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لم تتخذ قرارها النهائي بشأن حضور »جلسة الميزانيات«

الحكومة لن تحضر جلسة »الجناسي«.. اليوم

»إستراتيجية اإلعالم«..  خريطة 
طريق  الستعادة الريادة

اإلفراط في شرب المياه الغازية
.. يعّرضك لسرطان األمعاء

¶ المطيري والهويدي حرصا 
على استشراف رأي الخبراء قبل إطالقها

¶ ركزت على مؤشرات لتطوير الموارد 
البشرية والخطاب والبنية التحتية

الكويت  | ص03

المسافرون سيدفعون مسبقاً نحو 745 ديناراً للحجر الصحي 11 ليلة 

بريطانيا تتجه لوضع الكويت بالقائمة الحمراء

سفير االتحاد األوروبي يحدد لـ سبقلا إجراءات السفر:

مين كل دول أوروبا مفتوحة للكويتيين.. المطعَّ

الجلسة  بعدم حضور  قرارًا  اتخذت  الحكومة  أن  سبقلا  علمت 
تتضمن  أن  املفترض  من  كان  والتي  الخميس،  اليوم  الخاصة 

الجناسي. سحب  على  القضاء  سلطة  بسط  مناقشة 
وأم����ام ه���ذا ال��ت��ك��ت��ي��ك ال��س��ي��اس��ي ال���ذي ات��ب��ع��ت��ه ال��ح��ك��وم��ة ل��رف��ع 
الحكومة  أن  سبقلا  ل�  مسؤول  مصدر  أكد  »الجناسي«،  جلسة 
املخصصة  الجلسة  حضورها  حول  النهائي  قرارها  تتخذ  لم 
ستترتب  التي  اآلثار  حول  التساؤل  باب  يفتح  ما  للميزانيات، 
ان  حيث  سياسية،  ملآرب  امليزانيات  جلسة  تعطيل  تم  حال  في 
والتعيينات  ال��ب��اد،  ف��ي  التوظيف  تعطيل  سيشمل  تعطيلها 
الدراسية،  والبعثات  والترقيات،  العاوات،  وصرف  الجديدة، 
وامل��ش��اري��ع اإلس��ك��ان��ي��ة، وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ل��ف��ات امل��ه��م��ة امل��رت��ب��ط��ة 

امليزانيات. جلسة  في  مباشرًا  ارتباطًا 

تعطيل الحكومة لجلسة الميزانيات سيترتب عليه:
١- تعطيل التوظيف في البالد والتعيينات الجديدة

٢- تعطيل صرف العالوات والترقيات
٣- تعطيل البعثات الدراسية الداخلية والخارجية

٤- تعطيل المشاريع اإلسكانية واإلنمائية وغيرها من الملفات

الوصول م��ن  ي��وم��اً   14 قبل  التطعيم  جرعتي  إت��م��ام  يجب   ¶
¶ األطفال معفون من شهادات التطعيم.. ويخضعون الختبار 
¶  شهادات التطعيم تشمل بيانات الشخص ونوع وتاريخ تطعيمه

وجونسون وأكسفورد  وموديرنا  فايزر  المعتمدة:  اللقاحات   ¶

دول الخليج غير مشمولة بقرار »الشهادة الرقمية الخضراء«  ¶

¶ على زائري أوروبا التواصل مباشرة مع سفارة الدولة المضيفة

محمد مجيد األحوازي
ح���ادث���ان ع��ن��ي��ف��ان ت��ع��ّرض��ت ل��ه��م��ا 
أولهما اشتعال وغرق  إيران أمس، 
أك���ب���ر س��ف��ي��ن��ة ل��وج��س��ت��ي��ة ل��دي��ه��ا، 
واآلخ����ر ح��ري��ق ه��ائ��ل ف��ي مصفاة 
جنوبي طهران، ما طرح تساؤالت 
ح��ول م��ا إذا كانا رس��ال��ة م��ن جهة 
خارجية، في وقت حساس يشهد 
مفاوضات  على  النهائية  اللمسات 

النووي. االتفاق  فيينا إلحياء 
الضربة األولى كانت اندالع النيران 
ل��ي��ل ال���ث���اث���اء ب��ح��ام��ل��ة امل��روح��ي��ات 
»خ����ارك«، ال��ت��ي ك��ان��ت راس��ي��ة ق��رب 
ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان، 
لتفشل  ع���م���ان،  ع��ل��ى خ��ل��ي��ج  امل��ط��ل 
م��ح��اوالت إخ��م��اد ال��ن��ي��ران وت��غ��رق 
تابعة  لوجستي  دعم  سفينة  أكبر 

والبحرية. للجيش 
وف�������ي ح������ادث������ة أخ���������رى غ����ام����ض����ة، 
ت�������ع�������رض�������ت م�������ص�������ف�������اة ش����ه����ي����د 
ت���ن���دج���وي���ان ف����ي م���ن���ط���ق���ة ش���ه���رك 
بهشتي جنوبي طهران إلى حريق 

هائل، أدى إلى احتراق 18 خزانًا.
وأشار مراقبون إلى احتمال توّرط 
ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي ف��ي ال��ح��ادث��ن 
ال���ج���دي���دي���ن، الف���ت���ن إل����ى 5 ع��وام��ل 

تدعم ذلك وهي:

غرق كبرى سفنها اللوجستية.. واشتعال مصفاة ضخمة جنوبي طهران

ضربتان إليران.. وشكوك بتوّرط الكيان الصهيوني

1 - تهديد نتانياهو
خ���ال تعيني دي��ف��ي��د ب��رن��ي��اع رئ��ي��س��ًا ج��دي��دًا ل��ل��م��وس��اد، خلفًا 
ليوسي يوهني، أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامني 
إي��ران  الكيان لتهديد وج��ودي من  إذا تعّرض  نتانياهو بأنه 
فه 

ّ
فإنه سيختار ضرب إيران وإزالة ذلك التهديد، حتى لو كل

ذلك احتكاكًا مع »الصديقة الكبرى« الواليات املتحدة.

2 - »استدعاء« غانتس
أف����ادت وس��ائ��ل إع����ام ع��ب��ري��ة ب���أن واش��ن��ط��ن ط��ل��ب��ت م��ن وزي��ر 
ال��ح��رب ال��ص��ه��ي��ون��ي بيني غ��ان��ت��س زي��ارت��ه��ا، ال��ي��وم. واعتبر 
موقع »والا« العبري أن الزيارة هي »استدعاء« ملنع نتانياهو 

من شن هجوم على إيران.

4 - المسار النووي
ال��ذري��ة أن ط��ه��ران زادت مخزونها  ال��ط��اق��ة  أعلنت وك��ال��ة 
��ب 16 ضعف ال��ح��د امل��س��م��وح في  م��ن ال��ي��وران��ي��وم امل��خ��صَّ
��م��ت ع��ل��ى امل���واق���ع ال��ت��ي ش��ه��دت ن��ش��اط��ات 

ّ
االت���ف���اق، وت��ك��ت

نووية في السنوات السابقة.

5 - سوابق عدة
هدفت في البحر 

ُ
أعلنت إيران سابقًا أن إحدى سفنها است

األح���م���ر ب��ه��ج��وم ب���األل���غ���ام. وق��ب��ل ع����ام، أص��ي��ب��ت سفينة 
حربية إيرانية أخرى بصاروخ خال مناورة، إضافة إلى 
ال��ك��ي��ان الصهيوني م��ا ال يقل ع��ن 12 سفينة  اس��ت��ه��داف 

إيرانية متجهة إلى سوريا.

3 - وعيد 
برنياع

أوضح برنياع أن تحديات 
الكيان الصهيوني األمنية 
»إي������ران  وأن  ج������دًا،  ك���ب���ي���رة 
ال��ق��ائ��م��ة«. ورأى  رأس  على 
لون أن برنياع استهل 

ّ
محل

ع���ه���ده ف����ي امل����وس����اد ب��ه��ذه 
ال��ع��م��ل��ي��ة ض���د ه����دف كبير 
العسكري  لألسطول  تابع 

اإليراني.

محمد مراح 

القائمة الحمراء  التليغراف البريطانية، أن اململكة املتحدة تتجه إلضافة الكويت إلى  كشفت صحيفة 
للبلدان التي يمثل الوافدون منها خطرا كبيرا النتقال فيروس كورونا.

ويفرض تصنيف الدول في القائمة الحمراء على القادمني منها إلى بريطانيا، البقاء 11 ليلة في فندق 
مخصص للحجر الصحي، ودفع التكلفة مسبقا، بسعر يبدأ من 1750 جنيهًا إسترلينيًا )تقريبا 745 

 عن اختباري PCR بعد الوصول، في اليومني الثاني والثامن.
ً
دينارا كويتيا(، فضا

ال��ت��ي س��ت��درج ه��ي البحرين وك��وس��ت��اري��ك��ا وترينيداد  وق��ال��ت »ال��ت��ل��ي��غ��راف« ف��ي تقريرها إن »ال��ب��ل��دان 
املهمة في  االقتصادية  الروابط  واثنتان من  العطات،  لقضاء  اثنتان منها وجهة  والكويت،  وتوباغو 
ال��ذي سبق له  الشرق األوس��ط، وفقا لتحليل روب��رت بويل، الخبير االستراتيجي بمكتبة اإلسكندرية 

التنبؤ بشكل صحيح بالوجهات املدرجة في القائمة الحمراء«.
بدورها، أوردت صحيفة اإلندبندت البريطانية أن القرار من املحتمل أن يصدر اليوم )الخميس(، من 

وزارة النقل املسؤولة عن نظام اإلشارات املرورية املرتبطة بقوائم السفر.

¶  القرار الرسمي تصدره وزارة النقل اليوم  ¶ إجراء اختباري PCR لهم في اليومين الثاني والثامن من الدخول
عبدالرزاق المحسن

ل���ي���وم���ي���ة  رغ�����م االرت�����ف�����اع امل���ل���ح���وظ ف����ي أرق�������ام اإلص�����اب�����ات ا
ل���ب���اد، ف���إن امل���ؤش���رات اإلي��ج��اب��ي��ة ل��ل��وض��ع  »ك���ورون���ا« ف��ي ا ب����
ال��ص��ح��ي ال ت��زال م��س��ت��م��رة، خ��اص��ة م��ع اس��ت��م��رار ان��خ��ف��اض 
املركزة. العناية  أجنحة  إلى  »كورونا«  مرضى  دخول  أرقام 

ل���ع���ن���اي���ة امل����رك����زة  وب���ح���س���ب األرق����������ام، ف���ق���د ش���ه���د دخ�������ول ا
ان��خ��ف��اض��ًا أول م��ن أم��س ه��و األدن���ى م��ن��ذ م��ن��ت��ص��ف ف��ب��راي��ر 

املاضي. 
143 ح��ال��ة ف��ق��ط من  ال��ك��وي��ت أول م��ن أم��س دخ��ول  وس��ج��ل��ت 
 220 سجلت  بينما  املركزة،  العناية  إلى  »ك��ورون��ا«  مرضى 
مطلع  و157  أب��ري��ل،  مطلع  و252  امل��اض��ي،  مايو  مطلع  حالة 
17 ف��ب��راي��ر  ل����ح����االت  ا ل�����ذي ب��ل��غ��ت ف���ي���ه  ا ال���وق���ت  م�����ارس، ف���ي 
ت��دري��ج��ي��ًا  األع������داد  ت��ت��ص��اع��د  أن  ق��ب��ل  139 ح���ال���ة،  امل���اض���ي 

الجاري. يونيو  مطلع  إلى   
ً
وصوال

مختصر مفيد

أعداد دخول العناية األدنى منذ منتصف فبراير

مؤشرات »كورونا« 
اإليجابية تتواصل

التكتيكات السياسية التي تعطل 
معيشة المواطن والمشاريع االنمائية؛ 
ال يمكن نعتها سوى بالرعونة والعبث.
على الحكومة والمجلس تحييد جلسة 

الميزانيات عن صراعهما  السياسي.

السفينة اللوجستية اإليرانية )خارك( تشتعل قبيل غرقها في خليج عمان )رويترز(
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سموه استقبل الغانم والخالد

األمير اطلع على نتائج زيارة ولي العهد للسعودية

اس���ت���ق���ب���ل س���م���و أم����ي����ر ال�����ب�����اد ال��ش��ي��خ 
نواف األحمد، بقصر بيان أمس، سمو 
ول�����ي ال���ع���ه���د ال���ش���ي���خ م��ش��ع��ل األح���م���د، 
ال��زي��ارة  نتائج  على  أطلع سموه  حيث 
ال����رس����م����ي����ة ال����ن����اج����ح����ة ال����ت����ي ق�������ام ب��ه��ا 
السعودية  العربية  اململكة  إل��ى  سموه 
أم���س، وال��ت��ي جسدت  الشقيقة أول م��ن 
روح األخ�����وة وع��م��ق أواص�����ر ال��ع��اق��ات 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ال����وط����ي����دة ب�����ن ال���ب���ل���دي���ن 

والشعبن الشقيقن.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة 
م����رزوق ال��غ��ان��م وس��م��و رئ��ي��س ال����وزراء 

الشيخ صباح الخالد.
التاريخية لسمو  ال��زي��ارة  وف��ي أص���داء 
السعودية، أطلع خادم  إلى  العهد  ولي 
ال���ح���رم���ن ال��ش��ري��ف��ن امل���ل���ك س��ل��م��ان بن 
السعودي  ال����وزراء  مجلس  عبدالعزيز 
ع��ل��ى م��ض��م��ون ال��رس��ال��ة ال��خ��ط��ي��ة التي 
ت��ل��ق��اه��ا م���ن س��م��و ام��ي��ر ال���ب���اد ال��ش��ي��خ 

نواف االحمد.
وذك������رت وك���ال���ة االن����ب����اء ال���س���ع���ودي���ة ان 
تطرقت  للمجلس  االسبوعية  الجلسة 

ال���ى االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��ده ول���ي العهد 
السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي���ر ال��دف��اع االم��ي��ر محمد ب��ن سلمان 
م���ع س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل 

االحمد.
واش�����������اد امل����ج����ل����س ف������ي ه��������ذا ال����س����ي����اق 
ب���ال���ع���اق���ات ال���ت���اري���خ���ي���ة ب����ن ال��ب��ل��دي��ن 
ال���ش���ق���ي���ق���ن، وال�����ت�����ي ع������زز م�����ن ش��أن��ه��ا 

ورس����وخ����ه����ا ح������رص خ��������ادم ال���ح���رم���ن 
عبدالعزيز  ب��ن  سلمان  امل��ل��ك  الشريفن 
واخيه سمو الشيخ نواف االحمد على 
ت���وط���ي���ده���ا، وت��ع��م��ي��ق أوج������ه ال���ت���ع���اون 

امل��ش��ت��رك ل��ك��ل م��ا ف��ي��ه مصلحة وخ��دم��ة 
الشعبن الشقيقن، ودعم مسيرة العمل 
دور  ايجابا على  ينعكس  بما  املشترك 
الخليجي  العمل  منظومة  ف��ي  البلدين 

ويحقق خير ورفاه شعوبه.
الشيخ مشعل  العهد  ول��ي  وك���ان سمو 
االح��م��د ب��ع��ث ب��رق��ي��ت��ي ش��ك��ر إل���ى أخيه 
األمير  وإل���ى  الشريفن  الحرمن  خ���ادم 
محمد بن سلمان، أعرب فيهما عن بالغ 
شكره وتقديره على ما حظي به سموه 
والوفد املرافق من كرم الضيافة وحفاوة 
االستقبال، خال الزيارة الرسمية التي 
قام بها للمملكة، مشيدا بعمق اواصر 
ال��وط��ي��دة املتميزة وال��رواب��ط  ال��ع��اق��ات 
البلدين  تربط  التي  الحميمة  األخ��وي��ة 
وال��ش��ع��ب��ن ال��ش��ق��ي��ق��ن، س���ائ���ا س��م��وه 
امل�����ول�����ى ت���ع���ال���ى أن ي����دي����م ع���ل���ى خ�����ادم 
بن  محمد  واألم��ي��ر  الشريفن  الحرمن 
العافية،  الصحة وتمام  سلمان موفور 
وأن يحقق للمملكة العربية السعودية 
ال��ش��ق��ي��ق��ة وش��ع��ب��ه��ا ال��ك��ري��م ك���ل ال��ت��ق��دم 

واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.

