حلفائها مهما كلف األمر ،وإن دعم
وتدريب عناصر حزب الله هو أمر عادي ومهم للجيش السوري ،كما أن
عمليات الصيانة والتطوير تأتي ضمن خطط استراتيجية لمواجهة
عدوان إسرائيل وردعها.

اختتمت قوة اإلطفاء العام
البرنامج التعريفي على
اشتراطات السالمة والوقاية
من الحريق الذي أقيم في مبنى
قطاع الوقاية الرئيسي على
مدى أسبوع لعدد من ضباط
الحرس الوطني ،في إطار
بروتوكول التعاون املشترك بني
الجهتني.
ويهدف البرنامج إلى تعريف
ضباط الحرس الوطني آلية
عمل معدات مكافحة الحريق
واإلنذار والخدمات الهندسية،
لالستفادة من هذه األنظمة
وطريقة عملها بالشكل
الصحيح.

طبول «حرب شيعية» تدق...

ً
ج ــزء ا مــن أربـعــة أط ــراف مسؤوليتها إتـمــام التحقيق ،ال ــذي تتوقع
ً
المصادر أن يستغرق أكثر من أسبوع ،ويستتبع مزيدا من االحتكاكات.
وقال مقربون من الكاظمي ،إنه أصر على التحقيق ألن هذا مطلب
حــراك تشرين الشعبي ،الــذي يتهم الـلــواء مصلح بالتورط فــي قتل
ناشطيه خالل تصفيات أسقطت ثمانمئة قتيل وأربعين ألف جريح
منذ أحداث  ٢٠١٩االحتجاجية المتواصلة حتى اليوم.
وسيبدأ برلمان العراق بالتوازي بمساءلة نحو  ١٦من كبار ضباط
الحكومة الـســابـقــة ،بــرئــاســة ع ــادل عـبــدالـمـهــدي ،عــن ظ ــروف اغتيال
الناشطين ،وبينهم كبار الشخصيات المدنية والثقافية طوال األعوام
الثالثة الماضية.
ول ــم تـتـعــرض الـفـصــائــل ف ــي تــاريـخـهــا ل ـهــذا ال ـق ــدر م ــن االخـتـبــار
والضغط ،بينما نجحت الحكومة ،بحسب مصادر أمنية ،في جعل
آالف العربات التابعة للفصائل تتحرك بانسيابية وتخترق شوارع
المنطقة الخضراء وكشفت عن مواقع سرية خطيرة ومراصد ومخازن
أسلحة بعضها مضاد للدروع ومسروق من الجيش العراقي.
وقال ضابط كبير« :اآلن بات لدينا للمرة األولى الخريطة السرية
المتكاملة للميليشيات .نشعر أننا استدرجناهم إلى اقتحام مقرات
الحكومة وهم بغباء كشفوا مواقعهم داخل الخضراء وخارجها».
ويـ ـق ــول أنـ ـص ــار ال ـك ــاظ ـم ــي انـ ـه ــم ل ــن ي ـض ـط ــروا اآلن إلـ ــى ض ــرب
الميليشيات بل يديرون معها لعبة مناورات بينما تحلق طائرات إف
 ١٦التي يمتلك العراق منها ثالثة أسراب فوق منازل قادة الفصائل
ومقراتهم طوال الليل وتبعث برسائل واضحة حسب تعبير الضابط
الذي تحدث لـ«الجريدة».
ً
وقـ ــال رج ــل دي ــن كـبـيــر ف ــي الـ ـح ــوزة ،م ـت ـحــدثــا ع ــن ق ـلــق مرجعية
النجف :السلطة الروحية مع تطبيق القانون على الجميع ،ولو تلقى
ً
ً
السيستاني أمرا قضائيا بإخالء منزله لفعل .والرأي العام سيكون
في مواجهة مواقف مهمة خالل األيام المقبلة.
١٦
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محليات
تخصيص مركز تطعيم جسر جابر للجرعة الثانية
 1.2مليون اتصال تلقتها خدمة « »151خالل جائحة «كورونا»
عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن مــركــز
التطعيم بالمركبات في الجزيرة
الجنوبية بجسر جابر ،والذي
سيدخل الخدمة مطلع األسبوع
ال ـم ـق ـبــل ،سـيـخـصــص لتطعيم
الـ ـج ــرع ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ال ـل ـق ــاح
لـلـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن ممن
حصلوا على الجرعة األولى.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،إن وزارة ا ل ـص ـح ــة
ستقوم بإرسال رسائل نصية
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل ل ـم ــن تـلـقــوا
الـجــرعــة األولـ ــى ،تـفـيــد بموعد
ت ـل ـقــي "الـ ـث ــانـ ـي ــة" ف ــي ال ـم ــرك ــز،
تمهيدا إلصدار شهادة "مناعة"
ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤكـ ــد إتـ ـ ـم ـ ــام ج ــرع ـت ــي
التطعيم.

عادل سامي

حريصون
على دعم
قدرات التأهب
لألوبئة

الوطيان

 1.2مليون اتصال
في موضوع منفصل ،كشفت
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،أن م ــرك ــز
االت ـص ــال ( )151الـتــابــع لقطاع
خدمة المواطن في وزارة الصحة
تلقى أكثر من مليون و 200ألف
اتصال خالل جائحة "كورونا"،

جانب من مركز التطعيم بالمركبات بجسر الشيخ جابر (تصوير :ميالد غالي)
مـنـهــا أك ـثــر مــن  300أل ــف خــال
األشـ ـ ـه ـ ــر األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
ت ـ ـنـ ــوعـ ــت ب ـ ـيـ ــن اس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات
واقتراحات ومالحظات.
وأكدت المصادر لـ "الجريدة"،
أن المركز تلقى السبت الماضي
(يـ ـ ـ ــوم االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
التكميلية) نحو  3آالف اتصال
من الجمهور ،أغلبها تساؤالت

ع ــن م ــراك ــز اق ـ ـتـ ــراع الـمـصــابـيــن
بفيروس "كورونا" ،واستفسارات
ع ــام ــة حـ ــول ال ـج ــائ ـح ــة ،إضــافــة
إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدد م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات
واإلرشادات الطبية األخرى.
وأوضحت أن مركز االتصال
يعمل بــه أكـثــر مــن  160موظفا
السـتـقـبــال االت ـص ــاالت الـ ــواردة
والتعامل معها ،إلــى جانب 40

تطعيم  8آالف من موظفي «الكويتية» والمطار
كشفت مديرة اإلدارة المركزية للرعاية الصحية األولية في
وزارة الصحة رئيسة فريق الحمالت الميدانية المتنقلة ،د .دينا
الضبيب ،عــن تخصيص  10وح ــدات متنقلة لتطعيم موظفي
والعاملين في مطار الكويت الدولي والخطوط الجوية الكويتية
والعاملين في المطاعم واألسواق بالمطار ،وعدد من الشركات
العاملة فيه ،إضافة إلى موظفي اإلدارة العامة للطيران المدني،
وشركة ناس و"كاسكو".

وكشفت الضبيب ،في تصريح ،عن تطعيم  8آالف من موظفي
والعاملين في تلك المواقع ،على فترتين صباحية ومسائية.
وأكـ ــدت أن الـمــرحـلــة الـثــالـثــة م ــن حـمـلــة الـتـطـعـيــم المتنقلة
ستواصل عملها قريبا لتطعيم سوق الشبرة والخضار واألسواق
التي لها احتكاك مباشر بالجمهور ،مثل سوق الخضار والشبرة
وسوق المباركية وسوق الصفاة والسوق الكبير.

وزير الشؤون يسحب بعض
صالحيات مديرة «اإلعاقة»
منع قرارات النقل والندب واإلحالة للتحقيق إال بموافقته
●

جورج عاطف

وجــه وزي ــر الـكـهــربــاء والـمــاء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وزي ـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
م ـخــاط ـبــة رس ـم ـيــة إلـ ــى مــديــرة
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي
اإلع ــاق ــة د .شـفـيـقــة ال ـعــوضــي،
شدد خاللها على ضرورة عدم
إصـ ــدارهـ ــا أي ق ـ ـ ــرارات خــاصــة
بنقل أو ندب أو تسمية شاغلي
الوظائف اإلشرافية من مديرين
ومــراقـبـيــن ورؤس ــاء أق ـســام ،إال
ب ـعــد ال ـع ــرض عـلـيــه ومــوافـقـتــه
عليها.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـخ ــاطـ ـب ــة ،فـ ــإن
ال ــوزي ــر أك ــد أن ــه ب ــاإلش ــارة إلــى
الـتـفــويــض رق ــم  5لسنة ،2021
الـ ـص ــادر ب ـش ــأن م ــدي ــر الـهـيـئــة،
يجب ضرورة عدم إحالة أي من
أص ـحــاب الــوظــائــف اإلشــراف ـيــة
وال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة إل ــى
التحقيق أو تطبيق العقوبات

مشعان العتيبي

اإلداريـ ـ ــة عليهم أو وقـفـهــم عن
العمل ،أو تجميد أي بــدالت أو
م ــزاي ــا مــالـيــة يـتـقــاضــونـهــا ،إال
بموافقته الشخصية.
واستغربت مصادر "اإلعاقة"
مخاطبة الوزير ،التي اعتبرتها
بـمـثــابــة سـحــب صــاحـيــات من
م ــدي ــرة ال ـه ـي ـئــة ،مـتـســائـلــة عن
السبب وراء هــذا االج ــراء ،وهل

ه ـ ـنـ ــاك مـ ـخ ــالـ ـف ــات إداريـ ـ ـ ـ ــة فــي
قرارات النقل والندب أو التعيين
ال ـخــاصــة بــأص ـحــاب الــوظــائــف
اإلشــرافـيــة حضت الــوزيــر على
توجيه هذه المخاطبة؟.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
"القرارات كافة الخاصة بالنقل
والـ ـن ــدب أو تـسـكـيــن الــوظــائــف
اإلش ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة ،ال ت ـص ــح أو يـتــم
اعـتـمــادهــا إال بـعــد رفـعـهــا إلــى
دي ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة ،الــذي
يقوم بدراستها بعناية للوقوف
على مدى استحقاق الموظفين
لها من عدمه ،ومن ثم الموافقة
ً
ورده ـ ـ ـ ــا م ـ ـج ـ ــددا إلـ ـ ــى ال ـه ـي ـئــة
الص ــداره ــا ف ــي صـ ــورة قـ ــرارات
إداريـ ـ ـ ـ ــة" ،مـ ـش ــددة ع ـل ــى ال ـت ــزام
الهيئة بـقــرار الــديــوان الـصــادر
بشأن قواعد وأسس وإجراءات
ومواعيد المفاضلة وتقييم أداء
الموظفين ،وتسكين الوظائف
اإلشرافية.

طبيبا في مختلف التخصصات.

التأهب لألوبئة
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت م ــدي ــرة
إدارة العالقات الصحية الدولية
بوزارة الصحة د .رحاب الوطيان
الـ ـح ــرص ع ـل ــى ج ـ ــودة ال ــرع ــاي ــة
الصحية ودع ــم ق ــدرات التأهب
والترصد واالستجابة لألوبئة،
فـضــا ع ــن ال ـت ـصــدي لــأمــراض
المزمنة غير المعدية.
وذكرت الوطيان في تصريح
لـ «كونا» على هامش مشاركتها
في الدورة الـ  74لجمعية الصحة
العالمية التي انطلقت «عن بعد»
االربعاء الماضي وتستمر حتى
مطلع يونيو المقبل ان الــوزارة
حريصة على التغطية الصحية
ال ـشــام ـلــة وال ــوق ــاي ــة م ــن الـعـنــف
ال س ـي ـمــا ال ـم ــوج ــه ض ــد الـطـفــل
والتصدي له ،منوهة بالتحديث
المستمر لبرامج صحة األمومة

«التربية» :إنجاز الجداول الجديدة لمواعيد
اختبارات الـ  12األسبوع المقبل
●

إنجاز جداول ترتيب
ناجحي «اإلشرافية»
و قرارات ترقيتهم
خالل العطلة
الصيفية

فهد الرمضان

أعطى تصويت مجلس األمة ،أمس ،الذي أسفر
عــن رف ــض الـتــوصـيــات ال ـتــي تـقـ ّـدمــت بـهــا اللجنة
التعليمية بشأن إلغاء االختبارات الورقيةُ ،دفعة
جديدة لتعزيز موقف وزارة التربية بالمضي قدما
في خطتها الرامية لعقد اختبارات الصف الثاني
عشر النهائية بالطريقة التقليدية الورقية.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،وبـعــد أن أعـلـنــت "الـتــربـيــة"،
مساء أمس األول ،تأجيل موعد بدء االختبارات 10
أيام ،لتبدأ  9يونيو المقبل ،أكدت مصادر تربوية
لـ "الجريدة" أن الوزارة بصدد إدخال تعديالت على
جداول االختبارات المعتمدة ،وذلك لتتناسب مع
المواعيد الجديدة ،موضحة أن الجداول المعدلة
الـجــديــدة سيتم اعتمادها ونشرها فــي الحساب
الرسمي للوزارة مطلع األسبوع المقبل.
وقــالــت الـمـصــادر إن إدارة التنسيق ومتابعة
التعليم ا لـعــام ستعمل على مــرا جـعــة التعديالت
واعتمادها من الجهات المختصة ،وذلك لمراعاة
ظ ــروف كــل م ــادة دراس ـيــة ووض ــع ال ـمــواد الدسمة
في األيام التي تلي العطالت أو أيام الراحة ،حيث
يـتــوافــر وق ــت أكـبــر للطلبة لـلـمــراجـعــة ،الفـتــة إلــى
أن الــوزارة سعت من خالل قرارها بتأجيل موعد
االخ ـت ـب ــارات إل ــى تـخـفـيــف ال ـض ـغــوط عــن الـطـلـبــة،
السـيـمــا م ــع وج ــود دعـ ــوات ف ــي م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي إللغاء االخـتـبــارات ،والتي أثــرت على

«األشغال» :ال صيانة لشوارع جليب الشيوخ
بسبب تعذر الحصول على موافقة لطرح عقد بشأن المنطقة
●

سيد القصاص

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ف ــي وزارة
األشغال العامة أن منطقة جليب
الـ ـشـ ـي ــوخ غ ـي ــر م ــدرج ــة ضـمــن
خطة قطاع الصيانة للسنوات
الـقــادمــة لتعذر الـحـصــول على
م ــوافـ ـق ــة لـ ـط ــرح عـ ـق ــد ص ـيــانــة
للمنطقة.
وقالت المصادر ،لـ "الجريدة"،
إن الـ ـصـ ـي ــان ــة ف ـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق
المختلفة جارية وفقا للخطط
وال ـجــداول الموضوعة لها في
كــل منطقة بعد أ خــذ موافقات
ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة عـلــى عـقــود
الـصـيــانــة ،مــوضـحــة أن أعـمــال
ال ـص ـي ــان ــة الـ ـخ ــاص ــة لـمـنـطـقــة
الجابرية لجميع قطعها مدرجة
ض ـم ــن خ ـط ــة قـ ـط ــاع ال ـص ـيــانــة
للسنوات القادمة في محافظة
حولي بالعقد رقم " ،"446الفتة
إلى أن القطاع بصدد مخاطبة
ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة ف ــي الــدولــة
الستكمال إجراءات الطرح.

وفيما يخص صيانة منطقة
حولي وقطعها ،أوضحت أنها
م ــدرج ــة ض ـم ــن خ ـط ــة ص ـيــانــة
ع ــام ــة ل ـل ـطــرق وال ـس ــاح ــات في
م ـحــاف ـظــة ح ــول ــي وف ـق ــا للعقد
" ،"377و جـ ـ ـ ـ ــار حـ ــا ل ـ ـيـ ــا أ خـ ــذ
الـمــوافـقــات الـنـهــائـيــة للجهات
الـ ـ ــرقـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع
المباشرة في أعمال العقد خالل
األشهر األربعة القادمة.
وب ـشــأن صـيــانــة ال ـطــرق في
مـنـطـقــة ال ـس ــرة ،تــوقـعــت طــرح
المناقصة رقم " "195الخاصة
بتنفيذ أعمال البنية التحتية
ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــرة ب ــالـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
 ،2022 / 2021مشيرة إلــى أن
هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـنــاطــق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أج ـ ـ ــري ـ ـ ــت ل ـ ـشـ ــوارع ـ ـهـ ــا
أع ـم ــال صـيــانــة وف ـقــا للخطط
ال ـم ــوض ــوع ــة ،وأن "األشـ ـغ ــال"
أعـلـنــت مــؤخــرا ت ـجــاوز أعـمــال
ف ــرش األس ـف ـلــت مـلـيــونــي متر
مربع في العديد من المناطق
بالمحافظات.

جانب من أعمال الصيانة
وكانت "األشغال" تلقت عدة
شكاوى عبر مواقعها المختلفة
عن األسباب وراء تأخر صيانة

والطفولة وتطوير المعلومات
الصحية وسبل الوقاية.
ولـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـم ــدرج ــة عـلــى
ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـم ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـم ـت ـع ـل ــق
باألحوال الصحية في األراضي
المحتلة.
وأشـ ــارت إل ــى الـمــوافـقــة على
مـشــروع قــرار شــاركــت فيه دولــة
الـ ـك ــوي ــت م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـ ــدول
الشقيقة وا لـصــد يـقــة يستهدف
دعم قــدرات النظام الصحي في
األراضـ ـ ــي الـمـحـتـلــة م ــع ضـمــان
احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام وحـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة الـ ـج ــرح ــى
وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ـج ــال اإلغ ــاث ــة
والمساعدة الصحية واإلنسانية.
وأف ـ ــادت ب ــأن م ـش ــروع ال ـقــرار
ي ـت ـض ـمــن دعـ ـ ــوة ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لمنظمة ا لـصـحــة العالمية إ لــى
مــواصـلــة تـقــديــم الــدعــم وتعزيز
ال ـ ـشـ ــراكـ ــات مـ ــع وك ـ ـ ـ ــاالت األمـ ــم
ال ـم ـت ـحــدة لـتــوفـيــر ال ـم ـســاعــدات

والموارد البشرية والمالية على
نحو شامل لمجابهة تحديات
ال ـن ـظــام ال ـص ـحــي ف ــي األراضـ ــي
المحتلة.
وأشارت الوطيان إلى مشروع
قــرار تم طرحه يستهدف النظر
ف ـ ــي وض ـ ـ ــع اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ل ـم ـن ـظ ـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ت ـس ـهــم فــي
مجابهة األوبئة والجوائح ودعم
قـ ـ ـ ــدرات الـ ـت ــأه ــب واالس ـت ـج ــاب ــة
لها و»ستعقد دورة استثنائية
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة فـ ــي شـ ـه ــر نــوف ـم ـبــر
المقبل للنظر فيه».
واس ـ ـت ـ ـطـ ــردت أن ال ـم ـش ــارك ــة
فـ ـ ـ ــي اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ــأت ـ ــي ح ـ ــرص ـ ــا م ــن
وزارة ال ـص ـحــة الـكــويـتـيــة على
م ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ذات
الصلة واالستفادة منها لوضع
وت ـ ـحـ ــديـ ــث االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
وخطط العمل الوطنية وصوال
ل ـ ـغـ ــايـ ــات الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـص ـح ـي ــة
المستدامة.

بعض المناطق في البالد منها
"ال ـ ـسـ ــرة ،وح ــول ــي وال ـجــابــريــة
والجليب".

بعض الطلبة وجعلتهم يـتـهــاو نــون فــي مراجعة
دروسهم.
بدورها ،انتهت إدارة التنسيق ومتابعة التعليم
الـعــام ب ــوزارة التربية مــن وضــع ج ــداول الترتيب
الخاصة بالدور لترقية الناجحين في اختبارات
ومقابالت الترقي للوظائف اإلشرافية التعليمية.
وفي هذا السياق ،أكدت مصادر تربوية مطلعة،
لـ «الجريدة» ،انتهاء «التنسيق» من وضع الجداول
الـخــاصــة بــالــدور وتــرتـيــب أس ـمــاء الناجحين في
مقابالت واختبارات الترقي للوظائف اإلشرافية
فــي وظــائــف مشرفة فنية ري ــاض أط ـفــال ،ورئيس
قسم مادة دراسية ،ومدير مدرسة مساعد ،ومدير
مدرسة ،موضحة أن جداول الترتيب وضعت بناء
على مجموع الدرجات التي حصل عليها الناجحون
في االختبارات اإللكترونية والمقابالت الشخصية.
وأوض ـحــت أن عملية إص ــدار ال ـق ــرارات لترقية
الناجحين ستخضع للدراسة ،إذ ستتم ترقيتهم
بحسب الحاجة الفعلية لهذه الوظائف في الميدان
ال ـتــربــوي ،الفـتــة إل ــى أن قـ ــرارات الـتــرقــي ستصدر
خالل العطلة الصيفية في شهري يونيو ويوليو
المقبلين.
يــذكــر أن «الـتــربـيــة» تلجأ إلــى عقد االخـتـبــارات
والمقابالت للوظائف اإلشرافية التعليمية لسد
ال ـن ـق ــص ال ـس ـن ــوي ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ن ـت ـي ـجــة تـقــاعــد
الموظفين لبلوغهم السن القانونية أو لتقديمهم
استقاالتهم.

ندوة للسفارة اإلماراتية عن
«التحوالت القضائية وكورونا»
●

ربيع كالس

فــي إط ــار جـهــود الـتـعــاون الثقافي وت ـبــادل المعرفة والـخـبــرات،
عقدت السفارة اإلماراتية لدى الكويت ندوة تحت عنوان "التحوالت
القضائية في مواجهة أزمــة كوفيد  ...19تجربة اإلم ــارات العربية
المتحدة ودولة الكويت" ،بحضور السفير اإلماراتي مطر النيادي.
وش ـ ــارك ف ــي الـ ـن ــدوة ك ــل م ــن مــديــر م ـحــاكــم دب ــي ال ـســابــق نــائــب
رئيس مجلس أمناء مركز دبي الدولي للتحكيم د .أحمد بن هزيم،
والمستشار القانوني رئيس مجلس أمناء مركز البيان للدراسات
والبحوث د .يوسف الشريف ،والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق
بجامعة الكويت ،العميد المساعد لالستشارات والتدريب والتخطيط
د .عـبــدالـلــه الـحـيــان ،ورئ ـيــس المجلس الـبـلــدي الـســابــق المحامي
عبدالرحمن الحميدان.
وأجمع المتحدثون في الندوة على أهمية االستعداد والتحضير
السابق التي قامت بها األجهزة القضائية في اإلم ــارات والكويت
ّ
بالتحول اإللكتروني وإدخال التقنيات الحديثة في العمل القضائي،
األمر الذي ساهم في التخفيف من القيود الصحية التي فرضتها
جائحة كورونا على القطاع القضائي على نحو ساهم في تمكين
القضاء في العمل عن ُبعد خالل الجائحة ،وتقديم خدمات التقاضي
للمتقاضين" .وأضاف المشاركون في الندوة أن "هذه التجربة ال تزال
في مراحل التطوير المستمر".
وتحدث المشاركون كذلك عن حزمة التشريعات التي ساهمت في
تمكين التقاضي عن ُبعد.
وفي نهاية الندوة ،أعرب النيادي عن سعادته للنجاح الذي حققته
الندوة وعمق المناقشات التي دارت أثناءها .حضر الندوة عدد كبير
من المحامين واألكاديميين والمعنيين والصحافيين في البلدين.

سلة أخبار
«المخطوطات» :تعزيز
التعاون مع «الشريعة»

اجتمع مسؤولو إدارة
املخطوطات واملكتبات
اإلسالمية بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية مع
عميد شؤون الطلبة في
كلية الشريعة د .مطلق
الجاسر.
في هذا الصدد ،قال مراقب
املكتبات اإلسالمية خالد
املطيري إن "االجتماع كان
مثمرا ،وتم تداول العديد
من األفكار واملشاريع التي
تخدم الباحثني وطالب
العلم ،مثل إنشاء ركن
خاص إلدارة املخطوطات
واملكتبات في كلية
الشريعة ،لتقديم كل
الخدمات للباحثني ،ومن
ضمن األفكار املتميزة
أيضا مناقشة تدريب
طالب كلية الشريعة على
الفهرسة والتصنيف،
مما يرسخ لديهم مهارة
االطالع ومعرفة الكتب
واملخطوطات وطرق
تصنيفها".
من جانبه ،أبدى الجاسر
تطلعه إلى اعتماد تحقيق
املخطوطات كمشاريع بحث
لطلبة الدراسات العليا،
إلثراء املعرفة والثقافة
باملزيد من الكتب بعد
تحقيقها.

«إحياء التراث» تقيم
دورتين للفتيات واألوالد

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي بدء التسجيل
للمشاركة في فعاليات
دورة "حياتي بالقيم
أحلى" التي يشرف عليها
نادي لينة للفتيات التابع
للجنة النسائية في منطقة
الصباحية واملخصصة
للفتيات من سن 12 – 7
عاما.
وقالت الجمعية ،في بيان
أمس ،إن الدورة تستمر
من  1إلى  ٣٠يونيو املقبل
والدراسة فيها الثالثاء
واألربعاء عبر برنامج
"زووم" ،موضحة أن الدورة
تهدف إلى تنمية مهارات
التواصل لدى املشاركات.
من جهة أخرى ،تقيم
الجمعية تحت شعار "لنقرأ
معًا" نادي القراء ة للصغار
والذي يشرف عليه نادي
املبدعني في لجنة هدية
النسائية ،ويتم استقبال
األوالد من سن  8 – 7سنوات
كل يوم اثنني ،والبنات من
سن  11 – 7سنة كل يوم
ثالثاء ،عبر برنامج "زووم".

«األرصاد» :الطقس حار
ورطب اليوم وغدًا
قالت إدارة األرصاد الجوية
إن الطقس حار نهارا ومائل
للحرارة ليال ،وتتأثر البالد
بامتداد منخفض الهند
املوسمي من جهة جنوب
شرق البالد مصحوبا بكتلة
هوائية حارة ورطبة نسبيا
خصوصا على السواحل
وتظهر معه بعض السحب
املتفرقة ،وتكون الرياح
خفيفة إلى معتدلة.
وأضاف مراقب التنبؤات
الجوية باإلدارة عبدالعزيز
القراوي لـ "كونا" أن الطقس
اليوم حار نهارا ،ومائل
للحرارة ليال ،ورطب نسبيا
على املناطق الساحلية
والرياح جنوبية غربية إلى
جنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة ،ودرجات الحرارة
العظمى املتوقعة بني 44
و 46درجة مئوية ،والصغرى
بني  26و 28درجة.
وعن الطقس غدا ،قال
القراوي إنه سيكون مماثال
لطقس اليوم مع ارتفاع
بسيط في درجات الحرارة
حيث تبلغ العظمى بني 45
و 47درجة مئوية والصغرى
بني  27و 29درجة.

برلمانيات 4
أول جلسة تعبر بهدوء وتستمر حتى إنجاز البنود
المدرجة على جدول أعمالها
ةديرجلا
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الهدوء يعود مؤقتا لمجلس األمة خالل الجلسة الخاصة ،التي عقدت أمس ،وناقش خاللها ،بعد
تمكين النائب د .عبيد الوسمي من تأدية اليمين الدستورية ،ثالث قضايا مهمة ،تمثلت في تقرير
لجنة الميزانيات حول االعتماد اإلضافي لميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2021-2020
بشأن مكافأة العاملين في الصفوف األمامية ،وقانون مناهضة الكيان الصهيوني وتغليظ العقوبات
على المتعاملين معه ،وقضية االختبارات الورقية.
في القضية األولى وافق المجلس على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي لميزانية الوزارات
واإلدارات الحكومية للسنة المالية  ،2021-2020والمتعلق بمكافأة الصفوف األولى بقيمة 600
مليون دينار ،واعتمد عددا من التوصيات تهدف إلى وضع قيود أكثر ،بسبب ما رصده المجلس من
تالعبات في الكشوفات ،وفقا لما ورد في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
ومن التوصيات تكليف ديوان المحاسبة متابعة عمليات الصرف وإعداد تقرير بشأنها ،وتكليف
ديوان الخدمة المدنية التدقيق ومراجعة األعداد التي تقدمت بها الجهات الحكومية ومطابقتها
مع األعداد الفعلية ،وإشراف ديوان الخدمة على التأكد من المعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء،
وضم المتطوعين بالجمعيات التعاونية والدفاع المدني والعاملين في الكادر الطبي من البدون.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وافق المجلس من حيث المبدأ على قانون بتغليظ عقوبات
التطبيع مع الكيان الصهيوني ،وأصدر عددا من التوصيات بهذا الشأن ،غير أنه وبناء على طلب
الحكومة أجل التصويت على المداولة األولى التي تقدمت بتعديالت نيابية جديدة على االقتراح
بقانون.
وكان الفتا رفض المجلس تقرير اللجنة التعليمية الخاص باالختبارات الورقية ،والذي قضى
بضرورة أن تكون اختبارات الصف الثاني عشر أونالين ،لعدم ورود تقرير وزارة الصحة حول سالمة
وجاهزية المدارس ،من خالل موافقة  26عضوا من أصل  ،53كما رفض التوصيات التي أصدرها
النواب ،في وقت أكد وزير التربية د .علي المضف جاهزية فرق وزارته لالختبارات الورقية ،عبر 320
مدرسة جهزت بإجراءات احترازية من خالل وجود  6طالب في الفصل الواحد ،مشددا على أن
وضع المدارس حاليا آمن ،وإذا لم يكن كذلك فليس لدينا مانع في التراجع عن القرار.
محيي عامر
وفهد تركي
وعلي الصنيدح

الحكومة
لم تطلب
االعتماد
اإلضافي إال
في آخر يوم
من انتهاء
الميزانية

المال

اف ـت ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
مـ ــرزوق الـغــانــم الجلسة الخاصة
الساعة التاسعة من صباح أمس،
والتي كانت مخصصة ألربعة بنود،
وتال األمين العام أسماء الحضور
والمعتذرين عن عدم حضورها.
وفي بدايتها ،تم تمكين النائب
د .عبيد الوسمي من تأدية اليمين
الــدسـتــوريــة بـعــد ف ــوزه بتكميلية
الخامسة ،وقال الغانم :عمال بنص
الـ ـم ــادة  ٨٤م ــن ال ــدس ـت ــور أجــريــت
االن ـت ـخــابــات التكميلية بــالــدائــرة
الخامسة وفاز بها د .عبيد محمد
المطيري فليتفضل بتأدية اليمين
الدستورية.
وابن الغانم النائب السابق فايز
البغيلي قائال :باألصالة عن نفسي
ونيابة عن الشعب أتقدم بخالص
التعزية ألسرته وذويه.
ع ـقــب ذل ــك أب ـن ــت الـسـلـطـتــان
الـنــائــب الـســابــق فــايــز البغيلي
وشددتا على أن الفقيد كان من
رجال الكويت المخلصين وكان

عضوا في مجلس .١٩٨٥
وان ـت ـق ــل ال ـم ـج ـلــس إل ـ ــى الـبـنــد
الثاني من جلسته والذي شهد إقرار
مشروع الحكومة بشأن فتح اعتماد
إضافي بقيمة  ٦٠٠مليون دينار،
لصرف مكافأة الصفوف األمامية
وأحاله إلى الحكومة.
وفي نقطة نظام بعد دخول البند
طلب النائب د .عبدالكريم الكندري
اعـطــاء هــم الفرصة للتعقيب على
بيان الحكومة الــذي أصــدره وزير
الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك
الحريص بشأن جلسة  ٢٥الجاري
قائال :نحتاج أن نعلق على البيان
الذي صدر من الحكومة قبل يومين.
وبـيـنـمــا ع ـلــق الــرئ ـيــس الـغــانــم
بـقــولــه :ه ــذه جلسة خــاصــة وهــذا
ليس واردا بجدول األعـمــال ،أصر
ال ـك ـنــدري عـلــى طـلـبــه وط ـلــب أخــذ
موافقة المجلس .وصوت المجلس
بــرفــع األيـ ــدي راف ـضــا طلبه حيث
لم يوافق عليه ســوى  ٢٥من أصل
حضور  ٥٨عضوا.

جانب من جلسة مجلس األمة أمس وفي اإلطار تطييب القاعة قبل افتتاحها (تصوير نوفل إبراهيم)
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى تحديد
س ــاع ــة ل ـكــل ب ـنــد ودق ـي ـق ـت ـيــن لكل
متحدث.
وقـ ــال ال ـنــائــب أس ــام ــة ال ـم ـنــاور
إن الـمــواضـيــع الـمـعــروضــة دقيقة
وحساسة وسيفوت على الكثيرين
فرص إعالن مواقفهم منها.
وعلى الخط دخل النائب عدنان
عبدالصمد الذي قال :إذا كان هناك
معارضون ألي قانون فيفترض أن
يعطوا الفرصة بحيث يتم توضيح
الرأي االخر بأي قانون.
ورد ال ـغ ــان ــم ق ــائ ــا :بــالـتــأكـيــد
وسـنـخـصــص دقـيـقـتـيــن أو ثالثا
لكل متحدث ،بحيث تعطى الفرصة
ألكبر عدد ممكن.
وفــي هــذه األثـنــاء بــدأ المجلس
مناقشة مشروع الصفوف األمامية
وقــدم وزيــر المالية خليفة حمادة
عرضا أكد في بدايته أنه تجسيدا
للرغبة السامية بتكريم المشاركين
فــي الصفوف األمــامـيــة فــي الفترة
من  ٢٤فبراير حتى  ٣١مايو ،حيث

األمير الراحل
أمر بصرف
مكافأة
«الصفوف
األمامية»
ولكن هناك
محاوالت
حكومية
لوضع عراقيل
أمامها

المويزري

كانت التضحيات كبيرة جدا ،بدأنا
ف ــي تـقــديــر ال ـم ـكــافــآت بالتنسيق
مــع الجهات الحكومية ،لذلك كان
التقدير  ٦٠٠مليون دينار إضافة
إلى  ٥٠مليونا مواد تموينية.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـنــة
الميزانيات النائب د .بدر المال أن
المدة كانت كافية لتأتي الحكومة
بكشوفات مــدقـقــة ،لكن بعد سنة
وعامين يقول وزيــر المالية هناك
ب ـعــض ال ـك ـشــوفــات غ ـيــر معتمدة
الى اليوم.
وبين المال انه لم ترسل الحكومة
طلب االعتماد االضافي اال متأخرا،
اذ ارسلته في اخــر يــوم من انتهاء
الـمـيــزانـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أن تقرير
ال ـل ـج ـنــة رصـ ــد أب ـ ــرز ال ـمــاح ـظــات
وتلقينا كتابا مــن وزي ــر التجارة
بصفته مشرفا على ديوان الخدمة
المدنية.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـم ــا :أش ـك ــر ديـ ــوان
الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ع ـل ــى ج ـه ــوده
ومـ ــن ض ـمــن م ــا ذكـ ــر عـ ــدم التقيد

بتوزيع الموظفين على الفئة التي
يستحقها والنسب المئوية التي
حددها مجلس الــوزراء والمبالغة
الكبيرة في تحديد عدد الموظفين
المستحقين للمكافأة والكالم هنا
على لسان ديــوان الخدمة المدنية
والمبالغة الكبيرة في تحديد األيام
بصورة تتنافى مع الواقع.

قيود الميزانيات
وأكـ ـ ــد ال ـم ــا أنـ ــه م ــن ال ـظ ـلــم أن
نتأخر على المستحقين ومن الظلم
األكبر للمستحقين أن نعطي غير
المستحقين ،لذلك ارتــأيـنــا وضع
ق ـيــود سـيـلـتــزم بـهــا المستحقون
ب ـ ــرأس م ــرف ــوع ،وع ـل ــى الـحـكــومــة
تـحــديــد مــوعــد ال ـصــرف ألن هناك
كان من يتحدث على أن الصرف كان
يفترض قبل العيد لكن النواب قاموا
بتأخيره ومدى قدرة وزارة المالية
على توفير السيولة.
ث ــم بـ ــدأ ال ـح ــدي ــث ال ـن ـيــابــي عن
الـمـشــروع ،وك ــان أول المتحدثين

النائب شعيب المويزري الذي قال:
هذه المكافآت ليست باألمر الكبير
عند االخوان ،الذين كانوا يخدمون
البلد فقد أمر األمير الراحل بصرفها
ول ـك ــن ه ـن ــاك مـ ـح ــاوالت حكومية
لوضع عراقيل أمامها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري :ي ـجــب
أال ت ـن ـســى ال ـح ـك ــوم ــة م ــن تــوفــي
نتيجة هذا الوباء من المواطنين
وال ــواف ــدي ــن ،وأمـ ــر ال ـلــه أن يـكــون
س ـب ــب وف ــات ـه ــم ه ــو مــواج ـهـت ـهــم
لهذا الــوبــاء منذ بــدايــة الجائحة
وإلى االن.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب د .حمد
ا لـ ـمـ ـط ــر إن أ ك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %90مــن
اجـتـمــاعــات الـمـيــزانـيــات حرصت
على حضورها ،ولــم تقدم سوى
 ١٦جهة كشوفها ،وقيمة مكافآتها
نحو مليون ونصف مليون دينار،
وكيف ال أقدم الكشوف ألبرز جهة
وهــي الداخلية والصحة وهناك
 ٢٥٠ضابطا وعسكريا يستحقون
ال ـم ـكــافــأة ول ــم يـتــم ضمهم،

حمادة :تشكيل فرق عمل مستمرة لسرعة
االنتهاء من صرف المكافآت
من وزارة المالية وديوان المحاسبة بعد إقرار القانون
ق ــال وزي ــر الـمــالـيــة وزي ــر الــدولــة
لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة واالستثمار
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة حـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــادة إن مـ ـ ـك ـ ــا ف ـ ــآت
ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة ه ــي تـجـسـيــد
لـلــرغـبــة الـســامـيــة بـتـكــريــم الـجـهــود
وال ـ ـت ـ ـض ـ ـح ـ ـيـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ــذل ـ ــت مــن
الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة
فــي بــدايــة األزم ــة الصحية "جائحة
كورونا" عندما كان الخطر مجهوال
والرؤية غير واضحة.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـمـ ــة ل ـ ــوزي ـ ــر
الـمــالـيــة بـعــد ان ـت ـقــال الـمـجـلــس في
ج ـل ـس ـتــه ال ـخ ــاص ــة ام ـ ــس إل ـ ــى بـنــد
م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون ب ـف ـت ــح اع ـت ـم ــاد
إض ـ ــاف ـ ــي بـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
واإلدارات الحكومية للسنة المالية
( )2021-2020الـمـتـعـلـقــة بـمـكــافــأة
ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة ف ــي مــواج ـهــة
فيروس كورونا "كوفيد."19-
وذكر حمادة أن الفترة المشمولة
بــال ـم ـكــافــآت م ــن  24ف ـب ــراي ــر 2020
حتى  31مايو من العام ذاته "والتي
كان الناس ال يعلمون فيها ما الذي
يحدث والخطورة كانت عالية جدا
وال ـت ـض ـح ـيــات ك ـب ـيــرة جـ ــدا وحـتــى
اإلجـ ـ ـ ــراءات الـصـحـيــة ف ــي بــدايـتـهــا
كانت غير محددة".
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـ ــدأت
ب ـت ـح ـض ـي ــر ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــآت ع ـبــر
التنسيق مع كل الجهات الحكومية
بتحديد الفئة التي عملت خالل تلك
الفترة وفقا للضوابط التي حددت
ل ــذل ــك ت ــم ت ـق ــدي ــر ق ـي ـمــة ال ـم ـكــافــآت
بحدود  600مليون دينار إضافة إلى
المواد التموينية بحدود  50مليونا.
وبـ ـي ــن أن الـ ـجـ ـه ــات الــرئ ـي ـس ـيــة
ف ــي ال ـت ـك ـل ـفــة ه ــي وزارات الـصـحــة
والداخلية والدفاع والحرس الوطني
وتمثل ما نسبته 95.7في المئة من
التكلفة.
ولفت إلى أنه تم إعداد كشوفات
تقديرية وليست نهائية للجهات
الـحـكــومـيــة وب ـن ــاء عـلـيـهــا ت ــم طلب
االعتماد اإلضافي حتى يتم حجز
المبلغ استعدادا لعمليات الصرف.
وق ـ ــال إن  16ج ـهــة ح ـكــوم ـيــة تم
اعتماد كشوفها و 46جهة حكومية
مازالت كشوفاتها تحت المراجعة
والتدقيق.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى ال ـج ـه ــود ال ـخــاصــة
بتحضير مكافآت الصفوف األمامية

الديحاني خالل ترؤسه الجلسة

ً
متحدثا خالل الجلسة
حمادة
والتي بدأت بالرغبة السامية لمنح
هذه المكافآت بتاريخ  3مارس 2020
تالها قرار مجلس الوزراء بتكليف
لـجـنــة تـحــديــد ال ـضــوابــط واآلل ـيــات
بتاريخ  5مارس من العام ذاته تقديم
مقترحات منح المكافآت.
وتــابــع أن مجلس الـ ــوزراء وافــق
ب ـتــاريــخ  25مــايــو  2020عـلــى آلـيــة
مـنــح الـمـكــافــآت وشـ ــروط احتساب
قيمتها والـضــوابــط المتعلقة بها،
وتم طلب االعتماد اإلضافي بتاريخ
 30م ـ ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي الـ ـ ـ ــازم بـعــد
تقدير االحتياجات المطلوبة لهذه
المكافآت.
وذكـ ــر أن ــه ت ــم تـقـسـيــم الـعــامـلـيــن
إلى ثالث فئات رئيسية األولى هي
الصفوف األمــامـيــة التابعة لــوزارة
الـصـحــة ووزارة الــداخ ـل ـيــة "عــالـيــة
الخطورة ومتوسطة الخطورة".
وب ـ ـيـ ــن أن الـ ـفـ ـئ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة هــي
الصفوف األمامية التابعة للجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي ي ـح ــدده ــا ديـ ــوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة "عــالـيــة الـخـطــورة
ومتوسطة الخطورة" والفئة الثالثة
هي العاملون في الصفوف المساندة
"ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــورة ومـ ـت ــوسـ ـط ــة
الخطورة".
وأوضح أن مكافآت الفئة الخاصة
التي قسمت إلى فئتين :األولــى هم
الـعــامـلــون الـمـشـمــولــون فــي الفئات
الـ ـث ــاث ال ــذي ــن أص ـي ـب ــوا ب ـف ـيــروس
ك ـ ــورون ـ ــا وتـ ــوفـ ــاهـ ــم ال ـ ـلـ ــه نـتـيـجــة
اإلصـ ــابـ ــة ب ـس ـبــب ع ـم ـل ـهــم فـيـعـتـبــر
ال ـكــوي ـت ـيــون م ـن ـهــم شـ ـه ــداء واج ــب
ويـمـنــح غـيــر الـكــويـتـيـيــن مـنـهــم 10
أضعاف المرتب الشهري الشامل.
وأضاف أن الفئة الخاصة الثانية

هم العاملون المشمولون في الفئات
الـ ـث ــاث ال ــذي ــن أص ـي ـب ــوا ب ـف ـيــروس
كورونا بسبب عملهم تفرد لهم ميزة
خاصة طوال فترة اإلصابة ولحين
الـشـفــاء تتمثل فــي ضـعــف المرتب
الشامل أو  8آالف دينار أيهما أكثر.
وش ــرح آلـيــة احـتـســاب المكافآت
وه ـ ــي ع ـل ــى ال ـن ـح ــو الـ ـت ــال ــي ال ـف ـئــة
األولى "عالي الخطورة :قيمة األجر
اليومي ضرب  - 2متوسط الخطورة:
ق ـي ـمــة األجـ ـ ــر ال ـي ــوم ــي ض ـ ــرب "1.5
والفئة الثانية "نسبة  50في المئة
م ــن األسـ ـ ــاس ال ـم ـت ـخــذ ف ــي حـســاب
الـمـكــافــآت الـمــالـيــة لـمــوظـفــي الفئة
األولـ ــى" والـفـئــة الـثــالـثــة "نـسـبــة 25
فــي المئة مــن األس ــاس المتخذ في
حساب المكافآت المالية لموظفي
الفئة األولى".
ولفت إلى الخطوات القادمة عقب
صـ ــدور االع ـت ـم ــاد اإلض ــاف ــي وهــي
إقامة ورشة عمل دائمة بين ديوان
الخدمة المدنية ووزارت ــي المالية
والـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ح ـتــى يتم
االنتهاء من صرف كافة المكافآت
المستحقة.
وق ـ ــال ال ــوزي ــر حـ ـم ــادة إنـ ــه بعد
إقرار القانون ستقوم وزارة المالية
ود يـ ــوان المحاسبة بتشكيل فــرق
عـمــل مستمرة حـتــى يـتــم االنـتـهــاء
من صرف المكافآت بشكل سريع.
وب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ــن
التحديات العالية الخطورة التي
ع ــان ــاه ــا ال ـج ـم ـيــع ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة
فإن الحكومة حرصت على تفعيل
ك ــل خــدمــات ـهــا األس ــاس ـي ــة بـكـفــاءة
واقتدار خاصة في الجانب الصحي
واألمني.

الديحاني يفاجئ المضف
بمؤتمر صحافي للحربي
في مداخلته أثناء مناقشة بند االختبارات الورقية ،فاجأ
أمين ســر مجلس األمــة النائب فــرز الديحاني وزيــر التربية
بـفـيــديــو لـلــوزيــر الـســابــق سـعــود الـحــربــي أعـلــن خــالــه إلـغــاء
االختبارات الورقية لعدة أسباب.
ً
وعرض الديحاني مؤتمرا صحافيا للحربي حول تأكيده
إجراء االختبارات عن بعد وتأكيده وقتها أن الحكومة ال تغامر
بصحة الطلبة ،واستند فيه إلى تأثير التخوفات النفسية على
الطلبة مــن اإلصــابــة بالفيروس على اختباراتهم ،كما ألغى
االختبارات ألنه ال يستقيم إجراء ورقية لدراسة أونالين.
وبعد عرض الفيديو قال الديحاني :أطلب من وزيري الصحة
والتربية الرد على الوزير السابق سعود الحربي ،الذي يقول
ال يمكن ان تجرى االختبارات التحريرية في ظل "كورونا".

ً
متحدثا
الحجرف

majles@aljarida●com

المجلس يقر «الصفوف األمامية» ويرفض إجراء
اختبارات «الثاني عشر» أونالين
التضامن الدائم مع نضال الشعب
الفلسطيني لنيل حقوقه

جاهزون من خالل 320
مدرسة و 6طالب في الفصل
وال مانع من التراجع إذا لم
تكن آمنة

أصـ ـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
ج ـل ـس ـتــه ال ـخ ــاص ــة أم ـ ــس بـيــانــا
بشأن االعتداءات اإلسرائيلية في
فلسطين المحتلة أعــرب فيه عن
تضامنه الدائم والقائم مع نضال
الشعب الفلسطيني لنيل حقه في
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها
الـ ـق ــدس ،وم ــؤك ــدا ال ــرف ــض الـتــام
للعدوان الصهيون األخير وكافة
جرائم االحتالل في مدينة القدس.
وتـ ـ ــا رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
مــرزوق الغانم البيان الــذي وافق
عليه المجلس بــاإلجـمــاع قائال:
ي ـعــرب رئ ـيــس وأع ـض ــاء مجلس
األم ـ ــة ال ـكــوي ـتــي ع ــن تضامنهم
الدائم والقائم مع نضال الشعب
الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي
ف ـ ــي إق ـ ــام ـ ــة دولـ ـ ـت ـ ــه ال ـم ـس ـت ـق ـلــة
وعاصمتها القدس الشريف ،وعن
اإلدانـ ــة الـشــديــدة والــرفــض التام
للعدوان الصهيوني األخير وكافة
جرائم االحتالل في مدينة القدس
وأحيائها وقـطــاع غــزة والضفة
الغربية والداخل الفلسطيني.

الوزير المضف

من المؤسف إظهار أن
أبناء الشعب يعملون
في األزمات لهدف مادي

مهند الساير

إذا لم نخرج بالقانون
فسيكون هناك خلل
في الموقف

أسامة المناور

أبطال
فلسطين
ضربوا أروع
األمثلة في
مقاومة
العربدة
الصهيونية

الحويلة

مشددا على أن الحكومة لم
تتعامل جيدا مع هذا الموضوع.
أما النائب حمود العازمي فأشار
إل ــى تـفـشــي ال ـف ـيــروس مـنــذ بــدايــة
الجائحة حيث شكل حالة وباء عام
حسب منظمة الصحة العالمية،
م ـمــا اس ـت ـن ـفــر ك ــاف ــة ال ـج ـه ــود من
أبطال الصفوف األمامية في البالد
لمواجهة أخطر فيروس فكانوا في
طليعة محاربيه ،مضيفا :نطالب
بصرف المكافأة ألبطال الصفوف
األمامية بأسرع وقت ممكن.
وفــي السياق ذات ــه ،قــال النائب
د .أحـمــد مطيع إن ه ــذه المكافأة
مستحقة لكل من عمل ومن قدموا
أرواحهم حماية لهذه البلد ،فاألمير
الراحل استشعر تضحياتهم وأمر
بصرف مكافأة لهم ،ومن الظلم عدم
صرفها للقياديين ،مضيفا :أشدد
على الجهات الحكومية أن تضم كل
المستحقين للمكافأة دون استثناء.
من ناحيته ،أكــد النائب أسامة
الشاهين أن هــذه القضية نموذج

عبدالصمد في مداخلة

عبدالصمد :إلغاء «الورقية»
يساهم في تدني التعليم
تصدى النائب عدنان عبدالصمد للمطالبات النيابية الرامية إلى
إلغاء االختبارات الورقية ،إذ وصفها بغير السليمة ،وستساهم في
تدني التعليم" ،إذا وافقنا على إجراء االختبارات أونالين".
وقال عبدالصمد" :نقدر الضغوط التي تمارس على النواب ،فالناس
منتشرة في كل مكان وفي المطاعم واألسواق ،وهناك عدم عدالة بين
الطالب المجتهد وغيره بنظام االونالين ،ونرى أن االم او االب يدرسان
عن ابنائهما في هذا النظام".
ورد النائب سعود بوصليب معقبا على عبدالصمد بقوله" :السيد
دخل في مواضيع ثانية غير الجلسة الخاصة ،وأقول لك من تراهم
في األسواق والمطاعم مطعمون ،لكن نحن نتحدث عن طلبة في عمر
الزهور نخاف عليهم" ،ليرد عبدالصمد" :هــل تتوقعون ان وزارتــي
الصحة والتربية غير حريصتين ًعلى صحة الطلبة؟ فنحن في لجنة
الميزانيات نجتمع مع  50شخصا".

جديد على سوء اإلدارة الحكومية
مــن تــأخــر وت ـض ــارب ،ومــاحـظــات
لجنة الميزانيات صادمة بالنسبة
لنا ،و ٪٢فقط من الجهات هي التي
أنجزت كشوفها.
إلى ذلك ،قال النائب د .عبدالله
الطريجي :مع احترامي لجهودهم
فــي لجنة الـمـيــزانـيــات لـكــن هناك
مــاحـظــات كـثـيــرة ،ونـحــن بحاجة
ألن ترد الجهات الحكومية عليها
خــاصــة بـشــأن المبالغة فــي أعــداد
المستحقين لـلـمـكــافــآت والـبــالــغ
عــددهــم  ١٩٨أل ـفــا ،مضيفا :الـيــوم
أنا مع صرف المكافأة ،وأتمنى أن
تنتهي الجلسة بإقرار القانون ،وأن
يرفع الله عنا الوباء والبالء.
أمــا النائب الصيفي الصيفي،
فـقــال" :نشكر أبناءنا وبناتنا من
ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة ،ون ــرف ــع لهم
(العقل) لما قــدمــوه مــن تضحيات
للمستحقين فقط" ،مضيفا "نريد
أن يحصل على المكافأة من عمل
وواجه فقط ،وهناك بعض الجهات
بها أعــداد كبيرة ،وال أعتقد أن كل
هذا العدد يستحق المكافأة ،ومن
ت ــوف ــوا ي ـج ــب أن ي ـح ـص ـلــوا على
مكافأة كبيرة".
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب س ـعــدون
حـمــاد" :نشكر لجنة الميزانيات،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا خـ ـبـ ـي ــره ــا عـ ــدنـ ــان
عبدالصمد ،وأستغرب عدم اعتماد
وزارتـ ــي الصحة والــداخـلـيــة حتى
ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ،ويـ ـج ــب أن تـكــون
المكافآت مادية ومعنوية".
وأكد النائب د .حسن جوهر ،أن
قضية المكافآت مرتبطة باألموال
الـ ـع ــام ــة والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة جـسـيـمــة
ع ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وال ي ـج ــب ظـلــم
المستحقين لها ،فحكومة مثل هذه
كيف نأتمنها على إدارة البلد في
القضايا الكبيرة" ،مستدركا" :ونعم
بإخواننا العاملين فــي الصفوف
األم ــام ـي ــة ،ل ـكــن أك ـبــر م ـكــافــأة لهم
وللشعب هو رحيل الحكومة".
في حين قال النائب مبارك العرو:
"نستذكر األرواح التي فقدناها في
مواجهة هذا الوباء ،ولم يطالب أحد
أي
بــأي مكافآت نظير عمله ،لكن ً
تأخير في صرفها يعتبر انتقاصا
من تضحياتهم".
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب مـ ـب ــارك
الحجرف" :كل من عمل بالصفوف
األم ــام ـي ــة ل ــم يـعـمــل م ــن أج ــل هــذه
ال ـم ـك ــاف ــأة ،ول ــم تـخـطــر ب ـبــالــه ،بل
ع ـمــل بـ ــروح وط ـن ـي ــة" ،مـضـيـفــا أن
"الـحـكــومــة تـقــول ال يــوجــد روات ــب
للموظفين ،وال ـي ــوم نـحــن بصدد
إقرار  ٦٠٠مليون دينار ،والمبالغة
في هذا الرقم كبيرة جدا ،ومبالغة
في األعداد ،والحكومة تبالغ ،وهي
ليست قادرة على صرفها ،وأقول ال
تعلقوا الناس ،وعليكم صرفها فور
إقرار القانون".
وقال النائب حمدان العازمي ،إن

"التالعب واض ــح ،واللعب واضــح،
والدليل أن  ١٦جهة فقط هي التي
أرسلت كشوفها".
مــن جهته ،قــال النائب سعود
بوصليب" :يجب ضبط الجلسة،
فعشرات النواب تكلموا ولم أنتبه
إل ــى أي أح ــد فـيـهــم ،وأسـتـغــرب أن
رئيس ال ــوزراء عندما أراد تأجيل
األق ـ ـسـ ــاط أج ـل ـه ــا بـ ـ ـق ـ ــرار" ،فعقب
سعدون حماد على بوصليب قائال:
"تم تأجيل االقساط عبر قانون أقره
المجلس".
وب ـ ـ ـ ــدروه ،شـ ــدد ال ـن ــائ ــب خــالــد
ال ـع ـنــزي ع ـلــى ضـ ـ ــرورة أن تـســرع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــرف مـ ـك ــاف ــأة
الصفوف لألمامية للمستحقين.