... والخالدسموه مستقبالً الغانماألمير مستقبالً ولي العهد

الناصر والحجرف استعرضا
استحقاقات »الخليجي«

ال��دول��ة  وزي���ر  الخارجية  وزي���ر  استقبل 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد 
ال���ن���اص���ر، أم�����س، األم�����ن ال���ع���ام ملجلس 
التعاون لدول الخليج العربية د. نايف 
ال��ح��ج��رف ب��م��ن��اس��ب��ة زي���ارت���ه ال��رس��م��ي��ة 

للباد.

وت����م خ����ال ال���ل���ق���اء اس���ت���ع���راض مجمل 
التعاون  القادمة ملجلس  االستحقاقات 
لدول الخليج العربية، ومناقشة جميع 
املوضوعات املتصلة بآخر املستجدات 
ع��ل��ى ال��س��اح��ت��ن اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة 

والتطورات التي تشهدها املنطقة.

الناصر مجتمعاً مع الحجرف

■ مجلس الوزراء السعودي يشيد بعمق العالقات ورسوخها

ال��وزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر وفد  ترأس ممثل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس 
الكويت املشارك في أعمال القمة العاملية االفتراضية للقاحات )COVAX AMC( تحت عنوان »عالم واحد محصن« التي تستضيفها اليابان 

بالشراكة مع التحالف الدولي للقاحات والتحصني )GAVI(، أمس، عبر تنقية االتصال املرئي واملسموع.
وتهدف القمة لتعزيز التعاون املشترك والتضامن الدولي لدعم برنامج املبادرة العاملية COVAX املعنية بتنظيم عملية توفير اللقاحات املضادة 

لفيروس كورونا وضمان التوزيع العادل في جميع دول العالم.
وألقى الناصر كلمة أكد فيها أنه منذ تفشي وانتشار جائحة كوفيد��19 والوباء العاملي ال يزال يشكل واحدًا من أكبر التحديات العاملية وأكثرها 
تعقيدًا مما يتطلب من املجتمع الدولي التآزر والتعاون وتكثيف الجهد والعمل في اتجاه دعم جهود تحالف )Gavi( وإنجاح مبادرة منشأة 

)COVAX( لضمان تمكن الجميع من الحصول على اللقاح بشكل عادل وسريع وآمن.
 )COVAX( للتصدي لجائحة كوفيد��19 بما في ذلك دعم مبادرة منشأة الدولية  الجهود  الكويت في دعم  »بلغ إجمالي مساهمات  وق��ال: 
ومنظمة )Gavi( 287.4 مليون دوالر أميركي تعزيزًا لألمن الصحي العاملي وتحصينه، وبناء على توجيهات سمو أمير البالد فإننا نعلن عن 

تعهد من الكويت لتحالف )Gavi( ودعم مبادرة منشأة )COVAX( بمبلغ 40 مليون دوالر أميركي«.

الكويت 
هنأت إيطاليا

ب��ع��ث س��م��و أم���ي���ر ال���ب���الد ال��ش��ي��خ 
إل��ى  ن����واف األح��م��د ب��رق��ي��ة تهنئة 
رئ����ي����س ال���ج���م���ه���وري���ة اإلي���ط���ال���ي���ة 
س��ي��رج��ي��و م���ات���اري���ال، ع��ب��ر فيها 
س������م������وه ع�������ن خ������ال������ص ت���ه���ان���ي���ه 
ل��ب��الده،  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  بمناسبة 
متمنيا له موفور الصحة والعافية 
وللجمهورية اإليطالية كل التطور 

والنماء.
وب��ع��ث س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ 
ورئ��ي��س مجلس  األح��م��د  مشعل 
األمة مرزوق الغانم وسمو رئيس 
ال���������وزراء ال���ش���ي���خ ص���ب���اح ال��خ��ال��د 

برقيات تهنئة مماثلة.

ممثل األمير أمام القمة العالمية للقاحات:

40 مليون دوالر من الكويت من أجل »عالم واحد محصن«

الجامعة األمريكية احتفلت 
بذكرى تأسيس االتحاد األوروبي

اس���ت���ض���اف���ت ال���ج���ام���ع���ة األم����ري����ك����ي����ة ف��ي 
الكويت AUK حلقة نقاشية عن االتحاد 
األوروب�������ي، اح��ت��ف��اال ب��ي��وم أوروب������ا ال���ذي 

يخلد ذكرى تأسيس االتحاد األوروبي.
3 س��ف��راء  أن  تلقته سبقلا،  ب��ي��ان،  وذك����ر 
م���ن دول االت����ح����اد ش����ارك����وا ف���ي ال��ح��ل��ق��ة، 
وأن رئ��ي��س��ة ال��ج��ام��ع��ة ال���دك���ت���ورة روض���ة 
عّواد، افتتحتها بتأكيد »التزام الجامعة 
األم��ري��ك��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت ب��م��ب��ادئ اآلداب 

والفنون«. 
وق����ال س��ف��ي��ر االت���ح���اد األورب������ي ال��دك��ت��ور 
كريستيان تودور »الكويت شريك طبيعي 
لاتحاد األوروبي، حيث نسعى لتحقيق 
املزيد من السام واالستقرار باملنطقة، من 
والوساطة  الدبلوماسية  الوسائل  خال 
والحوار، مضيفا أننا نشترك في التركيز 

على الشؤون اإلنسانية واإلنمائية«.
ال���ف���رن���س���ي���ة آن ك��ل��ي��ر  وق�����ال�����ت ال���س���ف���ي���رة 

»يشترك االتحاد األوروبي مع الكويت في 
وه��ي ض��رورة  أس��اس��ي��ة مشتركة،  قناعة 
حل الخافات من خال التعاون والحوار 
السلمي، وأنا أتطلع إلى مناقشة ذلك مع 
الطاب في كيفية العمل معا بشكل أكبر 

في هذا االتجاه«. 
ك���م���ا ت����ح����دث ال���س���ف���ي���ر ال���ب���ول���ن���دي پ��اه��ل 
لاتحاد  الكبير  التأثير  ع��ن  ليهوفيتش 
األوروب������ي ف��ي م��ا ي��ق��رب م��ن 500 مليون 
م��واط��ن أوروب���ي، وت��اري��خ انضمام ب��اده 

الى االتحاد. 
وح��ض��ر ال��ح��ل��ق��ة – اف��ت��راض��ي��ا وف���ق بيان 
الجامعة - طلبة وأعضاء هيئة التدريس 
وب���اح���ث���ون، وم��م��ث��ل��ون ع���ن دائ�����رة العمل 
ال��خ��ارج��ي األوروب����ي����ة وال������دول األع��ض��اء 
ف���ي االت���ح���اد، ال���ذي���ن ش���ارك���وا ف���ي جلسة 
أسئلة الجمهور وتناولوا قضايا الساعة 

وتبادل األفكار حول التعاون العاملي.

تركيز على المتصلين بالجمهور للوصول إلى المناعة المجتمعية

130 ألف عامل تطعموا ميدانيًا
خالد الحطاب

ت���واص���ل وح������دات ال��ت��ط��ع��ي��م امل��ت��ن��ق��ل��ة ب������وزارة ال��ص��ح��ة 
م��ن خ���ال قيامها  املجتمعية  امل��ن��اع��ة  ل��رف��ع  ج��ه��وده��ا 
 
ً
بتطعيم املزيد من العمالة التي يتطلب عملها تواصا
مباشرًا مع الجمهور، حيث أتمت حتى أمس )األربعاء( 
تطعيم أك��ث��ر م��ن 130 أل���ف ع��ام��ل م��ن خ���ال ال��وح��دات 

املتنقلة واملواعيد املسبقة.
وف������ي إط�������ار امل����رح����ل����ة ال���ث���ال���ث���ة م����ن ال���ت���ط���ع���ي���م ان��ت��ه��ت 
ك�����وادر وزارة ال��ص��ح��ة م���ن ت��ط��ع��ي��م 20 أل���ف ع��ام��ل من 
ع��م��ال��ة »ال���ص���ال���ون���ات وال���ح���ض���ان���ات، س���وق ال��خ��ض��ار، 
ع��م��ال ت��وص��ي��ل امل��ط��اع��م وش���رك���ات ت��وص��ي��ل ال��ط��ل��ب��ات 

االستهاكية«.
وأك�����د م���ص���در ط��ب��ي ل���� سبقلا أن ال��ع��م��ال��ة ال���ت���ي ت��ق��دم 
ال��خ��دم��ات ب��ت��واص��ل م��ب��اش��ر م��ع امل��واط��ن��ن واملقيمن 
الفترة  التطعيم عليها في  تركيز  فئة مستهدفة ويتم 

الحالية.
وأض��اف املصدر ح��ول مسار تطعيم ه��ذه الفئة: يمنع 
دخ���ول غ��ي��ر املسجلن ف��ي ال��ك��ش��وف��ات أو غ��ي��ر حاملي 
إقامة عمل مادة 18 سارية املفعول على املنشأة ذاتها 
الى القاعات املخصصة لتطعيم الفئات املذكورة، مبينًا 
ال��ج��رع��ات يتم تجهيزها مسبقًا وب��ن��اء على  أع���داد  أن 

الكشوفات.
انتهت من تطعيم  قد  املتنقلة  الطبية  الطواقم  وكانت 
املختلفة،  التجارية  املجمعات  في  عامل  أل��ف   75 نحو 
إض���اف���ة إل����ى س����وق ال��س��م��ك، و35 أل��ف��ًا ف���ي ال��ج��م��ع��ي��ات 
التعاونية وامل��س��اج��د، ف��ي ح��ن م��ن امل��ق��رر أن تستكمل 
الفرق املتنقلة حمات التطعيم في األس��واق التجارية 
األخ�����رى، إض��اف��ة إل���ى ال��ش��رك��ات ال��خ��اص��ة ال��ت��ي تشهد 

كثافة عمالية أو العاملة في مجال املبيعات.

تطعيم إحدى العامالت في الحضانات )تصوير: حسني هالل(

مون حسب القطاعات  المطعَّ

• الحضانات الخاصة 2700
• الصالونات 2300

• أئمة المساجد 5 آالف
• سوق السمك 1100

• الخطوط الجوية الكويتية 8 آالف
• عمال توصيل المطاعم 6 آالف 

• العاملون في المجمعات 75 ألفاً
• عمال التعاونيات 30 ألفاً

السفراء المشاركون في االحتفال

»الصحة« ترخص االستخدام الطارئ لدواء »سوتروفيماب«

أعلنت وزارة الصحة عن إصدار ترخيص 
لدواء سوتروفيماب  الطارئ  لاستخدام 
 »19 »كوفيد  ح���االت  ل��ع��اج   )7831-VIR(
ال��خ��ف��ي��ف��ة إل���ى امل��ت��وس��ط��ة، م��ض��ي��ف��ة ب��ذل��ك 
خ����ي����ارا ع���اج���ي���ا ج����دي����دا مل�����رض ف���ي���روس 

كورونا.
وق����ال ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل���ش���ؤون ال��رق��اب��ة 
ال��دوائ��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة د. ع��ب��داهلل ال��ب��در ان 
فئة  م���ن  ي��ع��ت��ب��ر  »س���وت���روف���ي���م���اب«  دواء 
أدوية األجسام املضادة أحادية النسيلة، 
وي��س��ت��خ��دم ل���ع���اج ح�����االت »ك��وف��ي��د 19« 
ال��خ��ف��ي��ف��ة إل����ى امل��ت��وس��ط��ة ل����دى ال��ب��ال��غ��ن 
واألط����ف����ال 12 س��ن��ة وم����ا ف����وق وي�����زن 40 
ملخاطر  املعرضن  االق��ل  على  كيلوغراما 

االصابة.

ال��������دواء  ال������ى ان  ال�����ب�����در  ون��������وه 
ي����س����ت����خ����دم أي������ض������ا ل����ع����اج 
ال��ذي��ن يبلغون  األش��خ��اص 
من العمر 65 عاما أو أكبر 
أو الذين يعانون من حاالت 

ان  الى  طبية معينة، مشيرا 
هذا الدواء ال يستخدم ملرضى 
يتلقون  ال��ذي��ن   ،»19 »ك��وف��ي��د 
الذين  أو  باملستشفى  ال��ع��اج 

بسبب  باألكسجن  إلى عاج  يحتاجون 
إصابتهم بفيروس »كورونا«.

ال��ع��ام نائب الرئيس  ولفت ال��ى ان امل��دي��ر 
في شركة »جي إس كي« املصنعة للدواء 
ف��ي منطقة ال��خ��ل��ي��ج ج��ي��زم أك��ال��ن أك��دت 
للوزارة أن »سوتروفيماب« سوف يثبت 

أن������ه أح������د ال����ح����ل����ول ال��ع��اج��ي��ة 
امل�����ب�����ت�����ك�����رة وال�����ف�����ع�����ال�����ة ف���ي 
ال��وق��اي��ة  أدوات  م��ج��م��وع��ة 
وال����������ع����������اج امل����س����ت����خ����دم����ة 
ف�����ي ال����ك����وي����ت م�����ن م��ن��ط��ل��ق 
تقديم  ف��ي  الوثيقة  الشراكة 
ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ج��دي��دة 
ل��ل��م��رض��ى ال���ذي���ن ي��ح��ت��اج��ون 

إليها.
وأوض����ح ال��ب��در أن ال���دراس���ات ال��س��ري��ري��ة 
ل��������دواء س���وت���روف���ي���م���اب أظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج 
ف��ع��ال��ة، ح��ي��ث خ��ف��ض م���ن ح�����االت دخ���ول 
ف��ي   85 ب��ن��س��ب��ة  ال�����وف�����اة  أو  امل���س���ت���ش���ف���ى 
امل���ئ���ة، ك��م��ا ان����ه ي��ت��م��ي��ز ب��آل��ي��ة ع��م��ل��ه فهو 
ج���س���م م���ض���اد أح�������ادي ال��ن��س��ي��ل��ة م��وج��ه 

 -( ل�  الشائك  البروتن  بشكل خ��اص ضد 
ارتباط  CoV-SARS-2( وهو مصمم ملنع 

الفيروس ودخوله إلى الخايا البشرية.
وأض�����اف أن ال��ك��وي��ت ت��ع��ت��ب��ر ث��ان��ي دول���ة 
ت��ق��وم ب��ت��رخ��ي��ص ه���ذا ال�����دواء ع��امل��ي��ا بعد 
دول���ة اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، م��ؤك��دا 
حرص الوزارة على توفير أفضل وأحدث 
 »19 »كوفيد  ملرضى  املعتمدة  العاجات 
أس��رع  ف��ي  بالكويت  للمرضى  وإتاحتها 
الجهات  االنتهاء من موافقات  بعد  وق��ت 

الرقابية.
األميركية  وال���دواء  الغذاء  منظمة  وكانت 
أكدت أنه غير مصرح به للمرضى الذين 
يدخلون املستشفيات بسبب »كوفيد 19« 
أو الذين يحتاجون إلى عاج باألكسجن.

عبد الوهاب البدر

¶ خفض من حاالت دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة %85
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سفير االتحاد األوروبي كريستيان تيودور لـ سبقلا:

مين أوروبا مفتوحة للكويتيين.. المطعَّ
اللقاحات المعتمدة:  فايزر - موديرنا - 

أسترازينيكا - جونسون آند جونسون

الكويت تلعب دوراً محورياً في القضايا 
اإلقليمية  في المنطقة

إعفاء األطفال من شهادات التطعيم.. 
لكن يخضعون الختبار »كورونا«

ننصح الراغبين في السفر
إلى أوروبا هذا الصيف بالتواصل المباشر 

مع سفارة الدولة المضيفة

كريستيان تيودور

مي السكري 

أشاد سفير االتحاد األوروبي لدى البالد د.كريستيان تيودور بمستوى 
العالقات الكويتية المتميزة مع االتحاد األوروبي وأوروبا بشكل عام، الفتاً 

إلى أنها أقوى من أي وقت مضى، حيث هناك تعاون وتنسيق مستمران 
مع المسؤولين الكويتيين على كل المستويات واألصعدة. 

وزير التربية يعتمد رسمياً اآللية النهائية لتقييم الطلبة 2020 ــ 2021

100 درجة للفصلين بجميع الصفوف.. عدا »الـ 12«

وفقًا للقرار، ال��ذي أص��دره الوزير املضف، 
وح��ص��ل��ت سبقلا ع��ل��ى ن��س��خ��ة م��ن��ه، ف��إن 
الصف الثاني عشر وطلبة املنازل بجميع 
ص����ف����وف امل����رح����ل����ة ال����ث����ان����وي����ة ت���ع���ق���د ل��ه��م 
لجان سير  مقار  في  تحريرية  امتحانات 
على  امل��ق��ررة،  املواعيد  االمتحانات حسب 
أن ي��ك��ون ام��ت��ح��ان ط��ل��ب��ة امل���ن���ازل ف��ق��ط في 

.
ً
املنهج كامال

وأشار القرار إلى ترحيل املعدل التراكمي 
في حالة املعادلة إلى الصف الثاني عشر 
ال���ث���ان���وي، وي��ط��ب��ق م���ا ورد ع��ل��ى م����دارس 
وم��راك��ز  ال��دي��ن��ي  والتعليم  ال��ع��ام  التعليم 
تعليم الكبار واملدارس األهلية في التعليم 
التي  الخاصة  التربية  وم���دارس  ال��خ��اص 

تطبق منهج التعليم العام.
ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل  ي���ت���ول���ى  وأض��������اف: 
إص��دار كافة ال��ق��رارات الالزمة لتعديل أية 
أحكام أو إصدار نشرات يتطلبها تطبيق 

الثاني، ويعمل  للدور  آلية  ال��ق��رار وإع���داد 
 2021 ���� ال��دراس��ي 2020  ال��ق��رار للعام  بهذا 
ف���ق���ط، وع���ل���ى ج���ه���ات االخ���ت���ص���اص ال��ع��ل��م 

والعمل بموجبه.
التربية  وزارة  ق��ررت  متصل،  وف��ي سياق 
أن ت��ك��ون اخ��ت��ب��ارات ال����دور ال��ث��ان��ي للعام 
ورق��ي��ة   2021  –  2020 ال��ح��ال��ي  ال����دراس����ي 
���ع���ق���د داخ����ل 

ُ
ل���ص���ف���وف ال���ن���ق���ل، ع���ل���ى أن ت

امل��دارس في بداية العام الدراسي الجديد 
س��ب��ت��م��ب��ر امل���ق���ب���ل، وذل������ك ف����ي ح�����ال ع����ودة 
ال���دراس���ة ال��ن��ظ��ام��ي��ة وال��ط��ل��ب��ة ال���ى املقاعد 
ال��دراس��ي��ة ف��ي امل��واع��ي��د امل���ح���ددة م��ن قبل 

الوزارة.
ع��ل��ي  د.  ال���ت���رب���ي���ة،  وزارة  وك���ي���ل  وأص�������در 
ال��ي��ع��ق��وب، ق����رارًا ب��ش��أن ام��ت��ح��ان��ات ال���دور 
الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2020 
�� 2021، حيث تقرر أن يكون امتحان الدور 
ال��ث��ان��ي ل��ل��م��راح��ل االب���ت���دائ���ي���ة امل��ت��وس��ط��ة 

وص��ف��وف ال��ن��ق��ل ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة عبر 
تحديد مستوى على مستوى املدرسة.

وأضاف القرار، الذي حصلت سبقلا على 
ن��س��خ��ة م���ن���ه: ي��ت��ض��م��ن االم���ت���ح���ان م��ن��ه��ج 
ال���ف���ت���رة ال���دراس���ي���ة ال��ث��ان��ي��ة ف���ق���ط، وي��ع��ده 
رئ���ي���س ال��ق��س��م، وي��ع��ت��م��ده امل���وج���ه ال��ف��ن��ي 
امل���خ���ت���ص وف���ق���ًا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي 

يضعها التوجيه العام.
للمرحلتني  االم��ت��ح��ان  يعقد  أن  وت��ض��م��ن 

االب���ت���دائ���ي���ة وامل���ت���وس���ط���ة اع���ت���ب���ارًا م���ن 26 
سبتمبر املقبل، ولصفوف النقل للمرحلة 
أن  كما   ،2021 اكتوبر   3 اعتبارًا  الثانوية 
ام��ت��ح��ان��ات ط��ل��ب��ة امل���ن���ازل ل��ص��ف��وف النقل 
ب��امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة س��ت��ك��ون اع��ت��ب��ارًا من 
ع��ل��ى مستوى  وم���وح���دة   ،2021 ي��ول��ي��و   4
ال�����������وزارة ف�����ي م���ح���ت���وى امل���ن���ه���ج ال���ك���ام���ل، 
والعمل  العلم  االختصاص  جهات  وعلى 

بموجبه.

آلية  بشأن  ــوزاري  ال القرار  من  ضوئية  صــورة 
التقييم

الــدور  امتحانات  آلية  ــرار  ق مــن  ضوئية  ــورة  ص
الثاني لصفوف النقل

التحريرية  االمــتــحــانــات   ¶
وطلبة  ــا..  ــده ــوع م ــي  ف
المنازل فقط يختبرون في 

المنهج كاماًل

الثاني  ـــدور  ال اخــتــبــارات   ¶
»ورقية«  النقل  لصفوف 
ــال عـــودة الــدراســة  فــي ح

النظامية

الــمــدارس  داخـــل  تعقد   ¶
لــالبــتــدائــي  ســبــتــمــبــر   26
أكتوبر  و3  والــمــتــوســط.. 

للثانوي

منهج  يتضمن  االمتحان   ¶
الثانية  الــدراســيــة  الفترة 
ـــده رئــيــس  ـــع ـــط.. وي ـــق ف
الموجه  ويعتمده  القسم 

الفني المختص

دخول االختبارات 
بأي زي ال يخالف 

اآلداب العامة

العام،  للتعليم  املساعد  الوكيل  طالب 
أس�����ام�����ة ال����س����ل����ط����ان، م�����دي�����ري ع���م���وم 
املناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم 
الخاصة،  التربية  إدارة  ومدير  الديني 
في  امل�����دارس  م��دي��ري  ع��ل��ى  بالتعميم 
في  اللجان  ورؤس��اء  الثانوية  املرحلة 
امل���راح���ل األخ�����رى ب��ال��س��م��اح ب��دخ��ول 
أو  امل��درس��ي  ب��ال��زي  املمتحنني  الطلبة 
يخالف  ال  ومحتشم  مناسب  زي  أي 

اآلداب العامة والتقاليد.
وف���ي���م���ا أك������د ال���س���ل���ط���ان، ف����ي ن��ش��رة 
ع�����ام�����ة، اس����ت����م����رار اس����ت����ع����داد ق���ط���اع 
املرحلة  امتحانات  لعقد  العام  التعليم 
الثانوية للفصل الدراسي الثاني للعام 
الدراسي 2020 - 2021، بنينّ أن القرار 
أولياء  على  التسهيل  إط��ار  ف��ي  يأتي 
األم���ور ب��ع��دم تحمل أع��ب��اء ش���راء زي 

مدرسي جديد.

هاني الحمادي

اعتمد وزير التربية د. علي المضف رسمياً اآللية النهائية الخاصة 
بتقييم الطلبة للعام الدراسي 2020 ــ 2021، حيث قرر أن يكون 

التقييم اإللكتروني كامالً من 100 درجة للفصلين األول والثاني 
للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة وصفوف النقل في المرحلة 

الثانوية.

محمد مراح

كشفت صحيفة التليغراف البريطانية، أن اململكة 
املتحدة تتجه إلضافة الكويت إلى القائمة الحمراء 
للبلدان التي يعتبر الوافدون منها يمثلون خطًرا 

كبيًرا النتقال فيروس كورونا.
وسيطلب من الركاب الذين يصلون إلى بريطانيا، 
بعد أن كانوا في إحدى وجهات القائمة الحمراء 
خالل األيام العشرة السابقة، البقاء 11 ليلة في 

فندق مخصص للحجر الصحي.
وس��ي��ك��ون ع��ل��ى ال���واف���دي���ن م���ن ال�����دول امل��ص��ن��ف��ة 
حمراء أن يدفعوا مسبقًا تكلفة 11 ليلة فندقية 
جنيهًا   1750 من  يبدأ  بسعر  الصحي،  للحجر 
 
ً
دينارا كويتيا(، فضال )تقريبا 745  استرلينيًا 

ع��ن اخ��ت��ب��اري PCR بعد ال��وص��ول، ف��ي اليومني 
الثاني والثامن.

وتقول الصحيفة في تقريرها: »أظهر تحليل أنه 
القائمة  إلى  البلدان  من  املزيد  املقرر إضافة  من 
ال���ح���م���راء وس����ط م���خ���اوف م���ن ارت����ف����اع م��ع��دالت 
اإلص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا وان��ت��ش��ار متغيرات 
جديدة، وتم تحديد أربعة بلدان كأهداف محتملة 
تنشر  عندما  ال��ح��م��راء،  القائمة  إل��ى  إلضافتها 
للبلدان  املحدثة  قائمتها  األسبوع  ه��ذا  الحكومة 

املصنفة باللون األخضر والبرتقالي واألحمر«.
وأضافت »التليغراف« في تقريرها: »البلدان التي 
وترينيداد  وكوستاريكا  البحرين  ه��ي:  ستدرج 
لقضاء  وجهة  منها  اثنتان  وال��ك��وي��ت،  وت��وب��اغ��و 
العطالت واثنتان من الروابط االقتصادية املهمة 
ا لتحليل روبرت بويل، 

ً
في الشرق األوس��ط، وفق

الذي  الخبير االستراتيجي بمكتبة اإلسكندرية، 
سبق له التنبؤ بشكل صحيح بالوجهات املدرجة 

في القائمة الحمراء«.
بدورها، أوردت صحيفة »االندبندنت« البريطانية 
الخميس  اليوم  أن يصدر  املحتمل  القرار من  أن 
ال��ن��ق��ل امل��س��ؤول��ة ع��ن نظام  3 ي��ون��ي��و، م��ن وزارة 

اإلشارات املرورية املرتبطة بقوائم السفر.
يأتي ذلك في الوقت الذي افتتح فيه مطار هيثرو، 
اململكة  ف��ي  أول مبنى مخصص  أم��س،  م��ن  أول 
امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع امل��س��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ني من 

البلدان واألقاليم ذات املخاطر العالية.
وم���ن امل���ق���رر أن ي��س��ت��خ��دم م��ط��ار ه��ي��ث��رو مبنى 
الركاب رقم 3 للرحالت الجوية املباشرة من دول 
املسافرين  معالجة  تتم  بحيث  الحمراء،  القائمة 
ي��ص��ل��ون من  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  بشكل منفصل ع��ن 

وجهات أخرى، بعد انتقادات ملخاطر العدوى من 
اختالطهم في قاعات املطار.

األربع  الوجهات  »جميع  إن:  »التليغراف«  وتقول 
املدرجة  البلدان  من  أعلى  إصابة  معدالت  لديها 

بالفعل في القائمة الحمراء«،
إلى  »بالنظر  ق��ول��ه:  ب��وي��ل  ع��ن  الصحيفة  ونقلت 
بشأن  الحكومة  تتخذها  التي  الحماسة  م��ق��دار 
الحمراء،  القائمة  إل��ى  الهند  إضافة  في  التأخير 
فقد تتساءل ملاذا لم تتم إضافة مرشحي القائمة 

الحمراء األربعة بالفعل«.
ج���اء ذل���ك ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ف��رض��ت ف��ي��ه فرنسا 
أي مسافر من  على  املاضي حظرا  االثنني  ي��وم 
اململكة املتحدة، ما لم يكن لديه »أسباب مقنعة« 
في خطوة تهدف إلى منع انتشار البديل الهندي 
بالسفر  ُيسمح  لن  أن��ه  املتحدة، على  اململكة  من 
إل���ى ف��رن��س��ا م��ن بريطانيا إال مل��واط��ن��ي االت��ح��اد 
الذين  أولئك  أو  الفرنسيني  املقيمني  أو  األوروب���ي 

يسافرون ألسباب أساسية.

»التليغراف«: القادمون سيدفعون تكلفة 11 ليلة حجر بسعر يبدأ من 745 ديناراً

بريطانيا تتجه لوضع الكويت بـ »القائمة الحمراء«

المتحدة للمملكة  الدخول  من  والثامن  الثاني  اليومين  في   PCR اختباري  إجراء   ¶

ــة ــي ــان ــط ــري ــب ال الـــنـــقـــل  وزارة  ــــن  م ــــوم  ــــي ال ســـيـــصـــدر  ـــي  ـــم ـــرس ال الـــــقـــــرار   ¶

أش��ار تيودور في حديثه ل� سبقلا إل��ى أن االتحاد يعمل على عقد 
االجتماع الثالث لكبار املسؤولني من كال الطرفني قريبًا، والذي يعد 
مناسبة لتعزيز الحوار والدخول في مناقشات مفصلة في العديد 
التجارة واالستثمار واالق��ت��ص��اد وحقوق  بينها  م��ن  امل��ج��االت،  م��ن 
االنسان واألمن والتعاون في مجال املساعدات اإلنسانية والتنمية. 
وكشف عن العمل على إع��داد زي��ارات متبادلة رفيعة املستوى بني 
االت��ح��اد األوروب���ي وال��ك��وي��ت، وال��ت��ي نأمل أن تتحقق ف��ي املستقبل 
ال��ق��ري��ب، الف��ت��ًا إل���ى االج��ت��م��اع��ات ال���دوري���ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا االت��ح��اد 
االوروبي على كل املستويات مع سفارات الدول االعضاء في االتحاد 

االوروبي في الكويت لتعزيز التنسيق بني سفارات تلك الدول.
وأش��اد ت��ي��ودور ب��ال��دور امل��ح��وري ال��ذي تلعبه الكويت في القضايا 
م الشمل الخليجي ودعم الشعب الفلسطيني 

َ
االقليمية في املنطقة ول

ب��م��ا ف��ي ذل���ك »األون��������روا«، الف��ت��ا ال���ى اس��ت��ض��اف��ة ال��ك��وي��ت واالت��ح��اد 
األوروب����ي معا ف��ي امل��اض��ي ال��ع��دي��د م��ن م��ؤت��م��رات ال��ج��ه��ات املانحة 
وامل���س���اع���دات االن��س��ان��ي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��دع��م س���وري���ا وال���ع���راق وش��ع��ب 

الروهينغا. 

قيود السفر

 وأش���ار ت��ي��ودور إل��ى أن مفوضية االت��ح��اد االوروب���ي أوص��ت ال��دول 
االعضاء بتخفيف بعض القيود عن السفر غير الضروري إلى دول 
ر السياحي( 

َ
ف االتحاد األوروب��ي بما في ذلك لقضاء العطالت )السَّ

من خارج االتحاد األوروب��ي، وهذا يشمل بعض الدول ذات الوضع 
ال���وب���ائ���ي امل��ع��ق��ول واألش����خ����اص امل��ط��ع��م��ني ب��ش��ك��ل ك��ام��ل ب��ل��ق��اح��ات 
معتمدة من وكالة األدوية االوروبية وهي: بيونتك وفايزر وموديرنا 
وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون قبل 14 يومًا على األقل من 
الوصول، الفتًا إلى أنه يتعني على املسافرين القادمني من الكويت 
استكمال جرعات التطعيم من اللقاحات املعتمدة )بأخذ الجرعتني( 

قبل 14 يومًا على األقل من الوصول.
ال���دول غير  وب��نينّ أن املعلومات املطلوبة ف��ي ش��ه��ادات التطعيم م��ن 
االعضاء في االتحاد األوروبي يجب ان تضم معلومات عن الشخص 
ون����وع التطعيم وت��اري��خ��ه، الف��ت��ا ال���ى إع��ف��اء االط���ف���ال م��ن ش��ه��ادات 

التطيعم وإن كان يتوجب عليهم الخضوع الختبار الكوفيد. 
وب���ال���ح���دي���ث ع����ن ت��ص��ن��ي��ف ال���ك���وي���ت ال���وب���ائ���ي ب��ال��ن��س��ب��ة ل��الت��ح��اد 
األوروبي، قال تيودور »إن تحديث قائمة الدول ذات الوضع الوبائي 
املعقول سوف يعتمد على آخر تطورات فيروس كورونا والوضع 
ال�����دول ون���ظ���را للطبيعة غ��ي��ر امل��س��ت��ق��رة للوضع  ال��وب��ائ��ي ف���ي ت��ل��ك 
الوبائي تم االتفاق على آلية معينة لوقف هذا التخفيف في قيود 
السفر في حالة تدهور الوضع الوبائي، منوها بأن هذا التخفيف 
الكوفيد  االج���راءات مثل اختبارات  رف��ع بعض  ال يعني بالضرورة 

والحجر الصحي«. 
األوروب����ي يعتمد  االت��ح��اد  أن تطبيق توصية مفوضية  إل��ى  وأمل���ح 
على قرارات الدول االعضاء في االتحاد االوروبي، ناصحا االصدقاء 
الكويتيني الراغبني في السفر الى دول اوروبية معينة هذا الصيف 
أن يتواصلوا بشكل مباشر بسفارة تلك الدولة للسؤال عن اجراءات 

تلك الدولة فيما يتعلق بتخفيف قيود السفر.