كرسي رئيس الوزراء
أما النائب د .عبدالكريم الكندري
ف ـق ــال" :هـ ــذه ال ـم ـكــافــأة س ــوف تقر
ورئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء عـمـلـيــا ال يملك
كرسيا في القاعة تحت ،بل مكانه
فوق على المنصة ،لذا قمت بتحريك
مـقـعــده ب ــداي ــة الـجـلـســة ،وجلسنا
فــي أماكنهم بسبب ق ــرار (المزمع
ت ـق ــدي ـم ـه ــا)" إش ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى تــأج ـيــل
استجوابات رئيس الوزراء المقدمة
والمزمع تقديمها.
وأضـ ــاف ال ـك ـنــدري" :وببساطة
ما راح تروح لبند آخر إال بأن نقف
على هذه النقطة ونلغيها ،ونشكر
لجنة الـمـيــزانـيــات عـلــى جهودها
والـعــامـلـيــن بــالـصـفــوف األمــامـيــة،
والله لو على الحكومة ما عطتوهم
شيئا ،ولكنها كانت صفقة".
وقـ ــال ال ـنــائــب ف ــرز الــدي ـحــانــي:
"ن ـط ـلــب م ــن اخ ــوان ـن ــا ف ــي مجلس
األمــة إقــرار المكافأة بالمداولتين،
والتي تأخرنا فيها ،ونبشر إخواننا
بالصفوف األمامية بصرفها في
القريب العاجل".
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب فــايــز
الجمهور" :أق ـتــرح أن تتم معاملة
أب ـنــاء وأس ــر مــن سـقـطــوا فــي هــذه
الجائحة معاملة أبـنــاء الـشـهــداء،
وهذا أقل واجب يقدم لهم".

جلسة تكريم
ف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،ق ــال الـنــائــب
أحمد الحمد ،إن جلسة اليوم تكريم
للصفوف األولى وال نريد أن نزايد
عـلــى دورهـ ـ ــم ،فــالـشـعــب الكويتي
يؤدي دوره،
وال ينتظر مكافأة ،ورأينا تالحم
الـ ـص ـ ًـف ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـجــائ ـحــة،
مضيفا :نعلم أن الجائحة لن تنتهي
وأنـهــا مستمرة ونــدعــو الحكومة
الستعجال تنفيذها.
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وع ـ ـقـ ــب ان ـ ـت ـ ـهـ ـ
ً
النيابية ،عقب وزير المالية قائال:
"ك ـ ــل م ــاحـ ـظ ــات ال ـ ـن ـ ــواب سـتـتــم
مراعاتها ،وآلـيــة الحكومة للعمل
في الصرف المركزي خير دليل على
توجيهها إلى مستحقيها".

وأضاف الغانم :يعقد مجلس
األمة جلسته الخاصة هذه للتأكيد
عـلــى الـمــوقــف الـكــويـتــي الــراســخ
شعبيا ورسـمـيــا تـجــاه قضيته
ال ـمــركــزيــة ت ـحــت ق ـي ــادة حـضــرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد ال ـجــابــر الـصـبــاح
حفظه الله ورعاه وكافة قطاعات
الشعب والدولة.
وتابع ان "إق ــرار تعديالت في
تشديد العقوبات وسد الثغرات

ع ـلــى ق ــان ــون ح ـظــر ال ـت ـعــامــل أو
التطبيع مع الكيان الصهيوني
والـتــي تمت الموافقة عليها من
حيث الـمـبــدأ فــي جلسة مجلس
األمـ ــة الـمـنـعـقــدة ي ــوم الخميس
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رس ــال ــة ج ــدي ــدة بـثـبــات الـمــوقــف
الـ ـك ــويـ ـت ــي وال ـ ـت ـ ـقـ ــاء ال ـح ـك ــوم ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه وتـ ـحـ ـي ــة
ل ـل ـم ـجــاهــديــن وال ـم ــراب ـط ـي ــن في
األراضي الفلسطينية المحتلة".

وأض ــاف ح ـمــادة" :تعلمون في
الفترة الماضية كانت نسبة العمل
بشكل منخفض وتؤثر على سرعة
اإلنجاز لكن هذا الموضوع كان من
أولويات الحكومة لوضع الضوابط.
وت ـ ــاب ـ ــع :ب ـع ــد إق ـ ـ ـ ــرار ال ـق ــان ــون
س ـن ـش ـكــل فـ ـ ــرق عـ ـم ــل مـ ــع ديـ ـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ب ـه ــدف اإلس ـ ـ ـ ــراع في
صرف المكافأة والحكومة حريصة
على وضع كل التعليمات الخاصة
بضبط ً عمليات الصرف
وردا عـ ـل ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ــدن ــان
ع ـبــدال ـص ـمــد أفـ ـ ــاد ب ـ ــأن ال ـم ـكــافــأة
خاصة للفترة من  ٢٤فبراير حتى
 ٣١مايو .٢٠٢٠
وتساءل النائب د .حمد المطر
كيف ستقدمون التموين للصفوف
األمــامـيــة؟ مضيفا أن فكرة صرف
التموين في الصفوف األمامية "ما
فيها نضج وال دبره".
وواف ــق مجلس األم ــة مــن حيث
المبدأ على قــانــون صــرف اعتماد
إض ــاف ــي بقيمة  ٦٠٠مليون

أنا مع صرف
المكافأة
وأتمنى
أن تنتهي
الجلسة بإقرار
القانون وأن
يرفع الله عنا
الوباء والبالء

الطريجي

حدث في الجلسة
كرسي سمو الرئيس
قبل بدء الجلسة قام النائب
د .عبدالكريم الكندري بتحريك
كــرســي سـمــو رئ ـيــس مجلس
ال ــوزراء مــن مكانه ونقله إلى
منصة االس ـت ـجــواب ،ليتولى
عــامــل الـمـجـلــس إع ــادت ــه إلــى
مـ ـك ــان ــه ق ـب ـي ــل دخـ ـ ـ ــول س ـمــو
الــرئ ـيــس إل ــى ال ـقــاعــة ،ليعلق
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري خ ـ ـ ــال م ــداخ ـل ـت ــه
ً
ف ــي ال ـم ـج ـلــس ق ــائ ــا" :مـقـعــد
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى منصة
االستجواب".

الكندري دفع بكرسي رئيس الوزراء إلى منصة االستجواب

الوحدة الوطنية
بدوره ،قال النائب خليل الصالح،
إن "ه ــذه الجائحة بينت الــوحــدة
الوطنية للشعب الكويتي ،ويجب
ع ـل ـي ـنــا ال ـ ـيـ ــوم أن تـ ـك ــون وقـفـتـنــا
واضحة وسريعة باستعجال إقرار
هذه المكافأة".
وأكد النائب ثامر السويط أن "ما
حــدث في األيــام السابقة هو فزعة
وطنية ليست بغريبة عليهم ،وأمر
معيب تعطيل ،وعيب على الحكومة
أن تستخدمها كورقة التهام النواب
بـتـعـطـيـلـهــا ،وع ـي ــب ت ـتــأخــر سنة
ونـصــف الـسـنــة ،وهــي فــي ضغطة
(زر) توزع الماليين بالخارج ،وآخر
ج ـهــة ت ـت ـحــدث ع ــن ال ــدس ـت ــور هي
حكومة الكويت".
أما النائب محمد الراجحي فقال:
"ي ـجــب ع ــدم تـجــاهــل المتطوعين
والمتطوعات الذين يقارب عددهم
 50ألفا ،ويجب معاملتهم معاملة
الموظف الحكومي ،ونتمنى عدم
تجاهلهم ألنهم يستاهلون".

ديوان الخدمة

الخالد يستعد للجلوس على مقعده

أستطيع أن أقدم للحكومة شيكا
على بياض ،وأشيد بما وضعته
لجنة الميزانيات من قيود ،ونحذر
من أي من صــرف أي دينار لغير
المستحقين".
وذكر النائب د .صالح المطيري،
أن "استحقاق المكافأة لم يقابله أي
احترافية عمل من الحكومة ،وسنقر
القانون ،وإذا كانت الحكومة جادة
فــي صــرفـهــا يـجــب أن يعلن وزيــر
المالية تاريخ ذلك اآلن ،وكل مسؤول
يصرف له مكافأة يجب أال تصرف
إال بعد أن يقدم ما قام به".
وت ـ ـ ـح ـ ـ ــدث الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـ ــدن ـ ــان
عبدالصمد م ـشــددا عـلــى أن "هــذا
القانون ال داعي له ،فهناك وفر في
الـمـيــزانـيــة تستطيع ال ـصــرف من
خــالــه ،وب ــاألس ــاس وزي ــر المالية
ق ــال ،ال نستطيع صــرف ســوى ٥٠
مليونا شهريا".
أم ــا ال ـنــائــب مـ ــرزوق الخليفة،
فـ ـق ــال :أزم ـ ــة عــال ـم ـيــة أل ـم ــت بـكــل
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ول ـ ــأس ـ ــف لـ ـي ــس ل ــدى

الحكومة مركز إلدارة الخدمات.
وأوضح النائب د .هشام الصالح
أن "القانون هو كلمة شكر وعرفان
ل ـل ـعــام ـل ـيــن ب ــال ـص ـف ــوف األولـ ـ ـ ــى،
وتضحياتهم ليست بغريبة عليهم".

الشاهين يوزع «كماماته»

ف ــي وق ـ ــت ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب مهند
ال ـس ــاي ــر" :ال ـم ــؤس ــف ت ـحــويــل هــذا
ال ـم ـلــف إلظ ـه ــار أن أب ـن ــاء الشعب
يعملون في األزمــات لهدف مادي،
وديوان الخدمة المدنية يقول  ٩٦في
المئة من الجهات لم تقدم كشوفها،
وبالنهاية يلقون اللوم على النواب"،
مستدركا" :فحكومة مثل هذه غير
قادرة على إبرة لقاح كيف أستأمنها
على  ٦٠٠مليون دينار؟".
وأكــد النائب عبدالله المضف
أن "جـمـيــع أب ـنــاء الـشـعــب تــداعــوا
للدفاع عن بلدهم دون ان يعرفوا
أن شيئا سيصرف ،فأحيي هذه
الروح الوطنية ،وأتشرف بأن أكون
أحد من طالب بعقد جلسة خاصة
بهذا الشأن ،وفي الوقت نفسه ال

عامل الخدمات يعيد كرسي الخالد إلى مكانه

مقاعد الوزراء
ً
خالفا للجلستين العاديتين السابقتين ،غابت لعبة الكراسي
عن جلسة أمس ،إذ حضرت الحكومة وجلس الوزراء على مقاعدهم
بــال ـصــف األمـ ــامـ ــي ،ك ـمــا الـ ـت ــزم الـ ـن ــواب بــال ـم ـقــاعــد ال ـخ ـل ـف ـيــة بمن
فيهم الـنــواب ال ـ  ١١الــذيــن تسببوا بمقاطعة الحكومة للجلستين
الماضيتين.

دقيقة للسويط
تصادف جلوس أمين سر مجلس األمة النائب فرز الديحاني على
كرسي الرئاسة مع كلمة النائب ثامر السويط ،وبعد انتهاء وقت حديثه،
وهو يستطرد في كالمه ،أمر الديحاني باعطائه دقيقة ،قبل أن يطلب
ً
السويط ،قائال للنواب المعترضين على ذلك" :ما كمل كلمته".

المعارضة أصبحت مواالة
بعد انتهاء التصويت على قانون الصفوف األمامية ،قال النائب
عــدنــان عبدالصمد :الـمـعــارضــة كلها راح ــت مــع الـحـكــومــة! ،إشــارة
إلى التصويت بالموافقة على المشروع الحكومي للمكافأة ،فرد
النائب د .عبدالكريم الكندري :علشانك ياسيد ،ثم رد النائب مساعد
العارضي :طالما فيه مصلحة للناس فنحن معها.

جدل بين الغانم والعارضي
حدث جدل بين الرئيس الغانم ومقرر اللجنة الخارجية البرلمانية
النائب مساعد العارضي إثر إصرار األخير على تالوة تقرير اللجنة،
ً
ً
ً
حيث قاطعه الغانم بعد أن منحه وقتا طويال ،قائال :يرجى االنتهاء
ً
ألن هناك مناقشة ،ورد العارضي قائال :عطني فرصتي كمقرر للجنة
ً
فوقتي مفتوح ،مستدركا بالقول" :حتى االستجوابات لم تمكنونا
منها" .ثم رد الغانم :هذه إج ــراء ات ،فالمجلس صوت على تثبيت
التقرير بالمضبطة دون تالوته وأنت قاعد تقرأه ،ليرد العارضي:
متى تم التصويت؟ وقال الغانم :تم بداية المناقشة وقد تكون غير
منتبه أو غير موجود ،وسأعطيك الكلمة ويرجى االختصار.

كمامات الشاهين
خالل مناقشة بند قضية فلسطين المحتلة ،وزع النائب أسامة
الشاهين كـمــامــات على األع ـضــاء برسمة "الــوشــاح الفلسطيني"،
تحاكي صناعة فلسطينية ،إشارة إلى نصرة القضية الفلسطينية.

تصفيق
خالل تأدية النائب د .عبيد الوسمي اليمين الدستورية ،قام عدد
من النواب بالتصفيق له.

برلمانيات ٦
الموافقة على «تغليظ عقوبات التطبيع مع الكيان الصهيوني» من
حيث المبدأ وإعادته إلى «الخارجية» البرلمانية لدراسة التعديالت
ةديرجلا

•
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منصة الرئاسة
دي ـ ـنـ ــار ل ـم ـك ــاف ــأة ال ـص ـفــوف
األمامية كما أقرته لجنة الميزانيات،
وواف ــق على الـمـشــروع بالمداولة
األولــى بموافقة  ٦١ورفــض عدنان
عبدالصمد وأحاله للحكومة.
ك ـمــا واف ـ ــق مـجـلــس األم ـ ــة على
يعد
مجموعة من التوصيات ًبأن ً
ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ت ـقــريــرا دوري ــا
للمجلس ،وتقدم
كــل ثــاثــة أشـهـ ًـر
ً
الحكومة تقريرا ختاميا بعد إتمام
صــرفـهــا ،ويـقــوم جـهــاز المراقبين
ال ـمــال ـي ـيــن ب ـت ـقــديــم ت ـقــريــر دوري
ك ــل ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،وب ـم ــا ال يــؤثــر
عـلــى صــرفـهــا ،وضــم المتطوعين
بالجمعيات التعاونية واألطـبــاء
والهيئة التمريضية من فئة البدون
للمكافأة.

قضية فلسطين
وانتقل المجلس لبند مناقشة
قـضـيــة فـلـسـطـيــن الـمـحـتـلــة ،وتــا
وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
مـجـلــس ال ـ ـ ـ ًـوزراء الـشـيــخ د .أحمد
الناصر بيانا في بدايتها استعرض
خ ــال ــه م ــوق ــف الـ ـك ــوي ــت ال ــراس ــخ
والثابت من القضية الفلسطينية.
ثم بدأ الحديث النيابي حيث قال
النائب د .حمد المطر ،إن الكويت
كقيادة سياسية منذ االستقالل إلى
اآلن مع قضية األمــة ،وهــذا الشيء
نفتخر به وما يثلج الصدر أن من
حضر الى ساحة اإلرادة هم الشباب
الذين خرجوا لمناصرة اخوانهم
بفلسطين ،والثوابت الدينية مهم
ً
ج ـ ــدا أن نـبـيـنـهــا وأت ـم ـنــى تـمــريــر
هــذا القانون فــي الـمــداولــة األول ــى،
وإذا كـ ــان لـ ــدى ال ـح ـكــومــة بعض
المالحظات يتم بحثها لكن ما هي
حسنة عدم إقراره خالل الجلسة.
وق ــام م ـقــرر الـلـجـنــة الـخــارجـيــة
النائب مساعد العارضي بتالوة
ت ـق ــري ــر ل ـج ـنــة ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـشــأن
قــانــون حظر التطبيع مــع الكيان
الصهيوني.
وق ــال الـنــائــب حـمــود الـعــازمــي:
نؤكد على أن دورن ــا كبرلمانيين
وسياسيين ال يقف فقط عند الكالم
ب ــل يـجــب أن نـعـمــل عـلــى تخفيف
معاناتهم وان ـجــاز قــانــون يحظر
التطبيع مع هذا الكيان الغاصب.
مــن جهته ق ــال الـنــائــب شعيب
الـمــويــزري القضية ليست قضية
خـ ــاف ب ـيــن أدي ـ ــان وانـ ـم ــا قضية
صـهــايـنــة اح ـت ـلــوا أرض ـ ــا مـقــدســة
وقاموا بنهبها.
بينما قال النائب فارس العتيبي،
"إننا نتكلم بأن موقفنا ثابتا باقامة
الــدولــة الفلسطينية وعاصمتها
القدس ونقول ألهلنا في فلسطين
ن ـح ــن م ـع ـكــم ول ـ ــن ن ـخ ــذل ـك ــم ول ـ ًـن
نـ ـت ــراج ــع عـ ــن م ــوق ـف ـن ــا ه ـ ــذا أب ـ ــدا
والنصر لكم".

كمامات الشاهين
إل ـ ــى ذل ـ ــك ق ـ ــام ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة
الشاهين بتوزيع الكمامات على
ـواب تحمل شـعــارات فلسطين،
الـنـ ً
قائال :هذه الكمامات التي حاكتها
الفلسطينيات وان كــانــت اش ــارة
بسيطة من نصرة المظلوم وأحيي
موقف الكويت ،وفي المقدمة سمو
األمـيــر وسـمــو ولــي عـهــده األمـيــن،
وكل من ساهم في نصرة إخواننا
بقطاع غزة.
وقال النائب د .عبدالله الطريجي
نفتخر في الكويت انطالق نشاط
منظمة التحرير من الكويت.
إل ــى ذل ــك ق ــال الـنــائــب الصيفي
الصيفي أن موقف الكويت امتداد

ً
ً
لـمــوقـفـهــا ال ـســابــق ودائـ ـم ــا وأبـ ــدا
تصطف مع الحق ونشكر الحكومة
ع ـل ــى وق ـف ـت ـهــا ال ـص ـل ـبــة فـ ــي دع ــم
القضية الفلسطينية.
فــي وق ــت ق ــال الـنــائــب د .أحمد
مطيع ،إن القدس في قلب كل مسلم
وشريف ونهنئ اخواننا باالنتصار
على آلة الحرب االسرائيلية والشعب
الفلسطيني ثبت ووق ــف ضــد من
أرادوا تخريب المسجد االقصى.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ا ًل ـ ـن ـ ــائ ـ ــب س ـ ـعـ ــدون
ح ـم ــاد م ـ ـشـ ــددا ع ـلــى أن ال ـتــاريــخ
حــافــل بـمــواقــف الـكــويــت المشرفة
مــن القضية الفلسطينية ،موجه
حديثه الى الرئيس الغانم :أشكرك
على كلمتك التي كانت معبرة أمام
االتحاد البرلماني العربي.
ثـ ــم تـ ـح ـ ًـدث الـ ـن ــائ ــب د .حـســن
جوهر قائال :مواقفنا من القضية
الفلسطينية ثابتة والفلسطينيون
ردوا ع ـل ــى الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي
عـلــى أرض الـصـمــود ون ـقــول نعم
للحرية ،ونتمنى الموقف الحكومي
ً
تحديدا أن يستمر ونعلم بحجم
الـ ـضـ ـغ ــوط ــات ال ـم ـس ـت ـم ــرة وهـ ــذا
القانون هو ضمانة لكم.
وق ــال الـنــائــب م ـبــارك ال ـعــرو أن
اليوم تتوحد الصفوف كلها تجاه
نصرة األقـصــى ،فــي وقــت قــال فيه
النائب مبارك الحجرف :تحية من
الكويت إلى زهــرة المدائن وتحية
إلخواننا أهل الصمود.
مــن جهته ،قــال الـنــائــب حمدان
ال ـع ــازم ــي نـحـيــي أب ـن ــاء ال ـح ـجــارة
وأه ـ ــل ال ـش ـه ــداء وي ـح ـتــاجــون من
جميع الدول الدعم الكامل فتهدمت
بيوتهم ويفترض بقاء كلمة "الكيان
الصهيوني" وهذه إساءة لنا أمام
الدول اإلسالمية والعربية والشعب
الفلسطيني يشيد بمواقف الكويت
ويفترض "أال نشيل كلمة الكيان
الصهيوني من القانون".
أما النائب د .عبدالكريم الكندري
قال نحن ندافع عن شعب اغتصبت
أرضـ ـ ـ ــه وك ـ ـنـ ــا فـ ــي ذات ال ـم ــوق ــف
وسنستمر في دعــم القضية ألننا
جددنا في دمائنا معنى التضحية،
مستدرك بالقول :إذا كان هناك من
َ
باع فنحن من يشتري.
ف ــي وقـ ــت قـ ــال ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة
المناور أنا كويتي وأفتخر وهذه
جلسة بتاريخ  ٣١ديسمبر ١٩٦٨
ل ـن ـص ــرة ال ـق ـض ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
الكويت
ومنظمة التحرير نشأت من
ً
وج ــزاه الله وزيــر الخارجية خيرا
على كلمته "التي يجب أن تعمم".

قضية القدس
بدوره ،قال النائب أحمد الحمد:
ن ـحــن تــربـيـنــا هـ ــذه الـقـضـيــة منذ
ال ـص ـغ ــر ،ون ـش ـعــر ب ـمــا ي ـعــانــونــه،
وقـضـيــة ال ـقــدس ال يمكن الـتـنــازل
عنها.
من جانبه ،أكد النائب عبدالعزيز
الصقعبي أننا أمام قضية سياسية
غير عادية ال تقبل النقاش والرأي
والـ ـ ــرأي اآلخ ـ ــر ،نـحــن أمـ ــام قضية
إسالمية وقضية مبدأ قضية حق
وب ــاط ــل ،وم ــوق ــف ال ـكــويــت ق ـيــادة
وحكومة وشعبا مشرف ،وأقــل ما
يـمـكــن تـقــديـمــه ال ـي ــوم ه ــو تجريم
التطبيع مع هذا الكيان الغاصب.
وقــال النائب خليل الصالح إن
الفلسطينية لقنت اليهود
المقاومة ً
درسا قاسيا.
بينما قال النائب ثامر السويط:
م ــن كــويــت ال ـث ـبــات كــويــت المجد
كويت النصرة نقول باسم المقاومة
س ـت ـب ـقــى فـلـسـطـيــن م ـس ـت ـقــرة في

وجداننا ،وستبقى القدس عاصمة
أبدية لفلسطين.
وتـ ـ ـح ـ ــدث ال ـ ـنـ ـ ًـائـ ــب ،د .ص ــال ــح
الـمـطـيــري ،م ـشــددا على أن بعض
الـ ـ ـن ـ ــاس ت ـ ـ ــرى الـ ـ ـق ـ ــدس ك ـم ــدي ـن ــة،
وهي بالنسبة لنا أولــى القبلتين،
مضيفا أن القدس عقيدة الكويت،
وه ـن ــاك تـضــامــن كــويـتــي حكومة
وش ـع ـب ــا ،وال بـ ـ ّـد أن ي ـك ــون هـنــاك
مـ ــوقـ ــف واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــع ال ـم ــراب ـط ـي ــن
والفلسطينيين ،وعلى وزير اإلعالم
جلسة
توجيه المسؤولين بعرض ّ
القدس على وسائل اإلعالم ،وبثها
أم ــام اإلع ــام فــي المنطقة لتبيان
الحقيقة وموقف الكويت.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب مـهـلـهــل
ال ـ ـم ـ ـض ـ ــف :أدعـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ف ــي
المجلس إلى إقرار قانون مقاطعة
الكيان الصهيوني ،وأشكر الكويت
قيادة وشعبا على الموقف ،وال عزاء
للجبناء المهرولين للتطبيع.
وأكد النائب عدنان عبدالصمد
أن وق ـف ــة ال ـك ــوي ــت ال ــرائ ـع ــة تـقــول
إن صفقة ال ـقــرن ال ــى جـهـنــم ،وأي
انتهاكات قادمة ستقود الى حرب
فــي الـمـنـطـقــة ،وأتـمـنــى أن تترجم
الوقفة التضامنية الى دعــم مادي
لدعم الشعب الفلسطيني للوقوف
معه.

تحية إجالل
مــن جهته ،قــال الـنــائــب مــرزوق
ال ـخ ـل ـي ـفــة :ت ـح ـيــة إج ـ ــال وإكـ ـب ــار
لـ ـلـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ونـ ـح ــن
عـلــى قـنــاعــة ب ــأن الـنـصــر سيكون
لـلـمـسـلـمـيــن ف ــي الـ ـق ــدس بـنـهــايــة
المطاف وأم ــراء الكويت منذ عهد
المغفور له عبدالله السالم باعتبار
الكويت في حالة حــرب مع الكيان
الصهيوني ،وصباح السالم عندما
قال الكويت آخر من ّ
يطبع ،والموقف
الكبير للراحل الشيخ صباح األحمد
ف ــي دع ــم الـقـضـيــة الفلسطينية،
وسمو الشيخ نــواف األحمد أمير
البالد الذي يدعم القضية بكل قوة
وحــزم مــن أجــل أن تبقى فلسطين
شامخة.
من جهته ،أكد النائب د .هشام
ال ـصــالــح ض ـ ــرورة دع ــم الـمـقــاومــة
ف ـ ــي ف ـل ـس ـط ـي ــن ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وإب ـ ـ ــرز
الغنائم الـتــي تحققت فــي معركة
ص ــاح ال ـقــدس هــو تـضــامــن األمــة
ضد الكيان الصهيوني ،ونرفض
التطبيع مع هذا الكيان.
وقــال النائب د .محمد الحويلة
إن الفلسطينيين األبـطــال ضربوا
أروع األمثلة فــي مقاومة العربدة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة وإرهـ ــاب ـ ـهـ ــم ال ــذي ــن
يـ ـه ــدف ــون م ـن ــه أن تـ ـك ــون ال ـق ــدس
عاصمة الكيان الصهيوني ،وهذا
لن يتحقق ،ونحن في الكويت نعتز
بموقف القيادة الحكيمة وموقف
السلطتين والشعب الكويتي ونشيد
بالمقترح األخـيــر للكويت لكشف
جرائم الصهاينة ضد إخوتنا في
فلسطين.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خــالــد
العتيبي :نشيد بالموقف الكويتي
الـ ــداعـ ــم لـفـلـسـطـيــن وال ـم ـنــاه ــض
للصهاينة ،ومــن الـعــار أن نشاهد
علم الكيان الصهيوني يرفرف في
عدد من الدول العربية واإلسالمية،
وسندعم تجريم التطبيع مع الكيان
الصهيوني.
ول ـ ـفـ ــت ال ــرئـ ـي ــس الـ ـغ ــان ــم إل ــى
وجــود بيان سيصدر من الرئاسة
حول موقف المجلس من القضية
الفلسطينية وبناء على المادة 105
أح ـتــاج أسـمــع رأي الـحـكــومــة قبل

ُّ
الخنفور لتحمل الدولة تكلفة حفر
«القسائم الصخرية» بالمطالع
قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا برغبة
نــص عـلــى ان " تـتـحـمــل ا ل ــدو ل ــة تـكـلـفــة حفر
ال ـق ـســائــم ف ــي األراضـ ـ ــي ال ـص ـخــريــة بـمــوقــع
مدينة المطالع ،وذلك من خالل عدم خصم
القيمة الرمزية للقسيمة أو ما يعادل قيمة
الحفر".
وقـ ــال ف ــي اق ـت ــراح ــه :ي ــواج ــه ال ـمــواط ـنــون
أص ـ ـحـ ــاب ال ـق ـس ــائ ــم فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـم ـط ــاع
مـشــاكــل عــديــدة لـبـنــاء مـنــازلـهــم يــأتــي على
أراض صخرية،
رأسها وقوع قسائمهم على
ٍ

رئيس الوزراء والرومي والحريص في جانب من الجلسة

الناصر :أهل الكويت جبلوا على
أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،أن موقف دولــة الكويت تجاه
ً
دعــم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتا إلــى أن
ينال الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة في إقامة
دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام .1967
جاء ذلك في كلمة الوزير الناصر ،في الجلسة الخاصة
لـمـجـلــس األمـ ــة أمـ ــس ،لـمـنــاقـشــة األعـ ـض ــاء االعـ ـت ــداءات
اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة.
وأكــد أن هــذا ما جبل عليه أهــل الكويت في "الفزعة"
للمسجد األقصى سواء كانت عبر الجهود الدبلوماسية
أو الشعبية هي ما يميز أبناء هذا البلد المعطاء.
وجــدد التأكيد على مــوقــف دولــة الكويت التاريخي
والـمـبــدئــي وال ـثــابــت ت ـجــاه دع ــم الـقـضـيــة الفلسطينية
العادلة "الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز السياسة
الخارجية الكويتية".
ول ـفــت إل ــى مــا ت ـقــوم بــه ق ــوات االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
"ب ـقــوت ـهــا ال ـم ــارق ــة وسـلـطـتـهــا الـمـسـتـهـتــرة وعـقـلـيـتـهــا
العدوانية من عمليات وحشية ضد أشقائنا الفلسطينيين
ف ــي ال ـق ــدس وق ـط ــاع غ ــزة قـتـلــت الـبـشــر ودمـ ــرت الحجر
وحــرقــت الـنـبــات واألش ـج ــار غـيــر آبـهــة ب ـصــراخ األطـفــال
وأنين النساء الثكلى العاجزات متنمرة على صدور أبناء
الشعب الفلسطيني العارية وإرادتهم في حفظ حقوقهم
المشروعة".
وبين أنــه يضاف إلــى ذلــك جرائم التهجير القسرية،
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ق ـ ــوات االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي لــأســر
الفلسطينية في حي الشيخ جراح وغيرها من المناطق
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العرو

في فلسطين المحتلة بهدف إجراء تغيير ديمغرافي لهذه
المدينة وتهويدها.
وذكر أن الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات االحتالل
االسرائيلي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
ً
ً
ً
ً
إذ استدعت تحركا إقليميا ودوليا مكثفا.
وأشار إلى مباشرة دولة الكويت اتصاالتها ولقاءاتها
على المستوى الثنائي مــع ال ــدول الشقيقة والصديقة
ل ــوق ــف ت ـل ــك االعـ ـ ـت ـ ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وم ـســاه ـم ـت ـهــا
ومشاركتها في كل المحافل اإلقليمية والدولية السيما
اجـتـمــاع مـجـلــس جــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة ال ـط ــارئ على
مستوى وزراء الخارجية واالجتماع االستثنائي لوزراء
خارجية منظمة التعاون اإلسالمي.
وأضاف أن دولة الكويت شاركت في الجلسة الطارئة
لمجلس األمن والجلسة الخاصة للجمعية العامة لألمم
الـمـتـحــدة م ــن أج ــل م ـمــارســة الـضـغــط ودع ــم الـمـســاعــي
اإلقليمية والدولية لوقف الـعــدوان اإلسرائيلي ووضع
حد لهذه االعتداءات االسرائيلية وانتهاكاتها الجسيمة
للقانون اإلنساني الدولي وضمان عدم تكرارها بتوفير
حماية دولية للشعب الفلسطيني والعمل على استئناف
ً
العملية السياسية وفقا للمرجعيات الدولية وقــرارات
مجلس األمن ذات الصلة ومبادرة السالم العربية.
ً
وتابع أن ذلك يتضمن أيضا إطالق تحرك دبلوماسي
مكثف من خالل االتصاالت واللقاء ات الثنائية لحماية
القدس ومقدساته ووقف العدوان اإلسرائيلي على المدن
الفلسطينية كذلك تكليف المجموعة العربية في األمم
المتحدة في نيويورك مباشرة المشاورات واالجــراءات

إحالة القانون للجنة الخارجية.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس
األمة مبارك الحريص :أطلب إعادة
قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
للجنة لالطالع عليه.
وطلب أحد مقدمي االقتراحات،
ال ـن ــائ ــب فـ ــرز ال ــدي ـح ــان ــي ،ب ــإع ــادة
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون إلـ ـ ـ ــى لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون
الخارجية.
وطلب النائب عدنان عبدالصمد
بــالـتـصــويــت عـلــى ق ــان ــون تجريم
وحـ ـ ـظ ـ ــر الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع مـ ـ ــع الـ ـكـ ـي ــان
الصهيوني مداولة أولى.
وقال الديحاني :ليتم التصويت
ع ـلــى رف ــض الـتـطـبـيــع م ــع الـكـيــان
الصهيوني فــي الـمــداولــة األول ــى،
وال ـغــانــم ي ــرد :سـيـكــون فــي تباين
بموقف الحكومة.
ّ
ورد وزي ــر الـخــارجـيــة الناصر
ق ــائ ــا :ال ـك ـ ّـوي ــت ج ـ ّـس ــدت ملحمة
وط ـن ـيــة ت ـمــثــل ص ـح ــوة الـضـمـيــر
الـعــالـمــي ت ـجــاه ال ـق ــدس وأراضـ ــي
فلسطين ،ونـحــن س ـعــداء إلظـهـ ّـار
الـصــورة التضامنية ،ولــم نتسلم
مـشــروع ال ـقــانــون إال أم ــس ،ونحن
كحكومة لدينا نظرة شمولية أكبر،
وال ّبد أن يكون الصوت الحكومي
م ـ ــوج ـ ــودا فـ ــي قـ ــانـ ــون م ـنــاه ـضــة
إسرائيل.
وقـ ــال ثــامــر ال ـســويــط مخاطبا
وزيــر الخارجية :موقف الحكومة
م ـعــروف دائ ـم ــا ،وإذا كــانــت هناك
مـ ــداولـ ــة ث ــان ـي ــة ف ـه ــي ب ـع ــد س ـنــة،
وت ـعــودنــا عـلــى مــوقــف الـحـكــومــة،
وال ـغ ــان ــم ي ـق ــول ال ـح ـكــومــة قـ ّـدمــت
تعديال على القانون.
من جهته ،قال النائب د .حسن
جوهر إنه موقف تاريخي للكويت،
لكن بعد الموقف الحكومي فهذا
التضامن يتبدد ،وعلى األقل اليوم
ن ـخ ــرج إلنـ ـج ــازه م ــن خـ ــال إقـ ــرار
المداولة األولى ،لنثبت للعالم اننا
في قارب واحد ،والغانم يرد :أتفق
م ـعــك م ــن ح ـيــث ال ـم ـب ــدأ ،سـيـكــون
إجماعا ،والمداولة األولى سيكون
موقف الحكومة مختلفا.

وإسالمي وقانوني ليثبت قانون
مناهضة الكيان الصهيوني أمام
العالم ،وال بـ ّـد من التصويت على
إقرار القانون.
وأكــد النائب هشام الصالح أن
هناك مواد في قانون التجريم مع
الكيان الصهيوني ،وال ّبد أن يصدر
الـقــانــون بإجماع الكويت حكومة
وشعبا.
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـكــريــم
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري :ل ـ ـت ـ ـقـ ــول الـ ـحـ ـك ــوم ــة
مالحظاتها حول قانون التجريم مع
الكيان الصهيوني.
ووافـ ـ ــق الـمـجـلــس ع ـلــى قــانــون
م ـنــاه ـضــة ال ـت ـط ـب ـيــع مـ ــع ال ـك ـيــان
الصهيوني من حيث المبدأ.
وأشــار هشام الصالح إلــى أننا
كلنا مـتـفـقــون عـلــى ال ــوق ــوف ضد
ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي ،وال ضـيــر
ف ــي إع ـ ــادة دراس ـ ــة لـجـنــة ال ـشــؤون
ال ـخــارج ـيــة لـلـتــأكــد م ــن الـصـيــاغــة
الـمـنـضـبـطــة ل ـقــانــونــي مـنــاهـضــة
الصهاينة.
بينما قال النائب خالد عايد إن
اللجنة التشريعية ستنتهي من
تقرير القانون الثاني حول مناهضة
الكيان الصهيوني خــال أسبوع
وإرساله للخارجية البرلمانية.
وتال الرئيس الغانم بيان مجلس
األم ــة ال ــذي قــال فـيــه :نــؤكــد اإلدان ــة
الشديدة لالعتداءات ضد إخوتنا
في فلسطين وإقرار تعديالت لسد
الثغرات في قانون مناهضة الكيان
الصهيوني ،وهــي رســالــة جديدة
لثبات الـمــوقــف الكويتي وجلسة
اليوم هي تأكيد للمواقف الكويتي
قيادة وحكومة مجلسا وشعبا.
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس لـمـنــاقـشــة
االختبارات الورقية للصف الثاني
عـشــر ،ورف ــع الـغــانــم الجلسة ربــع
ساعة ألداء صالة الظهر.
واستأنف الغانم الجلسة عقب

مع رئيس مجلس األمن ورئيس الجمعية العامة.
وأضاف أن دولة الكويت واصلت اتصاالتها وحرصت
على المشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس األمن بتاريخ
 16مايو الجاري لتؤكد من جديد عبر ذلك المحفل الدولي
والـجـهــاز الـمـســؤول عــن حـفــظ الـسـلــم واألم ــن الدوليين
أهمية تحمل المجلس لمسؤولياته ووقــف االعتداء ات
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضــاف أن دولــة الكويت أكــدت في الجلسة الطارئة
أه ـم ـيــة تـفـعـيــل مـجـلــس األمـ ــن ألدواتـ ـ ــه م ــن أج ــل تنفيذ
إسرائيل لكل قرارات المجلس ذات الصلة السيما القرارات
أرقام  242و 338و 476و 478و 2334وغيرها من القرارات
األممية والدولية ذات الصلة والتي تؤكد في مجملها على
عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء
تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها.
ً
وبين وزير الخارجية أنه استشعارا ألهمية القضية
الفلسطينية و ن ـصــرة ود ع ــم حــق ا لـشـعــب الفلسطيني
شاركت الكويت في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى
للجمعية العامة لألمم المتحدة التي عقدت يوم الخميس
الماضي ألول مــرة حضوريا منذ بــدء جائحة كورونا
"بعد أن عجز مجلس األمن  -الجهاز المسؤول في األمم
المتحدة عن صون السلم واألمن الدوليين  -في محاوالته
األربع  -من إدراج موضوع االنتهاكات اإلسرائيلية ضد
الشعب الفلسطيني على جدول أعماله".
وذ ك ــر أ نــه بفضل مــن ا لـمــو لــى عــز و جــل تكللت
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة بـ ــوقـ ــف تـ ـل ــك االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ات
اإلسرائيلية بالنجاح وتم التوصل يوم الخميس

الصالة بالموافقة على توصياتها
الخاصة بمناقشة تضامن الكويت
مع القضية الفلسطينية ،ومناهضة
الكيان الصهيوني.

االختبارات الورقية
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ب ـم ـن ــاق ـش ــة
االختبارات الورقية للصف الثاني
عـشــر ،وتـقــريــر اللجنة التعليمية
بهذه القضية.
وق ـ ــدم وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة د .علي
المضف عرضا قال فيه "نعمل على
تطوير البلد ،وتوفير فرص التقدم
واالستقرار ،ورفع عجلة التقدم في
الـبــاد ،ونحن أمــام مرحلة صعبة
ومسؤوليات جسام بسبب جائحة
"ك ــورون ــا" ،الـتــي تسببت فــي اكبر
انـقـطــاع تعليمي فــي الـعــالــم1.6( ،
مليار طالب) في أكثر من  126دولة".
وأض ــاف أن "الـكــويــت أمــانــة في
أعناقنا ،ولــن تكون قوية إال بقوة
وصالبة أبنائها ،وتولي "التربية"
اه ـت ـمــامــا ك ـب ـيــرا بـجـمـيــع مــراحــل
الـتـعـلـيــم ،وتـنـظــر ال ـيــه كمنظومة
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة وقـ ـ ــاب ـ ـ ـلـ ـ ــة ل ـ ــاخـ ـ ـت ـ ــاف،
متسلحة باألمور العلمية ،وتطوير
التعليم ،وتــوفـيــر م ــدارس حديثة
وتطوير الخريجين".
وتابع" :هناك أسباب كثيرة تدعو
"التربية" لالختبارات الورقية ،أهمها
أنها مرحلة مفصلية بين المراحل
التعليمية ،والقضاء على التفوق
الوهمي ،ومراعاة الفروق العلمية
بين المتعلمين ،فضال عن األمور
التقديرية المتعلقة بتقييم الطالب،
واالخ ـت ـب ــار الـنـهــائــي سـيـكــون في
مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط،
ومنهج التعليم عــن بعد وأسئلة
االختبارات قلصت للنصف".
ّ
وبين المضف أنه "تمت مراعاة
اإلج ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة الـخــاصــة
بحماية الطلبة ،والمحافظة على

التباعد االجتماعي ،و 6طلبة في كل
فصل وقاعة من خالل  321مدرسة،
ونزوال عند رغبة العديد من أولياء
األمور الذين طالبوا الوزارة بتأجيل
االختبارات الورقية ،وبعد مشاورات
مجلس ال ــوزراء ورئيس الحكومة
تمت الموافقة على تأجيلها حسب
مقتضيات التعليم ،ونحن ال نقسوا
على أبـنــائـنــا ،وسالمتهم أولــويــة
بالنسبة لنا".
وأش ــار إلــى أن  8100طــالــب في
األهلية سيؤدون
المدارس الخاصة ً
اخ ـت ـبــارات ـهــم ورق ـ ـيـ ــا ،والـ ـم ــدارس
األجـنـبـيــة األم ـيــرك ـيــة والـفــرنـسـيــة
واآلسيوية :الهندية والباكستانية
واإلنكليزية أدى طلبتها "ورقيا"،
وهناك مــدارس بريطانية ملتزمة
ب ـم ــدارس بــريـطــانـيــا ( 800طــالــب)
أدوا االخـتـبــارات اونــايــن لطبيعة
مناهجهم.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــف أن
المدارس األجنبية طلبت رسميا
ح ـ ـضـ ــور الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة فــي
مـ ــدارس ـ ـهـ ــا فـ ــي وقـ ـ ــت ال ـج ــائ ـح ــة،
و"فضلنا مصلحة الطلبة الصحية،
ووف ــرن ــا الـتـطـعـيــم ل ـهــم وللهيئة
الـتـعـلـيـمـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة
الصحة ،وســامــة الطلبة فــوق أي
اعتبار.
ثــم بــدأ الحديث النيابي ،وكــان
أول الـمـتـحــدثـيــن ال ـنــائــب شعيب
المويزري ،الذي تساءل عن كيفية
االختبارات في المدارس األجنبية
"أونالين" والحكومة "ورقية" ،والبد
ان تكون هناك عدالة بين الطلبة،
و"م ــن يميز بـيــن أبـنــائـنــا شخص
تنقصه العدالة والحكمة والرشد،
ونحن لسنا ضد التعليم ،لكن إذا
كــانــت ه ـنــاك قـ ـ ــرارات خــاطـئــة فلن
نقبلها ال من وزير التربية أو غيره،
ومن يسمح به شخص ظالم".
وقــال الـمــويــزري مخاطبا

موقف الحكومة

األ مــر ا لــذي يــز يــد مــن كلفة الحفر واأل عـبــاء
ً
المالية على المواطنين ،ونظرا لما يعانيه
ال ـمــواط ـنــون مــن صـعــوبــة الـحـفــر والـتـكـلـفــة
المادية العالية عليهم بسبب صالبة األرض
ونوعيتها قدمت االقتراح.

سعد الخنفور

وعقب الــوزيــر الحريص قائال:
"موقف الحكومة واضــح ،ولــم تتم
دعوتنا لمناقشة القانون" ،والغانم
يطلب من المجلس التصويت من
حـيــث ال ـم ـبــدأ ،وت ـحــال التعديالت
للجنة المختصة.
وعقب النائب أســامــة المناور:
واقعنا مثل األب الصالح الكريم،
لكن لــديــه ولــد عــاق وهـنــاك بعض
ال ـم ـت ـص ـه ـي ـن ـيــن ،وإذا لـ ــم ن ـخــرج
بالقانون فيسكون هناك خلل في
الموقف ،وال ّبد من إقراره.
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـعــزيــز
الصقعبي :إن أمامنا واجب شرعي

الوسمي خالل الجلسة

majles@aljarida●com

قرارات الجلسة
• وافق المجلس على مشروع فتح • رفض طلب النائب د .عبدالكريم • وافق المجلس من حيث المبدأ • رفض المجلس تقرير اللجنة
التعليمية القاضي بإجراء
على تغليظ عقوبات التطبيع مع
الكندري بمنح الفرصة للحديث
اعتماد إضافي بشأن مكافأة
ً
االختبارات النهائية للفصل
الكيان الصهيوني ،وأصدر عددا
عن بيان الحكومة بشأن جلسة
الصفوف األمامية وأحاله إلى
الثاني عشر بنظام «األونالين».
من التوصيات بشأن القدس.
الحكومة ،وتوصيات بشأن الرقابة  25الجاري الخاصة بجلوس
النواب على مقاعد الوزراء.
على الصرف وضم فئات جديدة.

• رفض توصيات أخرى منها أن
تكون نسبة االختبارات الورقية
 %40والبقية لـ «أعمال السنة».

الوسمي يؤدي اليمين
أدى النائب د.عبيد الوسمي اليمين الدستورية أمام مجلس
األمة في الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس أمس ،بعد فوزه
في االنتخابات التكميلية التي جرت بالدائرة الخامسة ،وذلك
وفقا للمادة  91من الدستور.
وفاز الوسمي باالنتخابات التكميلية عن الدائرة االنتخابية
الخامسة ليشغل مقعد النائب المبطلة عضويته بحكم المحكمة
الدستورية د .بدر الداهوم.
وتنص المادة  91من الدستور على أنه "قبل أن يتولى عضو
مجلس األمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس
فــي جلسة علنية اليمين اآلت ـيــة :أقـســم بــالـلــه العظيم أن أكــون
مخلصا للوطن ولألمير ،وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة،
وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمــوالــه ،وأؤدي أعمالي
باألمانة والصدق".

ً
مؤديا القسم
الوسمي

زحمة نواب عند وزير التربية

«الفزعة» للمسجد األقصى
ً
متحدثا أمام المجلس في قضية القدس
الناصر
الماضي إلى اتفاق وقف اطالق النار في غزة.
ولفت إلى ترحيب دولة الكويت بهذا االتفاق وإشادتها
بــالـجـهــود الـعــربـيــة وال ــدول ـي ــة ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد مــؤكــدة
أن ذلــك االتـفــاق يعتبر خطوة نحو حقن دمــاء األشقاء
الفلسطينيين وإنـهــاء العنف الــذي تتحمل مسؤوليته
سلطات االحتالل اإلسرائيلية وأن تحقيق سالم واستقرار
دائـمـيــن فــي المنطقة يتطلب تضافر الـجـهــود الدولية
الستئناف عملية السالم في الشرق األوسط.

على الحكومة
صرف
المكافآت فور
إقرار القانون

الحجرف

الجلسة تكريم
للصفوف
األولى وال
نريد المزايدة
على دورهم

الحمد

ون ــوه بـنـجــاح الـضـغــوطــات الـتــي مــارسـهــا المجتمع
ال ــدول ــي ف ــي دفـ ــع م ـج ـلــس األم ـ ــن لـتـحـمــل م ـســؤول ـيــاتــه
وإخراجه من حالة الشلل تجاه القضية الفلسطينية حيث
ً
ً
أصدر المجلس يوم السبت الماضي بيانا صحافيا رحب
مــن خالله بــإعــان وقــف إطــاق الـنــار وجـهــود الوساطة
االقليمية والدولية التي ساعدت على التوصل إلى االتفاق
وضرورة دعم المساعدات اإلنسانية للسكان المدنيين
الفلسطينيين.

ال ـم ـضــف" :ي ــا وزيـ ــر التربية
ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــات ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة أج ـ ـ ــرت
اختباراتها أونــايــن ،وإذا كنت لم
تعلم بذلك فلدي القرارات والتعاميم،
ون ـحــن نـجــل ال ـق ـي ــادات الـتــربــويــة،
وكـيــف يتم أخ ــذ عينة لتقييمهم،
ويبنى على ذلــك قــرار االختبارات
الورقية ،ومعظمهم وافـ ــدون ولن
نقبل بذلك؟".
وأكـ ــد ال ـنــائــب د .أح ـمــد مطيع،
أن "االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات الـ ــورق ـ ـيـ ــة أت ــت
بـ ـت ــوصـ ـي ــة م ــن وزي ـ ـ ـ ـ ــري ال ـص ـحــة
والـتــربـيــة ،ونـعــرف انــه مــع الطلبة
وح ــري ــص عـلــى صـحـتـهــم ،ووزي ــر
الصحة سيتسبب في كارثة صحية
ب ـيــن طـلـبـتـنــا ،ول ــن نـقـبــل بالظلم
والـتـمـيـيــز بـيــن التعليمين الـعــام
والخاص ،والعدالة يجب ان تطبق
على الجميع".
وقـ ــال ال ـنــائــب س ـع ــدون حـمــاد،
"عندما تم استدعاء وزارة الصحة
فــي اللجنة الصحية والتعليمية
أك ـ ـ ـ ــدت أن ـ ـهـ ــا ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون ج ــاه ــزة
لتطعيم  50ألــف طالب ،وأوصينا
في "الصحية" أن تكون "أونالين"،
والحال نفسه في "التعليمية" التي
اكــدت امتناع "الصحة" عــن تقرير
جــاهــزيــة الـ ـم ــدارس ،كـمــا تخوفت
اللجنة من "الورقية" ،لعدم وصول
"الصحة" للجاهزية الكاملة لضمان
سالمة الطلبة".
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب أس ـ ــام ـ ــة
الشاهين ،مشددا على أن الخالف
في االخـتـبــارات الورقية من عدمه
لـ ـي ــس ش ـخ ـص ـي ــا أو ي ـت ـك ـل ــم عــن
ج ــودة التعليم" ،لـكــن نحن نتكلم
عــن الــدسـتــور وال ـعــدل والـمـســاواة
فــي تـكــافــؤ الـفــرص والـتـمــايــز بين
مدارس واخرى ،واليوم دعوة للعدل
والمساواة ،ألن الثاني عشر يترتب
عليه دراسة جامعية وبعثات والبد
من انصاف الطلبة".

وش ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـطــري ـجــي ع ـلــى أن ال ـت ـع ـل ـيــم في
انـ ـح ــدار ،و"ع ـن ــدم ــا تـسـلــم ال ــوزي ــر
المضف حقيبة التربية استبشرنا
خيرا به ،ونؤكد وجود خالف بين
"الصحة" و"التربية" فيما يتعلق
باالختبارات الورقية".
وقال النائب د .حسن جوهر إن
"لدينا خــوف على صحة ابنائنا،
وأنا أؤيد جودة التعبئة ،ومخرجات
التعليم ،لكن صحة الطلبة فوق كل
اعتبار ،ويفترض ان يتعهد وزير
الصحة بسالمة الطلبة".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ح ـم ــدان
العازمي ،إن "وزيــر الداخلية يمنع
التجمعات ،بينما تتجه "التربية"
إلجراء االختبارات ورقيا في وقت
"كورونا" ويوجد تمايز كبير بين
طلبة المدارس الخاصة والحكومية
يريدون النسب المرتفعة لمن يدرس
في المدارس الخاصة ،والتشكيك في
طلبتنا ،ألنهم يغشون ،لماذا موقفنا
مــع الـتــاجــر دائ ـمــا ووزي ــر التربية
مطالب بوقف االختبارات الورقية".
ووجه النائب سعود بوصليب
حديثه لوزير الصحة ،هل الوضع
الصحي "زيــن وإال مــوزيــن"؟ ،كيف
ت ــري ــد ان ن ـثــق ف ـيــك وان ـ ــت ألـغـيــت
الحظر الجزئي فــي اكبر مناسبة
إسالمية و 50الف طالبا ينتظرون
البشرى لنا ان نكون اختباراتهم
"أون ــاي ــن" ،ونـحــن ننشد الـعــدالــة،
والب ــد ان يحسمها وزي ــر التربية
لتكون االختبارات "أونالين".
وق ــال الـنــائــب م ـبــارك الحجرف
"ال توجد آلية علمية للتربية في
التعامل مع العام الــدراســي ،وكان
من المفترض ان تكون نهاية العام
واضحة في ظل جائحة "كورونا"،
فالسبب لجعل ال ــدراس ــة اونــايــن
موجود.
أما النائب فرز الديحاني فشدد

وقــال وزيــر الخارجية إنه في وقت تتعالى األصــوات
المنادية بتقديم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني
الشقيق فقد وافق مجلس الوزراء على تقديم مساعدات
طبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف "لم ينتظر شعب الكويت األبي تلك النداءات
بل بادر بنات وأبناء بلد الخير والعطاء واإلنسانية في
الـتـجــاوب مــع الحملة الوطنية التضامنية مــع الشعب
الفلسطيني" والتي تمت بتوجيهات من مجلس الوزراء
عبر التنسيق ما بين وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة
الخارجية وبمشاركة أكثر من  30جمعية خيرية من أجل
مساعدة األســر الفلسطينية المتضـررة وتوفير الــدواء
وال ـغ ــذاء وإعـ ــادة بـنــاء مــا تــم تــدمـيــره مــن قـبــل االحـتــال
اإلسرائيلي.
وأث ـنــى عـلــى ال ــدور الـبـنــاء والـمـهــم ال ــذي يضطلع به
مـجـلــس األمـ ــة م ــن خ ــال تـفـعـيــل أدوات الــدبـلــومــاسـيــة
ً
الـبــرلـمــانـيــة بــاعـتـبــارهــا داع ـم ــا لـسـيــاســة دول ــة الكويت
الخارجية في كافة المحافل اإلقليمية والدولية.
وتقدم الشيخ أحمد الناصر بتحية إجــال واحترام
وإك ـ ـ ــرام لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ال ـش ـق ـيــق ع ـلــى ص ـمــوده
ومقاومته على أراضـيــه المحتلة أمــام بطش آلــة القتل
والتدمير العسكرية لقوات االحتالل العسكرية.
وأعـ ــرب عــن جــزيــل الـشـكــر لــرئـيــس وأع ـض ــاء مجلس
األمــة على الــدعــوة إلــى عقد الجلسة الخاصة لمناقشة
االعـتــداء ات اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة على إثر
ال ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي ال ـغــاشــم عـلــى الـمـسـجــد األقـصــى
المبارك ومدينة القدس وقطاع غزة.

نقول ألهلنا
في فلسطين
نحن معكم
ولن نخذلكم

فارس العتيبي

القدس في
قلب كل مسلم
وشريف
ونهنئ
إخواننا
باالنتصار

مطيع

ع ـلــى أن "ص ـح ــة أب ـنــائ ـنــا الـطـلـبــة
هي األس ــاس ،وعلى وزيــر التربية
أن ي ـق ــول ال ت ــوج ــد "كـ ــورونـ ــا" في
الـمــدارس ،لنحدد موقفنا ،واألسر
وأولياء األمور ينتظرون منا موقفا
حاسما".
وقــال النائب خليل الصالح إن
"ص ـحــة الـطـلـبــة أول ــوي ــة بالنسبة
لنا عند إجــراء االختبارات ،ونريد
ض ـمــانــات ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ،ووزارة
ال ـت ــرب ـي ــة م ــددت  10أيـ ـ ــام إلج ـ ــراء
االخـ ـتـ ـب ــارات ...فـهــل ه ــذا التأجيل
لمزيد مــن اإلجـ ـ ــراءات االحـتــرازيــة
السيما أن الطلبة خائفون وغير
جاهزين لالمتحانات الورقية".