الشهادة الخضراء

أن  املهم  ان��ه من  ت��ي��ودور  ق��ال  الخضراء،  الرقمية  بالنسبة للشهادة 
نجد الحلول الصحيحة من أجل بدء العمل بتلك الشهادة، حيث من 
املتوقع بدء العمل بهذه الشهادة بحلول األول من يوليو 2021 ضمن 

الدول السبعة والعشرين األعضاء باالتحاد األوروبي. 
وأضاف أن البوابة االلكترونية للشهادة الرقمية الخضراء قد بدأت 
بالفعل قبل شهر من املوعد املحدد، حيث بدأت سبع دول أوروبية، 
وه���ي ال��دن��م��ارك وامل��ان��ي��ا وال��ي��ون��ان وك��روات��ي��ا وب��ول��ن��دا وب��ل��غ��اري��ا 

والتشيك الربط بهذه البوابة وبدأت باصدار تلك الشهادة.
وأضاف »يستمر االتحاد االوروبي بتوفير البنية التحتية التقنية 
الشهادات، وهذا  البدء باصدار تلك  على مستوى االتحاد من اجل 
فعليا  البدء  تم  أن��ه  إل��ى  الفتا  الرقمية،  والبوابة  التطبيقات  يشمل 

ب��ب��رن��ام��ج ت��ج��ري��ب��ي م���ع ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن ال�����دول االع���ض���اء ف���ي م��اي��و 
وب��ال��ت��وازي يتوجب على ال���دول االع��ض��اء االس��ت��م��رار ف��ي استخدام 

الحلول التقنية في هذا الخصوص على املستوى الوطني. 
وشدد على أهمية الشهادة الرقمية الخضراء، حيث إنها ستسهل 
ح��ري��ة ال��ح��رك��ة ضمن االت��ح��اد االوروب����ي، كما ان��ه��ا س��وف تثبت أن 
او  سلبية  كوفيد  نتيجة  على  حصل  أو  تطعيمه  ت��م  ق��د  الشخص 
ال��ش��ه��ادة على  ه��ذه  أن��ه��ا ستساعد  م��ن كوفيد 19، كما  ان��ه تعافى 
رف��ع القيود وتسهيل السفر ضمن دول االت��ح��اد، الفتا إل��ى أن هذه 
ال��ش��ه��ادة مجانية وس��ت��ك��ون م��ت��واف��رة رق��م��ي��ا وورق���ي���ا، ح��ي��ث يعمل 
الكترونية للتحقق من صحة  اع��داد بوابة  االت��ح��اد االوروب���ي على 

تلك الشهادات. 

وأض���اف: »بالنسبة للمسافرين م��ن خ��ارج االت��ح��اد األوروب���ي ومن 
الرقمية الخضراء ال تنطبق عليهم،  ال��دول الخليجية فإن الشهادة 
ول���ك���ن االت���ح���اد االوروب�������ي ي��ن��ظ��ر ف���ي ام��ك��ان��ي��ة االع����ت����راف امل��ت��ب��ادل 
بشهادات مماثلة من دول أخرى بشرط أن تستوفي املعايير الدولية 

واالجراءات األمنية«.

القضية الفلسطينية 

وعن موقف االتحاد األوروبي في ما يتعلق بما يحدث في األراضي 
»ل��ق��د رح��ب االت��ح��اد األوروب���ي  ت��ي��ودور:  ق��ال  الفلسطينية املحتلة، 
بإعالن وقف اطالق النار من أجل انهاء العنف ونحن بالطبع نشعر 
باألسف للخسائر في األرواح ونعتقد أن الحل السياسي وحده هو 
الذي سوف يحقق سالمًا مستدامًا وهو السالم القائم على أساس 

حل الدولتني«. 
وزاد ب��ال��ق��ول: إن االت��ح��اد األوروب����ي ي��ع��ارض تهجير ع��ائ��الت حي 
الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث يعكس ذلك موقف االتحاد 
االإسرائيلية غير  للمستوطنات  بقوة  الثابت واملعارض  االوروب��ي 
القانونية، مضيفًا لقد أثبتت هذه األزمة أن الوضع القائم ال يمكن 
أن يستمر وأنه ال بديل عن السالم الذي يتم التوصل اليه من خالل 
القائمة على أساس  للمفاوضات  العودة  التفاوض وعليه يتوجب 

حل الدولتني.
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»المالية« للحكومة: صونوا موجودات الدولة

واضــاف الحمد لـ سبقلا: ان االجتماع عقد 
الــجــهــات ذات الصلة  الــعــديــد مـــن  بــحــضــور 
ومــنــهــا وزارة املــالــيــة مــمــثــلــة بـــاألمـــن الــعــام 
املــهــدي  للتخطيط خــالــد  األعـــلـــى  لــلــمــجــلــس 
وفريق عمله، الذي أعد تقريرًا خاصًا بالخطة 
اإلننمائية 2020ــــ2025، وحضور ممثلن من 
الكويت وممثلن من  غرفة تجارة وصناعة 
إلى  باإلضافة  الكويتية،  الصناعات  اتــحــاد 
حضور ممثلن عن اتحاد مصارف الكويت.

مـــشـــيـــرًا الـــــى ان خــــالــــد املــــهــــدي قـــــدم عــرضــًا 
ــــــــــ2025  بــخــصــوص الــخــطــة اإلنـــمـــائـــيـــة 2020ـ
بــشــكــل أســــاســــي مــــع الـــتـــطـــرق إلـــــى الــخــطــط 
اإلنمائية الخمسية التي سبقتها 2010ــ2015 

و2015ـــــــــ2020. وحــدد مقومات نجاح الخطة 
اإلنمائية الحالية وما تحتاجه من املقومات 
الــتــشــريــعــيــة والــتــخــطــيــط وتـــنـــويـــع مــصــادر 
والجوانب  البشرية  الــكــوادر  وتنمية  الدخل 

التعليمية والصحية وغيرها من املقومات.
الــذيــن حضروا  الجهات  ان ممثلى  واضـــاف 
االجـــتـــمـــاع تــحــدثــوا عـــن دورهـــــم وخــطــطــهــم 
وآرائـــهـــم بــالــخــطــة اإلنــمــائــيــة، حــيــث طرحت 
غرفة التجارة قضية تفعيل القطاع الخاص 
وإعــطــائــه الــفــرصــة والــــدور الــتــي يستحقها 
فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة، بــيــنــمــا تـــنـــاول اتــحــاد 
صــنــاعــات الــكــويــت قــضــيــة تشجيع الــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي والـــصـــنـــاعـــات املــخــتــلــفــة ضــمــن 

الــخــطــة اإلنــشــائــيــة وتــوفــيــر عــوامــل النجاح 
مــثــل تــوفــيــر وتــطــويــر األراضــــــي الــصــنــاعــيــة 

وترخيصها.
ـــــحـــــاضـــــرون بــعــض   كــــمــــا طـــــــرح الــــــنــــــواب ال
املالحظات واآلراء ذات الصلة لالستفادة من 
نقاط الضعف في الخطط اإلنمائية السابقة 

وتالفيها في الخطة الحالية.
عقد  انتهى على  االجــتــمــاع  ان  الحمد  وبــن 
اجتماع آخر ملناقشة املشروع بقانون املقدم 
بــخــصــوص الــخــطــة اإلنــمــائــيــة، حــيــث ستتم 
فــي حال  األمــة  مناقشته ويتم رفعه ملجلس 

إقراره من قبل اللجنة.
تقريرها  أعــد  للجنة  الفني  املكتب  أن  يــذكــر 

خـــلـــص فـــيـــه إلـــــى ضــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة حــزمــة 
قــضــايــا يــأتــي فــي مقدمتها مــا أشــــارت إليه 
الــخــطــة اإلنــمــائــيــة مـــن زيـــــادة نــســبــة الــقــوى 
الــعــامــلــة الــوطــنــيــة فــي الــقــطــاع الــخــاص إلــى 
69 فــي املــئــة، وبــنــاء 250 ألــف وحـــدة سكنية 

املقبلة، وحفظ  عــامــا   15 مــدى  على  إضافية 
مـــــــوجـــــــودات صــــــنــــــدوق األجــــــيــــــال الــــقــــادمــــة 
من  وحمايتها  العام  االحتياطي  وصــنــدوق 

النفاد.

مواد البناء 

من جهة أخرى، عقدت لجنة شؤون اإلسكان 
اجتماعًا أمس ملناقشة موضوع غالء أسعار 
مواد البناء، بحضور وزير التجارة وممثلي 

الوزارة.
وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور إنه 
جــرى االتــفــاق مــع وزيــر الــتــجــارة والصناعة 
على زيادة عدد الطابوق الخرساني إلى 420 

إلــى أن  ديــنــارًا، ويشمل 4000 طابوقة، الفتًا 
الدعم الكلي يصل إلى 22 ألف طابوقة وهذا 

يغطي 90% من املساحة اإلجمالية للبناء.
وأضاف الجمهور أن اللجنة اتفقت مع وزير 
التجارة كذلك على فتح االستيراد ملن يملك 
رخــصــة بــنــاء، وأن تــكــون معفية مــن رســوم 
الجمارك؛ إذ إنها عبارة عن شحنات خاصة.
وبـــــن أنـــــه تــــم االتــــفــــاق كـــذلـــك عـــلـــى تــشــديــد 

الرقابة وتكثيف الزيارات امليدانية.
وذكــــر الــجــمــهــور أنـــه تــمــت مــخــاطــبــة اإلدارة 
رسوم  إلغاء  أو  بتخفيض  للجمارك  العامة 
املناولة للمواد اإلنشائية ألصحاب الطلبات 

فقط ملن يملك رخصة.
وأضـــاف أنــه تــم الطلب مــن املؤسسة العامة 
لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة بــتــزويــد وزارة الــتــجــارة 
بمساحات تخزينية لتقليل كلفة النقل على 

أصحاب الطلبات.
وقــــال إن الــلــجــنــة اإلســكــانــيــة طــالــبــت بلدية 
للمناطق  الخليجي  الكود  بتطبيق  الكويت 
الطينية،  كــاملــنــاطــق  تــعــامــل  وأال  الــصــخــريــة 
مشيرًا إلى أن األطنان التي تطلب في املناطق 
الصخرية الحجرية ال تقارن أو تساوى في 

الحديد املطلوب في املناطق الطينية.
وقــــــال إنـــــه جـــــرى االتـــــفـــــاق كـــذلـــك عـــلـــى مــنــع 
تــصــديــر الــحــديــد والــخــشــب ومـــنـــع تــصــديــر 

سكراب الحديد والخشب.

لمشروعي المطالع وجنوب عبدالله المبارك السكنيتين

البلدية أصدرت 488 رخصة بناء 
خالل أسبوعين

زكريا محمد 

كشف مصدر مطلع في البلدية أن الجهات 
املــعــنــيــة فــــي الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي أصـــــدرت 
مدينة  ملشروعي  بناء  رخصة   488 حوالي 

املطالع السكنية وجنوب عبداهلل املبارك.
وقال املصدر لـ سبقلا ان البلدية بدأت في 
إصــــدار رخـــص الــبــنــاء للمشروعن فــي 14 

مارس املاضي، حيث أصــدرت 115 رخصة 
ملــديــنــة املـــطـــالع حــتــى 28 مـــــارس املــاضــي 
و373 رخصة لجنوب عبداهلل املبارك حتى 
30 مارس املاضي، مشيرًا إلى أن املستندات 
املــطــلــوبــة إلصــــدار تــرخــيــص الــبــنــاء والــتــى 
يــتــم اســتــكــمــالــهــا فـــي املـــكـــاتـــب الــهــنــدســيــة 
تشمل تعهد تصميم إنشائي وعدم تقسيم 
الــــــدور األول وصـــحـــة املــعــلــومــات وتــحــمــل 
وشــهــادة  الوثيقة  على  االطـــالع  مسؤولية 

ملن يهمة األمر من املؤسسة العامة للرعاية 
الـــســـكـــنـــيـــة يـــبـــن فـــيـــهـــا اســــــم املــــالــــك ورقــــم 

القسيمة والقطعة.
وبن أن البلدية تطلب مخططات اإلسكان 
واملــســاحــي واملــعــمــاريــة والــوثــيــقــة، إضــافــة 
إلـــى تعهد بــعــدم املــطــالــبــة بــإيــصــال التيار 
الــكــهــربــائــي بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى رخــصــة 
وزارة  من  الخدمة  هــذه  توافر  لحن  البناء 

الكهرباء واملاء.

الحمد لـ سبقلا: نسعى لمعالجة نقاط ضعف الخطة اإلنمائية

■ »اإلسكانية«: إعفاء من رسوم استيراد المواد اإلنشائية

الدعم الكلي إلى 22 ألف 
»طابوقة« بإجمالي %90 

من مساحة البناء

جانب من اجتماع اللجنة اإلسكانية أمس

الطريجي يقترح تعدياًل على تجنيس زوجات الكويتيين
باقتراح  الطريجي  عــبــداهلل  الــنــائــب  تــقــدم 
بقانون بتعديل املادة الثامنة من القانون 
الجنسية  شــــأن  فـــي   1959 لــســنــة   15 رقــــم 

الكويتية.
املــرأة  »تكتسب  أن  على  التعديل  ويــنــص 
الجنسية  كويتي  مــن  املتزوجة  األجنبية 
الــكــويــتــيــة بــطــريــق الــتــبــعــيــة لــزوجــهــا إذا 
أعــلــنــت لــوزيــر الــداخــلــيــة عــن رغــبــتــهــا في 
كـــســـب الـــجـــنـــســـيـــة بــــشــــرط مــــــــرور خــمــس 
وعــشــريــن ســنــة عــلــى الـــــــزواج، وأن يــكــون 

لـــديـــهـــا مــــا ال يـــقـــل عــــن خــمــســة أبــــنــــاء مــن 
زوجــهــا الــكــويــتــي، وإذا انــقــضــت الــرابــطــة 
الـــزوجـــيـــة بــســبــب الــــطــــالق تــســقــط عــنــهــا 
الــجــنــســيــة مـــن دون اإلخــــــالل بــحــقــهــا في 
الحصول على اإلقامة إذا كان لديها أبناء 
مـــن زوجـــهـــا الــكــويــتــي، وإذا كــــان انــتــهــاء 
الــزوجــيــة قــبــل انــقــضــاء مـــدة »الـــــ25 عــامــًا« 
بــســبــب الــــوفــــاة، وكـــــان لـــلـــمـــرأة األجــنــبــيــة 
الكويتي فيجوز  أبناء من زوجها  أو  ابــن 

منحها اإلقامة على أوالدها.

وأكــــد الــطــريــجــي فــي املـــذكـــرة اإليــضــاحــيــة 
لــالقــتــراح ظــهــور تجنيس عـــدد كــبــيــر من 
األجـــنـــبـــيـــات املـــتـــزوجـــات مـــن كــويــتــي في 
اآلونـــــة األخــــيــــرة، وهــــي أصــبــحــت ظــاهــرة 
لبعض ضعاف النفوس، حيث يتم االتفاق 
على الزواج من األجنبية لغايات الحصول 
عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة، كـــمـــا أن مـــنـــح الــســلــطــة 
الــتــقــديــريــة لــوزيــر الــداخــلــيــة مــن شــأنــه أن 
يـــؤدي إلــى تــدخــل الــواســطــة واملحسوبية 

لغايات الحصول على الجنسية.

حمد العلي: نتعاون مع القضاء 
في قضية »التحويالت المالية«

فهاد الشمري 
وزيــر  الــــوزراء  رئيس مجلس  نائب  أعلن 
أن وزارة  الـــعـــلـــي،  الــشــيــخ حــمــد  الــــدفــــاع 
الــدفــاع ال تألو جهدا فــي تــزويــد السلطة 
الــقــضــائــيــة بــكــل الــطــلــبــات واملــســتــنــدات 
دائــم  تــواصــل  على  وهــي  منها،  املطلوبة 
ملتابعة اخر مستجدات القضية الخاصة 

بــتــحــويــالت مــبــالــغ مــالــيــة الـــى حــســابــات 
بـــاســـم رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء ونــفــقــات 
رئــيــس مجلس الــــوزراء خــالل الــفــتــرة من 

عام 2012 وحتى 2018. 
وتابع العلي في رده على سؤال برملاني 
الــنــائــب حــســن جـــوهـــر، إن وزارة  وجــهــه 
الـــــدفـــــاع لـــيـــســـت جـــهـــة االخــــتــــصــــاص فــي 

موضوع الحسابات البنكية.

احمد الحمد

»مبارك الكبير« أقّرت إنشاء حواجز 
لحماية المنشآت الساحلية

زكريا محمد
أوصــــــت لــجــنــة مـــحـــافـــظـــة مـــبـــارك 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي املــــجــــلــــس الــــبــــلــــدي، 
بــاجــتــمــاعــهــا الـــــذي عــقــدتــه أمــس 

بــــرئــــاســــة الــــعــــضــــو عــــبــــدالــــوهــــاب 
بورسلي، باملوافقة على طلب الهيئة 

حــواجــز صخرية  إنــشــاء  للبيئة  العامة 
وأسمنتية لحماية املنشآت الساحلية من شاطئ 

قرية املسيلة إلى الشاطئ الواقع عند جسر صباح 
السالم، منطقة املسيلة، القطعتن 6 و7.

ووافـــــقـــــت الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى اســـتـــحـــداث 
أبـــوفـــطـــيـــرة  مـــنـــطـــقـــتـــي  بـــــن  دوار 
والــفــنــيــطــيــس عـــلـــى طـــريـــق 208، 
واملــــوافــــقــــة عـــلـــى طـــلـــب الـــرئـــاســـة 
الــعــامــة لــلــحــرس الــوطــنــي إصـــدار 
آالف   5 بمساحة  تشوين  تصريح 
مــــتــــر مـــــربـــــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة صـــبـــحـــان 
الــصــنــاعــيــة، شــــارع 101، فــيــمــا قـــررت 
اللجنة إبقاء اقتراح العضو د. علي بن ساير بشأن 
القصور لخدمة  استحداث مستوصف في منطقة 

أهالي املنطقة على جدول األعمال.

     عبدالوهاب بورسلي

حمد الحمدان 
قال رئيس اللجنة المالية واالقتصادية البرلمانية 

النائب احمد الحمد ان اللجنة اجتمعت أول من أمس 
لمناقشة الخطة اإلنمائية 2020ــ2025 وكيفية تحفيز 

وتسريع هذه الخطة لتكون نسبة اإلنجاز 100% خالل 
السنوات األربع القادمة بعد أن كانت نسبة اإلنجاز 

في الخطط اإلنمائية السابقة تحت سقف التوقعات 
ومنخفضة بشكل ملحوظ، مبيناً انه تمت مناقشة الكثير من 

آليات العمل والتشريعات للمضي قدماً في تحقيق أهداف هذه الخطة، حيث تم 
التقدم بمشروع بقانون لتغطية الجانب التشريعي الذي يعتبر أساساً في تقدم 

العمل وسرعة اإلنجاز على أسس قانونية سليمة وقوية.

جلسة »الهوية الوطنية« 
بين الساير والعنزي

اللجنة  رئــيــس  الــســايــر  الــنــائــب مهند  انتقد 
التشريعية خــالــد الــعــنــزي، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
رقــابــة  ببسط  الــخــاصــة  للجلسة  اســتــجــابــة 
لعقد  بطلب  تقدمت  الجنسية  على  القضاء 
اجتماع اللجنة إلعداد تقريرها، إال أنه تعذر 

عقده بسبب عدم استجابة رئيس اللجنة.
ورد الــعــنــزي مــؤكــدا انــه أحــد املــوقــعــن على 
طـــلـــب الــجــلــســة الـــخـــاصـــة ملــنــاقــشــة قـــوانـــن 
حماية الهوية الوطنية إليمانه بأهمية هذا 

القانون.

استقالة الرومي 
من أمانة 
»البلدي«

البلدية شايع  أصدر وزير 
ال�����ش�����اي�����ع ق������������رارًا ب���ق���ب���ول 
اس����ت����ق����ال����ة األم���������ن ال����ع����ام 
املساعد لشؤون الجلسات 
وال������ل������ج������ان ف������ي امل���ج���ل���س 
ال����ب����ل����دي ع����ل����ي س���ل���ي���م���ان 
ال����روم����ي اع���ت���ب���ارًا م���ن 31 

مايو املاضي.
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المطيري والهويدي حرصا على استشراف رأي الخبراء قبل إطالقها

»إستراتيجية اإلعالم«.. خريطة طريق الستعادة الريادة

محمد المصلح
بعدما جاء وزير االعالم والثقافة وزير 
ال��ش��ب��اب عبدالرحمن  ل��ش��ؤون  ال��دول��ة 
امل��ط��ي��ري، وب��ج��ه��ود ب����ارزة م��ن وكيلة 
التي  ال��ه��وي��دي،  منيرة  اإلع���الم  وزارة 
تتمتع ب��خ��ب��رات ك��ب��ي��رة وواس���ع���ة في 
امل��ج��ال��ن اإلع��الم��ي وال��ق��ان��ون��ي، ب��دأت 
ال�������وزارة ت��خ��ط��و ب���ق���وة ل��ل��وص��ول إل��ى 
ص���ي���اغ���ة إس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ال���ج���دي���دة 
ع��ق��د ورش  خ���الل  م��ن   )2026  -  2021(

عمل مع املختصن والخبراء.
ول��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه ال���غ���اي���ة، ح����دد ف��ري��ق 
ص���ي���اغ���ة االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة امل����ك����ون ف��ي 
م���ن م��وظ��ف��ي وزارة االع����الم  غ��ال��ب��ي��ت��ه 
وم���م���ث���ل���ي ج����ه����ات ح���ك���وم���ي���ة أخ������رى، 
املطيري  الوزير  وبإشراف مباشر من 
وال���وك���ي���ل���ة ال���ه���وي���دي، أول�����ى خ��ط��وات 
ال��س��ي��ر ن��ح��و اس��ت��ع��ادة ري����ادة اإلع���الم 
ال��ك��وي��ت��ي، ع��ب��ر رس����م خ��ري��ط��ة ط��ري��ق 
ت���وض���ح م���ك���ام���ن ال���خ���ل���ل، م����ع ت��ح��دي��د 
انجاز  لضمان  املطلوبة  اإلص��الح��ات 
بصورة  واملشاريع،  املختلفة  البرامج 
ت��س��ه��م ف����ي دع�����م ال����ك����ف����اءات ال��وط��ن��ي��ة 
ظل  في  الخبرات  وتوظيف  وتأهيلها 
ما تتمتع به وزارة االعالم من تجارب 
ماضية ناجحة، كان يضرب بها املثل 

خليجيا وإقليميا وعربيا.
االع��الم،  استراتيجية وزارة  وارت��ك��زت 
تحديد  على  أي���ام،  قبل  أطلقتها  التي 

والتطوير، وعلى خطة  النشأة  سياق 
ال�����دول�����ة اإلن���م���ائ���ي���ة م����ع وض������ع رؤي����ة 
م���ن وض��ع  ط��م��وح��ة ورس���ال���ة تمكنها 
التي  التنفيذية  وال��س��ي��اس��ات  األدوار 

تسهم في تحقيق أهدافها.
واستمزجت االستراتيجية في سبيل 
إنجازها آراء األكاديمين واإلعالمين 
امل����ط����ول����ة،  ال����ع����م����ل  ورش  خ��������الل  م������ن 
للوصول  املختصن  مشاركة  لتأكيد 
ال�����ى اه�������داف ت���ك���ون واق���ع���ي���ة ت��ت��ن��اغ��م 
م��ع س��ي��اس��ة االع����الم ال��ك��وي��ت��ي امل��ت��زن، 
ك��م��ا رص����دت أب����رز ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة 
ف����ي ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي وال���ص���ن���اع���ات 

اإلبداعية.
ع��ل��ى أن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ح�����ددت ع��دة 
م�����رت�����ك�����زات م���ن���ه���ا امل�����������وارد ال���ب���ش���ري���ة 

والخطاب واملحتوى والبنية التحتية، 
ح���ي���ث أوض����ح����ت ان ال����������وزارة ت��ت��م��ت��ع 
برصيد من امل��وارد البشرية من حيث 
الكم والنوع، وتتميز بوجود كفاءات 
ش��ب��اب��ي��ة تتصف ب��ان��ه��ا م��ن ال��خ��ب��رات 
وامل�������واه�������ب اإلع�����الم�����ي�����ة ح����ي����ث ي��م��ك��ن 
ل��ه��ذه امل�����وارد ان ت��ح��ق��ق ت��ق��دم��ًا ي��رق��ى 

بقطاعاتها.
وف�������ي ال����خ����ط����اب وامل�����ح�����ت�����وى ش�����ددت 
يكون  ان  وج���وب  على  االستراتيجية 
الخطاب الوطني متوافقا مع السياق 
االج���ت���م���اع���ي وال���ث���ق���اف���ي، ل���ي���ن���ال ث��ق��ة 
ج���م���ه���وره م���ن ح��ي��ث م���ص���در االخ���ب���ار 
ت���ط���وي���ر  ان  ش�����ك  وال  وامل�����ع�����ل�����وم�����ات، 
امل����ح����ت����وى س���ي���س���ه���م ف�����ي اس���ت���ق���ط���اب 
امل��ش��اه��دي��ن، وب��ال��ت��ال��ي تنمية امل���وارد 

املالية نظير اإلعالنات وغيرها.
وفيما يخص البنية التحتية، تحظى 
ال������وزارة ب��م��خ��ص��ص��ات م��ال��ي��ة تساعد 
في اج��راء التحديثات، مما يسهم في 
نقل الحدث بدقة عالية، كما ان الوزارة 
لديها كل اإلمكانات من ناحية سيارات 
بما  الحديثة،  واالستوديوهات  النقل 
ي��س��اع��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ظ��ه��ور امل��ح��ت��وى 

اإلعالمي من ناحية الجودة. 
وي���ب���ق���ى األم������ل م���ع���ق���ودا ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��م��ا ي���ت���واك���ب م���ع ما 
ان رؤي����ة  ط���ي���ات���ه���ا، الس���ي���م���ا  ف����ي  ورد 
االس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ت�����دع�����و ال�������ى اع������الم 
م��س��ت��دام ورائ����د ف��ي ص��ن��اع��ة املحتوى 
ال�����ه�����ادف ال������ذي ي��ج��م��ع ب����ن االص���ال���ة 

والحداثة.

تطوير هوية بصرية موحدة 
جديدة. 

الــمــوارد  وتعظيم  تنمية 
أساليب  وتــطــويــر  المالية 
ال���ت���س���وي���ق اإلع����ام����ي 

واإلعالني.

تعزيز البنية التحتية وتطوير 
اإلم���ك���ان���ات ال��ه��ن��دس��ي��ة 

والفنية.

الثقافي  الـــتـــراث  تــرســيــخ 
ـــة عــصــريــة  ـــرؤي والـــفـــنـــي ب

إبداعية. 

للمسلسات  اإلنتاج  دعم 
ــة  ــي ــرح ــس ــم والــــفــــنــــون ال
رؤيــة  ــق  وف والسينمائية 

ثقافية واجتماعية.

إن����ش����اء م���دي���ن���ة ل��إن��ت��اج 
ــي وزيــــادة الــقــدرة  ــالم اإلع

التنافسية. 

إنــشــاء مــجــالــس وهــيــئــات 
وطـــنـــيـــة تــخــصــصــيــة فــي 

مجاالت اإلعالم.

■ تركزت على جملة مؤشرات لتطوير الموارد البشرية والخطاب والبنية التحتية
تشهد وزارة اإلعالم في الفترة األخيرة تطورا الفتا في 

الشكل والمضمون على مختلف المستويات، بعدما ظلت 
الوزارة لسنوات، تسير بال رؤية واضحة تسهم في تحقيق 

أهدافها، مبددة في ذلك طاقتها وقدرتها في ما ال 
طائل منه في ظل ما تتمتع به من كفاءات وخبرات، خاصة 

أن الوزارة كانت الحاضنة األولى التي خرج منها كثير من 
المبدعين، والمواهب، والفنانين، واإلعالميين.

برامج لدعم
 الكفاءات الوطنية 
وتأهيلها وتوظيف 

الخبرات

تحديد أهداف
واقعية تتناغم

مع سياسة اإلعام 
الكويتي المتزن

تحقيق إعالم 
مستدام ورائد في 

صناعة المحتوى 
الهادف الذي يجمع 
بين األصالة والحداثة

أبرز أهداف اإلستراتيجية
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منيرة الهويديعبدالرحمن المطيري

رفضاً لسوء إدارة البالد وملفات الفساد

وقفة احتجاجية في »اإلرادة«
خالد الحطاب

ش���ارك ال��ع��ش��رات م��ن امل��واط��ن��ن والناشطن 
السياسين في وقفة احتجاجية، دعا إليها 
النائب السابق صالح املال في ساحة اإلرادة 
اع��ت��راض��ًا ع��ل��ى ال��ت��ج��اوزات ال��ص��ارخ��ة على 
الحكومي  العجز  وعلى  والقانون  الدستور 

والفشل في مواجهة األزمات. 
املحيطة  امل��واق��ف  ال��داخ��ل��ي��ة  وأغ��ل��ق��ت وزارة 
ب��ي��ن��م��ا  ال���ت���ج���م���ع���ات،  مل���ن���ع  اإلرادة  ب���س���اح���ة 
م��ن��ح��ت امل���ش���ارك���ن ف����ي ال���وق���ف���ة ٣٠ دق��ي��ق��ة 

للتعبير عن آرائهم ثم دعتهم للمغادرة.
وأث���ن���ى ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق ص���ال���ح امل����ال على 
جهود وزارة الداخلية في تنظيم في الوقفة، 
إلى جانب كل املواطنن الذين تفاعلوا معها 
البلد  إدارة  ل��س��وء  االح��ت��ج��اج  ع��ن  للتعبير 
وأزم��ت��ي  السيئة  األوض���اع  الفساد  وملفات 

السكن والصحة.

رسالة ستصل

وقال: إن املواطن الكويتي قلق على حاضره 
ق���ب���ل م��س��ت��ق��ب��ل��ه، وع���ل���ي���ن���ا ال����ت����ح����رك ال���ي���وم 
ق��ب��ل ال��غ��د، ووق��ف��ت��ن��ا ال��ي��وم رس��ال��ة ستصل، 

وسنكررها كلما دعت الحاجة.
���م »ال����داخ����ل����ي����ة« اإلخ����ط����ار 

ُّ
وع������ن ع������دم ت���س���ل

امل��ال: إننا نضع  ق��ال  الخاص بإقامة الوقفة 
100 ع��الم��ة اس��ت��ف��ه��ام؛ ألن���ه ح��ق دس��ت��وري، 
أسئلة  وت��وج��ي��ه  بالتحرك  ال��ن��واب  وأط��ال��ب 
إل�����ى وزي�������ر ال����داخ����ل����ي����ة: مل�������اذا ل����م ي��ت��س��ل��م��وا 
اإلخطار، فتصرفه يجب أال يمر مرور الكرام.
وانتقد سوء إدارة الحكومة للبالد، مرددًا أن 

الحكومة بكاملها ال تستحق البقاء.
ل املال الحكومة مسؤولية التصويت  كما حمَّ
باإلجماع على تحصن رئيسها منذ جلسة 

القسم. 