أحيي الروح الوطنية
لشبابنا وأتشرف بأن
أكون أحد من طالبوا بعقد
جلسة خاصة

عبدالله المضف

ً
هناك  ٢٥٠ضابطا
ً
وعسكريا يستحقون
المكافأة ولم يتم ضمهم
والحكومة لم تتعامل جيدا

حمد المطر

من العار أن يرفرف علم
الكيان الصهيوني بعدد
من الدول العربية واإلسالمية

خالد العتيبي

الكمام نصف ساعة يمنع العدوى
في القاعات والفصول الدراسية؟،
فــإذا كــان لديك ورقــة علمية فنحن
معك وهذه أمانة علمية ،ثم يخاطب
الرئيس الغانم هذا الكالم موجها
لرئيس الوزراء".
وأضاف المطيري "نقدر جهود
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وال ـم ـشــرف ـيــن على
الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ،ل ـكــن هـنــاك
معايير للطلبة لالنتقال إلى مراحل
أخ ـ ــرى وتـقـيـيـمـهــم بــاالخ ـت ـبــارات
الورقية ال يجب أن يكون أساسا،
ومن خالل كالم الوزير المضف فإن
الطلبة ناجحون ،لكن يجب ان تكون
العدالة حاضرة".

صيحات اآلباء

أمراض مزمنة

بينما قال النائب ثامر السويط
"ال يمكن ان تكون صيحات اآلبــاء
واألم ـهــات عبث عند تخوفهم من
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورق ـي ــة ،ف ـضــا عن
نفسية الطالب ،كما ان هناك تمايزا
بين المدارس الخاصة والجامعات
وال ـث ــان ــي ع ـشــر ال ـح ـكــومــي ،حيث
أج ــري ــت اخ ـت ـب ــارات "اون ــاي ــن" في
الخاصة ،ووزارة التربية تريد أن
تجعلها "اون ــاي ــن" ،فكيف يكون
ذلــك فالدراسة التي بــدأت عن بعد
تنتهي كذلك".
وق ــال الـنــائــب محمد الراجحي
لوزير التربية" ،هل تسلمت كتابا
رسميا من وزير الصحة يفيد بأن
إجـ ــراءات وزارة التربية الصحية
واالحترازية كاملة لضمان سالمة
طـلـبـتـنــا؟ ،وهـ ــل مـ ـ ــدارس الـتــربـيــة
جاهزة لالختبارات الورقية صحيا؟
وه ـ ــل س ـل ـم ـتــم ل ـل ـتــرب ـيــة م ــا يفيد
بجاهزيتها صحيا؟".
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب د .صــالــح
الـمـطـيــري إن "م ـك ــان االخ ـت ـبــارات
الورقية مغلق ،وأقول لوزير الصحة
هل لديك كالم علمي عند استخدام

وقــال النائب م ــرزوق الخليفة
"من غير المنطق ان تكون الدراسة
أونـ ــايـ ــن واالخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ورق ـي ــة،
خصوصا ان بعض الطلبة لديهم
امـ ــراض مــزمـنــة وأخـ ــرى صـعـبــة،
وفي حال اكتشف إصابة أحدهم
أو أي معلم فهل يعتبر كل من هو
موجود في القاعة مخالط؟ وماذا
عــن اصــابــة اح ــد الـطـلـبــة هــل يتم
فحص زمــائــه المخالطين؟ وما
خطة "التربية" و"الصحة" لضمان
سالمة طلبتنا؟".
ب ــدوره ،قــال خالد العتيبي إن
"على وزير الصحة اإلعالن ما إذا
كان كورونا حاليا في وضع آمن
لتكون االختبارات ورقية ،فنحن
نتعامل مع أكثر من حكومة".
بــدوره ،ذكر مساعد العارضي
أن ال ـم ـس ــاواة ب ـيــن ال ـط ـل ـبــة نص
عليها الدستورً ،والتمييز يخالف
نـصــوصــه ،م ـحًــذرا مــن "أنـنــا أمــام
وباء ،خصوصا المتحور الهندي،
فــي ظــل ً تـسـجـيــل  1400اصــابــة"،
متسائال :كيف تجرى االختبارات
ورقـ ـ ـي ـ ــا ون ـ ـح ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــام ح ـك ــوم ــة

تناقضات إذ كانت ترفض تمديد
صالة التراويح؟.
من جانبه ،قال محمد الحويلة:
"ال نشك في مراعاة وزارة التربية
لـصـحــة ومـسـتـقـبــل طـلـبـتـنــا ،لكن
ت ـ ـط ـ ــورات ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا فــي
الـمـسـتــويـيــن الـمـحـلــي والـعــالـمــي
تجعلنا نقلق على صحة الطلبة".
بدوره ،بين وزير التربية د .علي
المضف أن عدد الطلبة في كل فصل
سيكون  6طالب ،بما ال يزيد على
 200طالب في كل ًمدرسة من أصل
 360مدرسة ،مؤكدا أن "اجراءاتنا
ل ـض ـم ــان ص ـح ــة وس ــام ــة طلبنا
مستمرة والتحديث مستمر".
وأوضح المضف أن "الوضع آمن
حاليا في مدارسنا وفقا لالجراءات
االحترازية ،وإذا شعرنا بأنه غير
آم ــن فــا مــانــع لــديـنــا مــن الـتــرا ًجــع
عن االختبارات الورقية" ،مؤكدا أن
"التقييم مستمر بالتعاون مع وزارة
الصحة على مدار الساعة".
أم ــا الـنــائــب حـمــد الـمـطــر ،فقال
إن  100شخص بين طالب ومعلم
وه ـ ـي ـ ـئـ ــة ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة س ـي ـك ــون ــون
حــاضــريــن فــي كــل مــدرســة الج ــراء
االخ ـت ـبــارات الــورقـيــة فمن يضمن
سالمتهم؟ مضيفا أن وزير التربية
السابق اكد عدم مناسبة االختبارات
ال ــورقـ ـي ــة وت ـج ـه ـيــز  400مــدرســة
لالختبارات التحريرية.
وبين أن اللجنة التعليمية انتهت
ال ــى امـتـنــاع "ال ـص ـحــة" عــن تــزويــد
الـلـجـنــة ب ــأي تـقــريــر ح ــول سالمة
وجــاهــزيــة الـ ـم ــدارس" ،وتــوصـلـنــا
ال ــى نتيجة مـفــادهــا ع ــدم مــاء مــة
االختبارات الورقية والتأكيد على
اجرائها عن بعد ،وسنراقب وزارة
ال ـتــرب ـيــة اذا اج ــري ــت االخ ـت ـب ــارات
الورقية ،فإذا سارت االمور بسالم،
فشجاعتنا تدفعنا الى االشادة".
وأوضــح انــه ال يوجد اي تقرير

من "الصحة" يفيد بجاهزية مدارس
"التربية" إلجراء االختبارات الورقية.
من جانبه ،قال حمدان العازمي
إن اغلبية نيابية ترفض االختبارات
الورقية فضال عن اللجنة التعليمية،
فلماذا التأكيد على اجرائها ورقيا
ف ــي ظ ــل ال ــرف ــض وعـ ـ ــدم جــاهــزيــة
المدارس؟
أما ثامر السويط ،فقال إن هناك
"ارتباكا كبيرا في الصحة والتربية،
والطالب ال يعرف ما له وما عليه
فيما يتعلق بالتقديرات السنوية"،
فــي وق ــت طــالــب محمد الــراجـحــي
بـسـمــاع رأي وزيـ ــر الـصـحــة حــول
سالمة المدارس.
وب ـي ـن ـمــا قـ ــال اح ـم ــد م ـط ـيــع ان
اللجنتين التعليمية والصحية
رفـ ـضـ ـت ــا االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ــورقـ ـي ــة
ف ـك ـيــف ي ـس ـمــح ب ــإج ــرائـ ـه ــا؟ ،لفت
عدنان عبدالصمد إلى أنه نتيجة
للضغوطات ،كان بعض النواب مع
الورقية واليوم تحولوا
االختبارات ً
ضدها ،مؤكدا أن توصية المجلس
ل ـي ـســت ق ــان ــون ــا وال ـت ـق ــدي ــر يـعــود
الحكومة ،لتوافق أم ال.
ورفـ ـ ــض م ـج ـلــس االمـ ـ ــة تـقــريــر
الـلـجـنــة التعليمية الـ ــذي يقضي
بإجراء االختبارات الخاصة بالصف
ال ـث ــان ــي ع ـشــر اون ــاي ــن م ــن خــال
مــواف ـقــة  26ع ـضــوا م ــن اص ــل ،53
وكان موقف الحكومة من التصويت
رفض التقرير.
وقدم عدد من النواب توصيات
ح ــول اجـ ــراء االخ ـت ـب ــارات الــورقـيــة
نـصــت عـلــى إع ـط ــاء نـسـبــة  40في
المئة على االختبارات و 60في المئة
على اع ـمــال الـسـنــة ،وان ـشــاء غرف
عزل ،وفحص الطلبة والعاملين في
لجان االختبارات ،إال أن المجلس
رفض التوصيات من خالل موافقة
 6اعضاء من اصل  ،53ليرفع الغانم
الجلسة.

طهبوب :بيان مجلس األمة دليل إسناد آخر
على دعم الكويت للقضية الفلسطينية
•

أحاديث نيابية جانبية

ربيع كالس

اعتبر سفير فلسطين لــدى الكويت ،رامــي
طهبوب ،بيان مجلس األمة ،أمس ،وما اتخذه
م ــن ال ـق ــرار ال ـخ ــاص بــالـقـضـيــة الفلسطينية،
ً
وخصوصا القدس المحتلة "دليل إسناد آخر
يضاف إلى رصيد الدعم واإلسناد الذي تتبناه
دول ــة الـكــويــت الشقيقة ،وفــي مقدمتها سمو
الشيخ نواف األحمد حفظه الله وحكومة وشعب
الكويت الحبيبة بكل أطيافه".

وأض ــاف فــي بـيــان "أن الـكــويــت ستبقى
ً
ً
سدا منيعا للدفاع عن فلسطين ومقدساتها
وشعبها وعلى أن القدس هي عاصمة دولة
فلسطين األب ــدي ــة ،وأن المسجد األقـصــى
المبارك ال يخص الفلسطينيين فحسب،
بل هو قبلة المسلمين األولــى ،وأن واجب
ال ــدف ــاع عـنــه وع ــن ال ـم ـقــدســات اإلســامـيــة
والمسيحية هي واجــب كل عربي ومسلم
وكل حر ومحب للسالم في العالم".
وخ ـتــم طـهـبــوب بـيــانــه قــائــا "إن دول ــة

الكويت تثبت للعالم ،مــن خــال قيادتها
وحكومتها ومجلس أمتها ،أنها ال تساوم
ع ـلــى ال ـحــق ب ــأي ش ـكــل م ــن األشـ ـك ــال ،وأن
مبادئها هي ثوابت ال ولن تتغير مع مرور
الــزمــن أو تـغـ ّـيــر الـسـيــاســات ،وأن الكويت
كانت وما زالت وستبقى النموذج األصيل
والمثل األعلى في اإلنسانية ودعم الحقوق
والـ ــوقـ ــوف الـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـظ ـل ــوم .عــاشــت
دولــة الكويت أبية حرة شامخة بقيادتها
وشعبها األصيل".

رامي طهبوب
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محليات
«البلدي» أقر أنشطة المرحلة الثانية في المنطقة الحرة
وتخصيص  3مجمعات عمالية غرب الجهراء
ً
ةديرجلا

•
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وافق على استمرار عضوية حمدي العازمي استنادا إلى آراء «الفتوى»
محمد جاسم

المجلس أعاد إلى
اللجنة القانونية
والمالية تعديل
الئحة مظالت
السيارات

ً
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إلـ ـ ــى رأي إدارة ال ـف ـت ــوى
والتشريع ،وافــق المجلس البلدي على
استمرار عضوية حمدي العازمي بعد
ترشحه في االنتخابات التكميلية لمجلس
األمــة األخـيــرة ،عبر تصويت  10أعضاء
على ذلــك ،كما استخدم المجلس المادة
 25على بـنــديــن؛ أحــدهـمــا يتعلق بأحد
المساجد ،واآلخر بتنظيم إحدى القسائم
في منطقة الشويخ.
وفي جلسة شهدت غياب  4أعضاء ،هم
د .حسن كمال ،ومشعل الحمضان ،ومها
البغلي ،وأحـمــد هــديــان ،وافــق المجلس
برئاسة أسامة العتيبي على قرار مجلس
الوزراء بشأن تغيير االستعمال ،وتحديد
األنشطة بالمرحلة الثانية من المنطقة
الحرة في منطقة الشويخ ،لتكون منطقة

ت ـج ــاري ــة وأن ــدي ــة صـحـيــة وغ ـي ــره ــا من
األن ـش ـطــة ب ـشــرط أن ت ـكــون مـهـيــأة على
الطراز الحديث.
وق ـ ــال ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام للبلدية
لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء
م .فـيـصــل ص ـ ــادق ،إن ال ـب ـلــديــة درس ــت
تخصيص مساحة الـ  150مترا للمحالت
في المنطقة التجارية دراسة فنية من قبل
إدارة المخطط الهيكلي ،باعتبارها منطقة
خدمية تجارية ذات موقع استراتيجي
مهم.

تخصيص  3مواقع
ووافق المجلس على تخصيص ثالثة
مواقع في غرب مدينة الحجاج الكائنة

تأجيل إضافة مكونات «الواجهة البحرية»
أجل المجلس إضافة مكونات مشروع الواجهة
البحرية في المرحلة الخامسة "مارينا مول" ،وأحال
إل ــى ال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي ك ـتــاب الـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة والفنون واآلداب بشأن طلب الموافقة على
إ ن ـشــاء مبنى المتحف الشخصي للفنان سامي
محمد ،كما احال الكتب المتعلقة بجمعية مشرف
ال ـت ـعــاون ـيــة ب ـش ــأن إن ـش ــاء م ــرك ــز خ ــدم ــة س ـي ــارات،
ودي ــوان ـي ــة لـكـبــار ال ـس ــن ،وفـ ــرع غـ ــاز ،وفـ ــرع جملة
وتـمــويــن ،بضاحية مـبــارك العبدالله إلــى الجهاز
التنفيذي لرفع تقارير.
كـمــا واف ــق عـلــى اق ـت ــراح نــائــب رئ ـيــس "الـبـلــدي"
عبدالله المحري بشأن استقطاع جــزء ال يقل عن
 4آالف متر مــن مــدرســة زينب االبتدائية للبنات،

الستخدامه كحديقة عامة محاطة بمضمار للمشي
في منطقة الدعية السكنية بحضور ممثل وزارة
التربية ،بينما أعاد المجلس على الجدول ورشة
الـلـجـنــة الـقــانــونـيــة والـمــالـيــة المتعلقة بمناقشة
تــرخ ـيــص ح ـضــانــات األطـ ـف ــال ل ـمــراح ـلــة الـجـهــات
المعنية.
وأح ــال المجلس ال ــى الـجـهــاز التنفيذي ارف ــاق
تقرير حول سبب عدم حضوره إلى ورشة تقصي
الحقائق في "البلدي" ،في حين أبقى على الجدول
كـتــاب وزي ــر الــدولــة لـشــؤون البلدية حــول األرض
المخصصة لميناء مبارك الكبير ،فضال عن إبقائه
عـلــى ال ـج ــدول ال ـس ــؤال المتعلق عـلــى المخالفات
والتعديات على منتزة الجهراء.

شمال مدينة الجهراء ،إلقامة مجمعات
سكنية خاصة بالعمالة الوافدة ،مساحة
كل موقع  150ألف متر مربع ،فضال عن
موافقته على إضــافــة دوري ــن للمواقف
والمكاتب فــي مبنى مــواقــف السيارات
التابع لديوان المحاسبة بمنطقة الشويخ
اإلداري ـ ــة ،وعـلــى االتفاقية االستشارية
ل ـت ـص ـم ـيــم وت ـن ـف ـي ــذ أع ـ ـمـ ــال وت ـط ــوي ــر
الدائريين الثاني والثالث ،كما أعاد إلى
اللجنة القانونية والمالية تعديل الئحة
مظالت السيارات.
كما وافــق المجلس على طلب وزارة
المالية بشأن تصريح ترخيص مكاتب
مؤقتة وتشوينات على إحدى القسائم
في منطقة شرق لخدمة أعمال مشروع
بنك بوبيان ،وعلى طلب وزارة األوقاف
والـشــؤون اإلسالمية تخصيص موقع
ومصلى ومــواقــف سـيــارات فــي منطقة
الـشــويــخ الصناعية الـثــانـيــة قطعة ج،
ً
فضال عن موافقته على الكتاب المقدم من
احدى الشركات العقارية بشأن مشروع
العاصمة في منطقة المرقاب قطعة رقم ،3
مع طلب اعتماد تعدد األنشطة التجارية
في مشروع العاصمة باألدوار العليا التي
تلي الميزانين للقسيمة رقم  7الواقع عليه
المجمع التجاري.
واع ـت ـمــد رف ــض الـلـجـنــة المختصة
للكتاب المقدم مــن أحــد المستشفيات
الـخــاصــة بـشــأن عمل دراس ــة تنظيمية
ومرورية ،قبل إصدار تراخيص إنشائية
للمباني ذات الكثافة السكانية ،في شارع
بور سعيد في منطقة بنيد القار.
وواف ـ ــق عـلــى إح ــال ــة ك ـتــاب الجمعية
الكويتية للتراث بشأن العمل على تشكيل
لجنة مشتركة مــن "الـبـلــدي" والجمعية

جانب من جلسة البلدي
للبدء فــي تنفيذ الـمـشــروعــات الخاصة
بطرق تحديد المعالم الرئيسية لمدينة
ال ـك ــوي ــت ال ـق ــدي ـم ــة ،إلـ ــى لـجـنــة الـمـعــالــم
التاريخية في "البلدي".

االستزراع السمكي
وب ـ ـشـ ــأن م ـح ـض ــر ل ـج ـن ــة م ـحــاف ـظــة
ال ـج ـهــراء ،واف ــق المجلس عـلــى توسعة
م ـح ـط ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وع ـلــى
تخصيص مسجدين في منطقة العبدلي
الزراعية ،إضافة إلى موافقته على موقع
تشوين ومكاتب لــوزارة األشغال العامة
ضمن مـشــروع تشغيل وصيانة شبكة
خ ــزان ــات ال ـم ـيــاه الـمـعــالـجــة ف ــي منطقة
الصليبية بمحافظة الجهراء.

«المهندسين» :مذكرة تفاهم لتطوير التعاون
وتبادل الخبرات مع «العمادة التونسية»
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ف ـي ـصــل ال ـع ـتــل
االتفاق مع السفير التونسي
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد لـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الـ ـ ـه ـ ــاشـ ـ ـم ـ ــي ع ـ ـج ـ ـي ـ ـلـ ــي ع ـل ــى
توقيع مذكرة تفاهم وتعاون
م ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن
التونسيين.
وقال العتل عقب استقبال
الـس ـف ـيــر ال ـتــون ـســي بـحـضــور
نائب رئيس الجمعية محمد
السبيعي ومستشار السفارة
ال ـتــون ـس ـيــة ع ـبــدال ـلــه عـمـيــدي
بمقر الجمعية أمس إن مذكرة
الـ ـتـ ـع ــاون س ـت ـك ــون تـجـسـيــدا
ح ـق ـي ـق ـي ــا لـ ـخـ ـط ــاب الـ ـن ــواي ــا
الموقع بين الجمعية وعمادة
المهندسين التونسيين في
وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،م ــوضـ ـح ــا أن

الـ ـتـ ـع ــاون س ـي ـت ـن ــاول ت ـب ــادل
الخبرات الهندسية بمختلف
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ـ ــات وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادل
ال ــزي ــارات ال ـم ـيــدان ـيــة عـنــدمــا
تسمح الظروف باإلضافة الى
عـقــد بــرا مــج تــدر يــب وتطوير
هندسي مشترك.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ق ــائـ ـم ــة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة
وال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدسـ ـ ـي ـ ــة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة
في تونس وتحظى باعتماد
اقـلـيـمــي ودولـ ــي ،مـشـيــرا إلــى
أن الجمعية مــن خــال لجنة
تقييم ا لـمــؤ هــات الهندسية
وبالتعاون مع لجنة التعليم
ال ـه ـن ــدس ــي الـ ـع ــرب ــي س ـت ـقــوم
ب ــز ي ــارات م ـيــدا ن ـيــة مستقبال

جانب من لقاء العتل والسفير التونسي
ل ـتــوس ـيــع آفـ ــاق ال ـت ـع ــاون فــي
م ـج ــاالت الـتـعـلـيــم الـهـنــدســي
والتقني.

وجدد العتل الحرص على
أن أ بـ ــواب "ا لـمـهـنــد سـيــن" في
ال ـك ــوي ــت م ـف ـتــوحــة لـتــوسـيــع

ً
تشغيل «جوهرة جامعة الشدادية» قريبا

المبنى يشمل «آفاق» و«النشر العلمي» و«دراسات الخليج» و«االستراتيجية»
●

أحمد الشمري

تـسـتـعــد جــا م ـعــة ا ل ـكــو يــت لتشغيل
مـبـنــى جــوهــرة مــديـنــة صـبــاح الـســالــم
ال ـجــام ـع ـيــة "الـ ـش ــدادي ــة" خ ــال الـفـتــرة
المقبلة بعد االنتهاء من تجهيزه من
جميع المرافق ،وا لــذي صمم بإطاللة
متميزة على ا لـحــرم الجامعي بشكل
مــربــع بـمـمــر داخ ـلــي كـبـيــر ي ــؤدي إلــى
السطح يكفل ا لـتــوا صــل بين البرامج
المختلفة في المبنى.
و ي ـ ـ ـضـ ـ ــم ا ل ـ ـم ـ ـب ـ ـنـ ــى خ ـ ـم ـ ـسـ ــة أدوار
ف ــوق ال ـ ــدور األرض ـ ــي م ــع دور ُسـفـلــي
لـلـتـخــزيــن وال ـخ ــدم ــات الـمـيـكــانـيـكـيــة،
ك ـم ــا ت ـب ـل ــغ ال ـم ـس ــاح ــة اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة لــه
 17644مـتــرا مــر بـعــا ،و يـشـمــل مكاتب
األقسام المختلفة منها جريدة آفاق،
ووحدات البرامج األكاديمية ،ومجلس

الـ ـنـ ـش ــر الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،وم ـ ــرك ـ ــز دراسـ ـ ـ ــات
الخليج لتوثيق القضايا االجتماعية
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ومـ ــركـ ــز
الدراسات االستراتيجية والمستقبلية.

إطاللة رائعة
ويقف المبنى منتصبا على محور
ا لـمــد يـنــة ا ل ـخــار ج ـيــة مـقــا بــا للكليات
الـجــامـعـيــة وع ـلــى إطــالــة رائ ـعــة على
ا ل ـحــد ي ـقــة ا ل ـج ـنــو ب ـيــة ا ل ـخ ــا ص ــة ،علما
بـ ـ ــأن ال ـم ـب ـن ــى م ــرتـ ـب ــط ب ـش ـب ـك ــة ط ــرق
تربطها بمباني مدينة صباح السالم
الجامعية.
واعتمد تصميم المبنى الخارجي
ع ـل ــى واجـ ـ ـه ـ ــات خ ــارجـ ـي ــة مـ ــن أل ـ ــواح
الـ ـ ـخ ـ ــرس ـ ــان ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة بـ ــاألل ـ ـيـ ــاف
الزجاجية التي تأخذ أشكاال هندسية

مع نظام للحماية من أشعة الشمس
إ لــى األ مــام مــن أ لــواح معدنية ونوافذ
غائرة في الحائط بمنطقة المكاتب،
مع جدار زجاجي في الممر الرئيسي
المجاور للساحة الخارجية.
ويشمل المبنى مواقف خاصة مطلة
على ا لـشــارع ا لـعــام ا لـمــؤدي للواجهة
الخارجية لتستوعب جميع مركبات
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ،فـ ـض ــا عـ ــن االسـ ـتـ ـع ــداد
لتأثيث المبنى بشكل كامل من خالل
توفير مكاتب الموظفين.
وحــرصــت جــامـعــة الـكــويــت عـلــى أن
تحتوى مكونات المبنى على جميع
اإلض ــاف ــات واإلب ــداع ــات ال ـتــي تـســاهــم
في تطوير المرفق التعليمي بالصورة
المثلى التي تسمح لجامعة الكويت
بتحقيق أهدافها وأدوارها.

وت ـع ــزي ــز عــاقــات ـنــا الـمـهـنـيــة
وال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــدول
الشقيقة والصديقة.

وأحــال المجلس كتاب الهيئة العامة
لـشــؤون الــزراعــة بـشــأن ترخيص إنشاء
مــزرعــة لــاسـتــزراع السمكي فــي منطقة
الصبية إلى اللجنة الفنية ،كما أحال إلى
الـجـهــاز التنفيذي طلب الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب بـشــأن
الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات
ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء
بارتفاع خمسة طوابق من أجل تحديث
الدراسة المرورية بشأن الزيادة ،وتحديد
االرتفاعات ،وتسليم المخططات.
وع ـ ــن م ـح ـضــر ل ـج ـنــة حـ ــولـ ــي ،وافـ ــق
المجلس على إطالق اسم منطقة "البدع"
ً
بدال من منطقة الرميثية على قطعة ،13
كما وافق على طلب وزارة الداخلية تعديل
قرار "البلدي" الخاص بالسوق المركزي

لجمعية الشرطة االستهالكية في منطقة
الزهراء.
ووافـ ـ ـ ــق ع ـل ــى ط ـل ــب وزارة األوق ـ ــاف
تخصيص موقع لمصلى دائم في منطقة
الجابرية قطعة  7بمساحة 150م ،فضال
عــن موافقته على طلب وزارة الـشــؤون
االجتماعية والعمل تغيير تخصيص
نشاط حضانة اطفال الواقعة في مركز
م ـشــرف إل ــى مــركــز صـحــي مـتـكــامــل في
المنطقة.
وحول محضر محافظة الفروانية ،وافق
المجلس على ترقيم العارضية التخزينية،
وعلى تخصيص مسجدين في منطقتي
العارضية الحرفية والفروانية.

اختيار القياديين وتطوير التعليم أبرز
الملفات العالقة أمام مجلس الجامعات
●

حمد العبدلي

ينتظر مجلس الجامعات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــد عـ ـ ـ ٌ
ـدد
مـ ــن ال ـم ـل ـف ــات ال ـع ــال ـق ــة ال ـتــي
ً
تحتاج إلــى إق ــرار ،خصوصا
ب ـعــد إصـ ـ ــدار م ــرس ــوم الئـحــة
ً
الجامعات الحكومية رسميا،
إذ ينتظر تحريك عجلة إنشاء
ج ــام ـع ــات ح ـك ــوم ـي ــة ج ــدي ــدة
واالنـتـهــاء مــن مشكلة الـفــراغ
اإلداري الكبير ا ل ــذي تعيشه
جامعة الكويت.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــون أنـ ـ ــه
"ب ـ ـعـ ــد إعـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـجـ ـل ــس فــي
ا جـ ـتـ ـم ــا ع ــه األول األ س ـ ـبـ ــوع
الماضي شغور منصب مدير
ال ـج ــام ـع ــة ،والـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
ش ــروط ومـعــايـيــر وإج ـ ــراءات

ا لـتــر شــح للمناصب القيادية
بالجامعات الحكومية ،تنتظر
أوس ـ ــاط جــامـعـيــة اسـتـعـجــال
ت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــان اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار
المناصب القيادية بجامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـفـ ــوق 30
منصبا ،إضــافــة إلــى األقسام
العلمية".
وأشـ ــار ال ـمــراق ـبــون إل ــى أن
المجلس َّ
يعول عليه في إعادة
تنظيم الهيكل المالي واإلداري
لـلـجــامـعــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،إلــى
ج ــانــب وض ــع رؤيـ ــة واض ـحــة
ل ـل ـن ـهــوض بــال ـب ـحــث الـعـلـمــي
وتطويره لتحسين تصنيف
الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة فــي
الكويت ومنها جامعة الكويت
التي حلت في مراكز متأخرة
خالل األعوام الماضية.

في المقابل ،يترقب كثيرون
سـ ـ ــرعـ ـ ــة إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
التأسيسي لجامعة عبدالله
الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ل ـ ــرس ـ ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــة
العامة إلنشاء الجامعة ،التي
سيكون مقرها مباني جامعة
الكويت فــي الشويخ والنظر
في التخصصات التي سوف
ت ـطــرح ـهــا ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب مــع
سوق العمل وحاجته.

«البيئة» :تسليم رحية لـ «السكنية» في أغسطس
●

عادل سامي

تفقد الـمــديــر الـعــام للهيئة الـعــامــة للبيئة
ورئيس مجلس اإلدارة الشيخ عبدالله األحمد،
أم ــس ،منطقة الـســالـمــي ،لــاطــاع عـلــى سير
العمل في المنطقة.
وأك ــدت "البيئة" ،فــي بيان لها ،أنها تعمل
جاهدة لنقل هــذه اإلط ــارات من منطقة رحية
ً
إل ــى ال ـســال ـمــي ،تـمـهـيــدا إلعـ ــادة تــدويــرهــا أو
تـصــديــرهــا إل ــى ال ـخ ــارج ،وات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
الالزمة للتخلص منها بأسرع وقت.
وذكـ ــرت الـهـيـئــة أنـهــا س ــوف تسلم منطقة
رحية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ً
ن ـهــايــة أغ ـس ـطــس ال ـم ـق ـبــل ،ت ـم ـه ـيــدا ل ـتــوزيــع
القسائم على المواطنين.
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،أن مـ ـس ــؤول ــي "ال ـب ـي ـئ ــة"
يتواجدون في الموقع بشكل دوري ،لمتابعة
أع ـم ــال إخ ــاء الـمـنـطـقــة م ــن اإلط ـ ـ ــارات ،س ــواء
بنقلها إلى السالمي ،أو تصديرها إلى الخارج.

جانب من جولة المدير العام لهيئة البيئة

سطو مسلح على محل حلويات بالسالمية
الجاني سرق ألف دينار بعد تهديده العامالت والذ بالفرار
●

مبنى جوهرة مدينة صباح السالم

محمد الشرهان

وث ـقــت كــام ـيــرات الـمــراقـبــة
بـ ــأحـ ــد م ـ ـحـ ــات الـ ـحـ ـل ــوي ــات
فــي منطقة السالمية عملية
سـ ـط ــو مـ ـسـ ـل ــح ت ـ ـعـ ــرض ل ـهــا
ال ـم ـحــل م ــن ش ـخــص مـجـهــول
الهوية ،بعد أن هدد العامالت
ب ـ ـسـ ــاح ن ـ ـ ــاري كـ ـ ــان ي ـح ـم ـلــه
بـيــده ،وتمكن مــن ســر قــة ألف
دينار والذ بالفرار من موقع
الجريمة.
وفي التفاصيل التي رواها
م ـص ــدر أم ـن ــي ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"،

أن غـ ــر فـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــات وزارة
الداخلية تلقت بالغا مساء
ا مـ ــس االول ي ـف ـيــد بـتـعــرض
مـ ـح ــل ل ـل ـح ـل ــوي ــات ل ـع ـم ـل ـيــة
سطو مسلح ،مشيرا الى أنه
فور تلقي البالغ انتقل رجال
أمن محافظة حولي ورجال
المباحث الى موقع البالغ.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن
رجال األمن استمعوا إلفادة
العامالت بالمحل ،والالتي
ذ كــرن أن ا لـلــص كــان ملثما،
ويحمل سالحا ناريا بيده،
و هـ ـ ــدد هـ ـ ــن ب ــا لـ ـقـ ـت ــل إذا لــم

يفتحن له ماكينة الكاشير.
وذك ــر أن ال ـعــامــات أفــدن
ايضا بأن اللص طلب منهن
الرجوع للخلف ،ثم استولى
عـلــى مـبـلــغ أل ــف دي ـنــار والذ
بــا لـفــرار ،الفتا ا لــى أن رجــال
ال ـم ـبــاحــث ف ــرغ ــوا كــام ـيــرات
المراقبة ،وشرعوا في جمع
الـ ـتـ ـح ــري ــات ال ـ ــازم ـ ــة ح ــول
الواقعة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ر جـ ـ ـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ـ ـ ــث ،بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
والتنسيق مع رجال االدارة
الـ ـع ــام ــة ل ــأدل ــة ال ـج ـنــائ ـيــة،

وم ــن خ ــال تـحـلـيــل مـقــاطــع
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ،ال ـ ـتـ ــي س ـج ـل ـت ـهــا
كاميرات المراقبة ،تبين أن
ا لـســاح ا لــذي يحمله اللص
كان غير حقيقي ،مشيرا الى
أن رجال المباحث توصلوا
لخيط مهم قد يوصلهم الى
الجاني قريبا.

ةديرجلا
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الحركات اإلسالمية السنية والشيعية في الكويت (2019 – 1981م)

كتاب
()١٨ - ٦

اإلخوان المسلمون وتطورهم األيديولوجي والفكري والسياسي ()٤

الجماعة والمسارات الصعبة ...أدبيات جديدة
ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصالح اجتماعي
وسياسي في واقعنا ال يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة
الدينية بمختلف تنوعاتها ،وعليه تهدف هذه الدراسة ،التي أعدها د .علي
الزميع ،إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات اإلسالمية السنية
والشيعيةً على الساحة الكويتية بين عامي  1981و2019م ،التي شهدت
ً
زخما كبيرا على المستويين الفكري والميداني ،حيث تعد هذه الدراسة
ً
استكماال للجزء األول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة
الكويتية بين عامي  1950و1981م ،والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت
ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي .وتقوم الدراسة على ثالثة
أبواب ،هي «المالمح االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي»،
و«أهم مالمح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات اإلسالمية»،
و«المجاالت والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات اإلسالمية».

المؤلف :د .علي الزميع

حركة اإلخوان
دعمت حركات
الربيع العربي
ورفعت شعارات
داعمة للحريات
والمشاركة الشعبية

وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد األخير منها ما يعتبره ونموهما في الفترة بين عامي  1981و2019م.
الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من األمثلة والظواهر
البعض بداية ًأزمة لتيارات الصحوة وتراجعها ،مما يجعل هذا الجزء من ويشير
ً
الدراسة تلقائيا محل جدل ونقاش كبيرين ،وهو ما تهدف إليه الدراسة المؤججة سلبا ًللمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل
ً
محاولة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر اإلمكان ،في ظل اإلسالمي ،حرصا على منع استغاللها في مناخ الفتنة الطائفية
أساساِ ،
الحرص
ما يشهده العمل اإلسالمي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات
والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة ًفي المجتمع ،مع ً
مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها ،التزاما بالموضوعية ،وتجنبا
وعمليات ً
لمتغيرات ً
يشهده داخليا وخارجيا ،وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها
لمحاولة البعض استغاللها في معارك التشويه المتبادل،
ً مع االنتباه إلى أن هذه الحلقات ال تمثل تفاصيل األفكار
ولمجتمعاتها.
وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات اإلسالمية الكويتية أدت أدوارا ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب األساسي ،بل هي مجرد
محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.
مؤثرة في الحراك االجتماعي ًوالسياسي والثقافي في الحقب التاريخية
المتعاقبة ومازالت تؤدي أدوارا رئيسية ،ولهذا ستحاول الدراسة متابعة وفيما يلي تفاصيل الحلقة الرابعة من حركة اإلخوان
متواز ،مع رصد مالمح تطور الدولة والمجتمع المسلمين:
مالمح هذه الحركات بشكل ٍ

كـمــا ذك ــر ســابـقــا فــي صـفـحــات الـكـتــاب (ص
 ،)167 - 83شهدت حركة اإلخ ــوان المسلمين
تطورا سياسيا كبيرا في الكويت بعد الغزو
العراقي بتأسيسها واجهة سياسية (الحركة
الدستورية) ،والــذي اعتبر حراكا إيجابيا في
مسيرتها على مستويات عــديــدة ،من أبرزها
تأكيد التحول نحو قبول الديمقراطية منهجا
وآلية سياسية حاكمة ،وازدادت هذه اإليجابية
باالنفتاح نسبيا أكثر على قيم الديمقراطية
وال ـت ـع ــددي ــة ،وال ــدع ــوة إل ــى ال ــدول ــة الـحــديـثــة،
وخاصة بعد أحــداث الربيع العربي (2011م)
والحراك الشبابي في الشارع الكويتي ،حيث
انخرطت حركات اإلخــوان في عموم أقطارها
بدعم مسيرة الربيع العربي ،رافـعــة شعارات
داعمة للحريات والمشاركة الشعبية ،ومبتعدة
بشكل بارز عن تراثها السياسي التقليدي الذي
ك ــان ي ــدور ح ــول ش ـع ــارات عــامــة هــامـيــة غير
مقننة ببرامج وقيم حديثة.
هــذه الحالة مــن الـحــراك ال ــذي استجد على
واق ــع اإلخ ــوان الـفـكــري والـمـيــدانــي السياسي،
الــذي كــان يعيش منذ السبعينيات حالة من
التوافق النسبي في معظم حاالته مع أنظمته
تصل في بعض دولها إلى حالة من التحالفات
مع كثير من أنظمتها بأشكال ونسب متباينة
في الكويت والسعودية واإلم ــارات والبحرين
وال ـم ـغــرب واألردن وح ـتــى مـصــر ذات ال ـعــداء
والصراع التقليدي للحركة األم ،والتي شهدت
حالة أقرب إلى التوافق والهدنة ،جعلت الحركة
تعيش استرخاء سياسيا ،إضافة إلى الهيمنة
واالسترخاء الجماهيري المتمثل فيما أطلق
عليه الصحوة اإلسالمية التي جعلتهم ينالون
فرصة قيادة الشارع العربي تحت هذا الهدوء
السياسي مع أنظمتها.

أدبيات جديدة

أهم ما ستواجهه
ً
الجماعة فكريا هو
تحدي حسم الصراع
بين تأثير الفكر
السلفي التراثي
والفكر التجديدي

رغم أهمية وتأثير
كتاب «زاد األخيار»
فإنه يفتقر
إلى الربط بين
الطرح النظري
والواقع الميداني
ً
خصوصا في
الساحة الكويتية

«حدس» لم تستطع
ْ
إلى اآلن خلق
ثقافة إسالمية
سياسية بتنظير
شرعي فقهي
يؤطر أطروحاتها
وقيمها السياسية
الديمقراطية
المذكورة في
وثائقها وبرامجها

ف ــي ظ ــل هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،بـ ـ ــدأت ال ـمــؤس ـســات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـقــل عـ ــن ب ـع ـض ـهــا فــي
محاوالت للخروج من التراث اإلخواني الفكري
وال ـث ـقــافــي الـتـقـلـيــدي إل ــى ف ـكــر إس ــام ــي أكـثــر
انفتاحا وتعددية وأكثر علنية وشفافية على
المجتمع ،ف ـبــدأت ه ــذه الـمــؤسـســات« :ح ــدس»
و«ج ـم ـع ـيــة اإلصـ ـ ــاح» و«الـ ـفـ ـض ــاءات ال ـعــامــة»
ك ــال ـع ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري وال ـم ــال ــي
والنقابي وغيرها من المجاالت ،محاولة في
إنتاج مناهج ووثــائــق وأدبـيــات جديدة بفكر
س ـيــاســي ودع ـ ــوي واج ـت ـمــاعــي ج ــدي ــد مـعـلــن،
وأص ـب ـح ــت هـ ــذه األدب ـ ـيـ ــات م ـت ــداول ــة لـلـعــامــة
ت ـبــاع فــي الـمـكـتـبــات ،فــأصـبـحــت مـنــاهــج هــذه
ال ـمــؤس ـســات وف ـكــرهــا قــابــا لـلـتـقــويــم والـنـقــد
الداخلي والخارجي ،ورفع عنها ثقل التاريخ
وا لـقــدا ســة الدينية والتنظيمية ،مما حررها
بشكل كبير وأطلق إمكانات اإلنتاج والتطوير
التجديدي الفكري والثقافي من قيود االرتهان
لتراث اإلخوان التاريخي.
ويالحظ أن الحركة قامت بمسيرة التجديد
ومشاريعها بــإجــراء ات وقــرارات جزئية وغير
مكتملة بشكل مقنن من جهاز التنظيم الحركي
التقليدي إلى المؤسسة الدعوية والمؤسسية
السياسية وعموم الفضاءات التي تم إسقاطها
في أطر وهياكل متباينة بشكل قد يصل أحيانا
إلى شيء من التداخل ،وأحيانا التعارض الذي
يخشى من أنه قد يصل إلى حد التناقض لو
استجدت أحداث أو ظروف طارئة ،وخاصة في
القضايا الفكرية والشرعية المتعلقة بالمواقف
والحراك السياسي وعموم القضايا العامة.
وهـ ـن ــاك إش ـك ــال ـي ــة أخـ ـ ــرى بـ ـ ــدأت مــامـحـهــا
بالبروز ،أال وهي إهمال تقنين رؤى وأطروحات
ف ـك ــري ــة ج ــدي ــدة ت ـن ــاس ــب ال ـم ــرح ـل ــة ال ـج ــدي ــدة
بأهدافها ومرجعيتها الفكرية ومؤسساتها
وبرامجها بشكل متكامل ،وتوفر مناخا يساعد
في نجاح هذه المراجعات التطويرية من خالل
اإلجماع على هــذه الــرؤى الجديدة ،ويجنبها
الوقوع في مخاطر.
وأهم ما يعتقد أن الجماعة ستواجهه فكريا
ه ــو ت ـح ــدي ح ـســم الـ ـص ــراع ب ـيــن تــأث ـيــر الـفـكــر
السلفي التراثي وبين الفكر التجديدي اللذين
يـتـنــازعــان مـسـيــرة اإلخ ـ ــوان مـنــذ ثمانينيات
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي إل ــى اآلن ،إض ــاف ــة إل ــى حسم
ماهية المضامين الفكرية والشرعية السياسية
للحركة وقربها من القيم السياسية الحديثة.

سيد قطب

حسن البنا

إسماعيل الشطي

إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ــا سـ ـب ــق ،ي ـت ـض ــح أن
جمعية اإلصالح االجتماعي لم تحقق
إلى اآلن تأصيال فكريا اجتماعيا بديال
عــن الـجـمــاعــة بــالـشـكــل الـمـطـلــوب ،مع
وجــوب تقدير قصر مــدة التجربة في
الجانب الــدعــوي والتربوي الثقافي،
ف ـف ــي الـ ـغ ــال ــب مـ ــا زالـ ـ ــت ال ـس ـي ــاس ــات
ال ـت ــرب ــوي ــة ال ـق ــدي ـم ــة ه ــي الـمـهـيـمـنــة
كالمساجد والتعبئة الفردية وغياب
الفكر االجتماعي الديني التجديدي.
أما على المستوى السياسي ،فإن
ْ
«ح ــدس» لــم تستطع إل ــى اآلن خلق
ثـقــافــة إســامـيــة سـيــاسـيــة بتنظير
شــرعــي فـقـهــي يــؤطــر أطــروحــات ـهــا
وقـيـمـهــا الـسـيــاسـيــة الــديـمـقــراطـيــة
المذكورة في وثائقها وبرامجها
ال ـم ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـف ــاهـ ـي ــم الـ ــدولـ ــة
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،م ـم ــا ي ـخ ـل ــق وي ــؤص ــل
االطـ ـ ـمـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــان وال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ه ـ ــذا
البرنامج ،ويلغي حالة الضبابية غال
المحيطة في مواقفها السياسية
ف كتاب زاد األخيار
فكريا وشرعيا مــن خــال عملية
اجتهاد تجديدي ،حيث يالحظ أنه واكب ظاهرة
ـي
اإلهـ ـم ــال ال ـشــديــد لـعـمـلـيــة الـتـنـظـيــر الـشــرعـ «زاد األخيار»
لبرامج «حــدس» السياسية ضعف شديد في
التحول لحركة جماهيرية مفتوحة ذات قواعد أظهر مخاض فكر
ْ
شعبية؛ ولــم تمارس أنشطة عامة
واستمرت جديد تنازعته
عـضــويـتـهــا ذات صـفــة نـخـبــويــة ديـنـيــة لـعــدم
خـلــق وبـنــاء أدوات وسـيــاســات حــديـثــة تدعم ثالثة اتجاهات
حراك الحشد والتجنيد السياسي العام داخل
أجهزتها ،رغم طبيعة المجتمع الكويتي الغالب فكرية وحركية هي
عليه
التدين.ه ــذا ال ـس ـيــاق وال ـتــداع ـيــات ،فــإنــه السلفية والفكر
وف ــي ظ ــل
يخشى أن يتحول بقايا التنظيم التاريخي اإلخواني التقليدي
ف ــي ال ـن ـهــايــة إلـ ــى خ ـلــق ح ــال ــة م ــن الـخـصــومــة
للمؤسسات الجديدة التي أنتجت كمخرجات والفكر التجديدي
لحركة التجديد إذا لم يتم االهتمام
والتركيزـة الوسطي
ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد وت ـق ـن ـي ــن ال ـم ــرج ـع ـي ــة ال ـف ـكــريـ

جمال الكندري

وال ـح ــرك ـي ــة الـتـنـظـيـمـيــة ل ــوح ــدات ال ـت ـيــار
ال ـجــديــد ،رغ ــم وجـ ــود م ـحــاولــة جريئة
بخلق مـ ّـرجـعـيــة فـكــريــة بــديـلــة فــي عــام
 2008تمثلت بإصدار مادة فكرية تحت
أدبيات حملت اسم «زاد األخيار».

زاد األخيار
يعد كتاب «زاد األخـيــار» مرجعا لفهم
الواقع الفكري الجديد لإلخوان الكويتيين،
وه ــو م ـشــروع ثـقــافــي بـنــي عـلــى حــالــة من
المراجعات التي تبعتها تغييرات تنظيرية
وهيكلية فــي التنظيم ،وكــان نتاجا صيغ
ت ـحــت ض ـغ ــوط داخ ـل ـيــة وخ ــارج ـي ــة كـبـيــرة
وتـحــديــات ذاتـيــة فــي إنـتــاج مـشــروع فكري
لـلـفـصـيــل ال ـكــوي ـتــي الـمـنـسـحــب م ــن حــركــة
اإلخــوان المسلمين العالمية ،والذي قرر أن
يخوض مهمة بناء برامج ثقافية وحركية
وهياكل جديدة خاصة بهْ ،
سعيا منه لتطوير
تجربته التاريخية المرتبطة بـتــراث عموم
حركة اإلخوان المسلمين ،وهو ما يستوجب
اعتبار ّالمعطيات التي واكبت هذا المشروع
الذي يمثل محاوالت ولبنات أولى في مشروع
بناء رؤية مستقبلية يظهر أن الحركة ما زالت
تتلمس بداية الطريق فيها.
فيبدو أن عدم وضوح األهداف االستراتيجية
النهائية وتقنينها وإقرارها في مشروع التحول
ّ
راج ــع إلــى قصر الـمــدة الزمنية ،وقــلــة الـقــدرات
العلمية لبناء هذا البرنامج والمنهج ،إضافة
إل ــى مــامــح تـشــي ب ــأن مــن ق ــام بتجميع مــادتــه
العلمية والثقافية وتنسيقها سعى إلى تبني
سياسة توافقية فكرية متنوعة ،تصل أحيانا
إلى درجة التباين والتلفيق ،بما يظهر أنه إنما
ك ــان سـعـيــا إل ــى إحـ ــداث حــالــة مــن االسـتــرضــاء
والتوافق لعموم األجنحة والتوجهات الفكرية
داخل الحركة من خالل تضمين هذا المنهج مادة
تاريخية وفكرية لإلخوان ،مع إضفاء فكر عقدي
وفقهي سلفي و بـ ْـعــد حــر كــي تنظيمي ،إضافة

إلى األطــروحــات العامة لإلسالم السياسي مع
بعض مالمح مسارات التجديد الديني الوسطي؛
إال أنه يالحظ أنه رغم أهمية وتأثير مثل هذا
الـكـتــاب والـمـنـهــج ،فــإنــه يفتقر إلــى الــربــط بين
الطرح النظري والواقع الميداني ،وخاصة في
الساحة الكويتية.
فالمطالعة األولـيــة لـ «زاد األخـيــار» ،وحسب
ما جاء في دراسة أستاذ االجتماع في الجامعة
األميركية في بيروت ،د .ساري حنفي ،تشير إلى
ْ
أنه مؤلف يسعى إلى أن يكون كتابا مرجعيا،
وه ــو م ـك ــون م ــن  4م ـج ـلــدات ف ــي حـ ــدود 2400
صفحة غطت الكثير مــن القضايا والمفاهيم
التي تم انتقاؤها بشكل مدروس من أهم أدبيات
المكتبة اإلسالمية التاريخية والحديثة ،سواء
أكانت فقهية أم عقدية أم فكرية ،إضافة إلى جزء
ال بــأس به من عناوين تغطي مسيرة اإلســام
السياسي وتياراته منذ نشأة الحركة عام 1928م
إلى عام 2008م ،في محاولة لسبر أغوار مسيرة
هذا التاريخ الحديث ،بإسقاطاته وتضاريسه
االجتماعية والسياسية والجغرافية في مجلدات
شملت تنوعا في التوجهات والمواضيع ،فمن
مــامــح لفكر اإلس ــام السياسي وتــأثـيــر فكري
وفقهي سلفي واض ــح وب ــروز إلس ــام إخــوانــي
تقليدي محافظ إلى مالمح تجديدية ووسطية،
مما يجعل هذا الكتاب وعاء جمع أطيافا فكرية
عديدة في إطــار واحــد دون الخروج بمنهجية
كلية ّلهذا التجميع الفكري ،مما يضعف إمكانية
أن يمثل إطالقا وتدشينا لمشروع فكري جديد
واضح المعالم دون بخس المحاولة حقها بأن
تـكــون تجربة وتفاعال لبداية ح ــوار ومــدارســة
للوصول إلى فكر مستقبلي.
ويتضح بمطالعة «زاد األخيار» أنه قد أظهر
ْ
مـخــاض فـكــر جــديــد تـنــازعــتــه ثــاثــة اتـجــاهــات
فكرية وحركية هي :السلفية والفكر اإلسالمي
اإلخواني التقليدي والفكر التجديدي الوسطي،
ولكن يظهر التأثر الكبير بالسلفية الوهابية
واضحا مقارنة باالتجاهين اآلخـ ْ
ـريــن ،ويرجع
ه ــذا إل ــى الخصوصية اإلخــوان ـيــة فــي الخليج
مقارنة مع البلدان األخرى العربية واإلسالمية.
وفي محاولة قراءة إيجابية للكتاب والمنهج،
فإن «زاد األخيار» قد رفض الدعوة إلى العنف
داخل المجتمع والنظام السياسي ،وكذلك فإن
ّ
قلة االستشهاد بسيد قطب فــي «زاد األخـيــار»
ت ـشــي ب ــأن حــركــة اإلخـ ـ ــوان تـنـفـتــح ع ـلــى أف ـكــار
لمؤسسي اإلخوان األقل راديكالية.
ويتضح من استعراض هذا المنهج الفكري
أن أداة التنشئة التربوية لإلخوان في الكويت
(زاد األخ ـي ــار) قــد خلقت اغـتــرابــا حقيقيا بين
ال ــواق ــع الـ ــذي يـعـيـشــونــه ال ـي ــوم وب ـي ــن أدب ـي ــات
دي ـن ـيــة ع ـج ـ ْ
ـزت ع ــن م ــواك ـب ــة هـ ــذا الـ ــواقـ ــع ،رغــم
عنايتها بالتنظير ألهمية االجتهاد والوسطية
وإرس ــاء أص ــول فقه الــواقــع ،وأن هــذا االغـتــراب
ليس سببه الـغــرب و»غ ــزوه الـفـكــري» ،على حد
تعبير «زاد األخ ـي ــار» ،بــل كــان ثـمــرة لما جنته
أيــدي ـهــم ،وعـلـيــه ف ــإن اإلخ ـ ــوان المسلمين أمــام
استحقاقات للمرحلة تتطلب جرأة فكرية ونقدا
ّ
ب ــن ــاء لـتـجــربــة ه ــذا ال ـت ـيــار ،وش ـجــاعــة ف ــي نقد
بعض أطروحات األيقونات اإلخوانية بما فيهم
ر مــوز هــا كالشيخين حسن البنا وسيد قطب،
بــدال مــن التبني الكلي لــأول والتهميش دون
نقد للثاني ،فالمطلوب وقف استجرار الماضي
وأنــاق ـتــه وسـمــاحــة أخــاق ـيــات أه ـلــه ،والـتــوجــه
ل ـل ـش ـبــاب ب ــإط ــار ج ــدي ــد يـشـتـبــك م ــع مـنـتـجــات
ال ـح ــداث ــة وال ـعــول ـمــة الـمـفــاهـيـمـيــة الـسـيــاسـيــة،
كــالــوطــن وال ـمــواط ـنــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة ومــاهـيــة
عالقة الدين بالدولة وحقوق اإلنسان ،بما فيها
للمرأة والطفل ،واآلخر غير المسلم في المجتمع
المسلم ،وفصل الدعوي عن السياسي ،وغيرها
مــن القيم والمفاهيم السياسية واالجتماعية
الملتبسة بين الحداثة والتأصيل الشرعي.

يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار،
ذي فيو مول  -السالمية
أداة التنشئة التربوية لإلخوان
ً
في الكويت خلقت اغترابا
ً
حقيقيا بين الواقع وأدبيات
دينية عجزت عن مواكبته

«اإلخوان» شاركوا في تظاهرات الربيع العربي في مصر

الغبرا :خوف األنظمة من «اإلخوان» ُبني
على توجهاتهم الديمقراطية الجديدة

يرى د .شفيق الغبرا ،في دراسته التي نشرتها صحيفة الوطن القطرية في  2يوليو
 ،2017أن الهاجس والخوف من اإلخوان المسلمين وعموم حركات اإلسالم السياسي لم
يصبح قضية المطالبة بتطبيق الشريعة ،بل أصبح الخوف من توجهاتها بالمطالبة
بالمشاركة الشعبية وتقليص انفراد السلطة بالقرار.
هذا التغيير في المشهد السياسي لإلخوان في عموم العالم العربي ،كان إسقاطه
ّ
على الساحة الكويتية أكثر وضوحا ،حيث تجلى في مسيرة تقارب كبير بين الحركة
الدستورية وفصائل العمل الوطني الديمقراطي ،ومن الموضوعية هنا تأكيد أن هذه
الحالة لم تصبح خاصية للحركة ،بل طغت على الكثير من فصائل اإلسالم السياسي،
كمجاميع السلفية الحركية أو العديد من الــرمــوز السياسية الوطنية المستقلة ذات
التوجه اإلسالمي.
شفيق الغبرا

تطور مفاجئ إثر صدمة «الربيع العربي»
ي ـبــدو أن ه ـنــاك ت ـحــوال ف ــي طـبـيـعــة فكر
اإلخ ـ ـ ــوان وح ــراكـ ـه ــم ب ـت ـط ــور ت ــراك ـم ــي فــي
م ـس ـي ــرت ـه ــم الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،حـ ـي ــث مـ ــارسـ ــوا
الحياة الديمقراطية من خالل مشاركتهم
ال ـبــرل ـمــان ـيــة أو وجـ ــودهـ ــم ف ــي تـشـكـيــات
حـكــومـيــة فــي دول مـخـتـلـفــة ،ت ـطــور بشكل
كبير ومفاجئ ،حيث قفز إلى طلب ممارسة
أدوار المعارضة المدنية عندما برز وطغى
كفكر و ح ــراك شعبي قــوي نتيجة لثورات
ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي ال ـت ــي ّ
أصـ ـل ــت ال ـك ـث ـيــر من
المفاهيم السياسية ا لـحــد يـثــة والوطنية
ل ــدي ع ـمــوم اإلخ ـ ــوان ،ويــأتــي ه ــذا الـتـطــور
نـتـيـجــة ال ـت ـحــول ال ــذي لـحــق بـطـبـيـعــة فكر

حــركــة اإلخـ ــوان فــي جـمـيــع ال ــدول العربية
نتيجة لصدمة الربيع العربي وما أحدثته
من اختالالت في السلطة في عدد من الدول.
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور ال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــي فـ ـ ــي الـ ـح ــال ــة
الـتـنـظـيــريــة ال ـف ـكــريــة والـ ـح ــراك الـسـيــاســي
لدى اإلخوان وردود فعل األنظمة العنيفة
عليها ،ينبئ بسياقات جديدة في طبيعة
الـعــاقــة بينهم مــن مــوقــع آلخ ــر ،وسيكون
له تأثير مباشر في تشكيل ور ســم صورة
العالقة السياسية بين اإلخــوان واألنظمة
السياسية من جانب ،وبين القوى الوطنية
وق ــوى تـيــار اإلس ــام السياسي مــن جانب
آخر سلبا أو إيجابا.