جلسة القسم

وفي ما يخص النواب الذين قاطعوا جلسة 
القسم قال امل��ال: »ك��ان يفترض أن يحضروا 
ول��ك��ن ب��س��ب��ب خ���الف ال��ب��ع��ض ف��ض��ل��وا ع��دم 
ال���ح���ض���ور، وأن������ا ع����ن ن��ف��س��ي أؤي����ده����م ل��ك��ن 
أنا ضده؛  االستمرار في مقاطعة الجلسات 
ألن املستفيد من عدم حضورهم هو رئيس 
ال����وزراء ص��ب��اح ال��خ��ال��د وك��ل وزرائ����ه؛ ألنهم 
أص��ب��ح��وا م��ح��ص��ن��ن، ون���ح���ن دع���ون���ا ل��ه��ذه 
ل��ن تحضر  الحكومة  أن  ال��وق��ف��ة ألن��ن��ا نعلم 
الجلسة الخاصة غدًا الخميس وه��ذا سبب 

خروجنا«. 
من جانبها، أكدت إيمان حيات أنها حضرت 
ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن االس���ت���ي���اء واإلح����ب����اط ال��ل��ذي��ن 
أصابا معظم أفراد املجتمع، الفتة إلى جهل 
الجميع بحقيقة ما يدور في الكواليس بن 
ونشعر  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتن 

بتراجع البلد في كل املجاالت. 
وأض���اف���ت أن ه���ذا ال��ت��راج��ع ت��س��ب��ب بشعور 
ال���ش���ب���اب ب���اإلح���ب���اط، م���ؤك���دة أن ت��واج��ده��ا 
ال���ي���وم ب��س��ب��ب ال��غ��ض��ب ب���ن أب���ن���اء املجتمع 

وهي منهم. 
وط���ال���ب���ت ب�����اإلص�����الح ال���س���ي���اس���ي وال���ع���ف���و 
ال������ش������ام������ل وإع�����������������ادة إص������������الح امل����ن����ظ����وم����ة 
السياسية وإلغاء قانوني املسيء والجرائم 

اإللكترونية.

جانب من الوقفة االحتجاجية

صالح المال متحدثاً

صالح الما: الحكومة 
بأكملها ال تستحق البقاء

الخالد والوزراء هم 
المستفيدون من مقاطعة 

النواب للجلسات

على النواب مساءلة 
وزير الداخلية: لماذا لم 

يتسلموا إخطار الوقفة؟



زيارة الشيخ مشعل األحمد للسعودية.. الطموحات واآلمالالكالم الحر
داهم القحطاني

للسعودية   األح��م��د  الشيخ مشعل  العهد  ول��ي  زي���ارة سمو 
ستؤسس لحقبة جديدة من العالقات الكويتية - السعودية 
خ��ص��وص��ًا ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���أم���ن دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 

الخليجي.
ف���إذا ك��ان  ال���زي���ارة نفسها ك��ان��ت ف��ي ج���زء منها ردَّ تحية 
األمير محمد بن سلمان قرر أن تكون زيارته األول��ى بعد 
اختياره لوالية العهد لدولة الكويت في إشارة لعمق العالقة 
األحمد  الشيخ مشعل  زي��ارة  الدولتني وتجذرها كانت  بني 
األولى بعد مبايعته وليًا للعهد إلى الشقيقة الكبرى اململكة 

العربية السعودية.

في  ولتأثيرهما  للبلدين  الثقيل  السياسي  ل��ل��وزن   ونظرًا 
ينتج  أن  يتوقع  وال��دول��ي��ة  واإلقليمية  العربية  الدبلوماسية 
تحوالت  أم���ام  ثباتًا  أك��ث��ر  خليجيًا  موقفًا  تنسيقهما  ع��ن 
السياسة األميركية في املنطقة يتالفى ما حصل في والية 
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما من جنوح أميركي 
لدول  الراسخة  التاريخية  العالقة  على حساب  إي��ران  نحو 

مجلس التعاون مع الواليات األميركية املتحدة.
ال���زي���ارة ف��ي ُب��ع��ده��ا ال��ت��اري��خ��ي ت��أت��ي ض��م��ن إط���ار التناغم 
الكويتي - السعودي املستمر فالكويت  والسعودية تعتبران  
من أكثر الدول قربًا من نواٍح كثيرة ورغم تباين السياسات 

في حقب مختلفة تميزت العالقات السياسية واالقتصادية 
لغيرهما  ت��ت��واف��ر  ل���م  ب��خ��ص��وص��ي��ة  بينهما  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الدولتني والترابط الذي  ال��دول وذل��ك يعود لعراقة وق��دم  من 

جمعهما خالل مرحلة التأسيس.
 التحدي األكبر الذي تواجهه الكويت  والسعودية  يتمثل في 
كيفية تحويل تحالفهما في عملية إعادة األمل في اليمن  إلى 
التدخل في شؤون  إيران  ولألبد من  يمنع  نصر سياسي 
زي��ارة  تحدٍّ ستسهم  وه��و  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
م��ن خ��الل مجلس  ال��دف��ع نحو تحقيقه  ف��ي  الشيخ مشعل 
التعاون  لهذا  ال��ذي سيؤطر  السعودي   - الكويتي  التنسيق 

في هذا امللف وملفات أخرى.
التطور الذي تعيشه السعودية  في مناٍح مختلفة سيتكامل 
 التنسيق مع الكويت خصوصًا أن البلدين يعتبران 

ِّ
في ظل

من أكثر الدول دعًما لفكرة التعاون الخليجي وهو التعاون 
املرشح ألن يتحول إلى مرحلة االتحاد وهو ما قد يؤسس 
إل��ى فتح آف��اق جديدة من شأنها تحقيق نجاحات ع��دة لم 

تكن بالحسبان.

تصرفات 
نيابية 

مخجلة!

علي أحمد البغلي

انتخابنا ملجلس 5 ديسمبر  مر على 
2020 ما يزيد على 5 أشهر، ولم نَر 
م��ن��ه أو م��ن أغ��ل��ب أع��ض��ائ��ه أي إن��ج��از 
م��ل��م��وس ي���ذك���ر، م���ا ع���دا ت��ص��ري��ح��ات 
منها  يخجل  وت��ص��رف��ات  الم��س��ؤول��ة 
األط��ف��ال. وق��د شهدنا منذ مدة  حتى 
كثير من هذه التصرفات، منها دخول 
ن��واب املجلس بميكرفون »سوق  أحد 
ح����راج ال���س���ي���ارات«، ث��م اع���ت���داء بعض 
األع���ض���اء ال��ل��ف��ظ��ي ع��ل��ى األم����ني ال��ع��ام 
ومحاولتهم خطف أوراقه، وجلوسهم 
منذ  املخصصة  األمامية  املقاعد  ف��ي 
إق�����رار ال��دس��ت��ور ح��ت��ى اآلن ل���ل���وزراء، 
األم���ر ال���ذي تسبب ف��ي ع���دم حضور 
ال��������وزراء ل��ل��ج��ل��س��ة ورف���ع���ه���ا م���ن قبل 
أو  تمنينا  أو  وق��ل��ن��ا  امل��ج��ل��س،  رئ��ي��س 
يوقف هؤالء األعضاء تلك التصرفات 
ال����ه����وج����اء، وت���ل���وي���ح���ه���م وت��ق��دي��م��ه��م 
رئيس  لسمو  العبثية  لالستجوابات 
مجلس الوزراء، وثلة من الوزراء دفعة 
واح������دة، وه����و أم����ر غ��ي��ر م��س��ب��وق وال 

يحصل حتى في جزر الواق واق!،
ل��ن��ف��اج��ئ ي�����وم ال���ث���الث���اء امل����واف����ق 25 
التصرفات  لتلك  ه���ؤالء  ب��إع��ادة  م��اي��و 
ال��ذي تسبب في قرار  الهوجاء، األم��ر 
سمو رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء 
نلومهم  وال  الجلسات،  بعدم حضور 
ل��ع��دم خلق سابقة فوضوية  ذل��ك  ف��ي 
ف��ي مجلس ال��رق��اب��ة وال��ت��ش��ري��ع، ال��ذي 
ي���م���ث���ل ال����ن����ائ����ب ف���ي���ه ن���اخ���ب���ي���ه أو ك��ل 
أف�������راد ال���ش���ع���ب ال���ك���وي���ت���ي، وال ي��م��ث��ل 
كما  غيرالسوية  أخ��الق��ه  أو  شخصه 
ب��أج��م��ع��ه، وتسببت  ال��ع��ال��م  ش��اه��ده��ا 
في اإلساءة إلى سمعة الكويت وأهلها 
وديموقراطيتها!! لذلك ليس لدينا ما 
الوكيل«  ونعم  اهلل  »حسبنا  اال  نقوله 
ه���ذا م��ا ج��ن��ي��ن��اه ن��ح��ن ال��ن��اخ��ب��ني على 

أنفسنا ولم يجِن به علينا أحد.
 ****

أح��د ق��رارات بعض أعضاء مجلس 5 
استجواب  تقديمهم   2020 ديسمبر 
موجه للدكتور الشيخ الشاب املشّرف 
الخارجية  وزي��ر  املحمد  ناصر  أحمد 
ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال������وزراء، وه��و 
دك��ت��ور ش��ي��خ ش���اب م��ش��ّرف للكويت 
األمم  في  يلقي خطابًا  رأيناه  وأهلها، 
امل��ت��ح��دة ب��ح��ق اخ��وان��ن��ا أه���ل فلسطني 
من  وبزعمائهم  بالصهاينة  املبتلني 
وك��ان  وغيرهم،  هنية  لعباس  ع��رف��ات 
خ���ط���اب���ه ي��ع��ب��ر ع����ن م��ح��ب��ة ل��ألش��ق��اء 
الدكتور  الوزير  األخ��وة أهل فلسطني، 
 3 يتكلم بطالقة  ال���ذي  ال��ش��اب  الشيخ 
فرنسي(   – انكليزي   – )عربي  لغات 
رج�����ع إل�����ى ال���ك���وي���ت ف������ورًا ب���ع���د إل���ق���اء 
خ��ط��اب��ه ف��ي االم����م امل��ت��ح��دة وش��اه��دن��ا 
ص�������وره م����ع أح�����د ال����������وزراء األج����ان����ب 
الزائرين للكويت، أي إنه يكرس نفسه 
كبير  الكويت كمسؤول  وطنه  لخدمة 
ف���ي���ه���ا، ل��ي��ت��ل��ق��ى م����ن ب���ع���ض أع���ض���اء 
مجلس )الكوبة( استجوابًا ال نعلم أو 
ن���دري م��ا كنهه، وإل���ى م���اذا يستند؟! 
وهذا دليل ملموس على التخبط الذي 
يعيش فيه أولئك األعضاء الذين حتمًا 

ال يعرفون كوعهم من بوعهم!!
ال��ع��ل��ي  ب�����اهلل  إال  ق�����وة  وال  ح�����ول  وال 

العظيم.

جرة قلم متى نتحرر من وهم تحرير كامل التراب الفلسطيني؟ )1 - 2(
د. حامد الحمود

@hamedalajlan

لم أكن أتوقع أن الرأي العام في الكويت، مازالت غالبيته متشبثة بهدفها 
على  تعرفت  وق��د  الفلسطيني.  التراب  كامل  بتحرير  املتمثل  القومي 
ذلك من خالل استبيان أجريته على تويتر" أجاب عليه أكثر من 800 
القضية  ت��رى مستقبل  ال��ت��ال��ي: كيف  ال��ت��س��اؤل  م��ش��ارك. طرحت فيه 
الفلسطينية؟ فكانت النسب لألجوبة كالتالي: )1( حل الدولتني %19. 
ال��ت��راب  ك��ام��ل  تحرير   )3( وال��ي��ه��ود %11.  للعرب  دول���ة  تأسيس   )2(
بناء  ف��ي 2027  التحرير  أح��ده��م سنة  ح��دد  وق��د  الفلسطيني %70. 
على ما تنبأ به الشيخ أحمد ياسني. ولقد أعادتني هذه األجوبة إلى 
ل وعيي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وما جرى عليه من 

ُّ
بدايات تشك

تغيرات أو من تطورات. 
فأنا من الجيل الذي ولد بعد ثالث سنوات من حرب فلسطني 1948. 
ولعل أهم حدث سياسي ساهم كثيرًا في تشكيل ذاكرتي "الفلسطينية" 
التي تمر علينا ذكراها األليمة في 5  كانت هزيمة يونيو )ح��زي��ران(، 
يونيو الحالي. فعندما اندلعت الحرب، كنت والغالبية العظمى من العرب 
نعتقد أن إسرائيل قد انتهت، حتى أني سألت أخي األكبر صباح يوم 5 
يونيو: هل تعتقد أننا سنسمع إذاعة إسرائيل الليلة؟ فكنت واألغلبية 
من العرب واثقني بالنصر، وأن إسرائيل التي علمتنا األنظمة الثورية 
الجيوش  وأن  انهارت  قد  الخيانات،  1948 بسبب  ع��ام  تأسست  أنها 
العربية ستكون في حيفا ويافا وعكا، إن لم يكن في مساء الخامس 

 .
ً
من يونيو، فسيكون ذلك خالل يومني أو أكثر قليال

ولكم أن تتخيلوا الصدمة عندما تأكدنا أن القوات اإلسرائيلية وصلت 
إل���ى ال��ض��ف��ة ال��ش��رق��ي��ة م��ن ق��ن��اة ال��س��وي��س، وأن��ه��ا ق��د اح��ت��ل��ت هضبة 
الجوالن ومدينة القنيطرة السورية، فأصبحت على بعد نصف ساعة 
من دمشق. وعلى الرغم من ألم الهزيمة، شاركت مع آالف الكويتيني 
إياه  داعية  عبدالناصر،  جمال  استقالة  رافضة  بتظاهرات  واملقيمني 
التراجع عن هذه االستقالة. وعشت السنوات الثالث األخيرة من  إلى 
الثانوية العامة على آمال مؤتمر القمة العربي الذي عقد بعد الهزيمة 
في الخرطوم، وعلى آمال ما سيحققه العمل الفدائي. وعندما اندلعت 

معركة الكرامة في 1968، رأينا فيها أن فلسطني ستتحرر ليس من 
خالل الجيوش العربية، وإنما من خالل العمل الفدائي الفلسطيني. 

كنت أدرس في ثانوية عبد اهلل السالم التي كان ناظرها املرحوم جمعة 
الفدائي  العمل  ال��ذي كان يذكرنا بتحرير فلسطني من خالل  ياسني، 
في طابور كل صباح، حاثًا إيانا على التبرع وجمع التبرعات للعمل 
والغالبية  الصف،  أربعة كويتيني في  الفدائي. حينها كنت واح��دًا من 
كانوا من الطالب الفلسطينيني. كانت معرفتي بهم قوية لدرجة أنني 
من  فتحي  أن  أع��رف  كنت  الفلسطينية.  اللهجات  بني  التفرقة  تعلمت 
ج��ن��ني، ووس��ي��م م��ن ص��ف��د، وع��م��ر م��ن ط��ول��ك��رم، ومحمد م��ن نابلس، 

وزياد من غزة. 
انتقلت  حيثما  إل��ى  الفلسطينية  بالقضية  وتعلقي  حماسي  وانتقل 
 ضمن نشاط الحركة الطالبية في الجامعة 

ً
بعد الثانوية. فكنت فعاال

االميركية في بيروت، ومن خالل نشاط االتحاد الوطني لطلبة الكويت 
امل��اض��ي، ك��ان حضور  ب��ي��روت. وف��ي أول السبعينيات من القرن  في 
تلك  ف��ي  طاغيًا.  وعواطفهم  الطلبة  ع��ق��ول  ف��ي  الفلسطينية  امل��ق��اوم��ة 
الجامعة  في  الطالبية  الحركة  على  ليس  ك��ان عرفات مهيمنا  الفترة 
للمقاومة  كلها. وكنا منحازين  لبنان  وإنما كان مهيمنًا على  فقط، 
بشكل أعمى، مما جعلنا غير متفهمني لهموم اللبنانيني وعواطفهم 
الذين شعروا أن الحضور الفلسطيني في لبنان قد طغى على هويته 

اللبنانية.
وقد استمرت رؤيتي هذه، وربما تعاظمت في تحيزها بعد أن انتقلت 
إليها  أنني وصلت  آرب��ر في والي��ة مشيغان، خاصة  آن  للدراسة في 
 

َ
بشهر قبل اندالع حرب أكتوبر 1973. وإن كانت الحرب أثارت عواطف

أنها  إال  مشيغان،  ف��ي  العربية  والجالية  الطلبة  ت��آزر جهود  إل��ى  أدت 
بالوقت نفسه كشفت مدى قوة وتأثير الحركة الصهيونية في الجامعة 
والواليات املتحدة بشكل عام. وفي ظل هذا الحماس والجهود املكثفة، 
الفلسطيني.  التراب  يتراجع هدفنا املضمر واملعلن بتحرير كامل  لم 
الكامل، فإن  الحماس واإلص��رار على االنتصار  الرغم من  هذا وعلى 