إضافات
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إلى أصحاب الضمير...
حلوا هذه المأساة
ناجي المال
نسمع شكوى وبكاء من رفعت عليهم قضايا من أصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ،ففضال عن الخسائر التي تكبدوها
وتوقف أعمالهم وفقدانهم مصدر الــرزق وذهــاب جهودهم وتعبهم
أدراج الرياح وجدنا السجن يالحقهم ،إنها مأساة تقطع القلب مع ذلك
لم يطرف للمسؤولين جفن ،ولم تصبح قضيتهم من أولويات تحرك
النواب وذوي الرأي في المجتمع ،بل الكل تركهم يغرقون في دموعهم
ويصطلون بجحيم آهاتهم وعذاباتهم حتى أنهم ولفرط معاناتهم
يفضلون الموت ،إي والله سمعت أحدهم في مقابلة يقول مستعدين
أن نحرق أنفسنا ،وأنه سوف يسلم نفسه للسجن للخالص من هذا
الجحيم النفسي ولآلثار التي امتدت إلى حياتهم األسرية ،وبعضهم
استدان وتراكمت عليه الديون لكي يدفع رواتب العمال لديه.
كــان على الحكومة والمجلس التشريعي أن يسارعا لحظة وقــوع
جائحة كورونا بتشريع قانون يواجه مشكلة هؤالء ،ويحميهم من أي
ظلم وجشع ،فالبدهي عند وقوع الجوائح يجب أن تشتغل القوانين
االستثنائية لتضبط األمور وفق ما يتناسب مع ظروف الجائحة فال
يدفع أصحاب المشاريع والمنشآت االقتصادية اإليجارات والرواتب
وأقساط البنوك وكل االلتزامات إال بقدر وبنسبة ما تشتغل مشروعاتهم
ً
أيا كانت ،وال تحتسب عليهم اإليجارات أو أسعار الفوائد أو ما في
حكمها ديون في المستقبل ألنهم لم يدفعوها كاملة.
فمثال إذا كانت نسبة ما يمكنه تحصيله من دخل  %20يدفع رواتب
وإيجارات وأقساط بنوك وغيرها  %20عما كان يدفعه قبل حدوث
الجائحة ،وكلما ارتفع دخل المشروع ارتفعت نسبة ما سبق أن تكون
ُ
جزئة وال يدفع شيء مستقبال.
هذه م ِ
وكــذلــك ينسحب ذل ــك عـلــى الـعــامـلـيــن وم ــن يــرتـبـطــون فــي دخولهم
بالمشاريع من ناحية إيجارات مساكنهم وأقساطهم البنكية وغير
البنكية وحتى مالك العقارات والمحالت ال يدفعون أقساطهم البنكية
إن كانت عليهم أقساط إال بالنسبة التي يدفعها لهم مستأجرو العقار
من أصحاب المشاريع.
لو تم التشريع ذلك وفرضه على الجميع لما حدثت هذه المشكالت ،ولما
وقع أحد ضحية الجشع ،ولقلت الخسائر وانعدمت النتائج الكارثية
والمأساوية التي حدثت ،ولكان تصرف السلطة التنفيذية والتشريعية
غاية في العقالنية والرشاد.
ً
واآلن يطلب منا الموقف صونا ألصحاب المشاريع المنكوبين ،وحفاظا
على استمرار مشاريعهم التحرك السريع إلصدار قانون يتضمن العالج
لهذه األزمة وفق المنظور الذي طرحناه وبأثر رجعي منذ وقوع األزمة
وشطب كل القضايا المرفوعةُ ضدهم والتحرك لوضع مقترحات تسهم
في تعويضهم واسترداد ما أخذ منهم وإعادة غرسهم في أنشطتهم
عسى أن يجنبنا الله حوبتهم.

التعليم عن ُبعد
فيصل مرضي الوسمي
فرضت الظروف الصحية الطارئة على «التربية» البحث عن حلول
لتواصل العملية التعليمية في ظل األحوال الحالية التي يمر بها العالم
فلجأت الى برامج التعلم عن بعد لعدم توقف العملية التعليمية ،ومما
ال شك فيه أن مرحلة اإلعداد لهذه الطريقة أخذت الكثير من التدريب من
المؤسسات التعليمية والطالب وأولياء األمور ،وبعد خوض التجربة
الجديدة والمثيرة فــي آن واحــد اتضح جليا أثــرهــا ومــردودهــا بين
اإليجابيات والسلبيات.
ومــن بــاب الـتـفــاؤل ســأركــز على اإليـجــابـيــات إليـجــاد حـلــول لهذه
السلبيات ،فقد أتاحت هذه الطريقة أمام الطالب ،من الناحية اإليجابية
لهذه التجربة على الطالب والمؤسسة وأولياء األمور ،التعرف الى وسائل
تعليمية جديدة ،لم يكن من الممكن ممارستها قبل ظهور الجائحة ،وكما
يقال "رب ضارة نافعة" فقد مكنته من التعامل مع الواقع المفروض من
فتح آفاق جديدة للتواصل االجتماعي مع صفه الدراسي ومعلمه وهيئته
اإلدارية ،وفتحت أمامه طرق البحث العلمي من خالل التقنية الحديثة،
وكشفت عن مواهب واعدة للكثير من الطالب للوصول الى المعلومة
والتفاعل المثمر مع المعلم.
بل أتاحت للمعلم فرصة عظيمة للتعرف على كل طالب على حدة
من خالل المناقشات والحوارات ،ومكنت المعلم من تشخيص الطالب
بحيادية وموضوعية ،وساعدت المعلم في البحث في طرق تدريس
مبتكرة ساعدته في التفاعل إليصال المعلومة للطالب بأقل وقت وجهد
ممكن .كما أنها أشعرت أولياء األمور بحجم الدور الكبير الملقى على
عاتق المعلم وأشركته في العملية التعليمية لمساعدة األبناء في إتقان
ً
مهارات التعلم عن بعد ،وخلقت جوا رائعا من االنسجام والتوافق بين
المؤسسة والطالب وأولياء األمور للوصول الى أفضل النتائج إلنجاح
هــذه العملية ،وفــرضــت على الجميع الـمـبــادرة لتخطي الصعوبات
والتفاني في تقديم المقترحات والحلول الناجحة واألساليب التربوية
المختلفة لتجاوز العقبات ،وفرضت الجائحة ظروفا طارئة ،وال بد من
تكاتف الجهود لضمان جودة التعليم من خالل الوضوح والمكاشفة.

ِّ
«الداخلية» تعقب على مقال «من
يخلصنا من جرائم مستهتري الطرق؟»
بعث المدير العام ل ــإدارة العامة للعالقات واإلع ــام األمني العميد
ً
توحيد عبدالله الكندري توضيحا لمقال "مــن يخلصنا من جرائم
مستهتري الـطــرق" للكاتب د .نــوري أحمد الحساوي ،المنشور في
"الجريدة" العدد ( )4721بتاريخ 2021 /4 /30م وفيما يلي تفاصيل الرد:
« السيد /رئيس تحرير صحيفة الجريدة المحترم
تتوجه إليكم اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بخالص الشكر
والتقدير على دوركم اإلعالمي الرائد وإسهامكم التنويري المتميز في
خدمة قضايا األمن والمجتمع وعلى تواصلكم الدائم معنا من أجل
تحقيق الصالح العام ،مؤكدين لكم أن هذا التفاعل الخالق بين وسائل
اإلعالم والمؤسسة األمنية ركيزة أساسية لدعم العمل األمني وتوعية
المواطنين والمقيمين ومنبر رائد لتبيان الحقائق بكل شفافية.
وباإلشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء بالعدد رقم ( )4721بتاريخ
2021 /4 /30م تحت عنوان "من يخلصنا من جرائم مستهتري الطرق"،
تود اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني أن تؤكد أن استراتيجيات
وخطط وزارة الداخلية تهدف إلى تحقيق المنظومة األمنية المتكاملة
وبسط مظلة األمن واألمان في البالد ،وأن كافة جهود القطاعات األمنية
المبذولة تواجه الخارجين على القانون والتصدي للظواهر السلبية.
وحول ظاهرة االستهتار والرعونة فإن تعليمات الــوزارة تشدد على
ضبط المخالفين وإحالتهم إلــى جهات االختصاص واتـخــاذ كافة
اإلجراءات القانونية بحقهم ،مشيرة إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كامال
بين جميع القطاعات األمنية للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية.
وتوضح اإلدارة في هذا الصدد أن كاميرات السرعة المرورية منتشرة
على جميع الطرق وحسب اإلحصائية األخـيــرة الـصــادرة عن العام
الـمــاضــي ،وأن عــدد مخالفات السرعة الـمــروريــة التي تــم تسجيلها
 3.802.651مخالفة ،أما ما تم تسجيله لمخالفات الرعونة واإلهمال
 6.855مخالفة ،وعدد  430مخالفة سباق على الطرق.
وتقوم اإلدارة العامة للمرور بتكثيف كاميرات السرعة المتنقلة بكافة
الطرق ،باإلضافة إلى وضع كاميرات ( )Point to Pointوالتي تقيس
السرعة فوق المعدل وفق المدة الزمنية المحددة للطريق حيث بلغ
عددها  20كاميرا بمختلف الطرق ،وعدد كاميرات السرعة المتنقلة
 18كاميرا.
وإذ نؤكد على استمرار تلك الحمالت في جميع محافظات البالد ،كما
ندعو من خــال نافذتكم المستنيرة اإلخــوة المواطنين والمقيمين
للمبادرة بالتعاون واإلبالغ الفوري عن مثل هذه الظواهر السلبية على
هاتف الطوارئ رقم (.)112
وتفضلوا بقبول فائق االحترام».
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من صيد الخاطر:
عندما يتخاصم الحمقى

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :ثورة في الكويت
وصلتني أمس رسالة من أطراف عدة عبر
الــوات ـســاب و"تــوي ـتــر" ت ـقــول" :مـطـيــري ينزل
ً
في كرسي عازمي ،وعجمي ينسحب إكراما
للمطيري ،وشيعي يعلن تصويته للسني
الـمـطـيــري ،وحـضــري يعلن دعـمــه للمطيري
ً
الـ ـب ــدوي ،ث ــم يـحـتـفـلــون جـمـيـعــا ف ــي دي ــوان
ً
ّ
عــازمــي،شـكــرا لفسادكم ال ــذي وح ــد الشعب
الكويتي بجميع طوائفه" .انتهت الرسالة.
في نظري وبرأيي المتواضع أستطيع أن
أقول إن هذه الرسالة المعبرة ال تلخص نبض
الشارع الكويتي فقط ،وال موقفه الثابت تجاه
حكومة تعج بملفات فساد أس ــاء ت لسمعة
الكويت على المستويين المحلي والخارجي،
بــل هــي رســالــة أوضـحــت بطريقة متحضرة
وراقـيــة أن مــا جــرى على الطرقات الكويتية
ً
ً
"الـمـتـشـعـبــة" اجـتـمــاعـيــا ودي ـم ـغــراف ـيــا ،يعد
وبحق األسلوب الكويتي الواقعي في الثورة
"ال ــراك ــدة" عـلــى حـكــومــة ي ـبــدو أن ـهــا ال تـقــدر
على رؤية المشهد الكويتي بأبعد من أنفها،
وتعجز عــن فهم النفسية الكويتية الطيبة
ً
و"الحليمة" ،فجاء الــرد في البدء تسوناميا
ً
ً
ً
عاصفا ،وكان الحدث بركانيا مزلزال.
هـ ــذه ال ــرس ــال ــة ال ـق ـص ـيــرة ال ـت ــي ان ـت ـشــرت

طالل عبد الكريم العرب

ب ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ك ـم ــا الـ ـن ــار ف ــي ال ـه ـش ـيــم،
اخـ ـتـ ـص ــرت ب ـط ــري ـق ــة رائ ـ ـعـ ــة ال ي ـع ــرف ـه ــا إال
األدباء العالميون من منزلة وليام شكسبير،
وت ـش ــارل ــز دي ـك ـنــز ،ودانـ ـت ــي أل ـي ـغ ــوري ،ومــن
أمثال فهد العسكر وعباس محمود العقاد،
وغيرهم من عباقرة العصور السالفة الذين
عايشوا مجتمعاتهم وسجلوا أحاسيسهم.
هــذه الرسالة بكلماتها القليلة كانت مجرد
وص ــف لـمـقـبــات ( )Appetizerقـبــل عملية
االقتراع التي نتج عنها "أكلة" لذيذة لم يخرج
بها المطبخ الكويتي من قبل ،فاالنتخابات
التكميلية األخـيــرة ،سجلت سابقة في عدد
ً
األص ــوات لــم تـحــدث ،ولــن تـحــدث مستقبال،
إال إذا تمخضت أوضاع سياسية استثنائية
أخرى عن ميالد حكومة أكثر حجما بملفات
ً
الـفـســاد ،وأش ــد إيــامــا بــ"حـقــرانـهــا" لـنــداءات
الكويتيين المخلصين لكويتهم ،و مــا أكثر
المخلصين بيننا.
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ع ـب ـي ــد ال ــوسـ ـم ــي مـ ـتـ ـف ــوق فــي
تخصصه القانوني الــذي يتطلبه التشريع
ال ـب ــرل ـم ــان ــي ،وم ـت ـف ـهــم ل ـم ـتــاهــات الـسـيــاســة
ً
و لــم يخطئ حتى لفظيا بحق أي سياسي،
ً
ومتفاعل اجتماعيا لما يريده المجتمع ككل

وما يحتاجه الكويتيون لضمان مستقبلهم،
ً
وم ـت ـفــوه خ ـطــاب ـيــا ف ــي اخ ـت ـي ــاره لـتـعـبـيــرات
تناسب الحدث دون أن يلقي به لفظ ما في
أروقــة المحاكم بتهمة التشهير أو التحقير.
لهذا استطاع هذا "الموسوم" ببراعته البحثية
الميدانية أن ينجح فــي استقطاب القبائل
دون الغرق في قبيلته ،وجــذب إليه الشيعة
دون العزف على أوتــار نبذ الطائفية ،وهي
ص ـفــات غــريـبــة ُمــزجــت بفطنته ال ـبــدويــة ثم
ألقت به في أحضان الحضر الذين استقبلوه
استقبال األبطال.
الـكــل يـقــول إنـهــا ث ــورة كويتية هــادئــة في
وجـ ــه ح ـكــومــة ال ت ـق ــدر ع ـلــى تـفـسـيــر أح ــام
الكويتيين ،والـكــل يقر بأنها رســالــة ثورية
م ــؤدب ــة مــوج ـهــة إل ــى ح ـكــومــة ل ــم ينتخبها
ال ـش ـع ــب ،ولـ ــم ي ـخ ـتــرهــا ال ـش ـع ــب ،م ــع كــامــل
احترامنا لشخوصها ،والكل يشير إلى أنها
ج ــاء ت دون إرادة شـعـبـيــة ،وال ـكــل يـثـبــت أن
هذه الحكومة ال تقدر على تحقيق طموحات
الشعب ،هذا إن لم تكن تعاند الشعب في غير
مواقع العناد ،ولهذا هم ينادون ،ومن خالل
هذه الرسالة المختزلة ،بأن ما على الحكومة
إال االمتثال لرغبات الشعب.

د .مبارك العبدالهادي

شوشرة :رسالة «الخامسة»
االس ـت ـف ـت ــاء ال ـش ـع ـبــي ف ــي الـ ــدائـ ــرة ال ـخــام ـســة ل ـخــص ن ـمــوذجــا
ديمقراطيا لم نشهد له مثيال بعد تهافت مختلف طوائف المجتمع
الكويتي على اختيار من يمثلهم في االنتخابات التكميلية دون
االلتفات للقبلية أو الطائفية أو العنصرية ،بل من أجل وطن أفضل،
ورسالة تعبر عن رأي مواطنين ومواطنات وضعوا الكويت نصب
أعينهم بعد أن رفضوا الخضوع لبعض الممارسات واألفعال التي
حاولت تشويه الحقائق لقلب موازين النتائج التي انقلبت على
رؤوس المغرضين والمغرضات ممن عاشوا ليلة ظلماء كواقعهم،
في يوم تنفست فيه إرادة األمة تحت شعار "صوتك رسالة" ،بعد
أن سـعــوا إلص ــدار فـتــاواهــم وتعليماتهم ورسائلهم المدسوسة
لمنع المخلصين من المشاركة في عملية االقتراع ،ولكن تسابق
الجميع لالصطفاف في الطوابير ،فكانت خير رد على منهجهم
المتخلف في الهجوم على الفرسان والمخلصين من أبناء هذا
الــوطــن ،ومنهم الــدكـتــور عبيد الــوسـمــي ال ــذي حقق رقـمــا صعبا
وانتصارا تاريخيا في ظروف أصعب ،حتى أصبح البعض يخشون
الظهور في أمام المشهد السياسي ألن هؤالء الخفافيش يعيشون
في الظالم ويصنعون مؤامراتهم خلف الستار .إن الرسالة التي
أوصلها الشعب الكويتي أصبحت واضحة ومقروءة عالمكشوف،
وال تحتاج إلى مترجم أو فيلسوف أو حتى عراف وقارئ للفنجان
بقدر إزالة المخلفات من طريق اإلصالحيين ليرسخوا مبدأ واضحا
وصريحا عنوانه "إلى مزبلة التاريخ" لكل من يختلس مكتسبات
الشعب أو يسعى إلى تمزيق نسيجه االجتماعي ،ولكننا ال نزال
أمــام تفاؤل كبير بعد هــذا االنتصار من مختلف شرائح الشعب
الكويتي الذين نرفع لهم القبعة في الــدائــرة الخامسة على كسر
االحتكار في اختيار ضيف عزيز عليهم لتمثيلهم في قاعة عبدالله
السالم ،وهي من السوابق التاريخية التي تضاف إلى سجل األبطال

ً
من أبناء الكويت الذين يعلمون جيدا أننا أمام مرحلة مفصلية في
مواجهة الطواغيت الذين يريدون أن يسلبوا كل شيء لتضخيم
كروشهم التي امتألت بالفساد ورائحتهم النتة التي تفوح عبر
مجارير خيانة األمة.
ً
ً
إن الكويت تشهد تغييرا فكريا من األح ــرار الذين سئموا من
عدوانية رموز الفساد الذين ستفتح ملفاتهم وسيعلقون الواحد
تلو اآلخر على المقصلة بفضل الشرفاء الذين لن تنطلي عليهم
األلعاب الطفولية ،خصوصا أن المفاجآت القادمة قد تضم دفعة
جديدة من المندسين والمغرضين والهاربين من عدالة القانون.
ً
ً
ً
شكرا لكل مواطن شريف ،وشكرا ألبناء الدائرة الخامسة ،وشكرا
لكل من يعمل للحفاظ على صالبة موقفنا وتحريرنا من قيود
اللصوص وسارقي األحالم الذين سيتم جرف زمرتهم التي تعمل
ليل نهار على تشويه الحقائق وإثارة التهم المعلبة من تياراتهم
المتأسلمة ،والــذيــن تبرعوا بــاألمــوال للهجوم على األح ــرار عبر
وسائلهم المتعددة ،ومنها ما حصل في االنتخابات التكميلية
األخيرة التي كشفت عن أقنعة هؤالء اللصوص الذين اختبؤوا وراء
قناع النقاب ،وهم في قلوبهم الحقد والمرض السلوكي واألخالقي
الذي يرفضه ديننا الحنيف ،حتى التبع من النساء المحسوبات
على تطرفهم األخــا قــي أصبحن صنيعة حزبهم الخبيث ،ولكن
جــاء هــم ال ــرد ســريـعــا مــن ال ـشــرفــاء بـعــد أن تحققت الـنـتـيـجــة في
صناديق االقتراع.
إن المرحلة المقبلة تتطلب أيضا التفاتا نيابيا من المخلصين
لـتـنـسـيــق ال ـج ـهــود وتـحـقـيــق ال ـم ـب ــادئ ال ــراس ـخ ــة ح ــول الـعـمـلـيــة
الــديـمـقــراطـيــة السليمة ومنهجها ال ـقــائــم ،وه ــو أن األم ــة مصدر
السلطات لوقف العبث بالحقوق وتحقيق كل المتطلبات الشعبية
المتفق عليها.

د .نبيلة شهاب

في حقيقة األمر ال يعرف من تخصصه أكثر
مما يعرفه أي إنسان عادي!!
وت ــأث ـي ــر ال ـم ـت ـخ ـصــص ال ـج ــاه ــل بعلمه
أخـ ـط ــر ع ـل ــى اآلخـ ــريـ ــن م ـم ــن ي ـف ـت ــي بـغـيــر
تخصصه ،وذلك لثقة اآلخرين بالمتخصص
وتصديقهم له واالعتداد بكالمه ومفاهيمه
ً
ً
اع ـت ـقــادا منهم أن ــه أكـثــر دراي ــة وعـلـمــا بما
يعمل و مــا يقول خصوصا عند البسطاء
من الناس.
ً
وغ ــال ـب ــا م ــا ي ـك ــون س ـبــب ه ــذا الـتـظــاهــر
بالمعرفة واالستعراض المقيت هو الشعور
بــال ـن ـقــص ،فــال ـت ـعــويــض ب ــادع ــاء الـمـعــرفــة
بما هــو جاهل بــه يساعده على التخلص
مــن هــذا الشعور عــن طريق جــذب االنتباه
والحصول على المديح والثناء والشهرة،
وإن كانت مبنية على أســس من ورق ،جل
اهتمامه أن يشار له بالبنان كأفضل طبيب
أو معالج نفسي.
طب أو علم نفس أو طب نفسي أو ٍّ
أي من
التخصصات األخــرى ،إن أفتى فيها من ال
يعرف بدقة تفاصيلها وجوهرها وعميق
مفاهيمها ،فقد أساء لنفسه وظلمها وظلم
ً
اآلخرين وأضرهم بقصد وغالبا دون قصد،

ً
ول ــذا فــإن التشخيص الخطأ خطير جــدا،
ورس ــم خطة الـعــاج الصحيحة أو وصف
ً
ً
الدواء تعتمد اعتمادا كليا على التشخيص
الصحيح.
وم ــع وجـ ــود األزمـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة الـحــالـيــة
أص ـب ــح ال ـب ـع ــض ف ــي ح ــال ــة خـ ــوف وت ــوت ــر
مـمــا دفـعـهــم لــات ـجــاه الس ـت ـشــارة األط ـبــاء
والـمـتـخـصـصـيــن وت ـب ـنــي آرائـ ـه ــم الـًطـبـيــة
وال ـن ـف ـس ـي ــة ،وال ي ـع ـت ـبــر ذل ـ ــك خ ـ ـطـ ــأ ،لـكــن
النصائح الطبية والنفسية غير الصحيحة
ً
أو غير الدقيقة تكون وبــاال على الجميع،
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ت ـجــد ب ـعــض األط ـب ــاء
النفسانيين يحاولون إقناع اآلخــريــن عن
طريق استخدام الكلمات المنمقة وبعض
المصطلحات الطبية والنفسية وا لـتــي ال
يفقهون تفاصيلها العلمية الدقيقة ،بطرق
وأس ــال ـي ــب غ ـيــر م ـنــاس ـبــة وخ ـص ــوص ــا في
األزمات.
الجاهل مدعي العلم ال يجني على نفسه
فقط بل يجني على اآلخرين أكثر ،ويتفاوت
تــأثـيــر سـلــوكــه الـسـلـبــي مــن مـجــرد مشكلة
وتنتهي ا لــى نتائج وخيمة على الصحة
الجسدية أو النفسية.

محمد واني *

قوتان متصارعتان في المنطقة ...الغلبة لمن؟
ثمة حراك سياسي واسع وقوي في المنطقة يهدف الى نشر السالم
واالستقرار والهدوء ونبذ الخالفات وإنهاء التوترات والحروب عبر
ال ـحــوار والـحـلــول الــدبـلــومــاسـيــة واالح ـت ـكــام ال ــى لـغــة الـعـقــل وطــاولــة
الـمـفــاوضــات ،يقابله ح ــراك قــوي وواس ــع أيـضــا يــدعــو الــى الـتـشــرذم
وال ـت ـنــاحــر والـ ـح ــروب وت ـقــويــض ال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار ف ــي المجتمع
ونشر ثقافة الكراهية بين أفراده من خالل تكريس الخطاب الطائفي
والعنصري واالحتكام الى لغة السالح إلسكات اآلخر وقمعه.
الـحــراك األول ظهر على المسرح السياسي بعد خـســارة "دونــالــد
ترامب" االنتخابات األميركية ومغادرته البيت األبيض وتولي "جو
ب ــاي ــدن" الــرئــاســة األمـيــركـيــة ،ويـمـثـلــه فــي منطقة الـخـلـيــج ول ــي عهد
الـسـعــوديــة محمد بــن سـلـمــان مــن خ ــال دع ــوة ال ـســام الـتــي وجهها
إليــران وميليشيات الحوثي لحل خالفاتهم بالحوار والمفاوضات،
وإنهاء سنوات من الصراع المرير الدامي بينهم ،وفي العراق مازال
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحرك بكل االتجاهات لحل
الخالفات الداخلية الكردية والكردية والخارجية مع بغداد بالطرق
الدبلوماسية الهادئة والحوار البناء ومن أجل تحقيق هذا الهدف زار
بغداد عدة مرات ،وأجرى لقاءات شملت الرئاسات الثالث وقادة الكتل
واألحــزاب الشيعية والسنية ،واستطاع أن يحرك المياه الراكدة بين
اإلقليم وبغداد ويسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وينجح
في إطالق حصة الكرد من الموازنة التي أقرها البرلمان العراقي بعد
فترة طويلة من التلكؤ والنقاش العقيم!
وفي داخل اإلقليم قام بزيارة مفاجئة لمدينة السليمانية معقل حزب
االتحاد الوطني الكردستاني المنافس السياسي والغريم التاريخي
لحزبه "الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي" ليقابل "اله ــور جنكي" الرئيس
المشترك لـحــزب "االت ـحــاد الــوطـنــي" الخصم العنيد المثير للجدل،

الشعب هو المسؤول
ً
ً
أوال وأخيرا
د .نوري أحمد الحساوي

الزائفون
«راس ـ ــك يـ ـع ــورك؟ م ــن ش ـن ــو؟ ع ـن ــدي لك
طريقة تخلي العوار يروح وما يرجع!!»
«أنا جربت دوا أحسن من اللي عطاك إياه
الطبيب ومفعوله أسرع!!»
«هذي األعشاب تفيد في تخفيف الوزن»
«تبي ترتاح من الضيقة سافر أو تجاهل
كل المشاكل وعيش لنفسك بس» .و ...و....
إلخ.
لـ ـلـ ـعـ ـل ــم الـ ـ ـن ـ ــاصـ ـ ـح ـ ــون ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا أط ـ ـبـ ــاء
و لـيـســوا متخصصين نفسانيين ،لكنهم
متخصصون في فرض أفكارهم وتجاربهم
الخاصة على اآلخرين حتى إن كانت غير
صحيحة ،شخصياتهم الفضولية المتطفلة
االسـتـعــراضـيــة الــزائ ـفــة ال تـشـعــر بــالــراحــة
إال عــن طــريــق الـتــدخــل بتفاصيل اآلخــريــن
وادعاء معرفتهم كل شيء كالطب والمشاكل
واألمراض النفسية وغيره.
أدعياء العلم والمعرفة االستعراضيون
ال ــزائ ـف ــون وج ــوده ــم م ــزع ــج ،ف ـخــاف أنـهــم
يتدخلون ويفرضون آراءهم وقناعاتهم على
اآلخرين يظهرون بمظهر العالم بما يتحدث
فيه ،وهم نوعان :اإلنسان الذي يتحدث بغير
تخصصه ،واآلخر يتحدث بتخصصه ،لكنه

األح ـمــق وص ــف يـطـلــق عـلــى مــن يـقــوم بــأفـعــال وأق ــوال
ال ميزان لها وال حــدود ،فتراه كثير الجدل كثير األذى،
ال يستفاد منه بشيء فــي حياته ،وال يترحم عليه أحد
بعد مماته ،والحماقة كلمة مشتقة من حمق كما بينها
الهاشمي،
أحد أئمة اللغةَ ،وهو أبو عبدالله بن األعرابي
َ َ
حمق ْت
المعروف بابن األعرابي ،بأنها مأخوذة من القول:
السوق ،أي كسدت السوق ،كاألحمق الكاسد عقله.
وقد قيل في الحمق كثيرا ،فرسولنا محمد ،صلى الله
عليه وسلم ،قال :األحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى،
إذ حرمه أعز األشياء عليه وهو العقل ،ونبي الله عيسى
ابن مريم أعطاه الله قدرة إحياء الموتى ،وعالج ما عجز
عـنــه ال ـطــب ف ـقــال فــي ال ـح ـمــق :عــالـجــت األبـ ــرص واألك ـمــه
فأبرأتهما ،وعالجت األحمق فأعياني.
ويقال فيه :فالن ذو حمق وافر ،وعقل نافر ،ليس معه
مــن ا لـعـقــل إال مــا يــو جــب حـجــة ا ل ـلــه عـلـيــه ،أ م ــا المتنبي
ً
فقال فــي األ حـمــق قــوال ال يــزال يـتــداول بين ا لـنــاس حتى
يومنا هذا:
ل ـ ـكـ ــل داء دواء يـ ـسـ ـتـ ـط ــاب ب ــه
إال الـحـمــاقــة أعـيــت مــن يــداويـهــا
األحمق معروف بين الناس ،مذموم من عمومهم ،يستدل
عليه من أفعال يقوم بها ال يحسب حساب عواقبها ،فهو
سفيه أهوج ،مغتر معجب بنفسه ،كثير األعداء ،أصدقاؤه
هم من على شاكلته أو من استمالهم بماله وجاهه ،فاجر
في خصوماته ،وما أكثرها ،ومن صفاته الخفة ،والعجلة،
والظلم ،والغفلة ،والخيالء ،إن استغنى بطر ،وان افتقر
قـنــط ،وإن تـحــدث أ ف ـحــش ،وإن سـئــل بـخــل إال لمصلحة،
فالحمق داء ال دواء لــه ،فيبدو أن الحمق غريزة ال تنفع
معها الحيلة ،فهو داء شفاؤه الموت ،فاألحوط هو السكوت
عن األحمق وتجنب جوابه.
وقد روي أن أحمقين اصطحبا في طريق ،فقال أحدهما
لآلخر :تعال نتمنى على الله فإن الطريق تقطع بالحديث،
فقال األول :أنا أتمنى قطائع أغنام أنتفع بلبنها ولحمها
وصوفها ،فرد الثاني :أما أنا فأتمنى قطائع ذئاب أرسلها
على غنمك حتى ال تترك منها شيئا ،فقال األول :ويحك،
أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة؟ فتصايحا وتعاركا،
واشـتــدت الخصومة بينهما حتى تماسكا بــاألطــواق ،إال
ّ
أنـهـمــا اتـفـقــا عـلــى يـحــكـمــا أول مــن يـمــر بـهـمــا ،فـحـصــل أن
ً
مر بهما شيخ يركب حمارا عليه زقــان من عسل ،فحدثاه
بحديثهما ،فما كان منه إال أن أنزل الزقين وفتحهما وأسال
ما بهما من عسل على التراب ،ثم صاح فيهما قائال :صب
الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين.
وروى جــابــر ب ــن ع ـبــدال ـلــه ق ــائ ــا :ك ــان رج ــل يـتـعـبــد في
صومعة فأمطرت السماء ،وأعشبت األرض ،فــرأى حماره
يرعى في ذلك العشب ،فقال :يا رب لو كان لك حمار لرعيته
مع حماري هذا ،فبلغ ذلك أحد األنبياءّ ،
فهم أن يدعو عليه،
فأوحى الله إليه :أال تدعو عليه ،فإني أجــازي العباد على
قدر عقولهم.
ُ
فالحمق داء عظيم إذا ما ابتلي المرء به في هذه الحياة،
وهــو شر كله ،واألحـمــق عــدو نفسه لما يسبب لنفسه من
الضرر ،فصاحبه كاسد العقل والرأي ال يحسن بهما شيئا،
فما أكثر الحمقى والسفهاء بيننا! وما أخطرهم على األمة
إذا ما ّ
وسدت إليهم زمام أمور العامة فتخاصموا عليها!
ملحوظة :مقتبسات من التراث بتصرف كثير.

ويضع أسسا جديدة للتعامل السياسي بينهما مبنية على السالم
والمصالحة الوطنية ،ولم يكن أحد يتوقع أن يلتقي "جنكي" بعد أحداث
 16أكتوبر من عام  2017التي كان "جنكي" أحد أبطالها الرئيسيين
الــذي أمــر قــوات البيشمركة التابعة لحزبه وبشكل أح ــادي الجانب
االنسحاب من مدينة كركوك االستراتيجية وترك قوات "الديمقراطي"
تحت رحمة فوهة مدافع قوات الجيش وميليشات الحشد الشعبي التي
دخلت المدينة منتصرة ،وبسطت سيطرتها عليها منذ ذلك الحين!
وكما فاجأت مبادرة "بن سلمان" و"بــارزانــي" السلميتين المراقبين،
كذلك فاجأتهم مبادرة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" السلمية
لمصر واليونان ،حيث دعاهما الى تطبيع العالقات والسالم والحوار
بعد أن كانت األوضاع بينهم تتأزم وتسير نحو األسوأ! ولكن السؤال
المطروح من وراء انتشار ظاهرة السالم فجأة في المنطقة :هل "بايدن"
له دور في هذا التغيير؟ طبعا من مصلحة أميركا أن تهدأ اللعبة قليال
لترتيب أوراقها من جديد!
ولكن هناك في المنطقة من يعكر صفو االستقرار والسالم أيضا
ويتحرك بـقــوة إلخـضــاع الشعوب لهيمنتها وبـســط نفوذها ونشر
ثـقــافـتـهــا "الــرادي ـكــال ـيــة ال ـم ـت ـطــرفــة!" فـيـهــا ،ويـتـمـثــل ه ــذا ال ـح ــراك في
الميليشيات والفصائل واألحزاب التابعة إليران المنتشرة في"العراق
واليمن وسورية ولبنان" التي تعتمد السالح والقوة القاهرة وإالرهاب
لتحقيق أهدافها التوسعية.
ه ــات ــان ال ـق ــوت ــان "قـ ــوة ال ـشــر والـ ـس ــام" ت ـت ـصــارعــان ف ــي المنطقة
بــإشــراف وإدارة أميركية مـبــاشــرة ،والغلبة فــي النهاية لمن تدعمه
أميركا ،وترضى عنه بما يتوافق ويتناغم مع مصالحها وأهدافها
االستراتيجية.
* كاتب عراقي

الشعب هو المسؤول األول واألخير عن تقدم أي أمة أو
دولة أو تأخرها ،فبيده يستطيع إنجاح أي تجربة تمر
بها ا لــدول أو إفشالها ،فــإذا أردت أن تتعرف على رقي
و تـقــدم أي دو لــة فابحث عــن الشعب ومستواه الثقافي
ومدى احترامه للقوانين واألنظمة ،وعن مستوى وعيه
الـس ـيــاســي ال ــذي يـمـلـكــه ،ف ــإذا أدركـ ــت أن ه ــذه األش ـيــاء
راق ومتقدم
متوافرة في شعب ما فاعرف أن هذا الشعب ٍ
ومتطور وبإمكانه أن يمسك ز مــام األ مــور في بلده وال
خ ــوف عـلـيــه ،أم ــا إذا ك ــان ه ــذا الـشـعــب يـفـتـقــر إل ــى تلك
ً
ً
األ مــور فيصبح هــذا الشعب سببا لتأخر بلده وعامال
من عوامل إضعافه ،انظر إلى األمم المتقدمة فستجدها
ذات شـعــوب حية وا عـيــة محترمة للقوانين واألنظمة،
مــدر كــة أ نـهــا بـغـيــر تطبيقها بــا لـشـكــل ا لـصـحـيــح تعني
الفوضى والغوغائية.
ال ـي ــوم ن ـحــن ف ــي ال ـكــويــت ن ـعــانــي الـكـثـيــر م ــن الـمـشــاكــل
والصراعات واإلخفاقات السياسية ،سواء على مستوى
مـجـلــس األم ــة أو عـلــى مـسـتــوى الـحـكــومــة ،وحـتــى على
مـسـتــوى الـشـعــب ،وك ــل ط ــرف يـلـقــي ال ـلــوم والـتـهــم على
ّ
اآلخر ،حتى أن هذا الوضع غير المستقر أثر وعطل كل
خطوة نحو التطور والتقدم والتنمية.
نعم تتحمل الحكومة مسؤولية ما يحدث من إخفاقات
وع ــدم اس ـت ـقــرار سـيــاســي واق ـت ـص ــادي ،وك ــذل ــك أعـضــاء
ً
ً
مجلس األ مــة يتحملون جــزء ا كبيرا مــن هــذا اال نـحــدار
ال ـس ـي ــاس ــي ب ـت ـص ــرف ــات ـه ــم غ ـي ــر الـ ـمـ ـس ــؤول ــة ،وت ـح ــوي ــل
مجلس األمة إلى وكر لتصفية حساباتهم وصراعاتهم
الشخصية ،فأصبحوا في واد ومصالح الوطن في واد
آخر.
ن ـ ــرى مـ ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــرن ــا الـ ـخ ــاص ــة أن الـ ـمـ ـس ــؤول عــن
ً
ا لـحــا لــة غـيــر ا لـمـسـتـقــرة ا لـتــي نعيشها ا ل ـيــوم سياسيا
و عــن ممارستنا المضحكة للديمقراطية هــو الشعب،
نعم نحن مسؤولون بالمرتبة األو لــى عن الحالة التي
نعيشها ا ل ـيــوم ،فــا لـنــاس فــي ا لـكــو يــت هــم مــن ســا هـمــوا
ب ـش ـكــل رئ ـي ــس ف ـي ـمــا ن ـح ــن ف ـي ــه ،ف ـم ـن ـهــم م ــن ركـ ــز عـلــى
مصلحة القبيلة التي ينتمي إليها أو الطائفة التي هو
منها والعائلة المنتمي إليها ،ومن ورائهم نوابهم في
المجلس يدفعون لمصلحة تلك االنتماء ات متناسين
المصلحة العامة ومصلحة البلد العليا ،وهناك نوعية
من الشعب خاملة غير فعالة ال تدري ما يدور حولها،
وهؤالء أعطوا فرصة ألصحاب اآلراء الفاسدة بالظهور
واال نـ ـتـ ـش ــار ،ح ـي ــث أ ص ـب ـح ــت ت ـل ــك اآلراء ا لـ ـه ــدا م ــة هــي
المسيطرة على الساحة السياسية ،و بــدا و كــأن ا لــرأي
العام هو ما يدعون هم إليه ،مما دعاهم إلى الصدام مع
الحكومة ،التي بدورها بــدأت تستخدم جميع أوراقها
بالتخبط وسوء التقدير ،والنتيجة الوضع الذي نحن
فيه.
جـمـعـيــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي وجــامـعــة الـكــويــت ورج ــال
الكويت أصحاب الخبرات الطويلة في مجال السياسة
واال قـتـصــاد واال جـتـمــاع كــل هــؤالء يعيشون فــي سبات
عميق ،ولم يتحرك أي منهم إال ما ندر إليجاد الحلول
وإبداء الرأي والمشورة ،فيما نحن فيه ،وإخراجنا من
المستنقع الذي نحن فيه.
ً
ً
إذا العملية تحتاج إلى تضافر الجهود جميعا للنهوض
بهذا البلد ،وال نلقي اللوم على الحكومة فقط ،فنحن
ً
جميعا مسؤولون كشعب عما يحدث للكويت ،فالصراخ
والتحلطم الزايد ال ينفعان ،وكل ما نحتاج إليه العمل
الدؤوب المخلص المبني على المصلحة العليا ال على
مصلحة القبيلة أو الطائفة أو العائلة ،أما الوعيد فهذا
ً
ال يبني وطنا بل يهدمه.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٢٠٧

6.٧٢٥

٥.٢٠٤

2.٣٤٧ 2.٧٢٧ 3.٣٢٦

مراجعة  msciتقفز بسيولة البورصة إلى  125مليون دينار
تخارج سلس بنحو  100مليون سهم من بنك الخليج
علي العنزي

عاكست فترة المزاد الكثير
من التقديرات ،التي كانت
تشير إلى ضغط على سهم
بنك الخليج ،والذي خرج من
قائمة مورغان ستانلي msci
القياسية خالل المراجعة
األخيرة.

استمر التراجع بمؤشرات
بورصة الكويت العام واألول،
وزادت ال ـض ـغــوط عـلـيـهــا في
ن ـه ــاي ــة تـ ـع ــام ــات األس ـ ـبـ ــوع،
مقابل ارتفاع مؤشري السوق
الرئيسي ورئيسي  ،50وكانت
الـمـحـصـلــة الـنـهــائـيــة خـســارة
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الـ ـع ــام نـسـبــة
 0.54في المئة أي  33.6نقطة،
ليقفل على مستوى 6207.57
نـقـطــة ،بسيولة كـبـيــرة بلغت
 125مـلـيــون دي ـنــار ،معظمها
ن ـت ـي ـج ــة ت ـط ـب ـي ــق ال ـم ــراج ـع ــة
األ خ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ألوزان مـ ــؤ شـ ــرات
مورغان ستانلي  msciلألسهم
الكويتية ،حيث كانت السيولة
 44مليون دينار قبل الدخول
ف ــي الـ ـم ــزاد ،الـ ــذي رفـعـهــا الــى
مـسـتــوى االق ـف ــال ،وت ــم ت ــداول
 540.9مليون سهم عبر 16051
صفقة ،وتم تداول  135سهما
ربح منها  54سهما وسخر 70
سهما ،بينما استقر  11سهما
دون تغير ،وكان الضغط على
األسـهــم القيادية كبيرا خالل
المراجعة فترة الـمــزاد ليفقد
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول نـسـبــة
كـبـيــرة بـلـغــت  0.86فــي المئة
تـ ـع ــادل  58.12ن ـق ـطــة ،ليقفل
على مستوى  6725.84نقطة،

ولم ينجح بالوصول للمنطقة
الخضراء سوى  5أسهم مقابل
تــراجــع  19سهما فــي السوق

األول واس ـت ـق ــرار سـهــم واح ــد
دون تـ ـغـ ـي ــر ،وربـ ـ ـ ــح م ــؤش ــرا
الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي ورئ ـي ـســي

 ،50حيث حقق الرئيسي نموا
واضحا بنسبة  0.44في المئة
تـ ـع ــادل  22.76ن ـق ـطــة ،ليقفل

على مستوى  5204.27نقطة،
بسيولة مستقرة ح ــول 22.1
مليون ديـنــار تــداولــت 281.9

مليون سهم عبر  8779صفقة،
وتـ ـ ــم تـ ـ ـ ــداول  110أسـ ـه ــم فــي
الرئيسي ربح منها  49سهما
وخسر  51سهما ،بينما استقر
 10أسهم دون تغير.

مزاد مثير
ع ـ ــاكـ ـ ـس ـ ــت فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاد
الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـقــديــرات ،الـتــي
كــانــت تشير إل ــى ضـغــط على
س ـه ــم ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ،وال ـ ــذي
خـ ـ ـ ــرج مـ ـ ــن قـ ــائ ـ ـمـ ــة م ـ ــورغ ـ ــان
ستانلي  msciالقياسية خالل
الـمــراجـعــة األخ ـي ــرة ،وت ــم بيع
 100م ـل ـي ــون س ـه ــم بـســاســة
وس ــط وج ـ ــود ط ـل ـبــات كـبـيــرة
ع ـلــى ال ـس ـه ــم ،األم ـ ــر ال ـ ــذي لم
ي ــؤث ــر ع ـلــى س ـع ــره س ـل ـبــا ،بل
أقفل رابحا فلسا ،وكذلك ربح
بـيـتــك وزي ـ ــن وم ـب ــان ــي مـقــابــل
خسارة كبيرة لسهم أجيليتي
والـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي وبـ ـ ـن ـ ــك ب ــوبـ ـي ــان
وبــرقــان وصـنــاعــات وهيومن
ســوفــت ،لـيـتــم الـضـغــط كثيرا
على مؤشر السوق األول الذي
ك ـ ــان ي ـ ـ ــوازن األداء ل ـي ـتــراجــع
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الـ ـع ــام ب ـقــوة،
في المقابل استطاعت اسهم
صغيرة ومتوسطة في السوق

ال ــرئ ـي ـس ــي ان ت ــرت ــد وت ـح ـقــق
ً
أداء إيجابيا أم ــس ،مما دعم
مـ ــؤشـ ــرات الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي
ورئـيـســي  50لتقفل خـضــراء،
ك ــان أب ــرزه ــا قــابـضــة مصرية
وتعليمية والخليج للتأمين،
وج ـم ـي ـع ـه ــا اس ـ ـهـ ــم ب ــأس ـع ــار
عالية ،وارتــدت اسهم نشيطة
مثل اعيان وبريق وتخصيص
وم ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا لـ ـيـ ـحـ ـق ــق الـ ـم ــؤش ــر
الرئيسي نموا معاكسا لألول
وال ـ ـ ـعـ ـ ــام وتـ ـنـ ـتـ ـه ــى ال ـج ـل ـس ــة
متباينة األداء.
خ ـل ـي ـج ـيــا ،م ـ ــال األداء فــي
جلسة األس ـبــوع األخ ـيــرة الى
التراجع ،وخسرت  5مؤشرات
أســواق مالية خليجية مقابل
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع اث ـ ـن ـ ـيـ ــن ف ـ ـقـ ــط ه ـم ــا
القطري الذي ارتد بقوة وحقق
ن ـم ــوا بـنـسـبــة  1.2ف ــي الـمـئــة،
والـ ـسـ ـع ــودي ب ـن ـمــو م ـح ــدود،
بينما خسرت أسواق االمارات
وال ـكــويــت وع ـمــان والـبـحــريــن
بنسب متفاوتة ،ولكنها اقل
من نسبة  1في المئة ،وكانت
أس ـعــار الـنـفــط مـسـتـقــرة حــول
مستوى  68دوالرا للبرميل.

أخبار الشركات
«المركزي» يوافق على نشرة
اكتتاب سندات «الخليج»
كشف بنك الخليج عن موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ
 26الجاري ،على نشرة االكتتاب الخاص إلصدار البنك سندات
دين مساندة بقيمة ال تتجاوز  50مليون دينار.
وقال البنك إن إصدار السندات الجديدة سيؤدي إلى تعزيز
ً
كفاية رأس المال لديه عمال باألطر الصادرة عن «بازل .»3

«تنظيف» :تابعة تحوز أقل األسعار
في مناقصة بـ  1.22مليون دينار
أفادت الشركة الوطنية للتنظيف أن إحدى الشركات التابعة
(مــركــز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والـطــرق -
فــرع من شركة الشاهين الذهبي للتجارة العامة والمقاوالت)
والمملوكة بنسبة  75في المئة قد حازت أقل األسعار للمناقصة
الخاصة بـأعمال خدمات النظافة للمراكز الحدودية التابعة لوزارة
الدفاع بإجمالي مبلغ  1.22مليون دينار ،وذلك لمدة  3سنوات.

صدور حكم ّأولي ضد تابعة لـ «يونيكاب» في دعوى ندب خبير
أعلنت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل صدور
حكم أول درجة لمصلحة الشركة المتحدة األولى للتجارة
العامة في دعوى ندب خبير مرفوعة من الشركة الكويتية
األولى للخدمات التعليمية التابعة لـ «يونيكاب».
وق ــال ــت «ي ــون ـي ـك ــاب» إن ال ـم ـح ـك ـمــة أل ــزم ــت ال ـ ُـم ــدع ــى
ً
عليها أصـلـيــا (الـمـتـحــدة لـلـتـجــارة) بصفتها أن تــؤدي
ُ
للمدعية (الكويتية األولى) مبلغ  6500دينار ،وألزمتها
بالمصروفات ومبلغ  10دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

ً
«األولى» :الطيار رئيسا
ً
تنفيذيا بالوكالة

أسعار صرف العمالت العربية

ً
كـمــا حكمت المحكمة بــإ لــزام ا لـ ُـمــد عــى عليها فرعيا
ً
(ال ـكــوي ـت ـيــة األول ـ ـ ــى) بـ ــأن ت ـ ــؤدي إلـ ــى ال ـ ُـم ــدع ـي ــة أص ـل ـيــا
ً
(المتحدة للتجارة)  651.68ألف دينار تقريبا ،وألزمتها
بالمصاريف ومبلغ  100دينار مقابل أتعاب المحاماة
الفعلية.
وأوضحت «يونيكاب» أنه جار االستئناف على حكم
ً
ً
أول درجــة فــي المواعيد الـ ُـمـقــررة قــانــونــا ،علما بأنه ال
ً
ُ
يوجد أثر مالي نتيجة أخذ ُ
المخصصات الالزمة مسبقا.

«المشتركة» تربح  659.17ألف دينار

ذكرت شركة األولــى لالستثمار أنه تم تعيين
مـحـمــد ال ـط ـيــار ف ــي مـنـصــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
بالوكالة اعتبارا من أمس.

أسعار صرف العمالت العالمية

 ...وانخفاض إيراداتها بـ  900ألف دينار

بلغت أربــاح المجموعة المشتركة للمقاوالت  659.17ألف
ديـنــار ،بواقع  3.85فلوس للسهم خــال الفترة المنتهية في
 31مارس  ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  3.42ماليين
دينار ،بما يعادل  19.99فلسا للسهم خالل الفترة نفسها من
عام .2020

أفادت شركة يونيكاب لالستثمار بأنه تم تخفيض الرسوم الدراسية لطلبة ذوي
اإلعاقة بإحدى الشركات التعليمية التابعة المملوكة بنسبة  100في المئة (الشركة
األولى للخدمات التعليمية) لكل من العامين الدراسيين كالتالي:
 - 1العام الدراسي  2020-2019بحوالي  39في المئة.
 - 2العام الدراسي  2021-2020بحوالي  25في المئة.
أي ما يعادل تقريبا تخفيض اإليرادات بمبلغ  900الف دينار.
وقالت الشركة إنه ال يوجد أثر مالي على بيانات الدخل المالي الحالي ،حيث إن
اإلدارة توقعت ذلك ،وقد تم أخذ مخصصات لذلك الموضوع كما هو وارد في البيانات
المالية المنتهية في  31ديسمبر .2020

«المدينة» تربح  73.98ألف دينار
ربحت شركة المدينة للتمويل واالستثمار  73.98ألف دينار ،بواقع  0.18فلس
للسهم خالل الربع األول من عام  ،2021مقارنة بتحقيقها خسائر بقيمة  968.92ألف
دينار ،بما يعادل  1.19فلس في الفترة نفسها من عام .2020

تراجع أسعار النفط مع العودة المحتملة
إلمدادات إيران
ّ
تراجعت أسعار النفط صباح أمس ،لكنها ظلت داخل نطاق
تحركاتها الضيق هــذا األسـبــوع ،وذلــك في الوقت الــذي قوبل
تـفــاؤل بـشــأن مــوســم الـقـيــادة الصيفي فــي الــواليــات المتحدة
وأوروب ـ ــا بقلق حـيــال الـطـلــب فــي الـهـنــد وزيـ ــادة محتملة في
اإلمدادات اإليرانية.
وهبط خام برنت  57سنتا بما يعادل  0.8بالمئة إلى 68.30
دوالرا للبرميل ،ونزل الخام األميركي غرب تكساس الوسيط 55
س ـن ـت ــا أو  0.8ب ــا ل ـم ـئ ــة إ لـ ـ ــى  65.66دوالرا للبرميل.
وق ـ ــال ج ـي ــوف ــان ــي س ـت ــون ــوف ــو مـحـلــل
شؤون النفط في «يو .بي .إس» «على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن بـ ـي ــان ــات الـ ـمـ ـخ ــزون ــات
اإليـجــابـيــة مــن ال ــوالي ــات المتحدة
أم ــس األول ،ال يـ ــزال الـنـفــط الـخــام
عالقا داخل نطاق محدد مع تداول
برنت بين  65و 70دوالرا للبرميل».
وق ــال ــت إدارة مـعـلــومــات ال ـطــاقــة إن
مخزونات الخام األميركية والبنزين ونواتج
التقطير تراجعت األسبوع الماضي ،إذ عزز الرفع
الـتــدريـجــي للقيود المرتبطة بـفـيــروس كــورونــا
الطلب على وقود المركبات.

«تكنيب» الفرنسية
تفوز بعقد «الزور»

وتـتـفــاوض إي ــران وال ـقــوى العالمية فــي فيينا مـنــذ أبــريــل
ّ
يتعين على طـهــران وواشنطن
للتوصل إلــى الـخـطــوات التي
اتخاذها من أجل رفع العقوبات الخانقة المفروضة على إيران،
والتي تشمل قطاع الطاقة لديها ،على خلفية برنامجها النووي.
وستكون هذه من المسائل المهمة التي تطرح في االجتماع
الـمـقـبــل لمنظمة الـبـلــدان الـمـصــدرة لـلـبـتــرول وحـلـفــائـهــا ،في
إطــار مجموعة أوبــك ،+في األول من يونيو ،إذ سيتعين على
ّ
سيغيرون خططهم لتخفيف
المنتجين دراســة مــا إذا كــانــوا
القيود على اإلنـتــاج فــي مواجهة احـتـمــاالت عــودة اإلم ــدادات
اإليرانية إلى السوق.
وفــي الوقت الــذي يتلقى السوق دعما من
انخفاض مخزونات النفط األميركية الذي
فاق التوقعات ،ال تزال هناك مخاوف بشأن
تقلص الطلب في الهند ثالث أكبر مستهلك
للنفط في العالم .كما أدى تمديد محتمل
إلجراءات الطوارئ المرتبطة بـ «كوفيد »19 -
في اليابان إلى إثارة القلق بشأن نمو
الطلب في رابع أكبر مستورد للنفط
بالعالم.
(رويترز)

حـصـلــت شــركــة تـكـنـيــب الـفــرنـسـيــة
 ،Technip Energiesالـتــي تتخذ من
ً
بــاريــس م ـقــرا لـهــا ،عـلــى عـقــد خــدمــات
ه ـنــدس ـيــة وإدارة مـ ـش ــروع كـبـيــر من
شركة الكويت للصناعات البترولية
المتكاملة ( ،)KIPICوهي شركة تابعة
لمؤسسة البترول الكويتية.
وبحسب «اب ستريم» ،كشفت شركة
تكنيب ،أمس ،عن فوزها بصفقة مدتها
س ــت س ـن ــوات س ـت ـقــدم فـيـهــا خــدمــات
هندسية وإدارة لعدد من المشاريع في
مجمع الزور جنوب الكويت .وسيشمل
ذلــك مــرافــق اسـتـيــراد الـغــاز الطبيعي
الـ ـمـ ـس ــال ،وم ـص ـف ــاة الـ ـ ـ ــزور ،ومـجـمــع
البتروكيماويات ،ومنشآت أخرى.
ولــم تـقــدم الـشــركــة الفرنسية قيمة
ً
ال ـع ـق ــد ،لـكـنـهــا عـ ـ ــادة م ــا ت ـق ــدر قيمة
العقود «الكبيرة» بين  50مليون يورو
ً
و 250مليونا ( 71مليون دوالر و304.8
ماليين دوالر).

ً
إيران تحظر تعدين العمالت المشفرة ...مؤقتا

تراجعات محدودة في أسواقها وتداول البتكوين عند  38ألف دوالر
أسعار المعادن الثمينة والنفط

ً
حـظــرت إي ــران مــؤقـتــا تعدين الـعـمــات الـمـشـفــرة ،بعد
ت ـعــرض بـعــض ال ـمــدن الــرئـيـسـيــة فــي ال ـبــاد النـقـطــاعــات
متكررة في التيار الكهربائي.
وقال الرئيس حسن روحاني إن الحظر سيستمر حتى
 22سبتمبر.
وشهدت البالد انقطاع التيار الكهربائي في الصيف
في السنوات الماضية.
ُ
ويلقى باللوم في جولة االنقطاعات الحالية في الغالب
على الجفاف الذي يؤثر على قدرة البالد على توليد الطاقة
الكهرومائية.
وي ـبــدو أن الـحـكــومــة اإليــران ـيــة حــريـصــة عـلــى خفض
أي عوامل تفاقم مثل عمليات تعدين العمالت المشفرة
المتعطشة للطاقة على سبيل المثال.
ً
برنامجا حيث يجب على ُم ّ
عدني بتكوين
وتدير إيران
التسجيل لــدى الحكومة ودفــع رســوم إضافية للكهرباء

وبيع العمالت إلى البنك المركزي .وصرح الرئيس روحاني
بأن عمليات التعدين القانونية في البالد تستهلك نحو
 300ميغاوات في اليوم.
وبحسب ما ورد ،ادعى مشغل الشبكة المملوكة للدولة
ً
ً
ً
في إيران ،تافانير  ،Tavanirاستخداما يوميا أكثر تحفظا
يصل إلى  209ميغاوات.

تراجعات محدودة
تراجعت العمالت االفتراضية خالل تداوالت صباح امس
ً
لتتداول البتكوين عند  38ألف دوالر ،بعد أسبوع تقريبا
من هبوطها  %30قرب مستوى  30ألف دوالر .وتراجعت
البتكوين بنسبة  %1.5إلى  38140دوالرا ،وفقا لبيانات
«كوين ديسك».
وفــي الــوقــت نفسه ،انخفضت اإليـثــريــوم  %2.14عند

ً
 2732دوالرا ،والريبل تراجعت  %4.5إلــى  96.93سنت.
وفي نهاية األسبوع الماضي ،دعت السلطات الصينية إلى
تنظيم أكثر صرامة بشأن تعدين وتداول العمالت الرقمية.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ق ــال راف ــائ ـي ــل بــوسـتـيــك رئ ـي ــس بنك
االحـتـيــاطــي االت ـح ــادي فــي أتــان ـتــا ،إن الـتـطــور الـســريــع
للعمالت المشفرة والتمويل الرقمي بشكل عام «مجال ال
يمكننا أن نتجاهله».
وأضاف بوستيك ،في مناقشة عبر اإلنترنت «إنه يتحرك
ً
سريعا ...الفضاء المشفر على وجــه الخصوص إذا كان
لــك أن تطلق عليه هــذا الــوصــف» ،لكنه قــال «إنـهــا ســوق
متقلبة للغاية ،وال أظن أن خصائصها في الوقت الحالي
ستفضي بها إلى أن تكون عملة .العمالت المشفرة التي
تربط قيمتها بأصول مثل الدوالر األميركي أو الذهب هي
أكثر اقترابا ،لكن مازال هناك المزيد الذي يجب عمله».
(العربية .نت)
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عمر الغانم أول عضو خليجي في المجلس
الدولي لشبكة الشركات العائلية
أعلن مجلس الشركات العائلية الخليجية
 FBCGتعيين رئيسه عمر الغانم في منصب
مــديــر جــديــد لمجلس إدارة شبكة الشركات
العائلية  ،FBNوهذه هي المرة األولى التي يتم
فيها انتخاب ممثل من دول مجلس التعاون
الخليجي في مجلس اإلدارة الــدولــي لشبكة
الشركات العائلية ،الشريك الدولي لمجلس
ال ـشــركــات الـعــائـلـيــة الـخـلـيـجـيــة ،وت ـعــد هــذه
الشبكة أكبر شبكة عالمية للشركات العائلية،
حيث تضم أكثر من  4000عائلة و 16000فرد
في أكثر من  50دولة.
بهذه المناسبة ،قال رئيس مجلس اإلدارة
الفخري لمجلس الشركات العائلية الخليجية
عبدالعزيز الغرير إن قرار منح الغانم مقعدا
ف ــي م ـج ـلــس اإلدارة ال ـعــال ـمــي ي ـع ــود بشكل
رئـيـســي لـلــدور الـنــاشــط ال ــذي لعبه فــي بناء
مجتمع األعمال العائلية بالخليج ،مضيفا:
"بـصـفـتــه ع ـضــوا مــؤسـســا ورئـيـســا لمجلس
الشركات العائلية الخليجية ،ساهم الغانم
فــي دفــع عجلة نمونا فــي جميع أنـحــاء دول
مجلس التعاون الخليجي ،إذ يضم مجلس
إدارتـنــا اليوم بعض أبــرز أصحاب الشركات
العائلية فــي المنطقة ،وستشكل خبرته في
قيادة األعمال بين األجيال وتطوير الحوكمة
إضافة قيمة لمجلس اإلدارة العالمي".

عمر الغانم
بدوره ،صرح الغانم بأنه يعتزم خالل فترة
عضويته بمجلس اإلدارة ،ا لـتــي تبلغ ثالث
سنوات ،توثيق عالقات راسخة بين األعضاء
فــي مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي والمجتمع
العالمي لشبكة الشركات العائلية ،إضافة إلى
إنشاء نموذج مستدام ماليا للفصل العالمي،
وإشـ ـ ـ ــراك األع ـ ـضـ ــاء ب ـط ــرق ج ــدي ــدة لـتـعــزيــز
حوكمتهم خالل فترة التغيير الكبير.
وتــابــع" :يـشــرفـنــي االنـضـمــام إل ــى مجلس

السلمان :رقابة مشددة لضبط أسعار
مواد البناء وحماية المستهلكين

إدارة شـبـكــة ال ـش ــرك ــات ال ـعــائ ـل ـيــة الـعــالـمــي.
تـعـيــد اق ـت ـص ــادات ال ـعــالــم تــرمـيــم هيكليتها
إث ــر جــائـحــة كــوفـيــد  ،19م ــع الـتــركـيــز بشكل
أكبر على نموذج مستدام لألجيال القادمة.
سيكون للشركات العائلية تأثير كبير على
هــذا االنـتـقــال ،وسأعمل ب ــدوري على ضمان
اس ـت ـف ــادة أع ـض ــائ ـن ــا م ــن ال ـ ــرؤى وال ـ ــدروس
العالمية ،والعكس صحيح".
ومـ ــن خـ ــال ع ـضــويــة تـغـطــي جـمـيــع دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي الـ ـس ــت ،تلعب
شركات مجلس الشركات العائلية الخليجية
دورا مهما في دول مجلس التعاون الخليجي،
حيث تظهر األبـحــاث التي أجــراهــا صندوق
النقد الــدولــي أن الـشــركــات العائلية تساهم
بـنـسـبــة  60ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجمالي للمنطقة ،وتوظف أكثر من  80في
المئة من القوة العاملة.
يشار إلى أن الغانم انضم إلى قادة األعمال
التجارية والخيرية في مجلس إدارة شبكة
الشركات العائلية ،الذي يضم أليكس سكوت
م ــن ش ــرك ــة أب ـل ــري ــج ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة،
وأليساندرا نيشيمورو مــن مجموعة جاتو
البرازيلية ،وفيليب غرودنر من سيمون بيرلي
في فرنسا ،وخواكين أوريــاش من مجموعة
أورياش اإلسبانية.

أكــد وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة الدكتور
عبدالله السلمان وجــود رقابة مشددة من
الفرق واألجـهــزة المعنية والمفتشين على
األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ـح ـل ـيــة ل ـض ـبــط أسـ ـع ــار م ــواد
البناء في السوق من خالل تكثيف الجوالت
والحمالت.
وقالت الــوزارة في بيان لـ "كونا" إن ذلك
جـ ــاء خـ ــال اج ـت ـم ــاع ط ـ ــارئ ع ـق ــده ال ــوزي ــر
السلمان بحضور الوكيل المساعد لشؤون
ال ــرق ــاب ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة وحـ ـم ــاي ــة الـمـسـتـهـلــك
عـيــد الــرشـيــدي ومــديــري الـقـطــاع لمناقشة
الخطوات المتخذة إلحـكــام السيطرة على
أسعار مواد البناء.
وش ـ ــدد ال ـس ـل ـمــان ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تكثيف
الجهود والحرص على حماية المستهلكين
م ــن ال ـغ ــاء وات ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
بحق كل من تسول له نفسه استغالل حاجة
المستهلك ألي سلعة ومخالفة القانون برفع
سعرها ارتفاعا مصطنعا.
وناقش االجتماع آلية تشديد الرقابة على
األسواق التجارية من خالل تكثيف الجوالت
التفتيشية وزي ــادة حمالت الفرق الرقابية
المختصة بــذلــك ،فـضــا عــن الـتــركـيــز على
ض ــرورة إع ــداد وتحديث التقارير الــدوريــة
المختصة في هذا الجانب.

عبدالله السلمان
وتطرق االجتماع أيضا إلى وضع الحلول
ا لــاز مــة لتثبيت وتخفيض أ س ـعــار البناء
كمنع تصدير مواد البناء وفتح منافذ أخرى
الستيراد الحديد من عدة دول ووضع اآللية
الالزمة لتسريع وتيرة االستيراد بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.

«الوطني» يوقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية «رافا نادال»
العثمان :تعاوننا مع المؤسسات الرائدة يساهم في تلبية احتياجات عمالئنا وتطلعاتهم
يحرص بنك الكويت الوطني على دعم الصحة
الـعــامــة ومـمــارســة األنـشـطــة الــريــاضـيــة ،فــي إطــار
االلتزام بمسؤولياته المجتمعية وسعيه لتحقيق
التنمية المستدامة ،وفــي ذلــك اإلط ــار وقــع البنك
اتفاقية شــراكــة ورعــايــة مــع أكاديمية "راف ــا نــادال
ال ـك ــوي ــت" ،ال ــرائ ــدة ف ــي ري ــاض ــة ال ـت ـنــس والـلـيــاقــة
البدنية ،لدعم كل ما تقدمه من أنشطة وفعاليات
رياضية مميزة.
وحضر حفل التوقيع المدير العام لمجموعة
الـخــدمــات المصرفية الشخصية فــي «الــوطـنــي»
مـحـمــد ال ـع ـث ـمــان ،وال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
الـتـمــديــن الــريــاضـيــة مـحـمــد الـ ـم ــرزوق ،والـمــديــر
الـعــام ألكــاديـمـيــة راف ــا ن ــادال – الـكــويــت مارتاين
ب ـي ـل ـغ ــراف ــر ،ونـ ــائـ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـمـجـمــوعــة
الـخــدمــات المصرفية الشخصية فــي «الــوطـنــي»
هشام النصف.
وتوفر األكاديمية لألعضاء مجموعة واسعة من
األنشطة التي تشمل تدريبات متميزة للراغبين
ف ــي م ـم ــارس ــة ري ــاض ــة ال ـت ـنــس ودروس الـلـيــاقــة

البدنية ،تحت إشراف فريق عالمي متخصص من
الرياضيين المحترفين.
بهذه المناسبة ،قال العثمان" :نلتزم في البنك
بحصول عمالئنا على تجربة مصرفية شاملة
من خدمات مصرفية متميزة وحلول تكنولوجية
متطورة ومزايا وعروض استثنائية تمنحهم نمط
حياة فريدا على اختالف شرائحهم".
وأشـ ــار إل ــى سـعــي الـبـنــك لـعـقــد ال ـش ــراك ــات مع
المؤسسات الرائدة في كل المجاالت ،بما يساهم
ف ــي ت ـعــزيــز ج ـه ــود الــوط ـنــي لـتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات
عمالئه وتطلعاتهم ،مؤكدا حرص «الوطني» على
تشجيع عمالئه على مـمــارســة الــريــاضــة واتـبــاع
أنماط صحية في إطار استراتيجية البنك الرائدة
لتحقيق االستدامة.
مــن جــانـبــه ،ذك ــر ال ـم ــرزوق" :يـسـعــدنــا الـتـعــاون
مــع مؤسسة رائ ــدة بحجم بنك الكويت الوطني،
والعمل معا على تأهيل أفضل لجيل المستقبل من
الشباب الكويتي ،وأن تصبح أكاديمية رافا نادال
الكويت مؤسسة رياضية رائدة محليا وإقليميا،

«بيتك تكافل» :منصة إلكترونية
جديدة لخدمة وسطاء التأمين
ف ــي إطـ ــار ال ـس ـعــي لـمــواكـبــة
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل
التعامالت مع مكاتب وسطاء
الـتــأمـيــن ،نظمت شــركــة بيتك
ل ـل ـت ــأم ـي ــن ال ـت ـك ــاف ـل ــي (ب ـي ـتــك
تكافل) ورشة تدريب بعنوان
"شركاؤنا بالنجاح" ،بمناسبة
إطالق الشركة المنصة اإللكترونية الخاصة بوسطاء
ال ـتــأم ـيــن .وع ـل ــى م ــدى ع ــدة أيـ ــام ان ـخ ــرط ن ـحــو 30
مــن مــديــري ومـســؤولــي مـكــاتــب الـتــأمـيــن بالعمولة
المتعاقدين مــع شركة بيتك تكافل فــي ورش عمل
لـتــدريـب ـهــم ع ـلــى اس ـت ـع ـمــال الـمـنـصــة اإلل ـك ـتــرونـيــة
الجديدة ،واطالعهم على أهميتها ودورها في إنجاز
معامالت العمالء ،وباعتبارهم "وسطاء التأمين" فإن
الشركة تدعم دورهم في السوق المحلي ،وفي تسيير
أعمال األفراد والشركات بشكل احترافي وفق أفضل
معايير سوق التأمين المحلي في مجال التأمين.
وتــوفــر المنصة اإللكترونية الجديدة مجموعة
متنوعة مــن الخدمات والمنتجات التأمينية التي
تـغـنــي ع ــن ال ـح ـضــور الـشـخـصــي لـمـكــاتــب الـشــركــة
أو التعامل المباشر مــع موظفيها ،إذ يتم تنفيذ
ال ـم ـع ــام ــات ب ـش ـكــل آل ـ ــي سـ ــريـ ــع ،وف ـ ــق ال ـض ــواب ــط
والتعليمات المتبعة والمتعارف عليها في مجال
التأمين ،مما يعتبر خطوة مهمة في سبيل زيــادة
الحصة السوقية ،وتعزيز العالقات مع مكاتب وسطاء

التأمين ،من خالل إتاحة وسيلة تقنية حديثة إلنجاز
المعامالت ،تؤكد استراتيجية الشركة نحو التطور
فــي الـمـعــامــات اإللـكـتــرونـيــة لخدمة عمالئها ،بما
يتوافق مع اإلجــراءات الصحية االحترازية الحالية
لجائحة كورونا .وقدم مسؤولو شركة بيتك تكافل،
فــي ختام الــورشــة التدريبية ،الشكر والتقدير إلى
الـحـضــور مــن مـكــاتــب وس ـطــاء الـتــأمـيــن لجهودهم
الكبيرة والمثمرة ،وتعاونهم المستمر لتحقيق أهداف
الشركة الموضوعة وفق االستراتيجيات المعتمدة،
حيث يعتبر ذلــك من أحــد أهــم العناصر اإليجابية
إلنجاح أعمال الشركة ،معربين عن أملهم أن تساهم
المنصة الـجــديــدة فــي توفير الــوقــت والـجـهــد على
مكاتب وسطاء التأمين ،وتحقق زيادة في المبيعات
بما يخدم مصالح الجميع ويحقق تطلعاتهم.
وأثنى الحضور من مكاتب وسطاء التأمين من
جهتهم عـلــى الــورشــة الـتــدريـبـيــة ،مشيرين إل ــى أن
المنصة الجديدة تعتبر تطورا تقنيا مهما واساسيا
في هذا المجال.

«المتحد» يجري السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
م ــع االل ـ ـتـ ــزام ال ـتــام
ب ـ ـ ـك ـ ــل اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الوقائية من الجهات
الصحية ،أجرى البنك
األهـ ـل ــي  26ال ـج ــاري
الـسـحــب األسـبــوعــي
على جوائز الحصاد
اإلسـ ــامـ ــي ،حـســاب
السحب على الجوائز
اإلســامــي األول في
الـكــويــت والـحــاصــل
على "جائزة أفضل برنامج إدخار في الكويت لعام  "2019من مجلة بانكر
ميدل إيست المرموقة ،نظرا للعديد من المميزات التي ينفرد بها ،إذ يقدم
لعمالئه ما يزيد على  750جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة
اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ.
وأسفر السحب عن حصول  20فائزا على  1000دينار لكل منهم ،وهم:
صبيحة عبدالجبار أحمد ،وفارس محمد السعادة ،وفريدة قبالن الشمري،
وقدرية عبدالرزاق العوضي ،وهزعة سعد شبيرم ،وعبدالرزاق خضير
كمال ،ولولوة محمد الدخيل ،وهالل إسكندر معوض ،وحمد محمد الحي،
وخلود سليمان العجيري ،ومنصور ضيدان العتيبي ،وصادق سليمان
الصيرفي ،ومريم علي حسن ،وناصر كريم حميدان ،وفاطمة حسن شاه،
ومحمد سيد الشخص ،وإلهام حمد الحسن ،وأحمد يوسف الفيلكاوي،
وساريثا اليكس مونتيرو ،ولطيفة عبدالوهاب المهيني.

ونسعى من خالل األكاديمية إلى تنشئة جيل من
أبطال التنس وصقل مهارات عشاق هذه الرياضة،
إضــافــة إل ــى تـقــديــم خــدمــات مـتـمـيــزة وف ــري ــدة من
نوعها ألعضائها ،وترسيخ دور ريادي في ممارسة
رياضة التنس بالمنطقة".
ويـحـظــى أع ـضــاء األكــاديـمـيــة بـمـيــزة الــوصــول
إلـ ــى  16مـلـعـبــا ل ـل ـت ـنــس ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـمــاعــب
المكشوفة والمغطاة ،التي تم تجهيزها بأحدث
تـقـنـيــات ال ـكــوشــون الـعــالـمـيــة ألس ـطــح األكــريـلـيــك
ال ـن ـمــوذج ـيــة (أرض ـ ـيـ ــات ال ـت ـن ــس) ،ك ـمــا تحتضن
األكاديمية مالعب للبادل واإلسكواش ،إلى جانب
حوض سباحة مغلق وصاالت منفصلة للسيدات
والرجال لممارسة تمارين اللياقة البدنية ،والتي
تقدم مجموعة واسعة من صفوف وبرامج اللياقة
البدنية ،كما يمكن لألعضاء االستفادة من عروض
المتجر المتخصص لبيع مستلزمات لعبة التنس
ضمن األكاديمية ،إضافة الى مطعم يوفر خيارات
غذائية صحية والونج األعضاء.

لقطة جماعية

«وربة» يعلن فائزي سحب
«السنبلة» األسبوعي
أع ـل ــن ب ـنــك وربـ ــة أس ـمــاء
الفائزين بسحوبات السنبلة
األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ،وس ـي ـس ـت ـمــر
البنك في عمل السحوبات
لعشرة رابحين أسبوعيا،
بـحـضــور ممثل عــن وزارة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة
وموظفي بنك وربة.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـع ـم ــاء
الذين حالفهم الحظ خالل
سحب السنبلة األسبوعي
السابع عشر ،فقد توج  10رابحين من عمالء بنك وربة حصل كل منهم
على  1000دينار ،وهم :فهد جابر عجيل الشمري ،هاني محمد فاضل عبده
الشربيني ،مشعان برغش سلطان العنزي ،هاني عبدالعزيز حسين التركيت،
هشام منذر أحمد نصر الله ،مريم الفي دغيم العازمي ،مريم محمد سليمان
السمحان ،هاني مهدي عوض الشمرى ،علي صالح عبدالله الفضلي ،فاطمة
فهد ناصر العتيبي.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمـثــل لكل الراغبين فــي توفير األم ــوال،
وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه ،باإلضافة إلى
فرص للفوز بجوائز نقدية طــوال العام .وحــول الشروط ،يتطلب اآلن وجود
 100دينار لدخول سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما أن
العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل  10د.ك في الحساب ،والفرص
تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خالل الشهر ،لذلك يجب أن يكون
قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب األسبوعي،
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص ،وال توجد قيود أو
حدود للسحب واإليداع ،وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

وزارة النفط :نجاح كبير لحملة
«#نعم_للتطعيم»
ت ــواص ــل وزارة ال ـن ـف ــط ج ـه ــوده ــا ال ــدؤوب ــة
لتشجيع الموظفين في الــوزارة على التسجيل
لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كــورونــا ،وذلك
ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها قبل نحو
شهرين تحت عـنــوان «#نعم_للتطعيم» ،حيث
أجرت الوزارة استبيانا إلكترونيا لمعرفة مدى
إقبال الموظفين على التطعيم ومدى تجاوبهم
مع الحملة.
وقــالــت وزارة الـنـفــط ،فــي بـيــان صـحــافــي ،إن
نـتــائــج االسـتـبـيــان ال ـخــاص بــالـحـمـلــة ال ـتــي تم
تنظيمها من قبل إدارة العالقات العامة ولجنة
االشتراطات الصحية بالوزارة شارك فيها عدد
كبير من الموظفين داخل الوزارة ،واشتمل على
 8أسئلة مباشرة حول الحملة ،مشيرة إلى أنه
سيتم تنفيذ هــذا االستبيان وتحليل النتائج
بشكل دوري ومستمر خالل جائحة كورونا.
وذكــرت أن نتائج االستبيان تعتبر مبشرة
جـ ــدا ،ح ـيــث أظ ـه ــر أن جـمـيــع ال ـم ـشــارك ـيــن فيه
وبـنـسـبــة  100ف ــي ال ـم ـئــة س ـج ـلــوا ف ــي الـمــوقــع
الـخــاص ب ــوزارة الصحة ألخــذ اللقاح المضاد
لفيروس كورونا ،وهو مؤشر جيد على زيادة
الــوعــي عـنــد الـمــوظـفـيــن ب ــال ــوزارة عـلــى أهمية
تكاتف الجميع في مواجهة هذا الوباء للوصول
إلى الوقاية وتحقيق المناعة المجتمعية.
وأضــافــت أن الـحـمـلــة ،الـتــي تـقــوم بـهــا إدارة

العالقات العامة في وزارة النفط ،كان لها تأثير
كبير عـلــى تـعــر يــف الموظفين بأهمية اللقاح
وتوفير الروابط الخاصة بالتسجيل ألخذه ،وهو
ما أظهرته نتائج االستبيان التي أشادت بدور
العالقات العامة داخل الوزارة في نشر النصائح
والتعليمات الصادرة من السلطات الصحية عبر
مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالوزارة.
ولفتت إلى أن الحملة ستستمر في فعالياتها
خ ــال الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة لـتـشـمــل إعـ ــداد ونـشــر
ف ـي ــدي ــوه ــات تـشـجـيـعـيــة وب ــوس ـت ــات إرش ــادي ــة
توضح طريقة التسجيل في وزارة الصحة وتلقي
اللقاح والعديد من النصائح حول جدوى اللقاح
وأهميته ونشرها عبر وسائل التواصل الخاصة
بالوزارة لتشجيع الموظفين على التطعيم.
مــن جهة ثــانـيــة ،قــالــت وزارة النفط إن وفــدا
م ــن ال ـ ـ ــوزارة س ـي ـجــري جــولــة داخـ ــل مستشفى
األح ـم ــدي ،لــاطــاع عـلــى االل ـتــزامــات الصحية
والتدابير الوقائية الخاصة بمنع تفشي وباء
كورونا ،مضيفة أن الزيارة هدفها االطالع على
سير العمل داخــل المستشفى والخدمات التي
يقدمها لموظفي القطاع النفطي وأفراد أسرهم
والمتقاعدين ،فضال عن أن الوزارة لديها برامج
زيـ ــارات مـيــدانـيــة لـلـشــركــات الـنـفـطـيــة الــزمـيـلــة،
لالطالع على التجارب واإلج ــراءات االحترازية
والوقائية المتبعة لتحقيق المناعة المجتمعية.

«زين» رعت المعرض الوظيفي االفتراضي لجامعة AUM
أعلنت شركة زين رعايتها الذهبية
لـفـعــالـيــات مـعــرض ال ـفــرص الوظيفية
االفتراضي ،الذي نظمته جامعة الشرق
األوس ــط األمـيــركـيــة ( )AUMيــومــي 24
و 25مايو الـجــاري ،بتنظيم مــن مركز
ال ـت ـطــويــر الــوظ ـي ـفــي (ت ــوطـ ـي ــن) ،وهــو
الـمـعــرض الوظيفي االفـتــراضــي األول
من نوعه في الكويت.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي،
أنها تفخر بدعم هذا المعرض الوظيفي
بشكل س ـنــوي ،لـمــا يـشـهــده مــن إقـبــال
كبير مــن قبل مــا يفوق  15ألــف مهتم
مــن طلبة وخريجي الجامعة ،وحيث
حالت الـظــروف الصحية دون تنظيم
الـمـعــرض بشكله الـمـعـتــاد فــي الـحــرم
الجامعي بمنطقة العقيلة ،فقد حرصت
إدارة الجامعة على تنظيمه افتراضيا،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ــوظ ـ ـيـ ــف أحـ ـ ـ ـ ــدث حـ ـل ــول
التكنولوجيا لمنح الخريجين فرصة
البحث عن الوظائف خالل هذه األوقات
االستثنائية التي يمر بها سوق العمل.
وبينت أنها قامت خالل مشاركتها
ف ــي ال ـم ـع ــرض ب ــاس ـت ـع ــراض سـيــاســة

ال ـتــوظ ـيــف ال ـت ــي ت ـت ـب ـنــاهــا ،وال ـف ــرص
الوظيفية المتاحة لديها ،إلــى جانب
تـعــريــف الــزائــريــن االفـتــراضـيـيــن على
تجربتها الرائدة في قطاع االتصاالت،
كــونـهــا ال ـشــركــة صــاحـبــة ال ــري ــادة في
السوق الكويتي.
وشــاركــت "زي ــن" فــي الـمـعــرض عبر
جناحها االفـتــراضــي ،الــذي قــامــت من
خــا لــه بتعريف الطلبة ببيئة العمل
لديها ،وشرح نوعية وشروط الوظائف
الـمـتــاحــة لــديـهــا ،إضــافــة إل ــى اإلجــابــة
عن كل استفسارات الــزوار ،وتوضيح
طبيعة ا لـعـمــل ل ــدى مختلف اإلدارات
والقطاعات في الشركة.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت أن ـ ـهـ ــا دائـ ـ ـم ـ ــا م ـ ــا ت ـح ــرص
على المشاركة الفعالة فــي المعارض
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة وتـ ـق ــدي ــم ال ـ ــدع ـ ــم لـ ـه ــا فــي
مختلف الجامعات والكليات – ســواء
الـعــامــة أو الـخــاصــة منها  -عـلــى مــدار
العام ،في إطار استراتيجيتها للموارد
البشرية ،والتي تساهم من خاللها في
تطوير العملية التعليمية بالجامعات
وال ـه ـي ـئ ــات وال ـم ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة

تكريم «زين» على رعايتها للمعرض الوظيفي
في الــدولــة ،بهدف توفير فــرص العمل
لـلـشـبــاب حــدي ـثــي ال ـت ـخــرج لـلـعـمــل في
القطاع الخاص.
وحيث تؤكد "زيــن" ،التي تعتبر من

كبرى المؤسسات االقتصادية الرائدة
في القطاع الخاص الكويتي ،على أهمية
قـطــاع ال ـمــوارد الـبـشــريــة ،فهي تعتبره
من القطاعات الهامة التي تلعب دورا

جــوهــريــا فــي تنمية مـسـيــرة الـشــركــات
وال ـم ــؤس ـس ــات ب ــال ــدول ــة ،وت ـن ـظ ــر إل ــى
العنصر البشري كأحد أهــم العناصر
التي تؤثر في سوق العمل.

إيما ستون مهتمة بالجانب
السوداوي للشخصيات النسائية
تظهر بشخصية شريرة في «كرويال» الذي ينطلق اليوم
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يـشـكــل فـيـلــم "ك ــروي ــا" ،ال ــذي ت ـتــواجــه فيه
ّ
امرأة فائقة الشر مع عدوة تبز ها ترويعا في
جو موضة البانك في لندن خالل سبعينيات
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،وهـ ــو أحـ ــد األف ـ ـ ــام األش ــد
سوداوية بين إنتاجات "ديزني" على اإلطالق،
حـسـبـمــا رأت صــاح ـبــة ال ـ ــدور الــرئ ـي ـســي فـيــه
الممثلة إيما ستون.
وال ـف ـي ـل ــم ال ـ ــذي ت ـن ـط ـلــق ع ــروض ــه ف ــي دور
السينما األ مـيــر كـيــة ا لـيــوم هــو شــر يــط روا ئــي
يـسـتـنــد إل ــى ق ـصــة فـيـلــم ال ــرس ــوم الـمـتـحــركــة
الشهير " 101دالمايشنز" ،لكنه روائي مصور
بمشاهد واقعية حية ،تتولى فيه إيما ستون
دور كــرو يــا دي فيل فــي شبابها حين كانت
م ـت ـمــردة ،قـبــل أن تـصــل شخصيتها إ ل ــى حد
اال عـتــال االجتماعي ا لــذي يجعلها ال تتردد
ق ــي س ـلــخ ج ـلــد ك ــاب الــدال ـم ـي ـش ـي ـنــز الـمـنـقــط
بالبقع السوداء إلشباع أهوائها في تصميم
األزياء الراقية.

موسيقى الروك

«»Last Nightَ in Soho
يتجاوز مليوني مشاهدة
تجاوز عدد مشاهدات البرومو
أو الفيديو الترويجي لفيلم الرعب
 ،Last Night in Sohoأكـثــر من
َ
مليوني مشاهدة ،في أقل من 24
ســاعــة مــن طــرحــه عبر الحساب
الرسمي للشركة المنتجة (Focus
 ،)Featuresعلى "يوتيوب" ،حيث
تضمن مشاهد مرعبة ومثيرة.
فـيـلــم ال ــرع ــب Last Night in
 Sohoبطولة :أنيا تايلور جوي،
جيسي مي لي ،مات سميث ،ديانا
ريج ،توماسين ماكنزي ،تيرينس
سـ ـت ــام ــب ،لـ ـي ــزا مــاك ـغــري ـل ـيــس،
جيمس فيلبس ،أوليفر فيلبس ،أنيا تايلور جوي
ري ـتــا تــوشـنـغـهــام ،وم ــن إخ ــراج
إدجار رايت ،الذي شارك في الكتابة مع كريستي ويلسون كيرنز.
ُ
ويبدأ الفيلم مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن ،تدعى ،Eloise
مهووسة بكل شيء في الستينيات ،إضافة إلى أن لديها حاسة سادسة
غريبة ،فبطريقة ما هي قــادرة على تكوين عالقة غريبة عبر الزمن
مع ساندي (أنيا تايلور جوي) ،وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح
نجمة ،فيما تختفي  Eloiseبشكل أعمق في وقت غريب ،وتنمو عالقتها
بساندي ،ويبدأ كل شيء في االنهيار ،بأكثر الطرق سريالية ممكنة.

حفل جوائز توني المسرحية
في سبتمبر المقبل

وتشكل الموضة عنصرا أساسيا في فيلم
"كـ ــرويـ ــا" ،إذ ي ـ ــدور ف ــي م ـن ــاخ ال ـب ــان ــك ال ــذي
اش ـت ـه ــرت ب ــه الـمـصـمـمــة فـيـفـيـيــن وي ـس ـتــوود
وموسيقى الروك ومالبس سبعينيات القرن
الـعـشــريــن ،كــالـمـعــاطــف األفـغــانـيــة والـتـنــانـيــر
الـطــويـلــة ج ــدا وال ـجــزمــات الـلـمــاعــة .وســرعــان
مــا تـصـطــدم الـمـصـمـمــة الـطـمــوحــة والـحــديـثــة
النعمة بــا لـبــارو نــة فــون هيلمان ا لـتــي تجسد
شخصيتها إ ي ـمــا تــو مـســون ا ل ـتــي ال تـتــوا نــى
عــن ا سـتـخــدام نـفــوذ هــا و حـتــى العنف لسحق
منافستها.

السيدات الطيبات
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـم ـث ـل ــة م ـ ــازح ـ ــة ،خـ ـ ــال مــؤت ـمــر
صحافي افتراضي" ،أمضيت عقودا في تأدية
أدوار ما تسميه أمي :السيدات الطيبات ذوات
الفساتين ،اآلن يمكنني أن أتولى دور ا مــرأة
شريرة ...بالفساتين ،لكن يا إلهي ،يا لها من
فساتين! أنا مهتمة جدا بالجانب السوداوي
لـلـشـخـصـيــات ا لـنـســا ئـيــة ،إذ ن ــادرا مــا ُيسمح
لهن بأن يكن سوداويات ،فالمفترض بهن أن
ً
يكن جميعا طيبات ولطيفات ،أليس كذلك؟".
وتابعت الممثلة ،التي تتولى أيضا مهمة
منتجة تنفيذية ،إلى جانب كرويال أخرى هي
غلين كلوز" ،إ نــه الفيلم األكثر ســوداو يــة أراه
منذ مــدة طويلة بين أ فــام د يــز نــي" .وتتوالى
األزياء الفخمة في الفيلم بما يعكس التحول

ا لــذي طــرأ على كــرو يــا مــع تطور القصة ،من
تـلـمـيــذة م ـت ـمــردة ث ــم مـنــافـســة لـ ــدودة تـحــاول
تخريب ابتكارات البارونة.

المالبس الالفتة
و م ــن ا ل ـمــا بــس ا لــا ف ـتــة فـسـتــان مستوحى
مــن الـبــانــك مــع طــرحــة يـبـلــغ طــولـهــا نـحــو 20
مترا تطفو خلف حاوية قمامة في قلب لندن،
وقالت عنها إيما ستون" :لقد كانت رائعة .ال
يمكن حتى التفكير فــي ار تــدا ئـهــا فــي الحياة
الــواقـعـيــة" ،مـضـيـفــة" :ه ــذه هــي الـلـحـظــة التي
ت ـقــول فـيـهــا لـنـفـســك أن ــا ف ــي خ ـضــم ف ـي ـلــم ...ال
يمكن أن يكون األمر كذلك في الواقع".
وع ـلــى الــرغــم مــن حـصــولـهــا عـلــى جــائــزتــي
أوسكار ورصيدها الحافل باألدوار المتنوعة،
م ــن ا ل ـب ـط ـلــة ا ل ــرو م ــا ن ـس ـي ــة ف ــي "Sense and
 "Sensibilityإلى الوسيطة الغريبة في سلسلة
أفالم "هاري بوتر" ،كانت إيما تومسون تنتظر
بفارغ الصبر فرصة تولي دور ا مــرأة شريرة
مثل البارونة.
(أ ف ب)
إيما ستون

ً
وفاة الكاتب إريك كارل عن  91عاما

من حفل سابق
قالت رابطة برودواي ،المنظمة لجوائز توني المسرحية بالواليات
المتحدة ،في بيان ،إن حفل توزيع الجوائز الذي تأجل ألكثر من عام،
بسبب جائحة كورونا ،سيقام في  26سبتمبر.
وسـيـجــري تسليم الـجــوائــز األرف ــع بمجال الـمـســرح وال ـعــروض
الموسيقية خالل بث خاص مدته  4ساعات على شبكة "سي.بي.إس"
التلفزيونية ومنصات إلكترونية ،ليسجل بــذلــك ع ــودة الـعــروض
المباشرة في مدينة نيويورك ،التي تعاني صعوبات منذ مارس .2020
وذكرت شارلوت مارتن ،رئيسة رابطة برودواي ،وهيثر هيتشنز
الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة جناح المسرح األميركي" :بعد
ذلك العام ونصف العام المدمر لصناعتنا ،ومدينتنا ،وللعالم أجمع،
نتوقع أن نتمكن أخيرا من االحتفال بعودة برودواي ،وبالمرشحين
لجوائز توني والفائزين".
ُ
وكانت أسماء المرشحين لجوائز توني  2020أعلنت العام الماضي،
لكن الحفل السنوي تأجل دون موعد محدد ،بسبب الجائحة.
وأعلنت كثير من عروض برودواي خالل األسابيع القليلة الماضية،
(رويترز)
أنها ستعود مرة أخرى في منتصف سبتمبر.

ستون في مشهد من «كرويال»

كيم ترسب في اختبار كلية الحقوق

كيم كارداشيان

إريك كارل
توفي الكاتب إريك كــارل ،الذي حقق كتابه لألطفال (اليرقة
الجائعة جدا) نجاحا عالميا ،عن عمر ناهز  91عاما.
وتــوفــي ك ــارل األح ــد الـمــاضــي ،وفــق مــا أعلنت عائلته على
موقعه اإللكتروني .وقال رولف ،نجل الكاتب األميركي إن كارل
توفي بسبب فشل كلوي.
ُولد كارل عام  1929في والية نيويورك األميركية .وكان ابن
مهاجرين من ألمانيا أعاداه إلى ألمانيا عام .1935
وفي بداية الخمسينيات ،عاد كارل إلى الواليات المتحدة،
وأصبحت الذكريات المؤلمة من طفولته في ألمانيا النازية
الدافع لعمله كمؤلف لألطفال.
ونشر أكثر من  100كتاب ترجمت إلى حوالي  70لغة.
وحقق كارل شهرة عالمية في نهاية ستينيات القرن العشرين
بكتاب "اليرقة الجائعة جدا" ،وهي قصة يرقة تفقس من بيضة،
وتــأكــل كــل مــا تصادفه فــي طريقها عبر جميع أن ــواع الطعام
المختلفة ،ثم تصبح سمينة ،قبل أن تتحول إلى فراشة( .د ب أ)

منح بيت الحضانة المشتركة ألبنائه

كـشـفــت نـجـمــة ت ـل ـفــزيــون ال ــواق ــع ك ـيــم ك ــارداشـ ـي ــان ،ف ــي فـيــديــو
ترويجي ألحدث حلقات "مواكبة آل كارداشيان" ،عن رسوبها في
أول اختبارات الجامعة ،والمعروف أيضا بـ"اختبار طلبة العام
األول لكلية الحقوق".
وتحدثت كيم ( 40عاما) في الفيديو مع شقيقتيها كورتني،
وكـلــوي ،وذك ــرت أنـهــا رسـبــت فــي االخـتـبــار ،ومـتــوتــرة جــدا بشأن
إعادته ،ألنه أساس للسماح لها بمواصلة الدراسة لمدة  3سنوات.
وقالت كيم لمدربتها ،المحامية جيسيكا جاكسون ،عبر الفيديو:
حصلت على 474
"لست فاشلة ،فقد
"أنــا فاشلة" ،لترد جيسيكا:
ِ
ِ
درجة من أصل  560درجة ،وهذه نتيجة قريبة جدا في اختبار ال
يهم الكثيرين باتخاذه وسط جائحة".
وأضافت كيم ،وهي في غاية االستياء" :أمضيت  6أسابيع أدرس
 10ساعات متتالية ،وعدم اجتياز االختبار يحبطني ،ويشعرني
باالستسالم ،وعدم استكمال خطتي المتهان المحاماة ،فقد أمضيت
كل هذا الوقت بعيدا عن أطفالي".

براد بيت وأوالده
قاض في كاليفورنيا ،الممثل األميركي براد بيت حضانة
منح
ٍ
مشتركة ألبنائه ،ضمن إجراءات الطالق مع زوجته السابقة الممثلة
أنجلينا جولي ،التي تطالب بالحضانة الحصرية.
وأكد القرار ،الذي أصدره القاضي جون أودركيرك ،اعتماد مبدأ
الحضانة المتساوية ،بعد حوالي  5سنوات من تقديم جولي (46
ً
عاما) طلب الطالق فيّ سبتمبر  .2016واتخذت الممثلة إجراء ات
قانونية تهدف إلــى كــف يد القاضي الــذي ينظر في القضية ،وال
ً
يزال هذا اإلجراء جاريا.
ويتعلق قرار الحضانة المشتركة بخمسة من أبناء جولي وبيت
ً
ً
الستة ،إذ إن مادوكس جولي-بيت ( 19عاما) أصبح راشدا .ويمكن
الطعن في القرار أمام القضاء المدني.
ً
ً
ولم يعد بــراد ( 57عاما) وجولي متزوجين رسميا منذ أبريل
 ،2019لكنهما لم يحال بعد مشكلة اقتسام ممتلكاتهما وحضانة
أبنائهما.
(أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :مشروعك المقبل هو السفر ،وقد
ً
يجمع العمل والسياحة معا.
ً
عاطفيا :يعتريك قلق عاطفي ،ألنك على
وشك اتخاذ قرار مصيري.
ً
ُ
اجتماعيا :ال تـصـ ّـدق كــل مــا ُيـقــال ،وكــن
ً
حذرا في اختيار أصدقائك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ال تجعل آمالك في اآلخرين ،بل
اتكل على مجهودك في عملك.
ً
عاطفيا  :ينبغي أن يجلب لكما الحب
الراحة والطمأنينة ،ال الخالف والنقاش.
ً
اجتماعيا :الحقد يقتل صاحبه ،فال تدعه
ً
يدخل صدرك أبدا.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـب ـ َّـص ــر ف ـي ـمــا ي ـن ـب ـغــي ف ـع ـلــه،
لتحسين مهنتك ،وجعلها معاصرة.
ً
عاطفيا :الحبيب على استعداد لمؤازرتك،
وهو ينتظر إشارة منك.
ً
اجتماعيا :ال تفتح قلبك لكل إنسان ،فكل
ّ
سر جاوز اإلنسان شاع.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :إن وضعت قلبك في عملك ألتممته
بسهولة وسرور.
ً
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :أجــريــا م ـعــا ن ـقــدا ذات ـي ــا حــول
ّ
وصححا ما يبدو خطأ.
عالقتكماّ ،
ً
اجتماعيا :تجنب النقاشات المثيرة مع
األصدقاء ،وابتعد عن التحديات.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـكــن م ــن أصـ ـح ــاب الـ ـق ــرارات
الضعيفة لمجرد عدم اهتمامك باألمر.
ً
عاطفيا :الحب دواء أليامك إذا عرفت كيف
تتجاوب معه.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كلما ازددت تــواضـعــا ازداد
السالم والطمأنينة في قلبك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تركن إلى خبرتك المهنية فقط ،بل
ً
أيضا إلى الصدق في مواعيدك.
ً
ً
عاطفيا :يحمل لك هذا النهار آفاقا واسعة
من الحب ،ويترك لك الخيار.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :قـ ـ ّـو ع ــاق ــات ــك م ــع ال ـق ـل ـيــل من
األصدقاء أفضل من أن تتوزع على الجميع.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :ال تتشتت فــي مـشــاغــل كثيرة،
فتضيع فائدتها عليك.
ً
عاطفيا :ال تأنس إلى شخص خاص من
ً
الطرف اآلخر إذا كنت مرتبطا.
ً
اجتماعيا :االهتمام باألمور العابرة يمنع
عنك اإلفادة من وقتك لترتاح.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :تـمـيــل إل ــى م ـشــاطــرة ال ــزم ــاء في
آرائهم ،وهذه نقطة جيدة في عملك.
ً
عــاطـفـيــا :ال تسمح للضغوط الخارجية
على عالقتك العاطفية الطيبة.
بالتأثير ً ّ
اجتماعيا :اتبع حدسك ،فهو لن يخذلك،
واتخذ الخطوات التي تجدها مناسبة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :رتب األمور التي عليك أن تنفذها،
ودع الباقي إلى وقت آخر.
ً
عاطفيا :يحصل سوء تفاهم مع الحبيب،
ألسباب ال تتعلق بحياتكما الخاصة.
ً
اجتماعيا :ال تتشبث بــآرائــك الخاصة،
واستمع إلى الغير ،فقد تستفيد منهم.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً ُ
مهنيا :تقدم على تغييرات جذرية في عملك
ً
وفقا للمخطط الذي وضعته.
ً
عاطفيا :حاول إعادة المياه إلى مجاريها مع
الشريك بعد نقاش حاد قد جرى.
ً
ً ُ
اجتماعيا :كن متحفظا هذا اليوم من الشهر
باتصاالتك ولقاءاتك مع معارفك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أنــت مقبل على تغيير مهم في
عملك ،فاعتمد الفطنة والحوار.
ً
عاطفيا :بــرجــك يحاربك على الصعيد
العاطفي ،ويضع العصي في دواليبك.
ً
اجتماعيا :متى تغلبت على هواك تجد
نفسك كل يوم أقوى من السابق.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ثمة تفاؤل في تطلعاتك المهنية،
وقد يتحقق البعض منها.
ً
عــاط ـف ـيــا :أن ـت ـمــا ت ـس ـيــران ع ـلــى الـطــريــق
الصحيح ،ولو تخللته بعض المناوشات.
ً
اجتماعيا :أصــغ بطيبة خــاطــر إلــى رأي
ً
سواك ،فقد يكون صائبا.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر 14
سينمائيون :تجاوزنا جائحة «كورونا» باألمل والعمل
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ضمن فعاليات الدورة األولى لمهرجان الكويت للسينما الجديدة
تتواصل فعاليات الدورة
األولى لمهرجان الكويت
للسينما الجديدة «أونالين».

تميزت مــداخــات وحــوارات
ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوة الـ ـفـ ـك ــري ــة ل ـم ـه ــرج ــان
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ال ـج ــدي ــدة
التي نظمها مهرجان الكويت
للسينما الجديدة تحت عنوان
 السينما فــي زم ــن ك ــورون ــا -بــالــرغ ـبــة األكـ ـي ــدة ف ــي ت ـجــاوز
الجائحة التي عصفت بصناعة
ال ـفــن ال ـس ــاب ــع ،وك ـب ــدت جميع
قـطــاعــات ه ــذه الـحــرفــة الكثير
من الخسائر ،حيث أشار نائب
ر ئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة شــر كــة
الـسـيـنـمــا ال ـكــوي ـت ـيــة الــوطـنـيــة
هشام الغانم إلى أن الخسائر
تجاوزت  7ماليين دينار ،بينما
أشـ ــار مـسـتـشــار نـقـيــب ات ـحــاد
ال ـف ـنــان ـي ـيــن الـ ـع ــرب د .يــاقــوت
الديب إلى أن األفالم المصرية
تـقـلـصــت م ــن  120فـيـلـمــا الــى
 9أف ـ ـ ــام فـ ــي زمـ ـ ــن «ك ـ ــورون ـ ــا»
واإلجـ ـ ــراء ات االح ـتــرازيــة التي
اتخذتها جميع دول العالم.

الفن السابع

خسائر
«سينسكيب»
للسنة المالية
الماضية
تجاوزت 7
ماليين دينار
هشام الغانم

فـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوة الـ ـت ــي
ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت «أون ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــن» رحـ ــب
رئيس المهرجان رئيس قطاع
الـسـيـنـمــا ف ــي نـقــابــة الفنانين
واإلع ـ ــام ـ ـي ـ ـي ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الصايغ بالمشاركين في الندوة
وال ـم ـتــاب ـع ـيــن ،م ـش ـيــرا الـ ــى أن
ال ـن ــدوة تــذهــب ال ــى قـضـيــة من
أبـ ــرز الـقـضــايــا ال ـتــى تعيشها
صناعة الـفــن الـســابــع فــي هذه
المرحلة من تاريخها.
أول المتداخلين كــان نائب
ر ئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة شــر كــة

سعد لمجرد أول فنان عربي
يالمس المليار مشاهدة

سعد لمجرد
فاجأ الفنان المغربي سعد لمجر د الجمهور بمجموعة
من الصور نشرها عبر صفحته بموقع التواصل االجتماعي،
احتفل مــن خاللها بــالــوصــول إلــى حــوالــي المليار مشاهدة
ألغنيته «أنت معلم» على «يوتيوب» ،ليكون أول فنان عربي
يصل إلى هذا الرقم بنسب المشاهدات.
َّ
وحول لمجرد صفحته إلى لوحة فنية بمجموعة من الصور
تشكل منشورا ترويجيا ألغنية «المعلم» ،بدعوة للمتابعين
لزيادة المشاهدة ،ليستطيع تحقيق رقم قياسي .األغنية تم
إطالقها في عام  ،2015ونالت إعجاب الجمهور على نطاق
واسع بالشرق األوسط.
جــديــر بــالــذكــر ،أن احـتـفــال لمجرد هــذا جــاء بالتزامن مع
حذف أغنية «إنساي» عن «يوتيوب» ،التي جمعته بديو مع
الفنان المصريمحمد رمضان ،رغم النجاح الكبير الذي حققه
الفيديو كليب .وكانت هناك معلومات تشير إلى وجود مشاكل
غير معلنة بين رمضان ولمجرد ،وأن إدارة أعمال لمجرد هي
التي طالبت بحذف األغنية.

الـسـيـنـمــا ال ـكــوي ـت ـيــة الــوطـنـيــة
سينسكيب ،هشام الغانم ،الذي
قال :جائحة كورونا تعتبر أكبر
أزمة تمر على صناعة السينما
م ـ ـنـ ــذ ت ــأسـ ـيـ ـسـ ـه ــا واخ ـ ـ ـتـ ـ ــراع
ال ـفــن الـســابــع فــي بــدايــة الـقــرن
الماضي.
ول ـ ـ ـ ــم يـ ـسـ ـب ــق ح ـ ـتـ ــى خـ ــال
ال ـح ــروب الـعــالـمـيــة أن توقفت
هذه الصناعة عن العمل .لكنها
تكاد تكون قد توقفت بالكامل
خالل  2020وهي توجه جائحة
ّ
كوفيد  ،19وهو ما شكل ضربة
قوية وتأثيرا بالغا على هذه
الصناعة.
ونظرا إلغالق الصاالت حول
العالم ،اضطر جميع المنتجين
ال ــى إرسـ ــال أعـمــالـهــم مـبــاشــرة
الـ ــى ال ـم ـن ـص ــات ،ف ــي م ـحــاولــة
لتعويض شــيء من الخسائر،
لكن تلك المنصات لن تستطيع
تحقيق ما كان يحققه المنتج
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام مــن
صاالت العرض ،مما شكل أثرا
سلبيا على اإليرادات ،وبالتالي
الصناعة بشكل ع ــام ،اعتبارا
من اإلنتاج الى التوزيع ،مرورا
ببقية الحرفية الخاصة بهذه
الصناعة المهمة».

خسارة كبيرة
وتـ ــابـ ــع :الـ ـك ــوي ــت مـ ــن أك ـثــر
الدولة التي تضررت بها هذه
الصناعة .على صعيد صاالت
ال ـع ــرض ونـتـيـجــة ل ــإج ــراءات
االح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ،فـ ـق ــد تـ ــم إغـ ــاق
ص ـ ــاالت الـ ـع ــرض ف ــي ال ـكــويــت

حمد الصراف

هشام الغانم
اعتبارا من مــارس  2020حتى
أي ــام قـلـيـلــة ،ون ـحــن حــالـيــا في
شهر مايو  ،2021وهــذا يعني
حالة من اإلغالق التام لصاالت
العرض ألكثر من عام وشهرين،
ّ
م ـ ـمـ ــا ش ـ ــك ـ ــل خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة ك ـب ـي ــرة
للصناعة ،ومــن بينها األفــام
القادمة من «هوليوود» ،وأيضا
السينما العربية المصرية التي
خسرت إحدى الدول األساسية
في تقديم مدخوالت للصناعة،
حـيــث تـحـتــل الـكــويــت المرتبة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ــربـ ـي ــا فـ ــي تـحـقـيــق
عوائد إضافية للفيلم العالمي
والعربي.
والـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة
الـخـجــولــة ل ـعــودة الـحـيــاة ومــا
ن ـت ـم ـنــاه ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـحــرك
وب ـخ ـط ــوات م ـت ـســارعــة صــوب
عودة الحياة بشكلها الطبيعي.
وأسـ ـتـ ـطـ ـي ــع اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى أن
خـســائــر «سـيـنـسـكـيــب» للسنة

الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة وح ـس ــب
تـ ـق ــري ــرن ــا ال ـ ـمـ ــالـ ــي كـ ــانـ ــت قــد
تجاوزت  7ماليين دينار ،وهو
ح ــدث جـلــل وأمـ ــر كـبـيــر علينا
أن نتجاوزه بكثير من العمل،
وأي ـ ـضـ ــا الـ ــدعـ ــم مـ ــن ال ـج ـه ــات
ال ــرس ـم ـي ــة وال ـت ـف ـه ــم ل ـل ـظــروف
التي مرت بنا نتيجة اإلجراءات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
دول الـعــالــم ،ومــن بينها دولــة
الكويت.