الحركة  بتاريخ  يتعلق  ما  في  وربما سطحيا  م��ح��دودًا  ك��ان  اطالعنا 
إسرائيل.  أسسوا  الذين  وهم  أوروب��ا،  في  اليهود  وتاريخ  الصهيونية 
وقراءاتنا كانت انتقائية، هدفها إثبات ما كنا نؤمن أو نعتقد به وليس 

لفهم التاريخ بصورة موضوعية.
 وعندما اندلعت الحرب اللبنانية أخذنا الحماس لنرى لبنان محكومًا 
ودور  لبنان  ت��اري��خ  متجاهلني  اللبناني،  وال��ي��س��ار  الفلسطينيني  م��ن 
أي  تلقى  املسيحيني في تأسيسه وازده���اره. وكنا حاضرين عندما 
محاضرة من قبل إسرائيلي أو أميركي مناصر للصهيونية. فعندما 
الدفاع اإلسرائيلي األسبق – محاضرة في  أل��ون – وزي��ر  ألقى إيغال 
آن آربر في نوفمبر 1978، قاطعته بصورة عفوية، فدفعت ثمنًا غاليًا 
لذلك. لكن في تلك الفترة كذلك بدأت تظهر أدبيات فلسطينية تدعو إلى 
التعايش بني العرب واليهود. وفي تلك الفترة تبنت الجبهة الديموقراطية 
التي رأسها نايف حواتمة فكرة تأسيس الدولة الفلسطينية. وما كان 
يميز الجبهة الديموقراطية هي عالقتها بالحزب الشيوعي اإلسرائيلي، 

كونها هي كانت امتداًدا للحزب الشيوعي الفلسطيني. 
ه���ذا وم���ع أن االس��ت��ب��ي��ان ال���ذي أج��ري��ت��ه ك���ان 70% م��ن ال��ذي��ن أج��اب��وا، 
يرون بضرورة تحرير كامل التراب الفلسطيني، و19% منهم يرون 
الذين يرون  ال���%11  ألتقي مع  الفلسطينية، وج��دت نفسي  الدولة  حل 
بتأسيس دولة واحدة للعرب واليهود. وبمعنى آخر أن تتطور إسرائيل 
نفسها إلى دولة تضم القوميتني. هذا وأرى أن 70% من الذين يريدون 
تحرير فلسطني بالكامل، ليست لديهم التجربة السياسية وال املعرفة 
نشأتها.  بأسباب  ب��األح��رى  أو  إس��رائ��ي��ل،  بنشأة  الكافية  التاريخية 
ولعله من املهم هنا أن نتطرق إلى حرب 1948 التي أدت إلى تأسيس 

إسرائيل الدولة. 

من الذاكرة

فلسطين.. اليوم والمستقبل وليس التاريخ!
خالد أحمد الطراح

@Kaltarrah

تطغى الجوانب العاطفية والعفوية في العالم العربي وتحديدًا بني 
جهة  م��ن  الفلسطيني  للشأن  وامل��راق��ب��ني  واملهتمني  الكتاب  بعض 

والنزاع الفلسطيني-اإلسرائيلي التاريخي والعربي منه أيضًا.
يالحظ منذ بدء التطورات املأساوية والدموية األخيرة في قطاع غزة 
واالنفعال  للهيجان  الكثير  انجراف  األخ��رى،  واألراض���ي  والقدس 
والتشنج وعلى مستويات شتى وبني فئات عمرية مختلفة، وهي 
ظاهرة عربية متأصلة في العقل والسلوك العربي على مر التاريخ 

والعصور.
مع  ب��امل��ق��ارن��ة  ب��ال��ع��دد،  ف��رق  ثمة  فليس  الكثير،  أو  البعض  خضع 
طبيعة األفعال العصبية الشديدة مع األحداث األخيرة في األراضي 
العودة إلى عصور  إلى  الفلسطينية املحتلة، خضع هؤالء طوعيًا 
الصراع  التركيز على بذور  بالقضية، حني جرى  تاريخية تتعلق 
للتاريخ  أس��رى  وج��ود  على  دليل  برأيي  وهو  العربي-اإلسرائيلي، 

وليس الواقع واملستقبل.
احتقنت حناجر وأقالم جماهير عربية بالكتابة املتشددة والهتاف 
العاصف والتظاهر بالتركيز على مفردات، كان لها حيٌز محورٌي 
أن يكون عربيًا ودوليًا  الزمن فلسطينيًا قبل  تاريخي، وقد طواه 

ايضا في املحافل الدولية.
فحني غابت مفردات »الكيان واالحتالل الصهيوني«، قامت قيامة 
»الصهيونية«  كلمة  غ��ي��اب  بسبب  املتشنجة  الجماهير  ح��ظ��ي��رة 
بهذه  التمسك  أن  ادراك  دون  من  وغيرها،  الرسمية  البيانات  عن 
ال��ت��وص��ي��ف ل��ن ي��ق��ود ال ال��ي��وم وال باملستقبل امل��ن��ظ��ور إل���ى ع��ودة 
ُح��س��م وج��وده��ا  فلسطني كاملة للعرب ون��ه��اي��ة اس��رائ��ي��ل ك��دول��ة، 
 في 

ً
ف��اع��ال ال��دول��ي وأصبحت عضوًا  وال��ق��ان��ون  السياسي  التاريخ 

السيادة  ذات  ال���دول  م��ن  للغير  كما  ال��ح��ق  ول��ه��ا  ال��دول��ي��ة  املنظمات 
املستقلة.

والتاريخي، ألنني  القانوني  نيران االشتباك  لست بصدد إشعال 
مناهض أساسًا ملبدأ أن أكون أسيرًا للتاريخ، وأقدر، بل أحترم كل 
اآلراء األخرى سواء التي تتفق أو تختلف معي، فالغاية تنحصر 
ب��ب��راغ��م��ات��ي��ة سياسية  وال��ت��ع��اط��ي  ال��ن��ق��اش  لعقالنية  ب��االن��ت��ص��ار 
وإع���الم���ي���ة م���ع ه����ذا ال���ش���أن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي امل��ع��ق��د ن��ت��ي��ج��ة ت��ش��رذم 

فلسطيني أوال وعربي ثانيا حتى اليوم.
برأيي أن جرعات املزايدات اإلعالمية والسياسية، لن تكون سوى 
غير  واملعالجة  بالطرح  والهيجان  التشنج  من  ملزيد  مؤقٍت  وق��وٍد 
الحصيفة واملتأنية فكريًا وسياسيًا، لذا أتمنى أن يحظى هذا األمر 
باملراجعة الدقيقة ملصلحة الخروج من دائرة تاريخية مغلقة قابلة 
 إلى دائرة جامعة ومنفتحة لتتالقى كل 

ً
للجدل بال نهاية، وصوال

الجهود واملساعي نحو حل واقعي وعملي يضع حدًا لهذا الصراع 
التاريخي.

ف���ي خ��ض��م م���ا ن��ش��ه��د م���ن ص����دام دم����وي ب��ش��ري ون���زي���ف ل��دم��اء 
ب����روز ج��دي��د ألجنحة  ال��ت��وق��ف ع��ن��د  ب��ري��ئ��ة، الب���د م��ن  فلسطينية 
كحماس  فلسطينية  وف��ص��ائ��ل  ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ال��س��ي��اس��ي  االس�����الم 
والجهاد وغيرها من املنضوين تحت تيار االخوان العاملي، وربما 
هي مجرد مقدمات ألفول التنظيمات املدنية األخرى، لذا أرى اننا 
أم���ام ت��ط��ور ق��د يحمل م��ن امل��ف��اج��آت السياسية امل��ع��ق��دة أك��ث��ر من 

املاضي القريب منه والبعيد.
الكويتي،  ومنه  العاملي  االسالمي  االخ��وان  تنظيم  التفت  تاريخيًا، 

ولوجستي  استثنائي  اهتمام  بتقديم  بانتقائية شديدة  بالتركيز 
باالنتصار ألفغانستان خالل فترة ما يسمى بالغزو السوفيتي، 
ألنها »دولة مسلمة«، بينما جرى حينذاك تأجيل نفس القدر من 
االهتمام انذاك للقضية الفلسطينية، وهي قضية عربية وإسالمية 

أساسًا.
ُج���ل م���ا أخ���ش���اه ه���و س��ي��ط��رة ح���رك���ات االس�����الم ال��س��ي��اس��ي على 
العربي  امل��دن��ي  ال��ص��وت  وت��وه��ان  السياسي،  الفلسطيني  املشهد 
والفلسطيني على حد السواء، وهو ما قد ينذر بتغيير جغرافي 

وسياسي خطير للغاية.
لزامًا، حتى بهذه الظروف الحساسة للغاية، عدم نسيان أو تناسي 
وتنظيمات  عربية  أح��زاب  مع  اإلي��ران��ي  التحالف  عن  التغاضي  أو 
فلسطينية ذات توجهات وأه��داف طائفية موالية لطهران، وهو ما 
يعني مضاعفة توغل ايران في املنطقة العربية وليس في اسرائيل 

وحدها!
ولنا خير مثال في ما يشهده العراق وكذا الحال في لبنان وسوريا، 
فهذه الدول تعاني من نزيف دموي وشراسة من التخريب والتناحر 

الطائفي بسبب تغول وتوغل ايراني في مفاصل هذه الدول.
التقليل من حجم  انني اكتب هذه السطور ليس بهدف تجاوز أو 
الفلسطيني في األراض��ي املحتلة وضحايا  وهول معاناة الشعب 
املحبة للسالم  العسكرية االسرائيلية، فالقوى  البطش والغطرسة 
بما في ذلك املؤيدة إلسرائيل، انصفت حقوق الشعب الفلسطيني 
للقرارات  وفقا  الشرقية  ال��ق��دس  ف��ي  املستقلة  دول��ت��ه  بقيام  وحقه 
الحق  لهذا  مؤيدًا  املتواضع  صوتي  اض��م  وهنا  الدولية،  الشرعية 

املشروع.
ال ينبغي أن يقع العقل والضمير العربي أسيرًا لضحايا االنفعال 
والهيجان واالحتقان املسيس والعسكري املنشأ، فالحلول تكمن 
في التركيز على املفاوضات والحوار والحلول السياسية الناجعة 
وليس العسكرية، حني تسود الوحدة الفلسطينية قبل غيرها على 
الهدف والنهج نحو إنقاذ اجيال من الشعب الفلسطيني والعربي 

أيضا. 
الوقت  بهذا  الصهيونية  الحركة  مع  اليهودية  الديانة  أوراق  فخلط 
بالذات، لن يقود سوى إلى صراع فكري سرمدي، قد يغذي سموم 
الشعب  م��ن  واملستقبل  ال��ي��وم  أج��ي��ال  بمصلحة  ليست  سياسية 

الفلسطيني والعربي ككل.
ال��خ��ط��رة، وف��ي ظ��ل غياب دور عربي رسمي  التحديات  أم��ام ه��ذه 
االن��ح��راف  ثمن  م��ن  التيقظ  م��ن  الب��د  فلسطينية،  وق��ي��ادة حكيمة 
الفكري والسياسي وعدم االنقياد وراء سراب أهداف غير واقعية، 
رسميًا،  معلنة  غير  ومخططات  مشاريع  في مصلحة  تصب  قد 

ولكنها حولنا وبيننا.
***

تنويه: ورد خطأ مطبعي مني سهوا في مقالي السابق »األعراف أم 
الدستور؟!« فالصحيح هو »أن القواعد الدستورية تجب األعراف 
الحكومة في الصف األول«  البرملانية املزعومة بخصوص مقاعد 

وليس كما ورد بأنها »ال تجب«.

الجلسات »الخاصة«.. 
على هوى
الحكومة..!

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

انتقد كثير من املراقبني، خصوصا املقربني من األغلبية النيابية 
قبولهم حضور الجلسات الخاصة، حيث اعتبرت مدخال للتعاون 
التي كانت سببا في  الجلسات،  الحكومة وتهربا من تعطيل  مع 
محاولة صعود رئيس الحكومة صباح الخالد ملنصة االستجواب، 
وبعد جلسة خاصة حضرتها الحكومة والنواب ونوقش فيها عدة 
ملفات، منها إقرار ميزانية الصفوف األولى واالختبارات الورقية 
األس��ب��وع  ف��ي  التطبيع  مناهضة  م��ش��روع  وإق����رار  الثانوية  لطلبة 
اإلداري��ة  املحكمة  قانون  تعديل  ملناقشة طلب  ق��دم طلب  املاضي، 
وقانون املرافعات لبسط رقابة املحكمة الكلية في قضايا سحب 
أو إسقاط الجنسية، ولكن بعد أن حدد لها موعد لجلسة الخميس 
ال��رد من الحكومة بعدم رغبتها في الحضور، وفي  )اليوم( جاء 
وك��ان  تقريرها،  التشريعية  اللجنة  ترفع  ل��م  الجهود  ه��ذه  سياق 
مقرر اللجنة النائب مهند الساير قدم طلبا النعقاد اللجنة بصفة 
االستعجال ولم يتسَن له ذلك، ومن املتوقع رفع جلسة الخميس 
في انتظار جلسة ٨ يونيو املقبلة العادية التي إما يستمر مشهد 
تعطيل الجلسات أو هناك مفاجآت جديدة بني األغلبية والحكومة، 
وفي خضم هذا املشهد قامت النيابة العامة بالتحقيق بمالبسات 
الجلسة االفتتاحية، التي كانت نواة لبداية الخالفات بعد التصويت 
على رئاسة املجلس، وال��س��ؤال: كم جلسة عادية تبقت من عمر 
قدمت  التي  الخاصة  للجلسات  طلبا  وك��م  الحالي؟  االنعقاد  دور 
وس��ت��ق��دم ف��ي األي����ام ال��ب��اق��ي��ة؟ وم���ا ه���دف ذل���ك ط��امل��ا أن الحكومة 
تحضر وتغيب كيفما تشاء؟ ولغاية اليوم لم يناقش املجلس أي 

استجوابات ال لرئيس الحكومة وال لوزرائها!

قرارات العودة الطبيعية للحياة

بعد أسابيع من رفع الحظر الجزئي استمرت الحكومة باإلغالق 
الثامنة مساء،  الساعة  التجارية واملجمعات بعد  لجميع األنشطة 
ب��ني فينة وأخ���رى بتسريب معلومات إم��ا م��ع زي���ادة في  وت��ق��وم 
البشرية«  التشدد في اإلغ��الق، والشاهد أن »الطبيعة  أو  االنفتاح 
لحركة اإلنسان وتنقله وذوقه في االختيار ونوع املطاعم والترفيه 
باتت تحت رحمة قرارات الحكومة، التي زادت من زحمة املجمعات 
ن���ه���ارا م���ع ارت���ف���اع ال���ح���رارة ال��ش��دي��د، ب���ل ل���م ت�����راِع وال ت���ف���ّرق بني 
مجمعات ذات أسواق وتجمعات بشرية ومجمعات تجارية فيها 
االشتراطات  بمخالفة  لها  عالقة  وال  وش��رك��ات  املحاماة  مكاتب 
الصحية يطبق على الجميع دون دراسة أو استثناء للمهن الحرة 
والسبب عندما يغلق أي مجمع تجاري وفقا لقرار اإلغالق يجبر 
على طلب ذلك من جميع األنشطة، أما النوادي الصحية واملطاعم 
لو يؤخذ عامل التزاحم والحرارة املرتفعة لجعلنا فتح املجمعات 
حتى ساعات الفجر، خصوصا الناس متخوفة من السفر وعانت 
االكتئاب من الحظر والقعدة في البيوت، مما جعل جائحة كورونا 

لها آثار جانبية أغلبها تخبط قرارات االنفتاح أو اإلغالق.
أخيرا على الحكومة أن تراعي التنفيس للشعب ال أن تكبس على 

أنفاسه.. وشكرا.
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د. رضا األبيض *الصحف في لوحات الفنانين

ح��ي��ث ي��ق��ع االع��ت��م��اد ع��ل��ى تقنية ال���ك���والج. وه���ي تقنية 
طورها ج��ورج ب��راك وبابلو بيكاسو عام 1912 إلتاحة 

قدر أكبر من الحرية في بناء املحاميل واملوضوعات..