ّ
توقف اضطراري

فيما ذهــب الـمـخــرج الشاب
حمد الـصــراف خــال مداخلته
ال ـ ــى م ـن ـط ـقــة مـ ـق ــرون ــة ب ــاألم ــل
والتفاؤل ،مشيرا الى أنه يعتبر
فـ ـت ــرة الـ ـت ــوق ــف االض ـ ـطـ ــراريـ ــة
اس ـ ـت ـ ــراح ـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــارب ووق ـ ـفـ ــة
لمراجعة الذات ومتابعة كل ما
يـخــص صـنــاعــة ال ـفــن الـســابــع،

حـ ـ ـي ـ ــث ق ـ ـ ـ ـ ــال :خ ـ ـ ـ ــال ج ــائـ ـح ــة
كورونا شاركت في العديد من
الورش «أونالين» حول العالم،
وش ــاه ــدت الـنـسـبــة األك ـب ــر من
ن ـت ــاج ــات ال ـس ـي ـن ـمــا الـعــالـمـيــة
مـ ـن ــذ م ــرحـ ـل ــة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
حتى اليوم وكتابة العديد من
األفكار والتعاون في كتابة عدد
مــن الـسـيـنــاريــوهــات الـجــديــدة
والتحضير لمشروع سينمائي
جديد دخل مرخلة التحضيرات
النهائية النطالق التصوير.
وتابع :لقد حفزت الجائحة
بـ ـ ــداخ ـ ـ ـلـ ـ ــي ن ـ ـب ـ ــض ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي
واألم ـ ـ ــل ل ـت ـج ــاوز ه ـ ــذه األزم ـ ــة
والـتـفـكـيــر بـشـكــل اي ـجــابــي من
أجل مستقبلي ومستقبل هذه
الـحــرفــة الـتــى أفـخــر باالنتماء
اليها.
فـيـمــا ان ـط ـلــق د .ال ــدي ــب الــى
األفــق العربي  -المصري« :لقد
أث ـ ـ ــرت ج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا عـلــى

قطاع السينما ،وشكلت خسائر
كـبـيــرة سـيـكــون مــن الصعوبة
بمكان تعويضها خالل الفترة
القصيرة المقبلة».
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد :لـ ـق ــد ان ـخ ـفــض
اإلنـتــاج السينمائي فــي مصر
الـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة لـ ــم ت ـع ــرف ـه ــا مــن
ذي قـ ـ ـب ـ ــل ،ف ـ ـمـ ــن  120ف ـي ـل ـمــا
الـ ـ ــى  50ف ـي ـل ـم ــا الـ ـ ــى  9أف ـ ــام
ف ـق ــط خـ ـ ــال عـ ـ ــام  ،2020مـمــا
ّ
شــكــل حــالــة عالية مــن البطاله
لـقـطــاع الـسـيـنـمــا بـكــل كـ ــوادره
وتخصصاته ،كما تزامن هذا
االنـخـفــاض مــع إغ ــاق صــاالت
ّ
ال ـ ـعـ ــرض ،م ـم ــا ش ــك ــل خـســائــر
إضافية على أصحاب صاالت
العرض وصناعة التوزيع.
كما شهدت الندوة مجموعة
من المداخالت من قبل عدد من
المتداخلين ،ومنهم المخرج
أحمد الخضري والمخرج حمد
الـ ـن ــوري وال ـن ــاق ــد عـبــدالـسـتــار
نـ ــاجـ ــي الـ ـ ـ ــذي أشـ ـ ـ ــاد بـ ــالـ ــروح
اإلي ـج ــاب ـي ــة الـ ـت ــي عـ ـم ــرت بـهــا
مـ ــداخـ ــات الـ ـضـ ـي ــوف ،وال ـت ــي
س ـت ـش ـكــل ح ـت ـمــا م ـن ـه ــاج عـمــل
لتجاوز تلك األزمة التي عصفت
بـكــل ش ــيء ح ــول ال ـعــالــم ،ومــن
بـيـنـهــا صـنــاعــة ال ـفــن الـســابــع،
ك ـم ــا أثـ ـن ــى ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــات
العالية المستوي لــأفــام في
المسابقات الثالث للمهرجان،
منوها بالحضور السينمائي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ج ـ ـيـ ــل مــن
ال ـش ـبــاب الـسـنـمــائـيـيــن ال ـعــرب
ال ــذي ــن وص ـف ـهــم بــأن ـهــم ره ــان
مستقبل صناعة السينما في
العالم العربي.

خبريات
آسر ياسين ينضم إلى
أسرة فيلم « 200جنيه»

انضم الفنان آسر ياسين
ألسرة فيلم « 200جنيه»،
ليتولى بطولته مع عدد آخر
من النجوم .ومن المقرر أن
يبدأ تصوير دوره خالل
األيام المقبلة ،وخاصة أن
هناك بعض أبطال الفيلم
اآلخرين أوشكوا على االنتهاء
من تصوير أدوارهم مثل
هاني رمزي.
والفيلم يعتمد على البطولة
الجماعية ،حيث يتولى
بطولته :إسعاد يونس
وهاني رمزي ونيللي كريم
وخالد الصاوي وعمرو
عبدالجليل وأحمد رزق
ومحمد فراج.
وتدور أحداث الفيلم في
إطار اجتماعي حول «200
جنيه» تنتقل من شخص
إلى آخر ،من مختلف
الطبقات االجتماعية وأماكن
المعيشة ،لكن تربطهم هذه
العملة الورقية ،فيما يتنقل
العمل بين مجموعة قصص
مختلفة.

«أحمد نوتردام» يتصدر
إيرادات السينما المصرية

هبة مندني تشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل
●

فضة المعيلي

تشارك كاتبة قصص األطفال الكويتية هبة مندني
في مهرجان الشارقة القرائي للطفل لسنة  ٢٠٢١في
دورت ــه الـثــانـيــة ع ـشــرة ،الـتــي تنظمها هيئة الـشــارقــة
للكتاب ،مــن  19حتى  29ال ـجــاري ،والـمـقــام فــي مركز
إكسبو الشارقة عن طريق المشاركة في فعالية بعنوان
«صديقتي الشجرة».
وتناقش هذه المشاركة أهمية األشجار في عالمنا
وف ــوائ ــده ــا ،فـهــي رئ ــة الـعــالــم ال ـتــي تـغـســل ال ـه ــواء من
العوادم الكربونية ،وتمنحنا األكسجين غاز الحياة،
كما تناقش الكاتبة س ــؤال كيف يستطيع الطفل أن
يصادق األشجار؟ وذلك لما لها من فوائد أخرى ،إضافة
لتوفير األكـسـجـيــن ،كالمحافظة على اع ـتــدال حــرارة
الجو ،والعمل على التحكم في المناخ وسرعة الرياح،
والـفــوائــد الغذائية واالقتصادية والنفسية والطبية
لــأش ـجــار ،وطــرحــت مـنــدنــي ت ـســاؤال ح ــول مساهمة
قصص األطفال في تنمية معرفة الطفل البيئية ،خاصة

وأش ــادت بالتنظيم الــرائــع للمهرجان ال ــذي يعنى
بثقافة الطفل بجميع أشكالها ونواحيها في ظل أزمة
وب ــاء ك ــورون ــا ،وذل ــك مــن خ ــال ال ـحــرص عـلــى تطبيق
االج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة مــن تباعد جـســدي ،والـحــرص
على ارتداء الكمامات الطبية للزوار والمشاركين ،فلم
تقف األزمة حائال دون اهتمام إمارة الشارقة بالطفل
والثقافة.
«الجريدة» سألت مندني إن كان هناك تقدم ملحوظ
ب ــأدب الـطـفــل فــي عالمنا الـعــربــي ،أجــابــت ب ــأن «هـنــاك
مبدعين كـثــرا فــي عالمنا الـعــربــي اسـتـطــاعــوا إثـبــات
ح ـضــورهــم وبـ ـج ــدارة ع ـبــر ن ـصــوص وق ـصــص أدب ـيــة
متميزة في المسابقات العربية والعالمية ،لكن الكتاب
ال يـ ــزالـ ــون ي ـخ ــوض ــون م ــواج ـه ــة ص ـع ـبــة م ــع ال ــزح ــف
اإللكتروني الذي أبعد القراء عن الكتاب الورق».

هبة مندني
أن األشجار تعد رمزا أساسيا لالستدامة البيئية ،كما
تشاركها في الندوة الكاتبة األجنبية نانيت هيفرنان،
عن بعد.

«ما تنحسب» جديد الملحن عبدالله العماني
●

نرمين أحمد

يقدم الملحن الشاب عبدالله العماني،
وال ـم ـع ــروف بـتـمـيــز أل ـحــانــه وتــوزيـعــاتــه
وك ـتــاب ـتــه ل ـل ـك ـل ـمــات ،والـ ـ ــذي تـ ـع ــاون مع
الكثير مــن كـبــار الـفـنــانـيــن ،منهم «فـنــان
ُ
العرب» محمد عبده ،وآخرون كثر ،أغنية
«مــات ـن ـح ـســب» ،م ــن أل ـحــانــه وغ ـن ــاء رهــف

جيتارا ،وكلمات الدانة ،وتوزيع يعقوب،
وميكس وماستر صهيب العوضي.
وقــال العماني« :انتهينا مــن تسجيل
(مــات ـن ـح ـســب) ،وس ـي ـتــم إصـ ـ ــدار األغـنـيــة
الـشـهــر ال ـق ــادم ،ب ــإذن ال ـلــه ،وسـعـيــد جــدا
بهذا التعاون مع المغنية المتميزة رهف
جـيـتــارا ،وأتـمـنــى أن تـنــال األغـنـيــة رضــا
المستمعين ،وتالقي انتشارا كبيرا».

عبدالله العماني

إستبرق أحمد :كتابة القصة القصيرة شغفي األول
شاركت في الملتقى األول لإلبداعات السردية العربية
●

فضة المعيلي

أقــام الملتقى األول لإلبداعات السردية
العربية جلسة نقاشية حاضر فيها مدير
الجلسة الشاعر والروائي د .طارق الطيب،
والناقدة والروائية التونسية فتحية ّ
دبش،
لـتـقــديــم مـنــاقـشــة ن ـقــديــة ل ـن ـصــوص ثــاث
كاتبات ،هن :القاصة والحكواتية العمانية
وفاء سالم ،والكاتبة التونسية نجاة ّ
نوار،
والـكــاتـبــة اسـتـبــرق أح ـمــد ،كـمــا ش ــارك في
المناقشة األديب صبري يوسف ،والكاتب
والناقد محمد المقداد .فيما َّ
قدم الموسيقي
والـشــاعــر زكــريــا الـشـيــخ أحـمــد فـقــرة فنية
شيقة ،كفواصل ممتعة على العود.
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،قـ ــدمـ ــت اس ـ ـت ـ ـبـ ــرق ن ـب ــذة
ع ــن سـيــرتـهــا الــذات ـيــة وم ـش ــواره ــا األدب ــي
للمشاركين ،وعن شغفها األول والكامن في
القصة القصيرة.
ولفتت إلى أن بدايتها في الكتابة كانت
مـ ــن خـ ـ ــال نـ ـص ــوص شـ ـع ــري ــة وخـ ــواطـ ــر،
وأن ات ـجــاه ـهــا ال ــاح ــق لـلـقـصــة أت ــى بعد
ان ـض ـمــام ـهــا ل ـم ـن ـتــدى ال ـم ـبــدع ـيــن ال ـج ــدد،
وشجعتها اآلراء التي وجدت في نصوصها
خطا قصصيا ُ
للمضي للقصة ،فكانت أول
إصداراتها مجموعة «عتمة الضوء» ،التي
حـصـلــت ع ــام  2004ع ـلــى ج ــائ ــزة األدي ـب ــة
ليلى العثمان لإلبداع الشبابي في دورتها
األولى .وفي عام  2011كانت لها مجموعة
قصصية بعنوان «تلقي في الشتاء عاليا»،
وح ــازت عنها جــائــزة الــدولــة التشجيعية
لـعــام  ،2011ثــم تــوالــت اإلصـ ـ ــدارات ،منها
ك ـت ــاب ن ـصــي ب ـع ـن ــوان «األش ـ ـيـ ــاء الــواق ـفــة

إستبرق أحمد
فــي غرفة  »9و«الـطــائــر األبـيــض فــي البالد
الرمادية».
بعد ذلــك ،قــرأت استبرق نــص «الـ ّـســالــة»،
وهـ ــو من كت ـ ــاب «مرص ـ ـ ــد المتاه ــة» .وافتتح
د .الطيب باب النقاش ،فقال إنه نص إنساني
جـ ـمـ ـي ــل ،ويـ ـسـ ـل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ال ـ ــدع ـ ــوات
العنصرية التي تعمل على تصنيف البشر،
الفتا إلى أن «النص يقدم ما نراه في عالمنا
اآلن ،وأيضا ما حدث في األراضــي المحتلة،
كما أن الحب سمو ،إال أنه هنا كان بين كلمات
لها معنى االنزالق والسقوط في النص».
أما فتحية ّ
دبش ،فتحدثت حول اختيارها
للنص ،لجماله وعنوانه الالفت ،وأن هذه هي
مهمة العنوان التي هي بوابة النص ،كما أن
النص يتناسب مــع فكرة الهوية ،وهــو هنا
نص تجريبي بامتياز ،ألن هناك اشتغاال على

لعبة ضمائر السرد ،فالضمير يوجه حديثه
لألنت وللقارئ أيضا ،كما أن هناك شخصية
تــوجــه حديثها بضمير متكلم ،إضــافــة إلى
المنحى التجريبي في تضمين المترادفات.
وأشــارت ّ
دبش إلى أن «الساللة في النص
ليست فقط ارتقاء بالنوع والموروث والعائلة،
بل إن الثابت في الساللة مستبعد ،والنص
يحيلنا إلى مفردات كثيرة تشير لحقل الكتابة
ذاتـ ـه ــا ،وه ـن ــاك ن ـص ــان ،ه ـمــا :ن ــص مجتمع
يحافظ على ساللة نقية ،ونص غائب يتمثل
فــي أنـهــم أنفسهم يـشـ ّـوهــون س ــاالت الغير،
وهـنــاك ال ـتــوازي بين ســالــة البشر وساللة
ُ
الكتاب التقليديين والتجريب».
وق ــال ــت إن ه ـنــاك ع ــذوب ــة ف ــي ال ـل ـغــة الـتــي
استخدمتها ،فهي مشحونة وجدانيا ،وفيها
الكثير من الشاعرية والشعرية ،لكنها تبقى
لغة السرد ،وهو نص متحرك لوجود األفعال
وال ـ ُـج ـم ــل ال ـق ـص ـيــرة ،وه ـن ــاك اش ـت ـغ ــال على
التوزيع البصري للنص ،وفيه اشتغال جيد
على ُ
البعد اإلنساني« ،فيخرج بنا من النص
المغلق إلى النص المفتوح».
وتابعت« :أعتقد أن القراءات في هذا النص
المتناهية ،وكما يمكن أن يقرأ وفق قراءاتي
وتأويلي الذي قدمته ،فإنه يمكن أن ُيقرأ وفق
األنساق ،مثال الثقافية ،أو وفق وفاء النص
األدبي لنوعه أو تمرده عنه ،وأيضا من حيث
الــوجــه الـنـضــالــي للكتابة ،الـتــي تنطلق من
اإلن ـســان وتنتهي إلـيــه .الـنــص أراد أن يقدم
لنا مقولة خالصتها أن الجوهر ليس النقاء،
وأن النقاء في نهاية األمر ،ألن النقاء هنا هو
فعل انغالق على الذات فيما العالم ينزع إلى
االنفتاح على اآلخر».

واصل فيلم «أحمد نوتردام»
للمخرج محمود كريم،
وبطولة الفنان رامز جالل،
تصدر إيرادات أفالم عيد
الفطر بتحقيقه  200ألف
ً
ً
و 777جنيها مصريا ،بدور
العرض السينمائي في مصر،
ً
وذلك وفقا لبيان الموزع
السينمائي محمود الدفراوي.
وتدور أحداث الفيلم في
أجواء من الكوميديا
الممزوجة بالرعب ،ويشارك
في بطولته كل من خالد
الصاوي ،وغادة عادل،
وبيومي فؤاد ،وانتصار،
وحمدي الميرغني ،وأحمد
فتحي ،ومحمد ثروت،
وكوكبة من النجوم ،من
تأليف لؤي السيد.
وبحسب البيان نفسه،
حقق فيلم «ديدو» للمخرج
عمرو صالح ،وبطولة
ً
الفنان كريم فهمى  150ألفا
و 207جنيهات ،ويشارك في
بطولته حمدي الميرغني،
وأحمد فتحي ،وهدى المفتي،
ونور قدري ،وعمر شرقي
وآخرون.
واحتل فيلم «ثانية واحدة»
للمخرج أكرم فريد ،وبطولة
الفنانة دينا الشربيني،
المركز الثالث بتحقيقه
ً
ً
 50ألفا و 843جنيها،
وهو من بطولة مصطفى
خاطر ،وفتحي عبدالوهاب،
وسوسن بدر وغيرهم.

آخر أعمال سمير غانم
على منصة «شاهد»

ُ
ستعرض مسرحية «الزهر
لما يلعب» ،آخر أعمال الفنان
الراحل سمير غانم ،اليوم،
على منصة «شاهد» ،وهي
بطولة :سمير غانم وشيرين
وطارق اإلبياري وإيمي
طلعت زكريا ورضا حامد،
وإخراج طارق اإلبياري في
أولى تجاربه اإلخراجية ،ومن
إنتاج وتأليف أحمد اإلبياري.
ورحل الفنان سمير غانم عن
عالمنا الخميس الماضي ،عن
ً
ُعمر ناهز  84عاما ،وشيعت
جنازته الجمعة ،من مسجد
المشير بالتجمع الخامس
إلى مثواه األخير ،وتم دفنه
بمقابر األسرة بمدينة
نصر ،واقتصر العزاء على
المقابر ،وحضر الجنازة
عدد من الفنانين المصريين،
أبرزهم :سمير صبري ،يسرا،
أشرف زكي ،محمود حميدة،
صابرين ،هالة صدقي،
ميرفت أمين ،لبلبة ،وأحمد
بدير.

ةديرجلا
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رؤى عالمية

لماذا أصبحت الصين من أشرس منتقدي إسرائيل بعد أحداث غزة؟
سيث ج .فرانتزمان –
جيروزاليم بوست

يفترض أن تقلق إسرائيل من
مبالغة الواليات المتحدة في
ّ
جرها إلى المنافسة الصينية
األميركية ،وال يعني ذلك
أن إسرائيل ليست حليفة
للواليات المتحدة ،لكن ال أحد
يعرف بعد طبيعة التداعيات
التي ستواجهها إسرائيل إذا
ُ
اعت ِبرت أداة في هذا الصراع
بدل أن تكون ّ
مجرد دولة
ّ
مقربة من الغرب.

الجدل األخير حول
الحرب المحتدمة
بين إسرائيل وحركة
حماس في غزة أدى
إلى صدور تعليقات
قاسية من بكين
تجاه تل أبيب

مشاكل إسرائيل مع
الصين قد تكون
أعمق من المتوقع
وترتبط بعدم بذل
جهود إسرائيلية
كافية لمناقشتها

زاد الـ ـتـ ـق ــارب فـ ــي ال ـع ــاق ــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـصـيـنـيــة بــدرجــة
غـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـس ـ ـبـ ــوقـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــود
األخ ـي ــرة ،فـنـشــأت مـعــاقــل ابتكار
جــديــدة وك ــان الـبـلــدان يتطلعان
إل ـ ــى االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ـث ــاث ـي ــن سـنــة
مــن ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة في
الـسـنــة الـمـقـبـلــة ،ك ــذل ــك ،استقبل
الرئيس رؤوفين ريفلين السفير
ال ـص ـي ـن ــي الـ ـج ــدي ــد تـ ـش ــاي ران
فــي أبــريــل الـمــاضــي ،لـكــن الـجــدل
األخ ـيــر ح ــول ال ـحــرب المحتدمة
بـيــن إســرائـيــل وحــركــة «حـمــاس»
في غزة أدى إلى صدور تعليقات
قاسية من الصين ،وكان بعضها
ً
موجها ضد الــواليــات المتحدة،
واس ـت ـهــدفــت مـعـظــم االن ـت ـق ــادات
إسرائيل وكانت أكثر صرامة من
أي وقت مضى.
ف ـ ــي  16م ـ ــاي ـ ــو ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ــر
الخارجية الصيني ،وانغ يي ،أن
الواليات المتحدة تعوق محاولة
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ات ـ ـخ ـ ــاذ م ــوق ــف
مـ ّ
ـوح ــد م ــن ت ـح ــرك ــات إس ــرائ ـي ــل
فــي غ ــزة ،ووف ــق شبكة تلفزيون
ال ـص ـيــن ال ــدول ـي ــة ،اع ـت ـبــر ي ــي أن
الصراع المتصاعد بين إسرائيل
والفلسطينيين أدى إلــى سقوط
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـض ـح ــاي ــا ،ول ــم
ً
يذكر هذا الموقف شيئا عن إقدام
«حماس» على إطالق الصواريخ
تجاه إسرائيل.
أعلنت الصين أن وقف إطالق
النار يبقى على رأس األولويات
في الوقت الراهن ،فقد ذكر تقرير
شبكة تلفزيون الصين الدولية ما
يلي« :تدين الصين بشدة أعمال
ال ـع َـنــف ض ــد ال ـمــدن ـي ـيــن وتــدعــو
ً
طرفي الـصــراع مـجــددا إلــى وقف
األعـ ـم ــال ال ـع ـس ـكــريــة وال ـعــدائ ـيــة
ً
فـ ـ ـ ــورا ووق ـ ـ ــف الـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ـتــي
ً
تزيد الوضع ســوءا ،بما في ذلك
الـضــربــات الـجــويــة واالع ـت ــداءات
الهجومية الميدانية والعمليات
الـصــاروخـيــة ،ويـجــب أن تمارس
ً
إسرائيل تحديدا ضبط النفس».
يكتف البيان الصيني بعدم
لم
ِ
ذك ـ ــر االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات ال ـص ــاروخ ـي ــة
الـتــي أطلقتها «ح ـمــاس» ووصــل
عــددهــا إل ــى أرب ـعــة آالف ،بــل إنــه
ً
دعـ ـ ــا إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أي ـ ـضـ ــا إلـ ـ ــى فــك
الحصار عن غزة وضمان سالمة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن وح ـق ــوق ـه ــم فــي
األراض ــي الفلسطينية المحتلة،
لكن هــذا الـمــوقــف لــم يــوضــح إذا
ً
كانت غزة جزءا من هذه األراضي.
من الــواضــح أن الصين أرادت
ً
ً
أن تـ ــؤدي دورا ق ـيــاديــا ف ــي هــذا
الملف ،فدعت الواليات المتحدة
إلى ّ
تحمل مسؤولياتها واعتبرت
واشـنـطــن الـجـهــة الــوحـيــدة التي
ت ــداف ــع ع ــن إســرائ ـيــل وال تسمح
لمجلس األمــن بإدانة التحركات
ً
اإلسرائيلية ،وكررت الصين أيضا
موقفها الداعم لحل الدولتين.
كذلك ،ذكرت هذه التصريحات
أن بكين تدعم الشعب الفلسطيني
واق ـ ـتـ ــرحـ ــت ح ـ ـضـ ــور «ص ــان ـع ــي
س ــام م ــن فلسطين وإســرائ ـيــل»

«حماس» أمطرت إسرائيل بأربعة آالف صاروخ في المواجهة األخيرة
إل ــى ال ـص ـيــن إلطـ ــاق حـ ــوار بين
الطرفين.
وف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة أخـ ـ ـ ــرى م ـث ـي ــرة
ُ
لـلـجــدل ،ات ـ ِـه ــم مــذيــع عـلــى شبكة
تلفزيون الصين الدولية بإطالق
تـعـلـيـقــات م ـض ــادة لـلـيـهــود ولــم
ت ـقــف الـمـشـكـلــة ع ـنــد ه ــذا ال ـحــد،
فقد قال المذيع تشنغ جون فنغ
إن «السياسة األميركية الموالية
إلس ــرائ ـي ــل ت ـع ــود بـ ــرأي الـبـعــض
إل ــى ن ـف ــوذ ال ـي ـهــود األث ــري ــاء في
الواليات المتحدة ووجود اللوبي
اليهودي وسط صانعي السياسة
الخارجية األميركية» ،ثم انطلق
من هذه الفكرة ليقول إن الواليات
المتحدة تنافس الصين وتعتبر
ً
إســرائـيــل حصنا لها فــي الشرق
األوسط.

المشهد العالمي يتغير
وفـ ـ ــي تـ ـق ــري ــر حـ ـ ــول ال ـ ـصـ ــراع
األخـ ـ ـي ـ ــر ،ذك ـ ـ ــرت كـ ــاريـ ــس ويـ ــت،
المديرة التنفيذية في «سيغنال»،
«ا لـشـبـكــة الصينية اإلسرائيلية
العالمية والـقـيــادة األكــاديـمـيــة»،
أن «الصين لم ترفع الصوت لهذه
الدرجة في الصراعات الماضية
التي شملت إسرائيل».
ل ـك ــن ال ـم ـش ـه ــد ال ـع ــال ـم ــي ب ــدأ
ي ـت ـغ ـيــر ،وأخـ ـ ــذت ال ـص ـيــن تتجه
إل ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر م ـك ــان ـت ـه ــا وط ـ ــرح
نفسها كمتحدثة باسم المجتمع
ـزء م ــن م ـحــاول ـت ـهــا
الـ ــدولـ ــي كـ ـج ـ ٍ
تعديل شكل الحوكمة العالمية
كي تناسب نظامها ومصالحها،
وتبدو تعليقات الصين ُمصممة
الس ـ ـت ـ ـمـ ــالـ ــة مـ ـعـ ـسـ ـك ــر الـ ـيـ ـس ــار
المتطرف في أوساط الرأي العام
ال ـع ــال ـم ــي ال ـ ــذي ي ـت ــاب ــع ال ـح ــرب
ال ــراهـ ـن ــة ب ـي ــن إس ــرائـ ـي ــل وغـ ــزة
ع ـبــر ات ـخ ــاذ ال ـم ــوق ــف األم ـيــركــي

ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــدي م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـل ــف.
إن ــه ت ـطــور مـهــم ألن إســرائـيــل
زادت ا هـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــا مـ ـ ـه ـ ــا بـ ـت ــو ثـ ـي ــق
عالقاتها مع الصين في العقود
األخ ـيــرة ،وفــي عــام  ،2012ذكــرت
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
أن إس ــرائ ـي ــل وال ـص ـيــن تستذكر
اليوم عشرين سنة من العالقات
الدبلوماسية ،كما تولي إسرائيل
ً
ً
اهتماما كبيرا لتعزيز روابطها
مع الصين كونها ثاني أكبر قوة
اقتصادية في العالم وعضوة في
مـجـلــس األمـ ــن والع ـب ــة أســاسـيــة
في آسيا وعلى الساحة الدولية،
وت ـعـ ّـبــر إس ــرائ ـي ــل ع ــن إعـجــابـهــا
بــالـتـطــور االق ـت ـصــادي والعلمي
والتكنولوجي الــذي رافــق النمو
ال ـص ـي ـن ــي فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود ال ـق ـل ـي ـلــة
الماضية.
كــانــت الـصـيــن تـمـلــك مصالح
كـ ـ ـب ـ ــرى فـ ـ ــي إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل وأبـ ـ ـ ــدت
اه ـت ـم ــام ـه ــا بـ ـسـ ـم ــاع األصـ ـ ـ ــوات
اإلسرائيلية ،وفــي الــوقــت نفسه،
بدأت الواليات المتحدة تتصدى
للعالقات اإلسرائيلية الصينية
وحذرت من نقل التكنولوجيا أو
احـتـمــال عـقــد ات ـفــاق ح ــول ميناء
حيفا ومشاريع بنى تحتية أخرى
ق ــد تـتـخــذ أهـمـيــة اسـتــراتـيـجـيــة،
ل ـق ــد ك ــان ــت ال ـص ـي ــن م ــن جـهـتـهــا
تفكر بمبادرة «الحزام والطريق»
ً
وتتكلم دوم ــا عــن دور إسرائيل
فيها.
لكن الوضع ّ
تغير في السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة ،فــأص ـب ـحــت ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة أكـ ـث ــر ع ــدائـ ـي ــة ت ـجــاه
ً
الصين علنا وا لـعـكــس صحيح،
وزادت ق ـ ــوة ال ـص ـي ــن ال ـب ـحــريــة
ّ
وتوسع ّتدخلها في شؤون العالم،
كــذلــك وقـعــت الصين على اتفاق
جديد مدته  25سنة مع إيران.
قد تحصل تغيرات كبرى فيما

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

يـتـحــول الـعــالــم ال ـيــوم إل ــى مكان
متعدد األق ـطــاب ،وتملك الصين
وروسيا وإيــران وتركيا مصالح
متداخلة ،ومن المعروف أن إيران
وتركيا تعاديان إسرائيل.
الـصـيــن ليست عــدائـيــة لكنها
تملك مصالح متعددة وقد ينشأ
جدل حول نظرتها إلى إسرائيل
ً
تزامنا مع ّ
توسع دورها العالمين
ّ
ل ـك ــن تـعـلـيـقــاتـهــا حـ ــول تـحــالــف
إســرائـيــل مــع الــواليــات المتحدة
تضعها في المعسكر المعارض،
ً
وم ـ ــن ال ـ ــاف ـ ــت أيـ ـ ـض ـ ــا أن ت ـع ـلــو
أص ـ ـ ــوات وسـ ــط الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
الـ ـيـ ـس ــاريـ ـي ــن الـ ـمـ ـتـ ـط ــرفـ ـي ــن فــي
الواليات المتحدة للمطالبة بوقف
المبيعات العسكرية والمساعدات
إل ــى إســرائ ـيــل بــاعـتـبــارهــا دول ــة
ّ
عدوة.
هذا الوضع يضع إسرائيل في
موقف محرج ألنها تريد أن تؤدي
ً
ً
دورا م ـحــوريــا مــع االق ـت ـصــادات
اآلس ـي ــوي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة ،ك ـمــا تــريــد
الواليات المتحدة في المقابل أن
تبقى إسرائيل بعيدة عن الصين
لكن الـتــزامــات واشنطن بشؤون
المنطقة ال تزال غير واضحة.

كــا نــت معظم تعليقات ا ل ــدول
الـتــي تـهــاجــم إســرائـيــل فــي األمــم
ال ـم ـت ـح ــدة ط ـ ـ ــوال عـ ـق ــود م ـج ــرد
مواقف شفهية ،لكن هذه النزعة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة تـ ــراف ـ ـقـ ــت مـ ـ ــع جـ ـ ــوالت
م ـت ـن ــوع ــة ،ف ـك ــان ــت س ـي ـئــة خ ــال
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ث ــم ت ـح ـس ـنــت فــي
ً
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات وس ـ ــاءت م ـج ــددا
بعد عام  ،2000ثم بدا وكأن عزلة
إسرائيل قد تتغير في السنوات
األخيرة مع ظهور شركاء جدد في
جهود الـســام ،فــا تحمل الــدول
ً
ً
اآلسيوية سجال معاديا للسامية
كي يستغله الغرب وقد تكون أكثر
ً
انفتاحا على إسرائيل وهي كذلك
بشكل عام.
لكن طريقة تعامل دول الشرق
األوســط مع المسائل اإلسالمية
وا لـقـضـيــة الفلسطينية ال ب ـتــزاز
الدول األخرى ودفعها إلى معاداة
ً
إســرائ ـيــل ال ت ــزال ت ـطــرح تـحــديــا
ً
كبيرا.

سالح النفط
اس ـت ـع ـم ـل ــت ال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
س ـ ــاح الـ ـنـ ـف ــط ب ـ ـهـ ــذه ال ـط ــري ـق ــة
وحاولت إقناع الغرب باالبتعاد
عــن إســرائـيــل بين الخمسينيات
وال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ل ـكــن ت ـب ـ ّـدل هــذا
الوضع وجاءت اتفاقيات السالم
ً
ّ
لتغير الظروف القائمة أيضا.
ُ
اليوم ،تعتبر إيران وتركيا من
أبرز األصوات المعادية إلسرائيل،
حيث تريد تركيا إنشاء تحالف
إســامــي مــع ماليزيا وباكستان
اللتين تطلقان تعليقات معادية
للسامية في مناسبات متكررة،
وعـ ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،تــرتـبــط
إس ــرائـ ـي ــل ب ـع ــاق ــات ح ـس ـنــة مــع
الـ ـهـ ـن ــد وس ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة وكـ ــوريـ ــا
الجنوبية وفيتنام ودول أخــرى

م ـث ــل أس ـت ــرال ـي ــا والـ ـي ــاب ــان ،لـكــن
عــاقــات الهند مــع الصين تبقى
ً
متوترة عموما ،وبالتالي ال مفر
من أن تتأثر االتفاقيات العسكرية
اإلسرائيلية الضخمة في الهند
بالروابط مع الصين.
ي ــرت ـك ــز ال ـ ـجـ ــدل الـ ــراهـ ــن عـلــى
َ
مسألتين أساسيتين :في المقام
األول ،كانت التعليقات الصينية
ت ـس ـت ـه ــدف ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
أكثر من إسرائيل على ما يبدو،
ف ـق ــد أع ـل ـن ــت ال ـم ـت ـح ــدث ــة بــاســم
وزارة الخارجية الصينية ،هوا
تشونينغ ،أن الواليات المتحدة
ت ـت ـج ــاه ــل مـ ـع ــان ــاة ال ـم ـس ـل ـم ـيــن،
ً
وكــان هذا الموقف يتعلق فعليا
بــالـعــاقــات الصينية األمـيــركـيــة
واالتهامات األميركية ضد تعامل
الصين مــع المسلمين أكـثــر مما
يرتبط بإسرائيل.
يتعلق عامل مؤثر آخر بإقدام
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
بنيامين نـتـنـيــا هــو ،عـلــى تركيز
جميع الـصــاحـيــات فــي منصبه
مـقــابــل تـفــريــغ وزارة الـخــارجـيــة،
مـمــا يـعـنــي أن مـعـظــم الـتـطــورات
فــي إســرائ ـيــل تــرتـبــط بنتنياهو
ً
شـخـصـيــا ،ه ــل أنـ ــذرت إســرائـيــل
ً
دوال مهمة مثل الصين قبل إطالق
ض ــرب ــات ج ــوي ــة ف ــي غ ـ ــزة؟ وه ــل
ً
حاولت إسرائيل أصال أن تضمن
الـتـطــرق إل ــى تـحــركــات «حـمــاس»
في األمم المتحدة؟ أم أن إسرائيل
لم تأخذ عناء إبــاغ أي دول بما
ستفعله بل انتظرت مرور عشرة
أي ــام على إط ــاق الحملة قبل أن
ت ــرس ــل م ـع ـلــومــات حـقـيـقـيــة عما
يحصل وتستضيف دبلوماسيين
أجانب؟
ح ـق ـق ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إن ـ ـجـ ــازات
م ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرة ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى
الدبلوماسي في السنة الماضية،

لـكـنـهــا ت ـع ـثــرت هـ ــذه ال ـس ـنــة ألن
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ت ـت ـط ـلــب س ـف ــراء
ودبلوماسيين وتقديم تفسيرات
وافية ،وتريد الدول الخارجية أن
تتلقى مـعـلــومــات مـتــواصـلــة عن
ّ
آخ ــر ال ـم ـس ـت ـجــدات وتــط ـلــع على
أهداف إسرائيل الحربية.
تـ ـع ـ ّـرض ــت إس ــرائـ ـي ــل ل ـه ـجــوم
بأربعة آالف صاروخ ،وهو اعتداء
غير مسبوق ،ولم تنتقد دول مثل
ال ـص ـي ــن ت ــرك ـي ــا ع ـل ــى ال ـض ــرب ــات
الجوية التي أطلقتها في العراق
ً
أو ســوريــة ألن دوال مـثــل تركيا
ت ـج ـيــد ت ـب ــري ــر م ـن ـطــق تـفـكـيــرهــا
الكامن وراء تلك الضربات ،لكن
لم تتمكن إسرائيل التي ّ
تحملت
االعتداءات الصاروخية من إقناع
دول كـثـيــرة ب ــإدان ــة «ح ـم ــاس» أو
م ـطــال ـبــة ال ـح ــرك ــة ب ــوق ــف إط ــاق
النار ،بل إن جميع الجهات طالبت
إسرائيل بوقف إطالق النار.
وح ــده ــا الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
والمجر ودول قليلة أخرى أبدت
اسـتـعــدادهــا لمساعدة إسرائيل
على كبح التصريحات المضادة
فـ ــي األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــاد
األوروب ــي ،مما يعني أن مشاكل
إس ــرائ ـي ــل م ــع ال ـص ـيــن ق ــد تـكــون
أعمق مما تظن وترتبط بعدم بذل
جهود إسرائيلية كافية لمناقشة
هذه المسائل مع الصين.
ً
أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــراُ ،ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـق ـلــق
إس ــرائ ـي ــل م ــن مـبــالـغــة ال ــوالي ــات
المتحدة في ّ
جرها إلى المنافسة
الـصـيـنـيــة األم ـيــرك ـيــة ،وال يعني
ذل ــك أن إســرائ ـيــل لـيـســت حليفة
لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،لـكــن ال أحــد
يعرف بعد طبيعة التداعيات التي
ُ
ستواجهها إسرائيل إذا اعت ِبرت
أداة في هذا الصراع بدل أن تكون
مجرد دولة ّ
ّ
مقربة من الغرب.

ما مدى فساد السياسة الفرنسية؟
●

جون ليشفيلد  -بوليتيكو

قد يكون ُ
الحكم على رئيس فرنسي سابق
ّ
ّ
بــالـسـجــن م ـجــرد س ــوء طــالــع ،لـكــن محاكمة
ُ
الرئيس السابق نفسه بت َهم فساد متعددة
ً
ً
ً
بعد مرور  11أسبوعا قد تكون مؤشرا قويا
على ُوضع السياسة الفرنسية ،ال سيما بعد
أن مثل نيكوال ساركوزي أمام المحكمة في
ُ
باريس أمس الخميس لمواجهة ت َهم مرتبطة
بإقدامه هو وحزبه على إنشاء نظام معقد
من الفواتير المزيفة إلخفاء النفقات المفرطة
ال ـتــي تـكـبــدهــا ع ـلــى حـمـلــة إع ـ ــادة انـتـخــابــه
الفاشلة في عام .2012
كذلك ،ال تزال ادعاءات أخرى حول ارتكاب
ساركوزي مخالفات متعددة قيد التحقيق،
ُ
فهو ينكر جميع الت َهم الموجهة ضده وقد
استأنف ُ
الحكم الذي صدر بحقه في  1مارس
ً
الـمــاضــي ،ويقضي بسجنه لـمــدة  12شهرا
بتهمة تقديم رشوة ألحد القضاة للحصول
على معلومات داخـلـيــة حــول قضية أخــرى
مرفوعة ضده.
لكن بغض النظر عن إيجابيات محاكمة
ّ
ساركوزي وسلبياتها ،تسلط هذه القضية
الضوء على نزعة فرنسية بائسة لمخالفة
ال ـق ــان ــون ل ـب ـلــوغ أع ـل ــى م ــرات ــب ال ـس ـل ـطــة أو
التمسك بالمناصب المرموقة ،وقد بدأت هذه
الظاهرة منذ أربعة عقود أو أكثر.
ُّ
َ
َ
فرنسيين من اليمين
رئيسين
ات ِهم آخــر
الــوسـطــي ،وهـمــا ســاركــوزي وج ــاك شـيــراك،
بالفساد بعد مغادرة قصر اإلليزيه ،وواجه
خمسة رؤساء حكومات فرنسيين من أصل
ً
آخر ستة من معسكر اليمين الوسطي أنواعا
ُ
مختلفة من الت َهم الجنائيةّ ،تمت تبرئة اثنين
إدوار بــاالدور ودومينيك دو
منهما ،وهما ُ
فـيـلـبــان ،بينما أديـ ــن ثــاثــة مـنـهــم ،بـمــا في
ذلك شيراك.
ُ
أدين آالن جوبيه (رئيس الوزراء الفرنسي
بين العامين  1995و )1997فــي عــام 2004

بتهمة مساعدة شيراك على اختالس أموال
دافعي الضرائب في باريس إلدارة حزبهما
السياسي خالل الثمانينيات والتسعينيات/
ُ
كــذلــك ،أدي ــن فــرانـســوا فيون (رئـيــس ال ــوزراء
الـفــرنـســي بـيــن الـعــامـيــن  2007و )2012في
ال ـس ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة ب ـت ـه ـمــة دفـ ــع روات ـ ـ ــب مــن
البرلمان لزوجته.
ل ـك ــن ال ت ـن ـح ـصــر الـ ـش ــوائ ــب ف ــي الـيـمـيــن
الوسطي ،مع أن سجل هذا المعسكر يشير
إلى وفرة مخالفات هذا الفريق أو تهوره أكثر
األخرى.
من العائالت السياسية ُ
في أواخــر الثمانينيات ،أديــن مسؤولون
مــرمــوقــون مــن الـحــزب االشـتــراكــي الفرنسي
بتهمة ابتزاز األموال لتمويل الحزب ،كذلك،
يخضع حزب «فرنسا ّ
األبية» اليساري الذي
يرأسه جان لوك ميلونشون للتحقيق بتهمة
ص ــرف األمـ ـ ــوال ع ـلــى «وظ ــائ ــف مــزي ـفــة» في
البرلمان األوروبي.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،تـمـيــل زعـيـمــة اليمين
المتطرف ،مارين لوبان ،إلى اتهام األحزاب
األخ ــرى بالفساد الـتــام ،لكنها تخضع منذ
عــام  2017لتحقيق رسمي بتهمة اختالس
 6.8ماليين يورو من أموال االتحاد األوروبي،
ويعتبر ميلونشون ولوبان هذه التحقيقات
ّ
مسيسة.
ّ
وفـ ـ ــق ت ـق ــري ــر ت ـ ـسـ ــرب فـ ــي ع ـط ـل ــة ن ـهــايــة
األسبوع لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»،
عـثــرت الشرطة على أدلــة دامـغــة مفادها أن
لوبان كانت محور نظام «مخادع» الختيار
الموظفين داخ ــل حزبها فــي بــاريــس ،فكان
المسؤولون يتلقون الــرواتــب كي يصبحوا
مساعدين للبرلمان األوروب ــي في بروكسل
وستراسبورغ.
ً
ما مدى فساد السياسة الفرنسية إذا؟
ثـ ـم ــة ن ـق ـط ــة م ـش ـت ــرك ــة ف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـن ـم ــط
المتشابك من المخالفات ،وال سيما الجانب
الجنائي الدائم في ّأوساط اليمين الوسطي
الفرنسي الذي ال يكف عن إطالق الشعارات

إيمانويل ماكرون
حول حفظ القانون والنظام :لم تتعلق هذه
القضايا كلها باالغتناء الشخصي ،باستثناء
قضية فـيــون ،بــل كانت تهدف إلــى اكتساب
السلطة وتحقيق الطموحات.
هذه الظاهرة ليست جديدة وال محصورة
في فرنسا ،فطوال عقود ،امتنعت الصحافة
الفرنسية عن فضح هذه النشاطات ولم يطلق
نظام العدالة الجنائية أي تحقيقات حولها.
من المعروف أن شارل ديغول ّ
مول حزبه
وحمالته االنتخابية بــأمــوال المستعمرات
الفرنسية السابقة فــي إفريقيا ،و قــد تلطخ
عهد جورج بومبيدو الرئاسي (بين العامين
 1969و )1974بفضائح عقارية كبرى.
منذ ذلــك الحين ،تم تمرير ثالثة قوانين
لتنظيم اإل نـفــاق على الحمالت االنتخابية
واس ـت ــرداد ج ــزء ُ مــن أم ــوال الــدولــة الخاصة
بتلك الحمالت ،وأدينت جميع فئات السياسة
الفرنسية ( بــا سـتـثـنــاء «المعسكر الوسطي
الجديد» بقيادة إيمانويل مــاكــرون) بتهمة
محاولة التهرب من هذه القوانين ،لكن يتفوق
اليمين الوسطي على الجميع في هذا المجال.
ً
ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـ ِـح ـ َـي ــل ال ــرام ـي ــة إل ــى تـمــويــل
َ ّ
األح ــزاب والحمالت االنتخابية ،تـ ِقــل األدلــة

جاك شيراك
التي تثبت وجود فساد منهجي في السياسة
المعاصرة ،أو ربما تتراجع مظاهر
الفرنسية
ً
الفساد اليوم مقارنة بالماضي على األرجح،
لكن الرأي العام ال يحمل هذا االنطباع.
في هذا السياق ،يقول برونو جانبار ،نائب
رئيس منظمة االستطالعات «أوبنيون واي»:
«وفق االستطالعات التي نجريها ،يظن %75
ً
من الفرنسيين تقريبا إن السياسة فاسدة،
فهم ال يميزون بين جمع التبرعات لألحزاب
واالغتناء الشخصي».
ً
يعترف جانبار بأن الفضائح المالية نادرا
ً
ما تؤثر على خيارات الناخبين مباشرة ،فقد
كانت فضيحة فيون خالل الحملة الرئاسية
ً
استثناء على القاعدة.
في عام 2017
ســاهـمــت ه ــذه الـقـنــاعــة الـعــامــة بانتشار
الفساد في تالشي الدعم الذي كانت تحظى
بــه العائالت السياسية الفرنسية الطاغية
ً
سابقا في معسكر اليمين الوسطي واليسار
الوسطي ،لكن األحزاب الشعبوية المنتمية
إل ـ ــى ال ـي ـم ـيــن أو ال ـي ـس ــار ال ـم ـت ـط ــرف ت ـبــدو
ً
ّ
محصنة نسبيا ضد هذه النزعة حتى اآلن.
فــي مــا يخص اليمين الــوسـطــي ،ترافقت
ال ـن ـشــاطــات غـيــر الـقــانــونـيــة لـجـمــع األم ــوال

نيكوال ساركوزي
الـنـقــديــة فــي الـعـقــود األخ ـي ــرة مــع تــداعـيــات
ك ــارثـ ـي ــة أخـ ـ ــرى عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــاق ــات
الـشـخـصـيــة داخ ـ ــل عــائ ـلــة س ـيــاس ـيــة دائ ـمــة
االنقسام.
ف ــي «ق ـض ـي ــة ب ـي ـج ـم ــال ـي ــون» الـ ـت ــي ب ــدأت
ال ـخ ـم ـيــس وت ـم ـتــد أربـ ـع ــة أس ــاب ـي ــع ،يــواجــه
س ــارك ــوزي تـهـمــة ال ـس ـعــي إل ــى شـ ــراء والي ــة
رئاسية ثانية في عام  2012عبر إنفاق 42.8
مليون ي ــورو على األ ق ــل لحملته الرئاسية
الـثــانـيــة ،أي مــا ي ـســاوي نـحــو ضـعــف الحد
الـقــانــونــي ال ــذي يقتصر عـلــى  22.5مليون
يورو.
تفيد التقارير بــأن اإلن ـفــاق الـمـفــرط بقي
ً
خفيا لفترة نتيجة استعمال فواتير مزيفة
من شركات صديقة أو وهمية (بما في ذلك
ً
شركة اسمها «بيجماليون») ،ولكن نادرا ما
يكون وجود هذا النظام محط جدل.
ُ
ال تــزال حمالت االتهام والت َهم المضادة
ح ــول ال ـج ـهــات ال ـم ـســؤولــة ع ــن الـمـخــالـفــات
ً
داخــل حــزب «الـجـمـهــوريــون» ُ(ي ـعـ َـرف سابقا
ب ــاس ــم «االت ـ ـحـ ــاد م ــن أجـ ــل ح ــرك ــة شـعـبـيــة»
وي ـش ـمــل م ـنــاصــري حــركــة دي ـغ ــول وج ـهــات
أخرى) مستمرة حتى اآلن ،فقد أدت رواسب

الكره بين األصدقاء ّوالزمالء السابقين إلى
تصعيب اخـتـيــار مــرشــح واح ــد عــن اليمين
الوسطي لالنتخابات الرئاسية فــي السنة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ح ـتــى أن ـه ــا ج ـع ـلــت هـ ــذه الـمـهـمــة
مستحيلة.
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ق ــد ت ـفـ ّـســر الـ ـع ــداوات
الشخصية أسـبــاب الـحــرب الصاخبة التي
اندلعت في أوساط حزب «الجمهوريون» هذا
الشهر حين صـ ّـمــم حــزب مــاكــرون الوسطي
ً
ميثاقا مع اليمين الوسطي في منطقة (نيس-
كــان– مرسيليا) قبل االنتخابات اإلقليمية.
ك ــان فــريــق مــاكــرون يـعــرف أن ذل ــك الميثاق
ً
سيعطي هــذا األثــر ،فقد حــاول عمدا تدمير
حزب شائب وكاد ينجح في مهمته.
ً
ت ـع ـك ــس ه ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـس ــام ــة ش ــرخ ــا
ً
جــوهــريــا ف ــي الـيـمـيــن الــوس ـطــي الـفــرنـســي،
ً
وتـحــديــدا بين الجناح األوروب ــي الليبرالي
وال ـج ـنــاح ال ـقــومــي االس ـت ـب ــدادي ،وق ــد عمد
زعـمــاء أقــويــاء مثل شـيــراك وســاركــوزي إلى
إخفاء هذا االنقسام طوال سنوات ،فاضطروا
لجمع المال إلنفاق مبالغ طائلة كي يسيطر
ً
معسكر اليمين على عائلتهم السياسية أوال
ً
ويحكم البلد ثانيا.
ال ـي ــوم ،يـحـتــل م ــاك ــرون ول ــوب ــان مساحة
كـبـيــرة م ــن الـمـشـهــد ال ـس ـيــاســي ،بـمــا يشبه
ديغول وشيراك وساركوزي ،وال شيء ينذر
ً
ّ
بتغير الوضع قريبا.
من الواضح أن الشرخ األيديولوجي في
اليمين الوسطي عميق ،وقد تأججت مشاعر
ا لـكــرا هـيــة الشخصية المشتقة مــن فضائح
الماضي بقوة ولم يسبق أن خضعت أساليب
تمويل الحمالت االنتخابية لهذا المستوى
من التدقيق.
ً
تـشـمــل الـمـحــاكـمــة األخ ـي ــرة  14م ـســؤوال
ً
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك رئـ ـي ــس س ــاب ــق
للجمهورية ،لكن هــذه القضية قــد تتحول
ً
أيضا إلى تحقيق حول اندثار حقبة كاملة
من السياسة الفرنسية.

ةديرجلا
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خامنئي يدعم قرار استبعاد مرشحين رئاسيين بارزين
● نجاد يترك حرية التصويت ألنصاره ●خاتمي :النظام لم يعد يهتم بالتصويت الشعبي

أعضاء البرلمان يقفون لخامنئي عند بدء االجتماع االفتراضي معه أمس (أ ف ب)

تجاهل المرشد اإليراني علي
خامنئي االنتقادات الستبعاد
مجلس صيانة الدستور
أبرز المرشحين لالنتخابات
الرئاسية في  18يونيو المقبل،
واإلبقاء على  7مرشحين
فقط ،في خطوة تمنح الرئاسة
على طبق من ذهب لحليفه
ابراهيم رئيسي،
األصولي
ً
الذي يرأس حاليا السلطة
القضائية.

أعضاء
مفاوضات
فيينا مصرون
على إنهاء
المباحثات بعد
التوصل إلى
نتائج إيجابية
عباس عراقجي

رغــم المناشدة العلنية التي
أطلقها الرئيس المعتدل حسن
روحاني ،والمعارضة الواسعة
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـقـ ـب ــت إع ـ ـ ـ ــان م ـج ـلــس
«ص ـ ـيـ ــانـ ــة الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور» ق ــائ ـم ــة
نهائية لمرشحي اال نـتـخــا بــات
الرئاسية المقررة في  18يونيو
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ت ـم ـه ــد ل ـ ـفـ ــوز رئ ـي ــس
ال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة األص ــول ــي
إب ــراهـ ـي ــم رئ ـي ـس ــي ب ـش ـكــل شـبــه
محسوم ،أعرب المرشد اإليراني
عـلــي خــامـنـئــي عــن دع ـمــه لـقــرار
المجلس ،المتمثل في استبعاد
الـكـثـيــر م ــن مــرشـحــي الــرئــاســة،
ً
داعيا الشعب إلى عدم االلتفات
لمن يروج لمقاطعة االستحقاق
المقرر في  18يونيو المقبل.
وأع ـل ــن خــامـنـئــي مــوق ـفــه في
لقاء بالفيديو مع نواب مجلس
الـ ـ ـش ـ ــورى فـ ــي االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد األول
لـلـبــرلـمــان ال ـح ــادي عـشــر أمــس.
وشـكــر ال ـمــرشــد 82( ،عــامــا) في
خ ـطــابــه ،الـمــرشـحـيــن ال ــذي ــن تم
استبعادهم لكنهم احترموا قرار
«صيانة الــدسـتــور» ال ــذي سمح
لسبع شخصيات فقط بخوض
السباق.
وتجاهل خامنئي االنتقادات
الواسعة ألداء المجلس الخاضع
لهيمنة التيار المتشدد والرسالة
الـ ـ ـت ـ ــي وج ـ ـه ـ ـهـ ــا لـ ـ ــه روحـ ـ ــانـ ـ ــي،
بهدف التدخل إلعادة النظر في
استبعاد أبرز المرشحين بهدف
إكـ ـس ــاب االن ـت ـخ ــاب ــات مـنــافـســة
حقيقية ،وقال« :ال تستمعوا إلى
كالم أولئك الذين يروجون أنه ال
فائدة من االنتخابات ،ويدعونكم
أال تذهبوا إلى صناديق االقتراع،

ه ـ ــؤالء ل ـي ـس ــوا ع ـط ــوف ـي ــن عـلــى
الشعب ،الشخص الذي يتعاطف
مــع الـشـعــب ال يمنع ال ـنــاس من
الذهاب إلى صناديق االقتراع».
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن حـقـيـقــة أن
العديد من التيارات السياسية
والـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــح الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ل ـيــس
ل ـهــا م ـم ـث ـلــون ف ــي االن ـت ـخــابــات
ا لـ ــر ئـ ــا س ـ ـيـ ــة عـ ـ ـ ــام  ،2021د عـ ــا
خامنئي الشعب إلى المشاركة،
قائال« :اعتبروا االنتخابات لكم،
واس ــأل ــوا الـلــه ال ـعــون والـهــدايــة،
لـ ـيـ ـه ــديـ ـك ــم إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو ح ــق
وصحيح ،اذهبوا إلى صناديق
االقتراع وصوتوا لمن يستحق».
وأض ـ ــاف« :أقـ ــول لمواطنينا
األعزاء أن االنتخابات تجري في
يوم واحد ،لكن تأثيرها يستمر
لعدة سنوات».

مخالفة وانتقادات
ويأتي دعم المرشد الحاسم
لـ«صيانة الدستور» غداة كشف
روحــانــي أنــه اضطر إلــى إرســال
رس ــال ــة ل ـخــام ـن ـئــي ،لـمـطــالـبـتــه
بــالـتــدخــل م ـحــذرا مــن أن إج ــراء
ان ـت ـخــابــات ب ــا مـنــافـســة وروح
سـ ـيـ ـجـ ـعـ ـلـ ـه ــا ت ـ ـش ـ ـبـ ــه «ال ـ ـج ـ ـثـ ــة
الهامدة».
وخـ ـ ــالـ ـ ــف م ـ ــوق ـ ــف خ ــام ـن ـئ ــي
تـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــت أوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط مـ ـعـ ـت ــدل ــة
وإص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة بـ ــأنـ ــه س ـي ـت ــدخ ــل
لتأكيد أهلية بعض الشخصيات
البارزة التي تم استبعادها مثل
رئيس البرلمان السابق المحافظ
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــدل ،ع ـ ـلـ ــي الري ـ ـجـ ــانـ ــي،
والنائب األول للرئيس اإليراني

االصالحي إسحاق جهانغيري.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا تـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع صـ ـ ـ ــادق
عـ ــام ـ ـلـ ــي الريـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،رئـ ـي ــس
م ـج ـل ــس «ت ـش ـخ ـي ــص مـصـلـحــة
الـنـظــام» عــن انـتـقــاد قــائـمــة ال ــ،7
اح ـتــج حـســن الـخـمـيـنــي ،حفيد
مؤسس الجمهورية االسالمية،
وال ــرئ ـي ــس اإلص ــاح ــي األس ـبــق
مـحـمــد خــاتـمــي عـلــى اسـتـبـعــاد
المرشحين البارزين.

خطر ومقاطعة
وحـ ــذر خــات ـمــي ،ال ـمــوصــوف
بـ ــأنـ ــه األب ال ـ ــروح ـ ــي ل ـل ـت ـي ــار
اإلصــاحــي ،في بيان أمــس ،من
أن ال ـن ـظ ــام ف ــي الـ ـب ــاد ي ــواج ــه
ً
ً
خـطــرا جــديــا بسبب استبعاده
لقائمة طــو يـلــة مــن المرشحين
اإلصـ ــاح ـ ـي ـ ـيـ ــن ،ومـ ـنـ ـعـ ـه ــم مــن
الــدخــول في سباق االنتخابات
الرئاسية.
وأضـ ـ ــاف خــات ـمــي ان «األهـ ــم
واألسـ ـ ــوأ م ــن ح ــرم ــان قـطــاعــات
مهمة مــن المجتمع والـتـيــارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن أن
يكون لها مرشحها المفضل ،أن
النظام لم يعد يهتم بالتصويت
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ه ـ ــو أس ـ ــاس
الجمهورية».
وخاطب خاتمي المسؤولين
ّ
اإليرانيين« :يجب أل تكونوا غير
مبالين بهذا الخطر العظيم الذي
ي ـه ــدد ال ـج ـم ـهــوريــة اإلســام ـيــة
ً
فـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ــران» ،مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن
االنتخابات الحقيقية هي رمز
لألنظمة التي تبنت الديمقراطية
وبــدورهــا تعزز المبدأ الذهبي

خامنئي خالل كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمس (أ ف ب)

لـحق الشعب في تقرير المصير».
وتــابــع« :مــا حــدث هــذه األيــام
أثناء تقديم المرشحين للرئاسة
هـ ــو ن ـت ـي ـجــة مـ ـق ــارب ــة وت ـص ــور
وعمل قد ضيق بالفعل المجال
أمام اختيار الشعب ،وظهر هذا
األم ـ ــر هـ ــذه الـ ـم ــرة ب ـش ـكــل أكـثــر
ً
وضوحا وال لبس فيه».
وفــي وقــت ســابــق ،قــال حفيد
ال ـم ــرش ــد ال ـم ــؤس ــس روح ال ـلــه
الخميني ،أمس األول« :إن السبب
الرئيسي لمثل هــذا االستبعاد
ه ــو ع ــدم االل ـت ـفــات إل ــى عنصر
ال ــزم ــان وال ـم ـكــان فــي االجـتـهــاد
والبقاء في نفس الفكر المنغلق
وغير الفعال».
وات ـ ـ ـهـ ـ ــم ح ـ ـسـ ــن ال ـخ ـم ـي ـن ــي،
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ص ـ ـيـ ــانـ ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــور
ب ــ«اس ـت ـئ ـص ــال ج ـ ــذور الـ ـث ــورة»
ً
ً
بـ ـ ــإب ـ ـ ـعـ ـ ــاده ع ـ ـ ـ ـ ـ ــددا كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا م ــن
ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن اإلصـ ــاح ـ ـي ـ ـيـ ــن
والمعتدلين.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـش ـع ـب ــوي الـ ـس ــاب ــق ،م ـح ـمــود
أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد ،مـ ـق ــاطـ ـعـ ـت ــه
ً
االنتخابات صراحة تاركا حرية
الـتـصــويــت ألنـ ـص ــاره ،وقـ ــال إن
«المجتمع على وشك االنفجار،
وإن ال ـب ــاد تـتـجــه نـحــو طــريــق
االنهيار».
وأضاف نجاد ،في بيان نشره
مـســاء أمــس األول ،بسبب قــرار
«صـيــانــة الــدس ـتــور» استبعاده
من سباق االنتخابات الرئاسية،
إنه «ال يريد المشاركة في طريق
االنهيار ،بل سيقف الشعب ضد
االستبداد».
وه ـ ـ ـ ــذه هـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى

ال ـتــي يـعـلــن فـيـهــا مــرشــح ب ــارز
ومـ ـس ــؤول س ــاب ــق ف ــي ال ـن ـظــام،
ً
رسميا  ،مقاطعته لالنتخابات
التي يتوقع أن تشهد أسوأ نسبة
مشاركة بتاريخ البالد الحديث.
فــي غضون ذلــك ،أكــد مصدر
م ـق ــرب م ــن ن ـج ــاد ل ــ"ال ـج ــري ــدة"
أن ــه ح ــذر قــائــد "ل ـ ــواء ث ــار ال ـلــه"
الـ ـمـ ـس ــؤول ع ــن أمـ ــن ال ـعــاص ـمــة
طهران اللواء حسين الشيرازي،
م ـ ـ ــن أن "ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرس الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري"
س ـي ـت ـح ـمــل ن ـت ـي ـجــة م ـســانــدتــه
ً
ل ـ ــ"ال ـ ـظـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــن" ،م ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــا أن
تــؤدي السياسات الحالية إلى
تغيير النظام و حــل المؤسسة
ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـم ــوازي ــة ل ـل ـقــوات
المسلحة.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــدر آخـ ـ ـ ـ ــر ،بـ ــأن
رئـ ـ ـي ـ ــس م ـ ـج ـ ـمـ ــع "تـ ـشـ ـخـ ـي ــص
مصلحة النظام" عضو "صيانة
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور" آيـ ـ ــت ال ـ ـلـ ــه ص ـ ــادق
عــام ـلــي الريـ ـج ــان ــي ،وهـ ــو أخــو
عـ ـل ــي الري ـ ـجـ ــانـ ــي ،تـ ــراجـ ــع عــن
ان ـت ـق ــاده ل ـقــائ ـمــة "ال ـمــرش ـح ـيــن
الــ "7بعد ضغوط أمنية حذرته
مــن مــواجـهــة مصير القياديين
اإلص ــاحـ ـيـ ـي ــن مـ ـه ــدي ك ــروب ــي
وحسين موسوي.

رفع العقوبات
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
اإليراني ،في كلمة خالل افتتاح
م ـشــاريــع ثـقــافـيــة أم ــس ،إن ــه تم
االت ـفــاق خــال الـمـحــادثــات غير
ً
المباشرة التي تدور حاليا مع
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة بــوســاطــة
م ـج ـمــو عــة « ،»1+4ف ــي فـيـيـنــا،

عـلــى رف ــع الـعـقــوبــات الرئيسية
عــن ط ـهــران ،لـكــن مــازالــت هناك
ع ـق ــوب ــات أخـ ـ ــرى ي ـج ــب رفـعـهــا
لتنفيذ االتـفــاق الـنــووي بشكل
كامل.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي« :كـ ـ ــان
يمكن للعقوبات أن تــر فــع ،لكن
كان يجب أن يتم ذلك باإلجماع
ونحن من طلب رفــع العقوبات
كاملة وليس على شكل خطوة
بخطوة».
وأك ــد م ـســؤولــون إيــران ـيــون،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،ا لـ ـ ـت ـ ــو ص ـ ــل إ لـ ــى
تـ ـ ـف ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــات حـ ـ ـ ـ ــول الـ ـقـ ـض ــاي ــا
األس ــاسـ ـي ــة خـ ـ ــال م ـف ــاوض ــات
ف ـي ـي ـن ــا ح ـ ــول إحـ ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق
ال ـ ـن ـ ــووي الـ ـ ـ ــذي انـ ـسـ ـح ــب مـنــه
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـس ــاب ــق
دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ع ـ ـ ــام ،2018
وطـ ــال ـ ـبـ ــوا واشـ ـنـ ـط ــن ب ــات ـخ ــاذ
الخطوة األولى لرفع العقوبات
عن بالدهم.
في السياق ذاته ،أشار مساعد
وزير الخارجية اإليراني ،وكبير
المفاوضين بمحادثات فيينا،
ع ـب ــاس ع ــراقـ ـج ــي ،إلـ ــى إصـ ــرار
ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء ب ـم ـفــاوضــات
فيينا على إ نـهــاء المفاوضات
بعد التوصل لنتائج إيجابية.
وق ـ ــال ع ــراق ـج ــي ،أم ـ ــس« :فــي
ال ـجــولــة ال ـخــام ـســة ال ـت ــي ب ــدأت
أم ـ ــس مـ ــن مـ ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا،
تمكنا من إحراز تقدم مهم ،لكن
بعض القضايا المهمة مازالت
دون حل ،وعلى الرغم من التقدم
ال ـم ـح ــرز ،الت ـ ــزال ه ـنــاك قـضــايــا
مهمة لم يتم حلها».
(طهران ـ وكاالت)

العراق يتفادى مواجهة بعد اعتقال قيادي «حشدي» السيسي يركز في جيبوتي على
غطاء سياسي للتحقيق مع مصلح ...وإدانات النتشار الميليشيات ببغداد التعاون العسكري واالقتصادي
عـ ــاد ال ـ ـهـ ــدوء إلـ ــى ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـخـ ـض ــراء فــي
بـ ـغ ــداد ،أمـ ــس ،ب ـعــد إغـ ــاق مــداخ ـل ـهــا م ــن قبل
الميليشيات ،التي انتشرت كذلك في مناطق
أخ ــرى مــن الـعــاصـمــة الـعــراقـيــة ،للضغط على
حكومة مصطفى الكاظمي لإلفراج عن القيادي
في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح ،الموقوف
للتحقيق معه ،والمتهم بحسب المعلومات،
ً
باغتيال ناشطين وقصف قواعد تضم جنودا
أميركيين.
ورفـ ـ ـ ــض ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي ،ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــن ،ض ـغ ــوط
الـمـيـلـيـشـيــات ل ــإف ــراج ع ــن م ـص ـلــح ،وق ـ ــال إن
ق ـض ـي ـتــه ب ــات ــت فـ ــي عـ ـه ــدة ق ـ ـيـ ــادة ال ـع ـم ـل ـيــات
المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق في التهم
الموجهة إليه .وبعد اجتماع للمجلس الوزاري
ل ــأم ــن ال ــوط ـن ــي ،ف ــي وقـ ــت م ـتــأخــر م ــن مـســاء
أم ــس االول ،لـمـنــاقـشــة ال ـم ـس ـت ـجــدات ،وصــف
الـكــاظـمــي ت ـحــرك الـمـسـلـحـيــن فــي ب ـغــداد بــأنــه
«ا نـتـهــاك خطير ،ليس فقط للنظام وا لـقــا نــون
ً
بل وللدستور» ،مشيرا الى أن هناك من يحاول
خـلــق أزمـ ــات ل ـغــرض الـتـنــافــس االنـتـخــابــي أو
عرقلة االنتخابات.
لـكــن ق ـنــاة «ال ـح ــرة» نـقـلــت عــن م ـصــدر أمـنــي
رفيع أنه تم إطالق سراح مصلح ليل األربعاء
 الـخـمـيــس ،وفــق اتـفــاق بـيــن الـكــاظـمــي وقــادة«الحشد» والقوى الشيعية.
وقــال المصدر ،الــذي طلب عــدم الكشف عن
ً
هويته ،إن أ هــم بنود اال تـفــاق أن يكون سريا ،
بــاإلضــافــة إلــى عــدم إدالء ق ــادة «الـحـشــد» بــأي
تصريحات حــول إطــاق ســراح مصلح ،وعدم
تسريب أي صورة أو فيديو له.
و ن ــال ق ــرار تــو قـيــف مصلح والتحقيق معه
غطاء سياسيا من قوى محلية ،وكذلك دولية.
وشدد زعيم تحالف «عراقيون» عمار الحكيم،
ع ـل ــى وجـ ـ ــوب س ــري ــان قـ ـ ـ ــرارات الـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
الجميع.
وأكد «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء
ال ـس ــاب ــق ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي «أه ـم ـي ــة االح ـت ـك ــام

جدد رفض مصر القبول باألمر الواقع في ملف «النهضة»
●

جنود عراقيون ينتشرون ببغداد أمس األول (رويترز)
ً
للدولة ومصالح الشعب» ،معتبرا أن «التجاوز
واالس ـت ـق ــواء وال ـت ـ ّم ــرد ع ـلــى ال ــدول ــة م ـم ـنــوع».
وك ــان الـعـبــادي ح ــذر ،فــي تـغــريــدة ،مــن ابـتــاع
ً
«الـفــوضــى» لـلـبــاد ،معتبرا أنــه «إمــا أن تسير
الدولة إلى النظام والسيادة ،وإما أن تنهد على
رؤوس الجميع».
وفــي واشـنـطــن ،عـبــر مجلس األم ــن القومي
األميركي ،أمس ،عن دعمه لـ «إجراء ات الكاظمي
لـ ـف ــرض س ـ ـيـ ــادة الـ ـق ــان ــون وت ـم ـه ـي ــد ال ـط ــري ــق
النتخابات حرة ونزيهة».
وذ كــر المجلس أ نــه «يجب التحقيق مــع أي
شـخــص يـسـتـهــدف مــواطـنـيــن عــراقـيـيــن ،وفقا
للقوانين العراقية» ،ودان «أولئك الذين يسعون
إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف».
واستنكرت الممثلة الخاصة لألمين العام
لألمم المتحدة ،جينين هينيس بالسخارت،

تحرك المجاميع المسلحين ،وقالت إن «مثل
هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من
تآكل ثقة الجمهور» .و شــددت على ا نــه «يجب
احـتــرام مؤسسات الــدولــة فــي جميع األوقــات،
ال أحد فوق القانون».
ونقلت قـنــاة "الـعــربـيــة" عــن مـصــدر حكومي
ع ــراق ــي أن "ال ـل ـج ـن ــة الـ ـت ــي ش ـك ـل ـهــا ال ـكــاظ ـمــي
توصلت إ لــى معلومات وأد ل ــة عــن األشخاص
واألطـ ــراف ،الـتــي شــاركــت فــي قـتــل متظاهرين
وت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات اغ ـت ـي ــال م ـن ــذ اح ـت ـجــاجــات
أكتوبر ،التي انطلقت عام ."2019
وأضاف أن "ما حدث في بغداد من تصعيد
قــامــت ب ــه ج ـمــاعــات مـسـلـحــة ،ك ــان ي ـهــدف إلــى
عرقلة اإلجراء ات الحكومية التي ستفضي إلى
اعتقال عدد من المتورطين بقتل المتظاهرين
والنشطاء".

القاهرة  -حسن حافظ

غ ــداة ان ـطــاق م ـنــاورات «حـمــاة
ال ـن ـيــل» ب ـيــن الـجـيـشـيــن الـمـصــري
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ـ ـ ــي ،أج ـ ـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس
ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح الـسـيـســي،
أم ـ ــس ،زيـ ـ ــارة الـ ــى ج ـي ـبــوتــي هــي
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس م ـ ـ ـصـ ـ ــري إل ـ ــى
هـ ــذه ا ل ـج ـم ـه ــور ي ــة ،ذات ا ل ـمــو قــع
االسـتــراتـيـجــي عـلــى مـضـيــق بــاب
المندب المدخل الجنوبي للبحر
األحـ ـم ــر ،وت ـع ــد ال ـم ـن ـفــذ ال ـب ـحــري
األبـ ـ ـ ــرز لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ال ـ ـخـ ــارجـ ــة مــن
إثيوبيا «الحبيسة».
ومـ ـ ــن عـ ـل ــى بـ ـع ــد ك ـي ـل ــوم ـت ــرات
مـعــدودة من حــدود إثيوبيا التي
ت ـس ـت ـعــد ل ـل ـم ــلء ال ـث ــان ــي لـبـحـيــرة
«سد النهضة» من دون اتفاق مع
دولتي المصب ،مصر والسودان،
شدد السيسي في مؤتمر صحافي
م ـش ـت ــرك م ــع ن ـظ ـي ــره ال ـج ـي ـبــوتــي
إس ـم ــاع ـي ــل ع ـم ــر ج ـي ـل ــة عـ ـل ــى ،أن
بــاده تــر فــض أي محاولة لفرض
األمر الواقع في ملف سد النهضة،
مـ ــن خـ ـ ــال إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات أح ـ ــادي ـ ــة ال
ت ــراع ــي م ـصــالــح وح ـق ــوق دول ـتــي
المصب.
وتم التوافق بين الجانبين على
أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني
عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل
السد اإلثيوبي ،بما يحقق مصالح

م ـ ـصـ ــر والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان وإث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــا،
ويحافظ على االستقرار اإلقليمي،
م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ض ـ ــرورة إب ــراز
حـســن ا لـنـيــة واإلرادة ا لـسـيــا سـيــة
الالزمة من األطراف كافة.
كـمــا تــم الـتــأكـيــد عـلــى الـشــراكــة
االستراتيجية بين الدولتين في
إط ـ ــار ج ـه ــود م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب،
وك ــل أشـ ـك ــال ال ـجــري ـمــة الـمـنـظـمــة
بـمـنـطـقــة ال ـق ــرن اإلف ــري ـق ــي ،فضال
عــن ا لـتـعــاون فــي ملف أ مــن البحر
األح ـ ـمـ ــر وم ـض ـي ــق ب ـ ــاب ال ـم ـن ــدب
لتحقيق األهداف المتعلقة بتوفير
األمـ ـ ــن وال ـت ـن ـم ـي ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة،
والتصدي ألي محاولة من أطراف
خارج اإلقليم لفرض رؤيتها على
المنطقة.
و قــال المتحدث باسم الرئاسة
المصرية ،بسام راضي ،إن الزيارة
ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة نـ ــاق ـ ـشـ ــت م ـخ ـت ـل ــف
ً
الملفات خصوصا على الصعيد
األمني والعسكري واالقتصادي.
وسبق زيارة السيسي ،وصول
مـ ـس ــاع ــدات م ـص ــري ــة م ـق ــدم ــة إل ــى
جيبوتي تضم كميات من األدوية
وال ـم ـس ـت ـلــزمــات الـطـبـيــة وال ـم ــواد
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،ح ـم ـل ـت ـه ــا ط ــائ ــرت ــان
ً
ع ـس ـكــري ـتــان ت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى «ع ـمــق
رواب ـ ــط األخ ـ ــوة والـ ـص ــداق ــة ال ـتــي
تـ ـجـ ـم ــع الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن»
حسبما قال بيان للجيش.

سلة أخبار
«التحالف» ينفي إقامة
اإلمارات قاعدة بسقطرى

بعد تقرير عن إقامة اإلمارات
قاعدة في جزيرة ميون ،نقلت
وكالة األنباء السعودية ،عن
مصدر في "التحالف العربي"
لدعم الشرعية باليمن ،قوله
إن أنباء تحدثت عن وجود
قوات إماراتية في جزيرتي
سقطرى وميون اليمنيتين غير
صحيحة .وقال المصدر ،الذي
وصفته الوكالة بالمسؤول ،إن
"الجهد اإلماراتي الحالي يتركز
مع قوات التحالف في التصدي
جوا للميليشيات الحوثية
في الدفاع عن مأرب" ،مضيفا:
"أما التجهيزات الموجودة في
ميون فهي تحت سيطرة قيادة
التحالف ،وفيما يخدم تمكين
قوات الشرعية وقوات التحالف
من التصدي لميليشيات
الحوثي".

ُعمان :اعتقال متورطين
في أعمال شغب

أعلنت الشرطة في سلطنة
عمان أنها اعتقلت عددا من
األشخاص لتورطهم في
قطع الطرق واالستيالء على
مركبات واالعتداء على المارة
والشروع في تخريب ممتلكات
عامة وخاصة والسطو عليها
وإضرام النار بها ،مؤكدة أنها
ستتخذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحقهم ،ونفت الشرطة
أنباء عن سقوط قتيل خالل
تجمعات لبعض المواطنين
للمطالبة بتوفير وظائف.

سعيد :حديث االنقالب
الدستوري «مخجل»

قال الرئيس التونسي قيس
سعيد ،معلقا على ما سمي
إعالميا في تونس بـ"وثيقة
االنقالب الدستوري المسربة"،
إن الحديث عن تلك الوثيقة
مخجل ،وإن الجدل الذي أثير
عن وجود مخطط انقالب
باالستناد إلى الفصل  80من
الدستور غير مبرر إطالقا.
وأكد رئيس الجمهورية ،لدى
لقاء جمعه برئيس الحكومة
ووزير الداخلية بالنيابة هشام
المشيشي ،ووزير الدفاع
إبراهيم البرتاجي ،أن تونس
تعيش فعال تحت ظل الفصل
 80من الدستور ،الذي يتعلق
بحالة الطوارئ والتدابير
االستثنائية ،وأقر الرئيس
ضمنا بوجود الرسالة التي
تتضمن سيناريو ما يسمى
باالنقالب.

حمدتي يبدأ
زيارة لتركيا

بدأ النائب األول لرئيس مجلس
السيادة االنتقالي في السودان
الفريق أول محمد حمدان
دقلو حمدتي ،زيارة رسمية
ألنقرة ،تلبية لدعوة رسمية من
الحكومة التركية أمس.
ويرافق النائب األول لرئيس
مجلس السيادة كل من وزير
الزراعة والغابات الطاهر حربي،
ووزير الطاقة والنفط جادين
عبيد ،ووزير الثروة الحيوانية
حافظ إبراهيم ،ووزير النقل
ميرغني حمد ،وعدد من
المسؤولين.

ةديرجلا
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«حماس» تعتبر التهدئة هشة ...ومشاورات أميركية  -خليجية
إسرائيل تستدعي سفير فرنسا بعد تحذير لودريان من «الفصل العنصري»
اعتبرت حركة حماس أن
التهدئة في قطاع غزة ال تزال
هشة ،في وقت أجرى وزير
الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن مشاورات مع السعودية
وقطر ،غداة اختتامه جولة في
المنطقة تركزت على تثبيت
التهدئة وإعادة إعمار القطاع،
لكنه استبعد خاللها أي عودة
إلى مفاوضات السالم في وقت
قريب.

ب ـع ــد ظـ ـه ــوره ال ـع ـل ـنــي ال ــراب ــع
ف ــي أق ــل م ــن أس ـب ــوع عـلــى انـتـهــاء
العدوان ،قال رئيس حركة "حماس"
فــي غ ــزة يحيى ال ـس ـنــوار ،لوكالة
"األناضول"ّ ،أمس ،إن التهدئة في
قطاع غزة "هشة ،ولم تتضمن حل
جذور المشكلة ،واألمر كله مرتبط
بسلوك االحتالل في األيام المقبلة،
وبضغط المنظومة الدولية والعالم
عـلـيــه ل ــال ـت ــزام ب ـح ـقــوق الـشـعــب
الفلسطيني وبــالـقــرارات الدولية
والقانون الدولي".
وجــدد السنوار تحذيره من أن
الهدنة ستسقط ،في حــال واصل
اإلسرائيليون تصرفاتهم بالقدس
والمسجد االقصى والشيخ جراح.
وكشفت "كتائب القسام" الجناح
الـعـسـكــري لـحــركــة "حـ ـم ــاس" ،في
مقطع فيديو ،عن صواريخ جديدة
اسـتـخــدمـتـهــا ف ــي مـعــركــة "سـيــف
ال ـقــدس" ،مــن بينها "عـيــاش "250
و" ،A120" "SH85مــوضـحــة أنها
اس ـت ـه ــدف ــت ب ـه ــا مـ ـط ــاري رامـ ــون
وبــن غوريون والقدس وتــل أبيب
وضواحيها.

اتصاالت بلينكن
إلى ذلك ،وبعد جولة في الشرق
األوس ــط اسـتـمــرت يــومـيــن ،سعى
خاللها لتعزيز وقف إطالق النار
بـيــن إســرائ ـيــل وحــركــة "ح ـمــاس"،
أجــرى وزيــر الخارجية األميركي
أن ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن ات ـص ــال ـي ــن مع
نظيريه السعودي األمير فيصل
ب ــن ف ــرح ــان وال ـق ـطــري مـحـمــد بن
عبدالرحمن ،في وقت زار ولي عهد
أبــوظـبــي الشيخ محمد بــن زاي ــد،
أمس ،عمان وأجرى مباحثات مع
عاهل األردن الملك عبدالله الثاني.
ووفق وكالة األنباء السعودية
"واس" ،فــإن بلينكن وبــن فرحان
بـحـثــا خ ــال االتـ ـص ــال ال ـعــاقــات
الثنائية والشراكة االستراتيجية
بين الـبـلــديــن ،واسـتـعــرضــا أوجــه
التعاون بشأن التحديات اإلقليمية
والدولية.
وك ــان بلينكن ق ــال ،أم ــس ،بعد
ختام زيارة إلى العاصمة األردنية
عـ ـ ّـمـ ــان ال ـت ـق ــى خ ــال ـه ــا ال ـع ــاه ــل
األردني الملك عبدالله الثاني ،إنه
سـيـتـشــاور م ــع دول الـخـلـيــج في
األيام المقبلة لتخفيف وتخفيض

فلسطيني يكسر أنقاض مسجد مدمر في بيت الهيا أمس (أ ف ب)
وتـيــرة العنف فــي المنطقة ،عقب
اتـ ـف ــاق وقـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ال ــذي
أب ـ ــرم ب ـيــن إس ــرائ ـي ــل وال ـف ـصــائــل
الفلسطينية في غزة.
وقبل ذلك ،زار الوزير األميركي
م ـ ـصـ ــر ،حـ ـي ــث الـ ـتـ ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس
عبدالفتاح السيسي .وقبل زيارة
القاهرة ،التقى في القدس الرئيس
اإلسرائيلي رؤوفن ريفلين ،ورئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو ،إضافة
إلى الرئيس الفلسطيني محمود
عباس في رام الله ،وذلك في إطار
جـهــود تـعــزيــز وق ــف إط ــاق الـنــار
في غزة.
وغ ــداة اإلع ــان عــن تخصيص
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 500
مليون دوالر إلعادة إعمار غزة ،أكد
ً
ً
بلينكن أنــه أج ــرى ات ـصــاال مهما
مع بن عبدالرحمن تناول جهود
تثبيت وقــف إطــاق النار وحشد
جهود اإلغاثة للقطاع.
وفـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــان ،أجـ ـ ـ ــرى ال ـع ــاه ــل
األردن ـ ـ ــي ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـلــه الـثــانــي
مباحثات مــع ولــي عهد أبوظبي
الشيخ محمد بن زاي ــد .وتناولت
المباحثات "العالقات بين البلدين
والـ ـتـ ـط ــورات ف ــي الـمـنـطـقــة ،وفــي
مـقــدمـتـهــا الـقـضـيــة الفلسطينية
والتصعيد اإلسرائيلي األخـيــر"،

ً
بكين ترفض تحقيق «الـ  90يوما»
وتتهم واشنطن بتسييس «كورونا»
رفضت الصين األمر ،الذي أصدره الرئيس
جو بايدن ألجهزة االستخبارات األميركية
ب ــ"م ـض ــاع ـف ــة جـ ـه ــوده ــا" ل ـتــوض ـيــح منشأ
فـيــروس كــورونــا ،وتـقــديــم تقرير خــال 90
ً
يوما ،معتبرة أن واشنطن تحاول "تسييس"
البحث.
وف ــي األســاب ـيــع األخـ ـي ــرة ،ع ــادت نظرية
ت ـس ــرب ال ـف ـي ــروس م ــن مـخـتـبــر ف ــي مــديـنــة
ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات
فــي الــواليــات المتحدة ،بعد أن استبعدها
معظم الخبراء.
وات ـهــم الـنــاطــق بــاســم وزارة الـخــارجـيــة
ال ـص ـي ـنــي زهـ ـ ــاو ل ـي ـج ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،أم ـيــركــا
بمحاولة إلقاء اللوم على الصين في حدوث
الـجــائـحــة ،وداف ــع عــن ب ــاده ضــد مــا يتردد
بـشــأن أن الـفـيــروس تـسـ ّـرب مــن مختبر في
ووهان عقب وقوع حادث.
وأكد أن خبراء منظمة الصحة العالمية
توصلوا في فبراير الماضي إلى أن حدوث
ّ
تسرب للفيروس من مختبر أمر غير مرجح
بصورة كبيرة ،عقب أن اختتموا التحقيقات
في ووهان.
وقال زهاو" :بعض األشخاص في أميركا

ّ
يغضون الطرف عن الحقائق" ،مضيفا أنهم
يحاولون أن ينأوا عن "طريقة تعاملهم غير
الكفء مع الجائحة" .كما أشار إلى أنه يمكن
أن يـكــون ال ـف ـيــروس قــد تـســرب مــن مختبر
عسكري أميركي.
وأضاف" :هناك الكثير من الشكوك بشأن
المختبر في فورت ديتريك ،وأميركا لديها
أكثر من  200مختبر بيولوجي في العالم".
ومختبر "فورت ديتريك" قرب واشنطن في
قلب األبحاث لمكافحة اإلرهاب البيولوجي.
وأش ـ ــار زه ـ ــاو ،إل ــى أن ــه ف ــي ح ــال طلبت
أم ـيــركــا م ــن ال ـص ـيــن ال ـم ـشــاركــة ف ــي إج ــراء
تحقيق شــامــل ،ستطلب الـصـيــن بــدورهــا
من أميركا أن تحذو حــذو الصين وتسمح
بتحقيقات دولية.
وك ــان مجلس الـشـيــوخ األم ـيــركــي وافــق
باإلجماع ،أمس األول ،على مشروع قانون
يطلب من إدارة بايدن ومدير االستخبارات
ال ــوط ـن ـي ــة رف ـ ــع الـ ـس ــري ــة عـ ــن ال ـم ـع ـلــومــات
االستخباراتية المتعلقة بأصل "كورونا".
وفي بيان قبل التصويت ،قال بايدن ،إن
عمل االسـتـخـبــارات األمـيــركـيــة ،ال ــذي يركز
على فرضيتين؛ منشأ حيواني أو تسرب

ً
وفـ ـق ــا ل ـمــا نـقـلـتــه وك ــال ــة األن ـب ــاء
األردنية الرسمية.
وحول القضية الفلسطينية ،أكد
العاهل األردني وولي عهد أبوظبي
على "أهمية اتفاق وقف إطالق النار
ف ــي ق ـطــاع غ ــزة وال ـح ـفــاظ عـلـيــه"،
مشددين على "ضرورة العمل على
المستويين اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي،
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،لتحريك
عملية السالم ودفعها إلى األمام".
وش ـ ـ ــدد ال ـم ـل ــك األردنـ ـ ـ ـ ــي عـلــى
"أهـمـيــة الـبـنــاء عـلــى وق ــف إطــاق
الـنــار فــي غــزة ،واالهـتـمــام الدولي
بالقضية الفلسطينية ،لتفعيل
المسار السياسي من أجل تحقيق
السالم".
من جانبه ،عبر الشيخ محمد
بن زايد عن تقديره لجهود األردن،
بــالـتـعــاون مــع مـصــر ،فــي تحقيق
ً
التهدئة بقطاع غزة ،مؤكدا أهمية
الدور الذي يقوم به الملك عبدالله
الثاني في رعاية األماكن المقدسة
بالقدس.
وأشار إلى أن األحداث األخيرة
تؤكد أهمية العمل المشترك من
ً
أجل السالم ،مجددا دعم اإلمارات
ألي خطوة في هذا االتجاه.
وذكرت هيئة البث اإلسرائيلي
"ك ــان" أن مسؤولين مــن اإلم ــارات

من مختبر ،لم يفض حتى اآلن إلى "نتيجة
نهائية".
وق ــال إن "ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ستواصل
العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم،
للضغط على الصين ،كي تشارك في إجراء
تحقيق دولــي كامل وشفاف ويعتمد على
ً
األدل ــة" ،معربا عن أسفه لموقف بكين إزاء
هذه القضية.
وه ــذا األس ـبــوع ،أث ــار مـقــال فــي صحيفة
"وول س ـتــريــت ج ـ ــورن ـ ــال" ،ال ـت ـك ـه ـنــات في
الواليات المتحدة ،مع تزايد الدعوات إلجراء
ً
تحقيق أكثر عمقا ،بما في ذلك في األوساط
العلمية.
ً
وقالت الصحيفة إنه استنادا إلى تقرير
استخباراتي أمـيــركــي ،نقل  3باحثين من
ال ـم ـخ ـت ـبــر ال ـص ـي ـنــي إلـ ــى الـمـسـتـشـفــى مع
"أعراض مشابهة لكورونا ،في نوفمبر ،2019
أي قبل شهر من الظهور الرسمي للمرض
حسب بكين".
وأش ـ ــارت "وول س ـتــريــت ج ــورن ــال" إلــى
ً
أن هــذه األع ــراض يمكن أن تكون أيضا من
"عدوى موسمية" تقليدية.
(عواصم -وكاالت)

أبـلـغــوا واشـنـطــن عــن االسـتـعــداد
لتوفير الدعم اإلنساني المباشر
ل ـغــزة ،لكنهم لــن يـمــولــوا أي آلية
سيكون لحركة "حماس" دور فيها،
مبينة أنهم أشاروا لمصر كمنسق
للعملية بالنسبة لهم.
وف ـ ــي أول زي ـ ـ ــارة مـ ــن نــوع ـهــا
مـنــذ س ـنــوات ع ــدي ــدة ،مــن المقرر
أن ي ـ ـتـ ــوجـ ــه وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإلسرائيلي غابي أشكينازي الى
القاهرة ،األسبوع المقبل ،إلجراء
محادثات غير مباشرة مع "حماس"
حــول صفقة تـبــادل لــأســرى بين
الجانبين ،وتحويل وقــف إطــاق
الـنــار إلــى هــدنــة طويلة األم ــد في
قطاع غزة وإعادة إعماره.
وأفــادت القناة  11اإلسرائيلية
أن مصر وجهت الدعوة للطرفين
إلجـ ــراء ه ــذه الـمـبــاحـثــات ،مبينة
أن إس ــرائ ـي ــل ت ـش ـتــرط أن تـجــرى
من خــال قنوات منفردة ،وأن أي
تـقــدم فــي مـلــف إع ــادة إع ـمــار غــزة
مشروط بتقدم في مسألة األسرى
والمفقودين.

أزمة دبلوماسية
وف ــي خضم اتـهــامــات لقواتها
ب ــارت ـك ــاب ج ــرائ ــم حـ ــرب ف ــي غــزة

وانـ ـتـ ـه ــاك ــات م ـم ـن ـه ـجــة ل ـح ـقــوق
اإلن ـس ــان ف ــي األراض ـ ــي المحتلة،
ردت إسرائيل بغضب على تحذير
وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف
لودريان من تحولها لدولة "فصل
عنصري" ،بحال عدم التوصل إلى
حل الدولتين.
واستدعى أشكينازي السفير
الفرنسي إريدك دانــون ،وأبلغه أن
تصريحات لودريان "صادمة وغير
مقبولة ،وال أساس لها ومنفصلة
عن الواقع".
ّ
وكــان لــودريــان حــذر من "خطر
وقوع فصل عنصري قوي ،في حال
االستمرار بمنطق الدولة الواحدة
أو إطالة الوضع الراهن .حتى إطالة
الوضع الرهن قد يؤدي إلى ذلك" .
وأض ــاف ،في مقابلة صحافية
أمــس األول" :فــي مــدن إسرائيلية
تواجه سكان من الطرفين ألول مرة،
مما يظهر أنه في حال اعتماد حل
آخــر غير حل الدولتين ستتوافر
مـ ـك ــون ــات ف ـص ــل ع ـن ـص ــري ق ــوي
يستمر لفترة طويلة".
وإذ أع ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن "احـ ـتـ ـج ــاج ــه
ال ـشــديــد" ،وص ــف رئ ـيــس الـ ــوزراء
بنيامين نتنياهو تحذير لودريان
بــأنــه "شـنـيــع وع ـب ــارة ع ــن مــزاعــم
خــاط ـئــة ونـ ــافـ ــرة ،ال أس ـ ــاس لـهــا،

ومواعظ منافقة غير مقبولة".
وفي أوج تفاعل قضية تهجير
ال ـع ــائ ــات الفلسطينية م ــن حي
الشيخ جراح وبطن الهوى في بلدة
سلوان ،أيدت الحكومة اإليرلندية
ً
ً
اق ـت ــراح ــا بــرلـمــانـيــا يــديــن "الـضــم
الـفـعـلــي" ل ــأراض ــي الفلسطينية
من قبل إسرائيل ،مؤكدة أنها أول
من يستخدم هذه العبارة من بين
حكومات االتحاد األوروبي.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاح ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـم ـج ـلــس ح ـقــوق
اإلن ـ ـس ـ ــان ،ق ــال ــت م ـف ــوض ــة األمـ ــم
ال ـم ـت ـحــدة مـيـشـيــل بــاشـيـلـيــت إن
الـضــربــات اإلسرائيلية على غزة
ً
ً
تـثـيــر قـلـقــا عـمـيـقــا إزاء الـتــزامـهــا
ب ــالـ ـق ــان ــون الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وإن تـبـيــن
أنها لــم تكن متناسبة فقد تمثل
جرائم الـحــرب ،مؤكدة أنها لم تر
أي دليل على أن المباني المدنية
الـمـسـتـهــدفــة تـسـتـخــدم ألغ ــراض
عسكرية.
وحثت باشليت إسرائيل على
وقــف عمليات اإلخــاء في الضفة
الـغــربـيــة "عـلــى ال ـف ــور" ،كـمــا دعــت
"حـ ـم ــاس" إل ــى ال ـكــف ع ــن "إط ــاق
ً
الصواريخ عشوائيا على إسرائيل".
(عواصم -وكاالت)

ماكرون يطلب الصفح من رواندا
عن اإلبادة الجماعية

كاغامي :خطابه ينم عن شجاعة وأهم من االعتذار
فــي خ ـطــاب ك ــان مــوضــع تــرقــب شــديــد ،أق ــر الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أمس ،بدور بالده في اإلبادة
الجماعية التي وقعت في رواندا عام  ،1994وخلفت 800
ألف قتيل ،طالبا الصفح ،وأعرب عن أمله رأب الصدع في
العالقات بين البلدين ،بعدما ظلت رواندا على مدى عقود
تتهم فرنسا بالتواطؤ في اإلبادة الجماعية.
وقال ماكرون ،خالل زيارته لنصب جيسوزي التذكاري
لضحايا اإلبــادة الجماعية في كيغالي ،حيث ُدفن أكثر
مــن  250ألـفــا مــن الضحايا" ،وحــدهــم مــن اج ـتــازوا هذا
الظالم يمكنهم الصفح ،وهم بذلك يمنحون هبة الغفران"،
مضيفا" :أنا هنا أقف إلى جواركم اليوم بتواضع واحترام.
أتيت لالعتراف بحجم مسؤوليتنا ،ومن واجب فرنسا أن
تواجه التاريخ ،وتعترف بمدى المعاناة التي سببتها
للشعب الرواندي".
وأوضح أن المجتمع الدولي سمح بمرور  3أشهر ال
نهاية لها قبل الرد على اإلبادة الجماعية ،التي شهدت
قتل عناصر مــن غالبية الـهــوتــو لـعــدد كبير مــن أقلية
التوتسي ومن الهوتو المعتدلين ،مضيفا انه على الرغم
من أن فرنسا أرادت منع نشوب صراع إقليمي أو حرب
أهلية بالمفاوضات الدولية في أغسطس  ،1993فإنها

تجاهلت تحذيرات المراقبين ،ووقفت ال إراديا إلى جانب
الجناة الذين ارتكبوا إبادة جماعية بعد ذلك بشهور.
من ناحيته ،أشاد رئيس رواندا بول كاغامي بخطاب
ماكرون "القوي الذي يحمل مغزى خاصا" .وقال خالل
مؤتمر صحافي مشترك في القصر الرئاسي بكيغالي:
"كالمه كــان أهــم من االع ـتــذار ،كــان الحقيقة" واعتبر أن
ماكرون أبدى "شجاعة هائلة".
وأضــاف" :هــذه الــزيــارة تتحدث عن المستقبل ،ليس
عن الماضي .فرنسا ورواندا ستحسنان عالقاتهما بما
يخدم مصلحة شعبينا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا"،
متابعا" :لكن العالقة بين بلدينا لن تكون أبدا تقليدية
تماما .ثمة ألفة خاصة ناتجة عن التاريخ الفظيع والمعقد
الذي نتقاسمه في السراء والضراء .نتمنى إقامة عالقة
قــويــة ودائ ـمــة ،مبنية على أولــويــات ذات قيمة لكلينا،
فرنسا ورواندا".
وتأتي زيــارة مــاكــرون بعدما أصــدرت لجنة تحقيق
فرنسية تقريرا في مارس قالت فيه إن موقفا استعماريا
أعـمــى المسؤولين الفرنسيين ،وإن الحكومة تتحمل
مسؤولية "كبرى وجسيمة" لعدم توقع المذبحة.
(كيغالي  -وكاالت)

تركيا :تسجيالت لزعيم مافيوي
ّ
تتسبب في زلزال سياسي كبير
في تسجيالت فيديو وضعت على اإلنترنت
منذ مطلع مايو الجاري ويتابعها ماليين األتراك
بشغف ،يتهم الزعيم المافيوي التركي سادات
بكر ،سياسيين رفيعي المستوى بالضلوع في
عمليات اتجار بالمخدرات واغتياالت ،وبإقامة
عالقات مشبوهة مع أوساط الجريمة المنظمة.
وتسببت اتهامات بكر المتواري عن األنظار،
والذي ينتمي إلى دوائر الجريمة المنظمة ،ويؤكد
انتماءه إلى "المعسكر القومي" ،في زلزال كبير
على الساحة السياسية التركية ،ضرب حكومة
الرئيس رجــب طيب إردوغ ــان ووزي ــر الداخلية
سليمان صويلو الذي يتمتع بنفوذ كبير.
وت ـس ـت ـه ــدف اتـ ـه ــام ــات ب ـك ــر بـ ـ ــدءا بــال ـف ـســاد
وانتهاء باالغتياالت السياسية مرورا باالتجار
ب ــالـ ـمـ ـخ ــدرات واالغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب ،الـ ــدائـ ــرة ال ـم ـقــربــة
مــن إردوغـ ــان بـمــا فــي ذل ــك رئـيــس وزراء سابق
ومسؤولون رفيعو المستوى وأفراد من أسرهم.
وتـفـســر شـهــرة الــزعـيــم الـمــافـيــوي الـمـعــروف
ً
ب ــأن ــه ك ــان قــري ـبــا م ــن ال ـس ـل ـطــة ،وأحـ ــد األس ـم ــاء
ال ـب ــارزة فــي أوس ــاط الـجــريـمــة المنظمة ،الـعــدد

الهائل للمتابعين الذين تجذبهم مقاطع الفيديو
الخاصة به التي سجل آخرها أكثر من  14مليون
مشاهدة.
وأدين بكر مرات عدة في قضايا احتيال تتعلق
بالجريمة المنظمة .وغادر تركيا العام الماضي
هربا مــن مالحقات قضائية أخ ــرى ،ويـقــول إنه
يعيش حاليا في دولة خليجية.
وفي تسجيالته ،يظهر بكر جالسا وراء مكتب
مرتب ،يــروي نكاتا وفصوال من مغامراته بين
قهقهات وفورات غضب.
ولـ ــزم إردوغ ـ ـ ــان ال ـص ـمــت أوال ،ث ــم دافـ ــع قبل
يومين ،ومــن دون أن يــذكــر اســم بـكــر ،بـقــوة عن
حكومته ووزير الداخلية محور االتهامات .وقال:
"خ ــال  19عــامــا سحقنا المنظمات االجــرامـيــة
الواحدة تلو األخرى" ،مؤكدا وقوفه "إلى جانب"
وزير الداخلية.
حتى في غياب أدلة ،تأتي هذه االتهامات في
أسوأ األوقات إلردوغان ،الذي تراجعت شعبيته
بسبب ارت ـفــاع م ـعــدالت التضخم واالنـخـفــاض
الحاد في سعر صرف الليرة التركية.

سلة أخبار
مالي :الجيش يطلق سراح
الرئيس ومسؤولين انتقاليين

أفرج العسكريون في مالي
عن رئيس البالد ورئيس
الوزراء االنتقاليني ،بينما
بدا أن الجيش يبتعد عن
تحقيق املطلب الدولي
بالعودة سريعًا إلى مسار
يقوده مدنيون في مواجهة
اعتبر ثاني محاولة
ما
ِ
انقالبية في غضون 9
أشهر.
وباإلفراج عن الرئيس
باه نداو ورئيس الوزراء
مختار وان بتكتم ليل
األربعاء  -الخميس بعد
اعتقالهما مع شخصيات
رفيعة أخرى االثنني،
يكون رجل البالد القوي
الكولونيل أسيمي غويتا
واالنقالبيون اآلخرون ّلبوا
دعوة ملجلس األمن صدرت
أمس األول وأيدها أبرز
شركاء مالي.

سريالنكا تتخوف من
بقعة نفط سنغافورية

ذكر مسؤولون ،أمس ،أن
سلطات سريالنكا تخشى
حدوث بقعة نفط محتملة
من سفينة حاويات
سنغافورية مشتعلة قبالة
الساحل الغربي للبالد
فيما تدمر سطح السفينة
بالكامل.
يشار إلى أن الحريق الذي
اندلع في  20مايو في
السفينة «إم في إكس-بريس
بيرل» ،هو خارج نطاق
السيطرة ،وانتشر داخل
السفينة الراسية على بعد
 10أميال بحرية قبالة ميناء
كولومبو الرئيسي.
وقال املتحدث باسم
البحرية إنديكا سيلفا إن
رجال اإلطفاء يحاولون
السيطرة على الحريق حول
غرفة املحرك والحيلولة دون
حدوث بقعة نفطية ،حيث
إن السفينة بها نحو 300
طن من الوقود في خزانها.

أذربيجان تأسر  6جنود
أرمن عند الحدود

أسرت القوات األذربيجانية،
أمس 6 ،جنود أرمن عند
الحدود بني البلدين اللذين
تواجها الخريف املاضي
في إقليم ناغورني كاراباخ.
وقال الجيش األرمني إن
« 6جنود كانوا يجرون
أعماال هندسية في قطاع
غيغاركونيك القريب من
الحدود مع أذربيجان تمت
محاصرتهم وأسرهم»
صباح أمس.
في املقابل ،أكدت وزارة
الدفاع األذربيجانية
أنه «في  27مايو (أمس)
حاولت مجموعة استطالع
وتخريب تابعة للقوات
املسلحة األرمنية التسلل
إلى أراضيها قبل أن يتم
أسر عناصرها».

كولومبيا :إحراق قصر
عدل خالل احتجاجات

صدور مذكرة توقيف بحق بكر واتهامه باالرتباط بغولن
وحـتــى اآلن ،ق ــام بـكــر ( 49عــامــا) بتحميل 7
مقاطع فيديو تــزيــد مــدة كــل منها على ساعة،
وي ـن ــوي مــواص ـلــة ت ـغــذيــة ه ــذه الـسـلـسـلــة الـتــي
ينتظرها ماليين المشاهدين بفارغ الصبر.
وأخـ ــرجـ ــت ج ـم ـيــع ت ـس ـج ـيــاتــه ب ـع ـن ــاي ــة ،إذ
يتخللها عرض منشورات أو أشياء تنطوي على
رسائل إلــى خصومه ،وبينها خصوصا سيرة
المغني األميركي بــوب ديــان بعنوان "الموفد
القبيح" (ذي أغلي ميسنجر).
واتهم بكر ،إركام يلدريم ،نجل رئيس الوزراء
الـســابــق بــن عـلــي يـلــدريــم بــالـضـلــوع فــي عملية
تهريب للمخدرات .كــذلــك ،اتهم وزيــر الداخلية
السابق محمد أغار بالتورط في مقتل صحافي
استقصائي مـعــروف فــي  .1993ونفى الرجالن
االتهامات.
وي ـهــاجــم زع ـيــم الـمــافـيــا صــويـلــو خصوصا
ويـصـفــه بــأنــه "أن ـي ــق" .وق ــد أقـســم عـلــى "تــدمـيــر"
الوزير الذي يتهمه بخيانته بعدما قام بحمايته
بعض الوقت.
لكنه لم يستهدف إردوغان حتى اآلن ،ويصفه

دوليات

ّ ً
متحدثا في أحد تسجيالته على «يوتيوب» (أ ف ب)
سادات بكر
بمودة بـ "األخ طيب" ويتهم الدائرة المحيطة به
بعدم إطالعه على ما يحدث.
ويقول إن قراره بث مقاطع الفيديو هو خطوة
انتقامية بعدما قامت الشرطة بعملية دهم قاسية
لـمـنــزلــه فــي اسـطـنـبــول ،لـقـيــت زوج ـتــه وأب ـنــاؤه
خاللها معاملة "غير محترمة".
وذك ــر فــي أول تسجيالته" :قـلــت دائـمــا إنني
سأحرق العالم إذا مس أحــد ابنتي .شاهدوني
أفعل ذلك اآلن".
ورغم سجله اإلجرامي المعروف ،يرفض بكر
وصفه بـ "الزعيم المافيوي" ويقدم نفسه على أنه
رجل أعمال بسيط.
وتثير سمعته شكوكا في صحة روايته ،لكن
كثيرين يجدون أن اتهاماته تتمتع بالمصداقية.
وقال قائد الشرطة السابق حنفي أفشي لقناة
"سوزكو" التلفزيونية" :قد تكون هناك تفاصيل

ناقصة أو أخطاء في روايته ،لكن المعلومات التي
تتضمنها يجب أن تؤخذ في االعتبار".
الحكومة من تأثير مقاطع
وفي مؤشر إلى قلق
ُ
الفيديو هذه على الرأي العام أقيل صحافي من
وكالة أنباء "األناضول" الحكومية التركية الجمعة
ً
الماضي ،بعدما طرح سؤاال على وزيرين حول
االتهامات التي وجهها بكر.
وبينما يستعد بكر لنشر التسجيل الثامن من
سلسلة فيديوهاته على يوتيوب ،أصدر المدعي
العام ألنقرة مذكرة توقيف بحقه (أي بكر).
وذك ــرت وكــالــة «األن ــاض ــول» ،أنــه ُيشتبه اآلن
ً
أيضا بضلوع بكر في مجموعة إرهابية يترأسها
الداعية المقيم في الواليات المتحدة ،فتح الله
غولن ،والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة
انقالب ضد إردوغان في عام .2016
(أنقرة  -أ ف ب)

بعد نحو شهر من
االحتجاجات في كولومبيا،
ّ
تعر ض مجمع املحاكم في
بلدة تولوا لحريق قالت
السلطات انه متعمد .وطال
الدمار قصر العدل في
البلدة الواقعة شمال كالي،
مركز التظاهرات .وقال وزير
الدفاع الكولومبي دييغو
موالنو« :يريد املخربون
عرقلة العدالة بحرائق مثل
التي في تولوا» .وتحدث
وزير العدل ويلسون رويز
عن «أعمال إرهابية».

ةديرجلا
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رياضة

األبيض يهزم الفيصلي ويتأهل للدور
الثاني بكأس االتحاد اآلسيوي

العكايشي يحتفل بهدف المباراة مع يوسف ناصر

أحمد حامد

ن ـج ــح ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت ل ـك ــرة الـ ـق ــدم فــي
عبور الفيصلي بهدف من دون ّ
رد سجله
أحمد العكايشي في الدقيقة الـ  47من زمن
الشوط الثاني ،في المباراة التي جمعت
بينهما على اسـتــاد عمان الــدولــي ضمن
م ـب ــاري ــات ال ـج ــول ــة األخـ ـي ــرة لـلـمـجـمــوعــة
الثالثة من الدور التمهيدي بكأس بكأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ،ال ـتــي أق ـي ـمــت بـنـظــام
التجمع في عمان.
بهذا الفوز ،حجز األبيض بطاقة التأهل
المباشرة إلــى الــدور الثاني "قبل نهائي
منطقة غرب آسيا" ،المقرر أن يقام  ،13و14
من سبتمبر المقبل.
ورفــع الكويت رصيده إلــى  7نقاط في
صدارة المجموعة ،نظير  6للفريق األردني
الــذي بــات عليه انتظار بقية نتائج فرق
الـمـجـمــوعــات ال ـثــاث ،عـلــى أم ــل الصعود
إلــى الــدور الثاني كأفضل وصيف ،حيث

يتم اختيار فريق واحــد من المجموعات
الثالث لفرق غرب آسيا.
وتعادلت الكفة في شوط المباراة األول
عـلــى صعيد االس ـت ـحــواذ ،وس ــط انضباط
خططي من العبي األبيض ،وجرأة هجومية
من أصحاب األرض فريق الفيصلي.
واعـ ـت ـم ــد ال ـ ـمـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي لـلـكــويــت
غونزاليس خطة تميل إلى الهجوم ،بوجود
يوسف ناصر ،وأحمد العكايشي ،يعاونهما
من وسط الملعب فيصل زايد ،ومن األطراف
ســامــي ا ّل ـصــانــع ،وشــاه ـيــن الـخـمـيــس ،في
حين تكفل الثالثي طالل الفاضل ،وشريدة
ال ـش ــري ــدة ،وال ـفــرن ـســي سـيـســوكــو بمعركة
منطقة المناورات ،وفي الدفاع حمل رامي
ال ـب ــدوي ،وف ـهــد حـمــود مـهـمــة ال ــدف ــاع أمــام
مرمى حميد القالف.
وت ــرك ــزت مـ ـح ــاوالت األبـ ـي ــض م ــن على
ّ
األط ـ ـ ــراف ،إال أن تــرج ـمــة ال ـف ــرص ل ــم تكن

ب ــالـ ـص ــورة ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،وه ـ ــو م ــا يـنـطـبــق
على الفريق األردن ــي الــذي هــدد مرمى في
مناسبتين ،تعامل معهما القالف بصورة
مميزة.

هدف المباراة
ل ــم ي ـم ـنــح األبـ ـي ــض أي ف ــرص ــة لـلـفــريــق
األردني ترتيب أوراقه مطلع الشوط الثاني،
حيث باغته بـهــدف الـتـقــدم عبر التونسي
أحمد العكايشي ،الذي ترجم عرضية متقنة
من يوسف ناصر برأسه في شباك حارس
الفيصلي عبدالله ا لــز عـبــي ،بعدها حــاول
الفيصلي أن يعود للمباراة وسط حماس
م ــن أح ـم ــد ال ـع ــرس ــان ،وال ـ ـسـ ــوري م ــاردي ــك
مارديكيان ،إال الكويت كان منظما ونجح
في الخروج بالمباراة إلى بر األمان.

ً
األزرق يصل غدا ويدخل قي فقاعة
التصفيات المشتركة
●

حازم ماهر

يختتم منتخبنا الوطني األول
لكرة القدم تدريباته الساعة 5:15
من مساء اليوم على استاد نادي
ضباط شرطة دبي في معسكره
الــذي انطلق هناك ابتداء من 18
الـ ـج ــاري ،ف ــي الـمــرحـلــة األخ ـيــرة
م ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ل ـمــواج ـهــات
أستراليا واألردن والصين تايبيه،
المقرر لها أيام  3و 11و 15يونيو
المقبل ،ضمن المجموعة الثانية
ال ـت ــي تستضيفها ال ـكــويــت من
التصفيات اآلسيوية المشتركة
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم
 2022بقطر ،وكــأس آسيا 2023
بالصين.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر وص ـ ـ ـ ــول وف ــد
مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي إلـ ــى ال ـبــاد
الساعة الثانية والنصف من عصر
اليوم ،على أن يخضع للمسحات
فــي مـطــار الـكــويــت الــدولــي عقب
الــوصــول مباشرة ،ثم يتم حجر
أعضاء الوفد في فندق الشيراتون،
عـلــى أن يـتــم إن ـه ــاء الـحـجــر فــور
ظهور نتائج المسحات ،ومن ثم
تفعيل نظام "الفقاعة".
وتم تطبيق "الفقاعة" بالعديد
من الدول في الفترة األخيرة خالل
تـنـظـيـمـهــا ل ـل ـب ـطــوالت ،لحماية
ال ـج ـم ـيــع م ــن فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
بحيث ال يختلط أي من الوفود
ً
ال ـم ـشــاركــة ب ــأي ف ــرد ب ـع ـيــدا عن

الــذيــن سيدخلون الفقاعة ،على
أن يقتصر وجــودهــم فــي البالد
عـلــى ال ـف ـنــدق وأداء الـتــدريـبــات
والمشاركة في المباريات.
واسـ ـتـ ـق ــر األمـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى إلـ ـغ ــاء
المنطقة المختلطة عقب انتهاء
الـمـبــاريــات "ميكس زون" ،فيما
تتجه النية إلى إقامة المؤتمرات
الصحافية التي تسبق المباريات
عبر برنامج زوم ،ولم يتم حسم
مصير الـمــؤتـمــرات الصحافية،
ال ـم ـف ـتــرض ع ـقــدهــا ب ـعــد نـهــايــة
المباريات.
وي ــدش ــن مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي
تدريباته الساعة  7:00مساء بعد
غد على استاد نادي الكويت.
ٍ

البناي :ال استثناءات
أكــد رئيس اللجنة الطبية -
طبيب المنتخبات الوطنية د.
عبدالمجيد الـبـنــاي ،أن "نظام
ال ـف ـقــاعــة سـيـتــم تـطـبـيـقــه على
الجميع بحزم ،ولن يتم استثناء
أي عـ ـض ــو م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام،
بـمــن فيهم أع ـضــاء منتخبنا
الوطني".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ـ ــه ،كما
تقرر سابقا ،سيتم إجراء
مـسـحــة ل ـلــوفــود عقب
وصولها إلى البالد،
مــوض ـحــا أن ــه سيتم
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـسـ ـح ــة كــل

ثالثة أيام لجميع أعضاء الوفود،
م ــع تطبيق جـمـيــع اإلجـ ـ ــراءات
االحترازية والشروط الصحية،
للحفاظ على صحة الجميع.
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـفــت
البناي إلى أن "األزرق" سيعود
إل ــى ال ـب ــاد بـقــائـمــة خــالـيــة من
اإلص ــاب ــات ،س ــواء العضلية أو
المفصلية.

إلغاء نتائج الوصيف مع األخير
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ب ـع ــد قـ ــرار
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ل ـكــرة ال ـقــدم،
ش ـطــب ن ـتــائــج مـنـتـخــب كــوريــا
الشمالية في المجموعة الثامنة
من التصفيات المشتركة ،تقرر
شـطــب نـتــائــج أص ـح ــاب الـمــركــز
الـ ـث ــان ــي مـ ــع أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ــرك ــز
الخامس (األخير) في المجموعات
من األولــى حتى السابعة ،وذلك
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـفـ ــاض ـ ـلـ ــة ب ـي ــن
"الثواني" واختيار
أربعة منها للتأهل
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدور الـ ـنـ ـه ــائ ــي
لمونديال ،2022
وكــأس آسيا
.2023

ً
المنتخب الـ  148عالميا

ً
جاء منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في المركز  148عالميا
واألخير خليجيا في التصنيف الصادر عن االتحاد الدولي ،FIFA
لشهر مايو.
وحافظ منتخبنا على تصنيفه السابق ،علما بأن المباراة
التي واجه فيها المنتخب الماليزي يوم االثنين الماضي في
دبي كانت ودية ولم تقم تحت مظلة االتحاد الدولي.
وتصدر المنتخب القطري التصنيف خليجيا بعدما جاء
في المركز  58عالميا ،تبعه المنتخب السعودي الذي جاء في
المركز .65
ً
وحــل المنتخب العراقي ثالثا باحتالله المركز  68عالميا ،ثم
المنتخب اإلماراتي رابعا في المركز  ،73والمنتخب العماني خامسا
محتال المركز .80
أما المنتخب البحريني فجاء سادسا محتال المركز  ،98في
حين حل المنتخب اليمني سابعا بعدما جاء في المركز .145

كراسكو وثامر عناد

سلة الجهراء تقترب من توني والشمري «يد» السماوي يقترب من التونسي ياسين
●

الشمري والقالف

جابر الشريفي

اتفقت إدارة نادي الجهراء مع المدرب
الصربي توني لتولي مهمة تدريب الفريق
ً
األول لكرة السلة خلفا للمدرب اللبناني
ً
أحمد الفران استعدادا للموسم المقبل.
وسبق لتوني أن درب كاظمة قبل ثالث
سنوات ،كما درب في الدوريين البحريني
والسعودي.
وسـيـتــم تــوقـيــع الـعـقــد بـيــن الطرفين
األسبوع المقبل بعدما اتفقت إدارة النادي

مع متعهد الـمــدرب الــذي اشترط بعض
األمور ووافقت عليها اإلدارة.
وعـلــى صعيد متصل ،اقـتــربــت إدارة
ً
النادي ايضا من التعاقد مع العب فريق
نــادي الشباب ابراهيم الشمري لتعزيز
ً
صفوف الفريق األول استعدادا للموسم
المقبل .وسينتقل الشمري الــى صفوف
ال ـج ـه ــراء ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى الئ ـح ــة االن ـت ـقــاالت
الـجــديــدة الـتــي تنص على الـسـمــاح ألي
العب باالنتقال دون مروفقة ناديه شريطة
ً
أن يتعدى عمره  30عاما.

●

محمد عبدالعزيز

اق ـت ــرب فــريــق الـســالـمـيــة ل ـكــرة الـيــد
م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــات الع ــب
نادي الوكرة القطري التونسي سامي
ياسين ليكون المحترف الرابع واألخير
ً
للفريق؛ استعدادا للبطولة اآلسيوية
الـ  23لألندية أبطال الدوري لكرة اليد
الـمـقــرر أن يستضيفها ن ــادي الــوحــدة
الـ ـسـ ـع ــودي م ــن  12ح ـت ــى  21يــون ـيــو
ال ـم ـق ـبــل ،وس ـي ـتــم إعـ ــان الـصـفـقــة فــور
التعاقد الرسمي.

ويـغــادر مساء الـيــوم وفــد السماوي
مـتـجـهــا إل ــى ال ــدوح ــة إلق ــام ــة معسكر
ً
ً
ت ــدري ـب ــي هـ ـن ــاك  13ي ــوم ــا اسـ ـتـ ـع ــدادا
ل ـم ـش ــارك ـت ــه ف ــي ال ـب ـط ــول ــة اآلس ـي ــوي ــة،
ب ــرئ ــاس ــة م ـح ـم ــد ال ـ ـص ـ ــال ،وي ـت ـك ــون
ً
الوفد من على موسي إداريــا ،والجهاز
الفني بقيادة المدرب الوطني د .أحمد
فـ ــوالذ وم ـس ــاع ــده ي ـع ـقــوب ال ـمــوســوي
وم ــدرب ح ــراس الـمــرمــي علي الخضر،
واختصاصي العالج الطبيعي جيسي
ً
مادي ،إضافة إلى  15العبا.
وس ـي ـن ـضــم إلـ ــى ال ــوف ــد ف ــي ال ــدوح ــة

ال ــاع ـب ــان ب ـش ــار ت ـقــي وم ـح ـم ــود علي
الـ ـ ـل ـ ــذان سـ ــافـ ــرا إل ـ ــى هـ ـن ــاك م ـن ــذ أيـ ــام
لـقـضــاء ف ـتــرة الـحـجــر الـمــؤسـســي قبل
االنخراط في المعسكر ،كما سيلتحق
ً
بالوفد غدا السبت المحترفان اإليراني
سجاد أستكي والمصري إسالم حسن
الـلــذان وصــا إلــى قطر خــال اليومين
الماضيين ،بينما سيتأخر المحترف
الثالث الـســوري أمـيــن زك ــار؛ الرتباطه
بخوضه المباراة النهائية لكأس أمير
ً
قطر ضمن صـفــوف فريقه الــريــان غــدا
السبت ،وبعدها سينضم للمعسكر.

ً
افتتاح «شباب جابر األحمد» رسميا و«األولمبية» عقدت عموميتها العادية
كـشــف وزي ــر اإلعـ ــام والثقافة
وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
عبدالرحمن المطيري أنــه سيتم
العمل لوضع استراتيجية طموحة
تـسـتـهــدف ال ـمــزيــد م ــن الـتـطــويــر
ل ـل ـح ــرك ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة،
ليمارسها الشباب بكل احترافية.
وأوضـ ــح الـمـطـيــري ،فــي كلمة
ألقاها خالل افتتاح مركز شباب
مدينة جابر األحمد ،ومقر اللجنة
األولـمـبـيــة الكويتية الـمــؤقــت ،أن
االسـتــراتـيـجـيــة سـيـتــم إنـجــازهــا
بجهود الشباب الرياضي الكويتي
مع االستعانة بخبرات الرواد من
ذوي الخبرة في المجال ،مضيفا
أن حـلـقــات نـقــاشـيــة متخصصة
سـتـعـقــد ف ــي ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
واالت ـحــادات واألنــديــة الرياضية،
السـتـشــراف أفـكــار وآراء الشباب

وت ـط ـل ـع ــات ـه ــم ل ـت ـض ـم ـي ـن ـهــا فــي
االستراتيجية.
وأشـ ــار إل ــى أن الـكــويــت لديها
جـ ـي ــل واعـ ـ ـ ــد م ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب ك ــون
أعمارهم دون الـ 34عاما ،ويشكلون
أكثر من  70في المئة من إجمالي
عدد المواطنين ،وهو ما يتطلب
االستثمار في طاقاتهم نظرا لآلثار
اإليجابية للرياضية التي تنعكس
على التنمية في جميع المجاالت،
مبينا أن الرياضة الكويتية تمتلك
كوادر إدارية عالية المستوى ذات
تأثير مميز في المحافل الدولية
بدليل اقتراب مرشح البالد لرئاسة
االتحاد الدولي للسباحة حسين
المسلم مــن شـغــل ه ــذا المنصب
الـ ـم ــرم ــوق ب ـع ــد تـ ـن ــازل مـنــافـســه
اإليطالي.
من جانبه ،ذكر رئيس اللجنة

ً
حيات رئيسا لوفد األولمبياد

أسندت اللجنة األولمبية الكويتية مهمة رئاسة وفد الكويت في
أولمبياد طوكيو ( 23يوليو المقبل حتى  8أغسطس) لعضو اللجنة
األولمبية ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات ،لتكون أول امرأة
كويتية تنال هذا التقدير.
وعقدت حيات ،التي ثمنت دعم مجلس إدارة "األولمبية" ،اجتماعا
َّ
المقدر
تنسيقيا الثالثاء الماضي ضم عددا كبيرا من أعضاء البعثة،
بـ  26فــردا ،لوضع الترتيبات الالزمة ،على أن تتوالى االجتماعات
حتى موعد المغادرة إلى طوكيو ،حيث سيغادر الفوج األول في
 8يوليو المقبل.

األولمبية الكويتية الشيخ فهد
ال ـن ــاص ــر ،ف ــي ك ـل ـمــة م ـمــاث ـلــة ،أن
"اللجنة" ورغــم تداعيات جائحة
ف ـيــروس كــورونــا محليا ودولـيــا
ف ــإنـ ـه ــا ح ـق ـق ــت إنـ ـ ـج ـ ــازات عـ ــدة،
أبــرزهــا إن ـشــاء محكمة التحكيم
الرياضي ،موضحا أن "األولمبية"
شـكـلــت لـجـنــة "األخ ـ ــاق والـقـيــم"
التي ترتكز على مبادئ المساواة
والنزاهة واللعب النظيف ،فضال
عن تأسيس "أكاديمية" احترافية
واستحداث جائزة "أفضل رياضي
بالعام" ،وإقــرار "التأمين الصحي
للرياضيين" المزمع تطبيقه يوليو
المقبل.
ولفت إلى استعداد "األولمبية"
وب ـقــوة السـتـضــافــة ال ـبــاد دورة
األل ـعــاب الرياضية الثالثة لــدول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
المزمع تنظيمها ديسمبر المقبل
إلظهارها بأفضل حلة.
بـ ــدوره ،أع ــرب مــرشــح الكويت
لرئاسة االتحاد الدولي للسباحة
حسين المسلم ،في كلمة مماثلة،
عن فخره واعتزازه كونه المرشح
الوحيد لرئاسة "أهــم االتـحــادات
الــريــاض ـيــة ال ــدولـ ـي ــة" ،مـبـيـنــا أن
رؤيته ترتكز على تعزيز الشفافية
وت ـح ـق ـيــق ق ـيــم الـ ـمـ ـس ــاواة ودع ــم
االتحادات الوطنية دون تفرقة.

اعتماد التقارير والتوصيات
ق ــدم ــت ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة

للجنة األولمبية الكويتية دعمها
الكامل وتأييدها المطلق للخطة
االسـتــراتـيـجـيــة لتطوير ريــاضــة
المرأة في الكويت ،وأقــرت جميع
التوصيات والقرارات التي قدمتها
لجنة رياضة المرأة ،برئاسة عضو
مجلس إدارة اللجنة األولمبية
رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ري ـ ــاض ـ ــة ال ـ ـمـ ــرأة
فاطمة ح ـيــات ،لتطوير األنظمة
األساسية لالتحادات الرياضية
واألنــديــة المتخصصة ،بإضافة
عضو مــن العنصر النسائي في
مجالس اإلدارات واللجان الداخلية،
اسـ ـتـ ـن ــادا ل ــأن ـظ ـم ــة األس ــاس ـي ــة
الخاصة باالتحادات الدولية لكل
لعبة ،ووف ـقــا لتوصيات اللجنة
االولمبية الدولية للمساواة بين
الجنسين في مجال الرياضة ،إلى
جانب إدراج المسابقات النسائية
واألنــديــة النسائية ضمن الئحة
وم ـي ــزان ـي ــة كـ ــأس ال ـت ـف ــوق ال ـعــام
ل ــأن ــدي ــة ،وم ــراجـ ـع ــة وت ـحــديــث
القوانين واللوائح الرياضية ذات
الصلة ،إلنصاف الالعبة الكويتية
وف ـق ــا لـلـمـتـطـلـبــات ال ــدس ـت ــوري ــة
والدولية ،مثل االحتراف الجزئي
والكلي ،والتأمين الصحي ،والتفرغ
ال ــري ــاض ــي ،وت ـكــريــم الـمـتـمـيــزات
مـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــات الـ ــاتـ ــي يـحـقـقــن
إنجازات رياضية محليا ودوليا.
وكــانــت "الـعـمــومـيــة" ،الـتــي عقدت
بحضور رؤساء ومسؤولي جميع
االت ـح ــادات الرياضية الكويتية،
ص ــادق ــت ع ـل ــى جـ ـ ــدول األعـ ـم ــال،

وتـقــريــر أنـشـطــة مجلس اإلدارة،
واج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
الـســابــق ،والـمــوافـقــة على تعيين
ثــاثــة أع ـضــاء لـمــراجـعــة محضر
االجـ ـتـ ـم ــاع ،واعـ ـتـ ـم ــاد ال ـب ـيــانــات
المالية المدققة للسنوات المالية
 2019و ،2020و 2021و،2022
وكــذلــك الميزانية المالية للجنة
األولمبية ،وتعديل وإضافة عدد
مــن ال ـمــواد فــي الـنـظــام األســاســي
للجنة األولـمـبـيــة الكويتية "،12
و ،16و ،27و ،28و ،32و ،"34بعد أن
تم إرسالها إلى جميع االتحادات
قـ ـب ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع وع ـ ـبـ ــر ال ـب ــري ــد
اإللكتروني الموثق.

معسكر مدينة نيهونماتسو
وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ــدخ ــل وف ــد
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي م ـع ـس ـكــر ب ـمــدي ـنــة
نيهونماتسو التابعة لمحافظة
فــوكــوشـيـمــا الـيــابــانـيــة قـبــل بــدء
المنافسات ،على أن يقيم الوفد
ف ــي ال ـقــريــة األول ـم ـب ـيــة بطوكيو،
بــاس ـت ـث ـنــاء وفـ ــد ال ــرم ــاي ــة ،ال ــذي
سيقيم في فندق قريب من ميادين
الرمايةُ ،لبعد المسافة بين القرية
األول ـم ـب ـيــة ال ـيــابــان ـيــة وم ـيــاديــن
الرماية.
ولم ّ
تسم اللجنة األولمبية حتى
اآلن َمن سيقوم بحمل علم الكويت
فــي حفل االفـتـتــاح ،لعدم وضــوح
الصورة بشكل كامل فيما يخص
المتأهلين إلى األولمبياد.

المسلم خالل إلقاء كلمته في حفل االفتتاح
وحـجــزت الكويت حتى اآلن 7
مقاعد في أولمبياد طوكيو ،عبر
المتأهلين إلى األولمبياد أبطال
ال ــرم ــاي ــة :ع ـبــدالــرح ـمــن الـفـيـحــان
(تراب) ،ومنصور الطرقي (سكيت)،
وسعود حبيب الكندري (سكيت)،
وطالل الطرقي الرشيدي (تــراب)،
وأبـ ـط ــال أل ـع ــاب الـ ـق ــوى :يعقوب
الـ ـي ــوح ــة  110أمـ ـ ـت ـ ــار حـ ــواجـ ــز،
ويوسف كرم ،ومضاوي الشمري
 100متر.

استراتيجية
يسهم بوضعها
الشباب
لتطوير
الرياضة
الكويتية
المطيري

إنجازات
رياضية
متميزة
تحققت
رغم جائحة
كورونا
الناصر

ةديرجلا

•
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رياضة

سيتي لتحقيق حلم «التشامبيونز» وتشلسي الستعادة مجده األوروبي

ً
يلتقيان غدا في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا

ً
تتجه األنظار غدا إلى
مدينة بورتو البرتغالية ،التي
تستضيف مباراة نهائي
دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم ،التي تجمع بين
مانشستر سيتي وتشلسي
اإلنكليزيين.

سيخوض مانشستر سيتي ،بطل الــدوري
اإلنكليزي ،مباراة العمر أمام مواطنه تشلسي
ً
غـ ــدا ،إذ يـلـعــب فــريــق ال ـم ــدرب غ ــواردي ــوال أول
ن ـهــائــي ل ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا ف ــي تــاري ـخــه،
لـيـصــل بــذلــك إل ــى ت ـحـ ّـد اسـتـعـصــى عـلـيــه على
مدار سنوات.
ً
وطوال هذه السنوات ،حقق مان سيتي تطورا
ً
بــارزا على الصعيد الوطني لكن في المسابقة
ً
األوروبـيــة كــان الوضع مختلفا ،إذ كــان بلوغه
نصف النهائي في موسم  2016-2015أمام ريال
مدريد هو أبعد ما تمكن من الوصول إليه في
سلسلة من المحاوالت الفاشلة لتحقيق مجد
بعيد المنال.
و كــا نــت هــذه السلسلة حافلة بخيبات أمل
مأساوية شاهد خاللها "السيتزينس" الحلم
ي ـهــوي بـعــد االق ـت ــراب مــن تحقيقه ،كالسقوط
في ثمن نهائي  2017-2016أمام موناكو برغم
ً
االنـتـصــار ذهــابــا  ،3-5وفــي ربــع نهائي -2018
 2019أمام توتنهام بعد تحقيق نتيجة جيدة
ً
أيـضــا فــي الـمـبــاراة األول ــى،
وت ـ ــودي ـ ــع ال ـب ـطــولــة
م ــن ن ـفــس الـ ــدور

فــي الموسم الماضي على يــد ليون الفرنسي
الذي فاز (.)1-3
وعاش الفريق السماوي ،بطل البريميير ليغ،
بعض هذه المشاهد تحت إمرة المدرب الحالي
بيب غــوارديــوال ،الــذي يتولى مسؤوليته منذ
 ،2016لكن على الرغم من ذلك وضع النادي ثقة
عمياء فــي قــدرة المدير الفني اإلسـبــانــي على
ً
ً
الوصول للحلم عاجال أم آجال.
وها هو الحلم يقترب أكثر من أي وقت مضى
بــالــوصــول إل ــى نـهــائــي التشامبيونز لـيــغ في
نسخة غير عادية ،إذ تمكن السيتي من تجاوز
الـمـبــاريــات ب ــدون جـمــاهـيــر وال ـع ـبــور للميناء
األخير بعد سلسلة انتصارات شابها تعادل
واحد أمام بورتو في دور المجموعات.
وب ــاس ـت ـث ـن ــاء ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــادل ال ــوح ـي ــد أم ــام
ب ــورت ــو ،تـ ـج ــاوز مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي بــامـتـيــاز
هذه المرحلة من البطولة إذ كان الفوز حليفه
ف ــي ب ــاق ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ـت ــي خ ــاض ـه ــا ضـمــن
ً
منافسات المجموعة الثالثة ،التي ضمت أيضا
أوليمبياكوس اليوناني ومرسيليا الفرنسي،
ً
بإجمالي  13هدفا له وواحد
فقط عليه.

وب ـه ــذا ال ـن ـجــاح أمـ ــام ال ـمــرمــى إض ــاف ــة إلــى
الصالبة الدفاعية ،تمكن رجال غوارديوال من
ً
تجاوز دور الـ  16أيضا بعد إقصاء بوروسيا
مــونـشـنـغــابــاخ بــالـفــوز عليه ( )0-2س ــواء في
إنكلترا أو في ألمانيا.
ً
وكان فريق ألماني أيضا هو العقبة التالية
فــي طــريــق "الـسـيـتــزيـنــس" ،إذ واج ــه بوروسيا
دورت ـم ــون ــد ف ــي رب ــع ال ـن ـهــائــي ،الـ ــذي ت ـجــاوزه
الفريق اإلنكليزي في النهاية بمجموع ()2-4
ً
ً
ذهابا وإيابا.
وأم ـ ـ ـ ــام بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ــرمـ ــان فـ ــي نـصــف
النهائي ،خرج بانتصار ( )1-2من ملعب حديقة
األمراء ،قبل أن يحسم على أرض االتحاد تذكرة
عبوره ألول نهائي تشامبيونز ليغ في تاريخه،
بالفوز على الضيف الفرنسي بهدفين نظيفين
من توقيع الجزائري رياض محرز.
واآلن وبعد طول انتظار ،يصل مان سيتي
للمحطة األخيرة في دوري أبطال أوروبا دون
ســابــق خ ـبــرة ف ــي ه ــذه الـمــرحـلــة م ــن الـبـطــولــة
ال ـق ــاري ــة ووسـ ــط ال ـض ـغ ــوط الـتــي
تـمـثـلـهــا ال ـم ـنــاف ـســة ع ـلــى لـقــب
بهذا الحجم ،لكن مهما حدث

سيخوض الفريق هذا التحدي وهو يعلم أنه قام
ً
بعمل جيد جدا حتى اآلن واستطاع أن يقترب
من الحلم أكثر من أي وقت مضى.

تشلسي يعول على توخيل
من جهته ،يعول تشلسي على مدربه توخل،
الـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى فــرص ـتــه ك ــي يــوجــه رســالــة
"ثأرية" إلى إدارة نادي باريس سان جرمان الذي
أقاله من منصبه من خالل منح تشلسي لقبه
الثاني في مسابقة دوري األبطال.
وخسر تشلسي خمس مباريات فقط من أصل
 29مـبــاراة خاضها تحت قيادة توخل ،بينها
نهائي مسابقة الـكــأس المحلية ال ــذي خسره
أمام ليستر صفر ،1-كما ضمن عودته الموسم
الـمـقـبــل ال ــى دوري األب ـط ــال بــانـهــائــه ال ــدوري
الممتاز في المركز الرابع.
فـ ــاز الـ ـم ــدرب األل ـم ــان ــي بـتـسـعــة ألـ ـق ــاب في
مسيرته حتى اآلن مع
بوروسيا دورتموند
وب ــاري ــس ســان

جرمان ،ويستهدف اآلن أول ألقابه مع البلوز
في نهاية هذا األسبوع بعدما خسر نهائي كأس
إنكلترا أمام ليستر سيتي.
وت ـل ـقــى تــوخ ـيــل أنـ ـب ــاء س ـ ــاره ب ـعــد أن عــاد
الالعبان إدواردو ميندي ونغولو كانتي ،إلى
ً
تدريبات البلوز استعدادا لنهائي دوري األبطال.
وكــان السنغالي يعاني كــدمــة مــن الضلوع
تعرض لها في مباراة أستون فيال وتم استبداله
بين الشوطين باإلسباني كيبا اريزباالغا.
وخضع لفحوصات استبعدت وجــود كسر
وحصل الثالثاء على راحة قبل العودة األربعاء
للتدريبات.
وغاب كانتي عن آخر مباراة في البريميير
ليغ أمام فيال بسبب اإلصابة.
واسـتـطــاع الــاعــب الـفــرنـســي أن يـتــدرب مع
ً
ب ــاق ــي زم ــائ ــه وس ـي ـكــون م ـتــاحــا ت ـحــت ق ـيــادة
الـمــدرب تــومــاس تــوخــل فــي مـبــاراة مانشستر
ً
سيتي غدا.
(إفي)

موعد المباراة
 PR1السبت  10:00 -م

برشلونة يريد عودة غوارديوال
أكـ ــدت ت ـقــاريــر إخ ـب ــاري ــة ،أن
ن ـ ـ ـ ــادي ب ــرشـ ـل ــون ــة يـ ــرغـ ــب فــي
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة أمـ ـ ـج ـ ــاد الـ ـم ــاض ــي،
بــال ـت ـعــاقــد م ــع م ــدرب ــه الـســابــق
بيب غوارديوال ،المدرب الحالي
لمانشستر سيتي اإلنكليزي.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة م ــون ــدو
ديبورتيفو الرياضية ،أن رئيس
برشلونة ،خوان البورتا ،يرغب
ف ــي تـ ـك ــرار إن ـ ـجـ ــازات الـمــاضــي
حـيـنـمــا ق ــاد غ ــواردي ــوال فريقه
فــي حقبته األول ــى ،وت ـ ّـوج معه
ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن األل ـ ـق ـ ــاب ،مـنـهــا
الـســداسـيــة الـتــاريـخـيــة فــي عــام
.2009
وأوض ـحــت أن البــورتــا يعي
ص ـع ــوب ــة ت ـح ـق ـيــق األم ـ ــر خ ــال

الـصـيــف الـمـقـبــل ،لكنه سيصر
ع ـل ــى م ـح ــاول ــة إقـ ـن ــاع ال ـم ــدرب
ال ـ ـك ـ ـتـ ــالـ ــونـ ــي بـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ــى
"البالوغرانا" في .2022
وكــان البورتا هو من تعاقد
مع غوارديوال في  2007لقيادة
الـفــريــق الـثــانــي لـلـبــرســا ،وبعد
أن قاده في العام التالي لدوري
الــدرجــة الثانية (ب) ،اتفق معه
على قيادة الفريق األول ،ليحقق
معه  14من أصل  17لقبا طوال
أربع سنوات.
ويـ ـ ــدرك بــرش ـلــونــة صـعــوبــة
المهمة بالتعاقد مع غوارديوال،
خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــو ص ـ ـ ــا أن ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــده م ــع
"ال ـس ـي ـت ـي ــزن ــس" سـيـنـتـهــي فــي
 ،2023ل ـك ـنــه ي ــأ م ــل أن يمنحه

تتويج المدرب مع الفريق بلقب
ً
"التشامبيونز ليغ" غــدا فرصة
ل ـل ـت ـفــاوض ع ـلــى ال ــرح ـي ــل قبل
نـهــايــة ع ـقــده ب ـعــام عـلــى األق ــل،
بالوضع في الحسبان أنه حقق
المستهدف من مهمته.

يوتا ّ
يرد بقوة على ممفيس

ّ
رد يوتا جاز بقوة على ضيفه ممفيس غريزليز وأدرك التعادل
 1-1في سلسلة مواجهتهما في الدور األول من "بالي أوف" دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين ،في حين استفاد فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز على أكمل وجــه من عامل األرض وتقدم على واشنطن
ويزاردز -2صفر.
في المنطقة الغربية التي تصدرها جاز بعد الموسم المنتظم،
ع ـ ّـوض أصـحــاب األرض بـفــوزهــم فــي الـمـبــاراة الثانية ،129-141
سقوطهم في المواجهة األولــى مع غريزليز وأدركــوا التعادل 1-1
قبل االنتقال إلى ملعب األخير لخوض المواجهة الثالثة من أصل
سبع ممكنة بين الفريقين.
وفي المنطقة الشرقية التي تصدرها في نهاية الموسم المنتظم،
أفاد فيالدلفيا على أكمل وجه من عامل األرض وتقدم على واشنطن
-2صفر باكتساحه  95-120بفضل جهود الثالثي األسترالي بن
سيمونز ( 22نقطة مع  9متابعات و 8تمريرات حاسمة).
ً
وبعدما خرج مهزوما من مباراته األولى في "البالي أوف" منذ
موسم  ،2013استعاد نيويورك نيكس توازنه وأدرك التعادل أمام
ً
ضيفه أتالنتا هوكس  1-1بالفوز عليه  92-101بعدما كان متخلفا
بفارق  13نقطة.

أخبار منوعة
• أع ـلــن نـ ــادي ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ بـطــل الـ ــدوري
ً
األلماني لكرة القدم للموسم التاسع تواليا
تعاقده مع مدافع ريدينغ من دوري الدرجة
األولى اإلنكليزي عمر ريتشاردز ،في انتقال
حر حتى عام .2025
ً
وأكد بايرن أن ريتشاردز ،البالغ  23عاما ،الذي
سيرتدي القميص الرقم  ،3انتقل صفوفه في
صفقة لمدة أربعة أعوام دون مقابل بعدما
وصل عقده مع فريقه السابق إلى نهايته.
• بدأ العبو المنتخب البرازيلي التوافد على
معسكر منتخب بــاد هــم ،ا ل ــذي سيواجه
اإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور وبـ ـ ــاراغـ ـ ــواي فـ ــي ال ـت ـص ـف ـيــات
الـمــؤهـلــة لـكــأس الـعــالــم قـطــر  ،2022وكــان
أول ال ـم ـن ـض ـم ـيــن إلـ ــى ال ـم ـع ـس ـكــر ح ــارس
المرمى أليسون والعــب الوسط دوغــاس

ل ــوي ــس وال ـم ـهــاج ـم ـيــن روب ــرت ــو فـيــرمـيـنــو
وريتشارليسون.
• كشف نادي خيتافي من خالل بيان رسمي
عــن تعاقده مــع خوسيه ميغل غونزاليس
"م ـي ـش ـيــل" ل ـتــولــي ال ـق ـي ــادة الـفـنـيــة لـلـفــريــق
ً
ال ـم ــوس ـم ـي ــن الـ ـق ــادمـ ـي ــن خـ ـلـ ـف ــا ل ـخــوس ـيــه
بورداالس ،الذي يقود الفريق منذ  5سنوات.
• قــد مــت الحكومة األرجنتينية ا لـتــي تواجه
موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا،
الت ـ ـحـ ــاد أمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ّ
صحية من أجل استضافة
"كونميبول" ،خطة
جميع مباريات مسابقة كوبا أميركا ،2021
التي كان من المفترض أن تنظمها مشاركة
مع كولومبيا.

فياريال يتوج بـ «يوروبا ليغ» على حساب مان يونايتد

جانب من مراسم تتويج فياريال بلقب الدوري األوروبي

ق ــاد ال ـم ــدرب "الـمـتـخـصــص" في
مسابقة الدوري األوروبي (يوروبا
لـيــغ) فــي ك ــرة ال ـقــدم أون ــاي إيـمــري
فريقه فياريال اإلسباني إلى اللقب
األول فــي تــاريـخــه عندما فــاز على
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 10-11
بركالت الترجيح (الوقتان األصلي
واإلض ــاف ــي  ،)1-1أم ــس األول ،في
المباراة النهائية في مدينة دانسك
البولندية أمام  9500متفرج.
وس ـجــل جـ ـي ــرارد مــوري ـنــو ()29
هـ ــدف فـ ـي ــاري ــال ،واألوروغ ــوي ــان ــي
إدي ـ ـن ـ ـسـ ــون كـ ــافـ ــانـ ــي ( )55ه ــدف
مانشستر يونايتد.
ويدين فياريال بفوزه إلى حارس
مرماه األرجنتيني خيرونيمو رولي
ال ــذي ت ـصــدى لـلــركـلــة الترجيحية
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ال ـت ــي ان ـب ــرى لها
حـ ـ ــارس م ــرم ــى ي ــون ــاي ـت ــد ال ــدول ــي
اإلسباني دافيد دي خيا.
وهـ ــو ال ـل ـق ــب ال ـ ـقـ ــاري األول فــي

ت ــاري ــخ فـ ـي ــاري ــال ف ــي أول ن ـهــائــي
أوروبي له أيضا ،فضمن المشاركة
فــي مـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروب ــا
الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم
ً
في "الليغا" سابعا.
ك ـمــا ي ـع ــود ال ـف ـضــل ف ــي تـتــويــج
فياريال إلى مدربه "ملك" المسابقة
إيمري الــذي تــوج بلقبه الــرابــع في
خامس نهائي فيها بعد ثالثة ألقاب
متتالية مع إشبيلية من  2014الى
 2016وبلوغه النهائي مع ارسنال
االنكليزي عــام  2019عندما خسر
أمام الجار اللندني تشلسي.
كما بات إيمري أول مدرب يقود
فريقين إسبانيين للقب المسابقة.

ّ ً
تخصصا
إيمري األكثر

ً
وف ـ ــرض ابـ ــن ال ـ ـ ــ 49ع ــام ــا نفسه
ّ ً
تخصصا بالمسابقة،
المدرب األكثر
ً ً
ً
ً
محققا سجال الفتا جدا في األدوار

اإلقصائية حيث فاز بـ 30من أصل
 33مــواجـهــة خ ــال مـسـيــرة تـنــاوب
خاللها على قـيــادة أربـعــة فــرق في
المسابقة.
وهــي الـمــرة األول ــى التي ُيحسم
فـ ـيـ ـه ــا لـ ـق ــب الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ب ــرك ــات
الـتــرجـيــح مـنــذ مــوســم 2014-2013
عندما توج اشبيلية بقيادة إيمري
على حساب بنفيكا البرتغالي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ف ـشــل مــانـشـسـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد ،وص ـي ــف ب ـط ــل ال ـ ــدوري
اإلنكليزي في الظفر باللقب الثاني
في المسابقة بعد األول عام ،2017
كان اآلخر له على اإلطالق ،كما فشل
مدرب الشياطين الحمر أولي غونار
سولشاير في الفوز بلقبه األول على
رأس اإلدارة الفنية لفريقه المتوج
مـعــه بـلـقــب مـســابـقــة دوري أبـطــال
أوروبا عام  1999كالعب ،وبالتالي
يصبح أول مــدرب نرويجي يتوج
ببطولة أوروبية كبرى.

وبحث مانشستر يونايتد بقوة
عن افتتاح التسجيل لكنه اصطدم
ب ــدف ــاع مـنـظــم س ــد ك ــل ال ـم ـنــافــذ ما
دفـعــه إلــى التسديد مــن بعيد دون
ج ـ ــدوى ،ف ــي ح ـيــن ن ـجــح ف ـيــاريــال
فــي اس ـت ـغــال فــرصـتــه الـثــانـيــة في
ال ـم ـب ــاراة لـيـفـتـتــح الـتـسـجـيــل عبر
مورينو.
وانـ ــدفـ ــع ي ــون ــاي ـت ــد ف ــي ال ـش ــوط
ً
الثاني وضغط بقوة سعيا إلدراك
الـتـعــادل وك ــان لــه مــا أراد على قلة
الفرص الحقيقية للتسجيل.
ولــم تتبدل الحال في الشوطين
اإلض ــافـ ـيـ ـي ــن ،فـ ـك ــان ال ـح ـس ــم عـبــر
ركـ ـ ــات ال ـت ــرج ـي ــح ال ـت ــي ابـتـسـمــت
لـفـيــاريــال ال ــذي نـجــح الع ـبــوه بمن
فيهم الحارس رولي في التسجيل،
ف ــي ح ـيــن ن ـجــح الع ـب ــو مــانـشـسـتــر
يــونــاي ـتــد ال ـع ـش ــرة وف ـش ــل ح ــارس
مرماهم دي خيا.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

التشويش لمنع
التغشيش

مشكلة السكن...
(ارفعوا رسوم
األراضي الفضاء)

د .ناجي سعود الزيد

ك ــل ش ـبــاب ال ـعــالــم يـسـتـمـتــع ويـسـتـفـيــد من
التقدم التكنولوجي الهائل ،ا لــذي تحقق في
ً
وقت قصير نسبيا خالل السنوات األخيرة.
ً
ً
ومن منا ليس شاكرا وممتنا لذلك؟
ّ
وكــم منا ال يــذكــر نفسه بالماضي ،وكــم من
الوقت كنا نستغرقه للحصول على المعلومات،
وال ـتــي أصـبـحــت اآلن فــي م ـت ـنــاول ال ـيــد خــال
دقائق؟!
ً
كل ذلــك تم استغالله سلبيا بين عــدد كبير
م ــن ش ـبــاب ـنــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وهـ ــا ه ــم يــرهـقــون
ميزانية األسرة بدفع مبالغ خيالية للحصول
عـلــى أحـ ــدث األج ـه ــزة الـتـكـنــولــوجـيــة ،وب ــدون
التمعن بالسبب فإن الشخص العادي ال يملك
إال اإلعـجــاب بنشاط وحماس هــؤالء الطالب،
ويـعـتـقــد أن ـهــا ظــاهــرة تـثـيــر اإلعـ ـج ــاب ،وأنـهــا
ً
إيجابية جدا!
كــل ذل ــك إل ــى أن يكتشف أن ـهــا أك ـبــر خــدعــة،
وأنها أكبر سوء استغالل للتكنولوجيا ،وما
يــدل على ذلــك هــو ارتـفــاع األسـعــار إلــى مبالغ
ً
خيالية في فترة زمنية قصيرة جدا!
لماذا؟
ألن االم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات عـ ـل ــى األبـ ـ ـ ـ ــواب واق ـ ـتـ ــرب
مــوعــدهــا ،وأن تـلــك الـتـكـنــولــوجـيــا ع ـبــارة عن
سماعات لألذن متناهية الصغر ،واستعمالها
للغش أثناء االمتحان! وبعضها من الصعب
اكتشافه ،ووصلت أسعارها إلى ما يقرب المئة
دينار للسماعة الواحدة!
هكذا يستخدم بعض الشباب التكنولوجيا
لـكــي يـتـخـطــوا االم ـت ـحــانــات ،ويـحـصـلــوا على
درجات عالية يتباهون بها .والحقيقة المخيفة
ً
جدا أن تلك الدرجات حصلوا عليها عن طريق
الـ ـغ ــش ،والـ ـغ ــش ال ـ ــذي م ــن ال ـص ـعــب اكـتـشــافــه
وتداركه...
ً
كل األمل معقود حاليا على أن تتمكن وزارة
التربية وبسرعة من القضاء على هذه الظاهرة
بـتــركـيــب أج ـهــزة تـشــويــش عـلــى تـلــك األج ـهــزة
السمعية ،بحيث يتم القضاء على هذه الظاهرة
وبسرعة.

ب ـع ــد م ـ ـ ــرور  10سـ ــاعـ ــات مــن
"القمر العمالق" ،أي عند الساعة
 ،14:19انخسف القمر بشكل كلي
أمس األول.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم،
أمــس األول ،إن سكان روسيا لم
ّ
يتمكنوا من رصده إال في مناطق
جنوب شــرق سيبيريا ومنطقة
الشرق األقصى.
واس ـت ـغ ــرق ال ـخ ـس ــوف الـكـلــي
للقمر  14دقيقة و 30ثانية ،حيث

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

لبناني انقطع عنه البنزين يوم زفافه
ضجت مــواقــع التواصل االجتماعي
فــي لـبـنــان بـصــور عــريــس انقطعت عن
سيارته مادة البنزين خالل يوم زفافه،

وسط أكبر أزمة محروقات وأسوأ أزمة
اقتصادية تواجهها البالد في تاريخها
الحديث.

يومية سياسية مستقلة

وتظهر الصورة قيام العريس ،وهو
بثياب الزفاف ،بتعبئة السيارة بالوقود
مــن خــال اسـتـخــدام "ال ـغــالــونــات" التي
يبيعها البعض على الطريق.
وقال موقع روسيا اليوم أمس األول
إن الصورة التقطت في منطقة عكار عند
مفرق بلدة تل عباس الغربي.
وعلق البعض" :بداية زواج موفقة"،
ف ــي ح ـيــن ق ــال ال ـب ـعــض اآلخـ ــر س ــاخ ــرا:
"الـمـكـتــوب مبين مــن عـنــوانــو اذا بيوم
ع ــرس ــو وص ـ ـ ــار م ـع ــو ه ـ ـيـ ــك" ،وأض ـ ــاف
البعض ممازحا" :هيدي إشارة من القدر
انو مش الزم تكفي".
وذك ـ ـ ــرت وس ــائ ــل إع ــام ـي ــة أن م ــادة
الـبـنــزيــن انقطعت فــي معظم األراض ــي
اللبنانية ،ورفعت العديد من المحطات
خـ ــراط ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــا ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ــزدحـ ـ ــم ب ـعــض
ً
الـمـحـطــات الـتــي ال ي ــزال م ـتــوافــرا فيها
م ــادة الـبـنــزيــن بـطــوابـيــر مــن الـسـيــارات
لتعبئة خزاناتها.

اكتشفت خيانة زوجها من الجريدة
لحظة ظهوره كـ "القمر العمالق".
و نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت مـ ــؤ س ـ ـسـ ــة "روس
كوسموس" الفضائية الروسية
تلك الصورة الفوتوغرافية على
موقعها اإللكتروني.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة "ال ـ ـق ـ ـمـ ــر
العمالق" هي لحظة يقترب فيها
البدر من األرض إلى مسافة أقرب
من  362ألــف كيلومتر ،ويصبح
ً
ب ـح ـجــم أك ـب ــر ب ـص ــري ــا .وت ـحــدث
ظواهر "القمر العمالق كل عام.

فـ ــي مـ ـص ــادف ــة غ ــري ـب ــة جـ ــدا،
اكتشفت امرأة خيانة زوجها لها
مع امرأة أخرى ،ونشرت فيديو
لها وهي تروي القصة التي القت
تفاعال كبيرا على اإلنترنت.
وقــالــت الـمـمــرضــة األميركية
آم ــي أدي ـس ــون ( 47ع ــام ــا) إنـهــا
كانت تقلب الصحيفة المحلية
أثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ل ـ ـتـ ــرى ت ـه ـن ـئــة
ب ــوالدة مــولــود جــديــد ،والــوالــد
هو زوجها.

وقــالــت أدي ـســون ،فــي فيديو
ع ـلــى "ت ـي ــك ت ـ ــوك" ،نـقـلــه مــوقــع
س ـ ـ ـكـ ـ ــاي ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إنـ ـه ــا
اكتشفت أن زوجها على عالقة
بامرأة أخرى ،ولديه طفل منها،
من خالل منشور تهنئة بوالدة
الطفل.
وف ـ ــي ص ـف ـح ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوالدات ،لــم
تستطع أديسون تصديق عينيها
ع ـنــد رؤي ـت ـه ــا الس ــم أب الـطـفــل،
ف ــذهـ ـب ــت لـ ـم ــوق ــع ال ـم ـس ـت ـش ـفــى

للتأكد ،لتكتشف أن زوجها لديه
طفلة كذلك من نفس األم ،ولدت
ق ـب ــل ع ـ ــام مـ ــن ال ـط ـف ــل ال ـج ــدي ــد،
مؤكدة أنها حصلت على الطالق
م ــن زوج ـه ــا بـعــد ص ــراع طــويــل،
وأنها تزوجت رجال آخر اآلن.

ً
َ
إلياهو إسحاق يهودي كويتي تعامل تجاريا
مع الشيخ مبارك الصباح

ورد فــي الصحافة الــدولـيــة ،قبل عدة
أش ـه ــر ،أن إس ــرائ ـي ــل تـسـتـعــد لـلـمـطــالـبــة
بمليارات الدوالرات من دول عربية لزعمها
ُ
أن اليهود اضطهدوا وطردوا من أراضيهم
وصـ ـ ــودرت أم ــوال ـه ــم ف ــي ال ـف ـتــرة م ــا قبل
تأسيس الدولة الصهيونية.
وأك ـ ــدت ت ـقــاريــر صـحــافـيــة ع ــدي ــدة أن
إسرائيل تعمل على إعداد ملفات قضائية
سـتــرفـعـهــا إل ــى مـحـكـمــة ال ـع ــدل الــدول ـيــة،
للمطالبة بهذه التعويضات المليارية من
العرب ،لكننا في الكويت نعلم علم اليقين
أن اليهود الذين عاشوا بين أهالينا ،منذ
منتصف ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر إل ــى فترة
االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين ،خرجوا
من الكويت بكامل أموالهم ،بعد أن باعوا
ممتلكاتهم بشكل عادل وودي.
وأث ـب ـتــت وث ـي ـقــة تــاري ـخ ـيــة ت ـعــود إلــى
عــام 1329هـ ـ الموافق عــام 1911م مرسلة
من الشيخ مبارك الصباح إلى وكيله في
مدينة بومبي الهندية محمد السديراوي
ّ
تتعلق بالتعامالت ا لـتـجــار يــة بحيادية
ت ـ ــام ـ ــة ،وبـ ـ ـ ـ ــدون الـ ـتـ ـف ــرق ــة بـ ـي ــن ال ـت ـج ــار
الكويتيين ولــو كــانــوا ينتمون إلــى دين
غير اإلسالم.
ك ـمــا أن وثـيـقـتـنــا ال ـي ــوم تــؤكــد بشكل
ّ
خاص أن التجار اليهود في الكويت كانوا
يتمتعون بمعاملة عادلة وصــادقــة ،وأن
حاكم البالد ّقدم لهم كل حماية ،وأتاح لهم
كل فرصة للعمل التجاري الجاد.
وقـ ــد ورد ف ــي ال ــوث ـي ـق ــة اسـ ــم إل ـيــاهــو

إسحاق ،وهو يهودي يسكن في الكويت،
بجانب أسماء تجار معروفين ،مثل سيف
بــن علي بــن سـيــف ،وشـمــان بــن علي بن
س ـيــف ،وم ـ ــرزوق الـ ـم ــرزوق وعـبــدالـعــزيــز
ّ
ابــن رمـيــح ،ومحمد بــن ج ــال ،فــي سياق
تعامالت تجارية شخصية .وإليكم نص
الوثيقة كما ورد:
"جناب األفخم األخ العزيز محمد ابن
المرحوم سالم السديراوي المحترم دام
بـقــاه آم ـي ــن ...ال ـســام عليكم ورح ـمــة الله
وب ــرك ــات ــه ع ـلــى ال ـ ــدوام ب ـعــد الـ ـس ــؤال عن
خاطركم لو زلتم تقدم قبله كتاب رقم 12
الجاري المتوقع انه وصلك وأنــت بخير
ومنطيه (بمعنى وفي طيه) ورقــة حوالة
مــن إمـضــا (إم ـضــاء) ســالــم أبــوقـمــاز على
الشيخ جاسم البراهيم مبلغ  5000ربية
م ــدة ي ــوم إن ش ــاء ال ـلــه أن ـكــم قبضتوها
وق ـيــدتــوهــا ك ـمــا ت ـقــدم ل ـكــم الـ ـش ــرح ،وبــه
عــرفـنــاكــم عـنــد وص ــول ستمي ضــامـنــه 1
فردة كورجي خاصتنا على مركب بندوا
والحال نفيدك أن المركب المذكور وصل
طرفنا وقبضنا الفردة المذكورة وإن شاء
الـلــه إذا فكيناها نـعــرض ال ـم ــراود الــذي
ب ـهــا ع ـلــى الـمـشـتــريــن ون ـعــرف ـكــم ،وكــذلــك
عــرفـنــاك عــن عــزمـنــا عـلــى إظ ـهــار قهوتك
عدد  28كيس إلى نجد ،والحال نفيدك أنه
أظهرناها عند محمد السليمان البسام،
واألسباب اقيام القهوة بلنجة زينة مذكور
القطة في  55ربية والقندي عبارة عن 5
قنطار نرجو من لله أن تتحمد العواقب

ّ
سـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـع ـ ـ ـق ـ ـ ــار
واخـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــوا م ـ ـ ــا ه ـ ـم ـ ـهـ ــم ش ـ ـن ـ ـهـ ــو الـ ـمـ ـصـ ـي ــر!
سـ ـ ـ ـ ـ ــوق ف ـ ـ ـيـ ـ ــه ال ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــب ألصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار
ّ
شـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــخ أو ن ـ ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــة وز ي ـ ـ ـ ـ ـ ــر
يـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرون األرض فـ ـ ـ ــي أردى األ سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار
ويـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــع ل ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا يـ ـصـ ـي ــر
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــول االنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــار
يـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرون الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــي يـ ـطـ ـي ــر
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــو تـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل ونـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــار
ح ـ ــا بـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن "األرض" ب ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـدر ج األ خ ـ ـي ـ ــر
بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم صـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــات أو حـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــات زار
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــواط ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـن ـ ـ ـچـ ـ ــوي ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــر
ال رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــار
ـون يـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـق ـ ـيـ ــر
وإال ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ف ـ ـ ـ ـ ــي دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره م ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ــه ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دار
م ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــره والـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ـه ـ ـ ـقـ ـ ــه وزف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر
ل ـ ـ ـ ــه " وزاره" ب ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــار
ـوم م ـ ـط ـ ـيـ ــر
غـ ـ ـ ـ ـ ــارقـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

ً
ُ
جامعة ترقي دكتورا وتحقق معه!
تـحـ ّـول أحــد الـمـنـشــورات الـخــاصــة بكلية الـعـلــوم -جامعة
اإلسكندرية ،الذي تهنئ فيه ترقية د .محمود مرسي إلى درجة
مدرس بقسم الكيمياء ،لمظاهرة غضب من الطالب ،بعد أن
قاموا بإبداء غضبهم ،ليتحول المنشور إلى "تريند الغضب"،
كما يقولون على مواقع التواصل االجتماعي.
ً
وذكر موقع سكاي نيوز ،أمس ،أن المنشور كان مزينا في
أقــل من  ٢٤ساعة بأكثر من  200ألــف تعبير غاضب ،وآالف
التعليقات الغاضبة من تعامل مرسي مع الطالب وسلوكه
القاسي ،من حيث طردهم تارة من المحاضرات ،أو تعنيفهم
أمام زمالئهم.
وق ــال عميد جامعة اإلسـكـنــدريــة عبدالعزيز قـنـصــوة ،إن
ً
"الجامعة أصــدرت بيانا أكــدت فيه التفاصيل الكاملة حول
الــواقـعــة ،حيث سيتم تطبيق الـلــوائــح ،وات ـخــاذ ال ــازم ،بما
يضمن حقوق الـطــاب الغاضبين فــي حــال ثبوت مخالفته
ً
للقواعد واألع ــراف الجامعية" ،مشيرا إلــى "اسـتــدعــاء عميد
كلية العلوم أ مــا نــي عبدالحميد ،ا لـمــدرس بالكلية محمود
مرسي ،الذي أثارت تهنئته ضجة كبيرة على وسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وف ــي ح ــال ث ـب ــوت أي م ـخــال ـفــة ،سـيـتــم ات ـخــاذ
اإلجراءات الالزمة".

وفيات
ساير مطر كريدي النبهان

 66عاما ،شيع ،ت90980807 ،67006967 :

عادلة مرزوق إبراهيم اإلبراهيم

أرملة عبدالفتاح عثمان البكر
 64عاما ،شيعت ،ت97400007 :

حسين علي حسين دشتي

 55عاما ،شيع ،ت97653636 :

هيا جازي معتوق العازمي

أرملة سعد صقالن هويدي الصواغ
 85عــامــا ،شيعت ،ت،99711882 ،99013935 ،99049600 :
99238666

مريم عجيل محمد العجيل

أرملة غانم راشد الرشود
 85عاما ،شيعت ،ت99676639 ،99760804 :

نصيب علي عبيد

 90عاما ،شيع ،ت97122566 ،99709719 ،66620414 :

مهدي علي إبراهيم العطار

 56عاما ،شيع ،ت66881346 :

مواعيد الصالة
وفــي صــرفــه لــم رأي ـنــا منكم كـتــاب نرجو
المانع خير ،ولكن الــذي ريــح الخاطر أن
جـمـيــع الـجـمــاعــة مــا ج ــاء مـنـهــم مكاتيب
ولم عرفنا سبب عطال البوسطة وسألنا
بعض عبرية بالمركب ويذكرون الطيار
سافر من أبوشهر قبل وصول المانفستو
وربما أن البوسطة تمت بمركبها ،وبكره
إن شاء الله يجينا المركب السنان وتطلع
بــه البوسطتين ونـجــد األخ ـبــار ال ـســارة،
وهذا واصلك منطيه هذا ورقة حوالة لمدة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

"إن تـقــاريــر الـجـهــات الرقابية وكتبها الرسمية تــؤكــد استمرار
ال ـم ـع ــوق ــات ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ع ــدم اس ـت ـجــابــة ب ـعــض األش ـخ ــاص
الخاضعين للقانون (رقم  )2008/8لسداد الرسوم يعد أحد أبرز
معوقات القانون ،باإلضافة إلى الحاجة لتعريف األراضي الفضاء
بشكل دقيق وتحديث بيانات السكن الخاض بشكل مستمر"
( الراي)2020/1/13 -

قمر  ...14تعملق وانخسف
ّ
تغير لونه في مرحلته القصوى
ب ـس ـبــب ان ـك ـس ــار ضـ ــوء الـشـمــس
بــالـغــاف ال ـجــوي ل ــأرض .وبــدا
ال ـق ـم ــر ب ــالـ ـل ــون األحـ ـ ـم ـ ــر ،حـيــث
ً
اكتسبت حــدوده الشمالية لونا
يـشـبــه األزرق ،وت ـح ــدث ظــاهــرة
ً
كهذه مرة واحدة كل  12عاما.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـقـ ـم ــر االصـ ـطـ ـن ــاع ــي
الروسي الصغير "آيست –  2دي"
التقط قبل خـســوف القمر ب ـ 10
ساعات صورة فوتوغرافية للقمر

ّ
وضاح

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

من إمضاء حسين ابن علي ابن سيف على
أخيه شمالن بمبلغ  5000ربية مدة يوم
عند القبض قيدها كما المشروح أدناه.
ً
 1350رب ـيــة أوال خ ــاص األخ م ــرزوق
المرزوق  1350ربية
 2000أي ـض ــا خ ــاص ع ـبــدال ـعــزيــز ابــن
رميح 2000
 1300أيـضــا خ ــاص محمد اب ــن جــال
1300
 350أيضا خاص الياهو اسحاق ."350

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:17

العظمى 41

الشروق

04:50

الصغرى 27

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  01:40صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 12:27ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:40

ً
أدنى جزر  06:58صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:10

 08:00م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