لقد ظهرت أوراق الصحف، سواء موضوعا أو مادة، 
االنطباعية  التشكيلية،  الفنية  االتجاهات  ى 

ّ
في شت

لتحقيق  وذل���ك  وغ��ي��ره��ا،  واملستقبلية  والتكعيبية 

في  ن��ج��د  مثلما  ال��س��ي��اس��ي  كالنقد  متنوعة  غ��اي��ات 
ل��وح��ة ال��ص��ي��ن��ي امل��ق��ي��م ب��ب��اري��س وان����غ دو )ال��ع��ال��م، 
اإلع�����ام وكيفية  ف��ي��ه��ا وس���ائ���ل  ي��ن��ق��د  2001( وال���ت���ي 

في  واالجتماعية  السياسية  األح���داث  م��ع  تعاطيها 
العالم املعاصر. 

* أكاديمي وناقد تونسي

»والد الفنان يقرأ جريدته«
لبول سيزان )1866(

»زجاجة العجوز مارك«
لبابلو بيكاسو )1913(

»القيثارة«
لجورج براك

)1963 - 1882(

تمثل الصحف المكتوبة 
إحدى أقدم وسائل اإلعالم 

وأكثرها انتشارا قبل أن 
تنافسها وسائل جديدة 

مرئية ثم افتراضية. 
ومثلما تكون أوراق 

الصحف حامال إعالميا 
تستخدم أيضا ألغراض 

أخرى مثل اللف 
والتنظيف.. 

وفي الفن التشكيلي قد 
تستعمل أوراق الصحف 

موضوعا أو مادة في بناء 
اللوحة خاصة باعتماد 

تقنية الكوالج..
ولقد ظهرت أوراق 

الصحف في كثير من 
اللوحات الشهيرة، رسمها 

الفنانون على أنحاء 
مختلفة تعبيرا عن مقاصد 

متنوعة. 
في لوحة الرسام فان إيك 

 Van Eyck، La Vierge au
 Chanoine Van der Paele

1436 يظهر رجل الدين 
حامال الكتاب المقدس 
بين يديه. ومنذ النصف 

الثاني من القرن التاسع 
عشر ومع اختراع األميركي 

 Richard Hoe ريشار هو
 la rotative الطابعة الدوارة
صارت الصحف بالنسبة إلى 

الفنانين موضوعا ومادة. 

وتظهر أيضا مادة في أعمال التكعيبيني مثلما نجد في: تظهر الصحف موضوعا في أعمال االتجاه االنطباعي. من ذلك مثال: 

»كلود مونيه
يقرأ جريدة« لبيار 

أوغست رينوار )1872(

 في تجربة عالء زريفة الشعرية

جوان سلو *ِس�����ف�����ُر ال���م���ع���ان���اة

يقول الكاتب اليوناني الكبير نيكوس كزنتزاكيس 
أريحية  أك��ث��ر فضائلنا  )ت��ص��ّوف(: »م��ن  ف��ي رائعته 
 
ٌ
ينبري أح��د ال��ن��اس واق��ف��ا ث��م يصيح ب��ي��أس: ضيقة
ه��ي ال��ف��ض��ي��ل��ة، إن���ي ال أس��ت��ط��ي��ع أن أت��ن��ف��س، الجنة 
الصيحة  أسمع  تسعني،  ال  إنها  وص��غ��ي��رة،  ضيقة 
املتوحشة وأنهض واقفا، وألول مرة تأخذ املعاناة 
الصاعدة في داخلي شكا لصوت إنسان حقيقي... 
إن��ه��ا ش��ع��ار امل���س���ي���رة، ف���ا ت��ب��دأ إذا ل���م ت��س��م��ع ه��ذه 

الصرخة وهي تخترق أحشاءك...«.
ه���ذا ح��ق��ًا م��ا فعله ال��ش��اع��ر ع���اء زري��ف��ة ف��ي دي��وان��ه 
الشعري »شيطان« الصادر عن دار الدراويش للنشر 
والترجمة - بلوفديف - بلغاريا، لعام 2020، حينما 
لتخرق  الصرخة في أحشائه تنطلق  الشاعر  سمع 
الكون وما حوله، صعد أعلى جبل املعاناة كسيزيف 

وراح يصرخ بأعلى صوته ال للخنوع.
ت����ي اس��ت��ط��ع��ت أن أمل�����س س���ي���ر خ��ط  م����ن خ�����ال ق����راء
امل����ع����ان����اة ال����ت����ي س������ار ع���ل���ى درب�����ه�����ا ال����ش����اع����ر، ألن���ه 
ال��ص��رخ��ة أشبه  ف��ك��ان��ت  ل��ل��ت��م��رد،  ج��ع��ل منها سببا 
بالصفعات املدوية والتي انتهت بارتكاب جريمته 
اإلب��داع��ي��ة األج��م��ل بقتل األب / ال��س��ل��ط��ة/ ال��واق��ع/ 
امل���ادي وامل��ع��ن��وي، وج���اءت تفريغا لشحنة  ببعديه 
من  املتوحشة  الصرخة  فحررته  امل��وج��ودة،  العنف 
أهوائه، وبثت فيه روح التغيير الواعي، الذي يعززه 
ال��ح��ض��ور ال��ج��م��ع��ي ل����ذوات م��ت��ع��ددة ح���رة وي��ح��اول 
العنيف. يقول في قصيدة  الفطري  قناع  أن يرتدي 
إلى  فيها  يشير  والتي  والنملة«  »الجنرال  بعنوان 

معاناة اإلنسان األبدية:
»األب��ط��ال امل��ع��دم��ون م��ات��وا/ ول��م يبق إال املمثلون/ 
لم يبق من أث��ر األرض س��وى أط��ال مملكة وجنود 
ط��ي��ب��ن ت��رك��وا أس��م��اءه��م ف��ي س��ف��ر ن��اق��ص/ أخ��ف��اه 

الجنرال«.

صراع الهوية 

م����ا ي���س���ك���ن ال����ش����اع����ر ي���ث���ي���ر ف����ي ن���ف���س���ه ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
التساؤالت، وقد بدا ظاهرا في النصوص الشعرية 
ال��ت��ي ي��ب��ح��ث ف��ي��ه��ا ع���ن ه��وي��ت��ه ال���روح���ي���ة، فيرفض 
فقط،  للتوالد  كأنثى  األنثى  ك��وص��ّي، ويرفض  األب 
اإلج��اب��ات،  لها  ل��م يجد  التي  األسئلة  بذلك  فيحطم 

فيقول:
ال تسألني ملاذا أقاتل؟

أنا ال أعلم
ال تسألني ملاذا سأموت خلف بندقية موجهة وراء 

جدار ساقط؟
لئا أموت جوعا؟..

فيغضب ال��ش��اع��ر م��ن ك��ل ش���يء، ي��رف��ض��ه، تتصارع 
املكونات في روحه فيتشاجر مع األب واألم وساعي 
ال��ب��ري��د، م��ع امل���اء وال���ت���راب وال��ن��ار وال���ه���واء، ك��ل ذل��ك 
ف��ي قصيدته »مخلوق نيتشه  م��رة واح���دة،  يقولها 

املنتظر«، فيقول:
 
ُ
»أت���ش���اج���ر م���ع أب�����ي.. أف��س��د ن��ش��وت��ه األول�������ى.. أت��ق��ي��أ

غثياني العذب.. عرش امللكوت
أقتل حراسه الخمسة..

أكابد شيطان الفلسفة محنته.. أرفض الرحم..
أت��ش��اج��ر م��ع ال���ه���واء.. أن��ف��ث��ه رذاذ م��ع��دن��ي امل��ش��م��ع.. 
أت���ش���اج���ر م����ع امل�������اء أس�������ّد ب���إب���ه���ام���ي ال���غ���ل���ي���ظ ث��ق��ب 

برمودا..«. 
النزول إلى عالم األوجاع 

الحب عند الشاعر تجسيد األنثوي للحياة وللموت، 
إنه تفاحة آدم التي التهمها، فأنزلته إلى عالم متخم 
باألوجاع، لذلك يبحث الشاعر في قصائده عن املرأة 

أن تزيل  دم��ه��ا،  ت��ح��ّم��ل��ه  أوزاره ال  ع��ن��ه  ال��ت��ي تحمل 
التقليدي  اإلط��ار  عنه مضاعفات خوفه، وأن تكسر 
البحث  ف��ي  ال��ب��ش��ر  عليها  دأب  ال��ت��ي  امل����رأة  لنمطية 
عنها، أو كما هي موجودة في الواقع، ام��رأة من دم 
م��ن��ه كائنا  ام����رأة تحطمه لتخلق  ي��ري��د  ول��ح��م، ه��و 
جديدا، فتزيح ستار األيام، وتزرع العشق في دربه 

نحو السعادة، إذ يقول:
روال البغضاء النائمة

تستيقظ على رماد أنوثتها.. تتمطى كقطة عزباء
تجفف قطرات امللح عن وجنتيها

وتقبل ببرود صورة بعلها.
روال املزاجية املريضة.. تبصق في الهواء شتائمها

قهوتها مثلجة.. با  وت��ش��رب  رأس��ه��ا..  قبل  ت��ه��رش 
رائحة..

إن الصرخة التي خرجت من أعماق وأغوار الشاعر 
بثت ال���روح ف��ي ج��س��ده، واألل����وان ف��ي ج��س��ده، ف��راح 
الحرية متمردا  ه��وادة على طريق  ينطلق من دون 
غاضبا، لينشد بكلمات من نار وغضب قصائد األلم 
ف��ي لحظة ص��ف��اء ذه��ن��ي��ة، ويبدأ  انعتق منها  ال��ت��ي 
بعدها صعوده لتيار الحياة األليم بفرح البدايات، 

وقد أفرغ ما في جوفه من غضب.

*كاتب و ناقد سوري

فاضل الفتالويف����وب����ي����ا

وان����ا اس��ل��خ ع��ام��ي ال��س��ت��ن م��ا زال ذل��ك 
لم  يرعبني،  الشبح ياحقني، يؤرقني، 
وصفات  ج��رب��ت  حكيما،  أو  طبيبا  ادع 
ال����ع����ج����ائ����ز واص����ب����ح����ت زب������ون������ا دائ����م����ا 
ل���ل���ع���راف���ات وش����ي����وخ ال����ط����رق ال��ق��دي��م��ة، 
التي  وصرت أصدق بحكايات املكانس 
في  يحلقن  وه���ن  ال��س��اح��رات  تمتطيها 
البوهيمية واغطية  الفضاء بمابسهن 
رؤوسهن املزركشة، حدث كل هذا معي 
منذ م��ا ي��ق��ارب النصف ق��رن ون��ي��ف من 
الزمان، ما زلت اتذكر ذاك اليوم املشؤوم 
ع���ن���دم���ا ط���ل���ب���ت م���ن���ي ج����دت����ي ت��ن��ظ��ي��ف 

امها،  ع��ن  امل��ت��وارث  الخشبي  صندوقها 
ب��راق��ة ذهبية،  ص��ن��دوق تغير لونه وم��ا زال��ت مساميره 
ف��ك طاسمه ولكن  ات��ح��اي��ل عليها واح����اول  كنت دائ��م��ا 
ح��ذره��ا دائ��م��ا ي��ق��ط��ع ع��ل��ي رغ��ب��ت��ي ال��ج��ام��ح��ة، وه���ا هي 
اليوم تطلب مني أن انظف لها خزانتها، لم أص��دق في 
اخ��رج��ت مفتاحا غريبا تحتفظ به  ب��ادئ األم��ر ولكنها 
ال��ص��ن��دوق، فاحت  االدك���ن، فتحت  ف��ي شالها  منذ األزل 
ال���روائ���ح، خليط ب��ن ال��ب��خ��ور ال��ه��ن��دي وال��س��ع��د وروائ���ح 

تبدو كريهة، قالت بنبرة حادة: 
- اسمع يا ه��ذا ال تفرح كثيرا، سأعطيك خمسة فلوس 

مقابل تنظيف خزانتي هذه من الفئران. 
- فئران... وكيف دخلت هنا..؟

وكان لها ما أرادت، دخلت في مجهلها الخرافي، مسابح 
وخ���رز ن���ادر وح��ص��ى م��ل��ون وق����ارورة م��اء مغلفة ج��اءت 
بها من زمزم وقماش ابيض مؤطر بسور القرآن الكريم 
ال��خ��زان��ة،  ال��ى قعر  أن��ه كفنها، وص��ل��ت  علمت فيما بعد 
هالني املنظر، فأرة بيضاء كبيرة، وهي منهمكة برضع 

ادراصها، ضحكت جدتي بخبث وقالت: 
- هيا اخرجها واسحقها وإال لن تحصل على شيء.

تجمع اطفال الحي وزعيق وصراخ وها 
هي العائلة التعيسة تلقى حتفها تحت 

اطار سيارة مسرعة.
ف���ي ل��ي��ل��ت��ي األول�����ى ل���م اذق ط��ع��م ال��ن��وم 
وه�����رع�����ت م����رع����وب����ا ال������ى ح���ض���ن أم�����ي، 
ول��ك��ن صوت  ارت��ج��ف، ضمتني بحنان 
أل�����ف ف�����أر ي��ف��ق��دن��ي ص����واب����ي، ج��اف��ان��ي 
ال������ن������وم وص���������ار ال�������رع�������اش ي���اح���ق���ن���ي، 
ول��ل��م��رة االول�����ى ات��غ��ي��ب ع���ن م��درس��ت��ي، 
وبعد اي��ام ب��ان ال��ه��زال جليا علي، وفي 
ف��ئ��ران  تظهر  قليا  فيها  ان���ام  ليلة  ك��ل 
ات��ق��دم  كلما  واح��ج��ام مخيفة،  ب��أش��ك��ال 
ف����ي ال���ع���م���ر ت��ك��ب��ر ال����ف����ئ����ران وت��س��ت��ح��ي��ل 
إل��ى خناجر م��رع��ب��ة، م��ات��ت ج��دت��ي وب��ق��ي السر  انيابها 
داخ��ل مخزن فوق  امل��ش��ؤوم  محفوظا، ركنوا صندوقها 
اقراني  ع��ن  املصيبة تخلفت  ه��ذه  ال���دار، وبسبب  سطح 
واخوتي في الدراسة ولم اتجاوز االبتدائية رغم ذكائي 
انقب  ع��م��ري بكثير رح��ت  ال��ت��ي سبقت  ال��ح��اد وفطنتي 
ع��ن جحور الفئران ف��ي ك��ل األم��اك��ن ألكفر ع��ن خطيئتي 
ال��ك��ب��رى، اض��ع ال��ج��ن ب��اب��واب��ه��ا ولكنها ت��خ��رج مسرعة 
تنظر لي بغضب، تركل الجن برجليها وتلقيه بعيدا، 
ج��رب��ت ه��ذا ف��ي ام��اك��ن ع��دي��دة ب��ا ج���دوى، عند زي��ارت��ي 
م��ن��ي وم���ن مبالغتي  ال��ن��ف��س��ي س��خ��ر  للطبيب  األخ���ي���رة 
في مسألة اعتيادية جدا وع��رض لي فلما عن مجرمن 
يقتلون عوائل آدمية بكاملها وهم يكبرون، ال يشعرون 
بإيما ذنب، هذه الحادثة اعادتني لصوابي قليا ورحت 
ان��س��ت��ن��ي والدة م��ول��ودي  ال���ع���ذر،  أع��ط��ي لنفسي ب��ع��ض 
ليلة كان  الفئران ومصائبها وع��دت طبيعيا، في  البكر 
الفأرة  ب��اهلل ه��ذه  ال��ى مهده،  طفلي يبكي بشدة، هرعت 
التي قتلتها منذ زمان طويل تزاحم طفلي في مهده هي 

وادراصها.

ق�����ص�����ائ�����د
ال��ق��دي��م��ة مل���اذا ت��رح��ب��ن بخفقنا ع��ل��ى ه��ذا  ي��ت��ه��ا اللمعة 

ٔ
ا

النحو الفاحش؟ 
حامنا خرجت األزمنة -دون شوأيب األمكنة- تهتف 

ٔ
من ا

جنحة 
ٔ
لفاحن بصيغة ا

املمزق  وح��ذأي��ه  بصلعته  النسيان  دخ��ل  ذكرياتنا  وم��ن 
هدانا الضوء األعمى كله 

ٔ
وا

فمن سيتصفح كشف حساب الخرافة غير الغرباء الذين 
فقسناهم ذات سهر قال وقال وقال 

ولم ينطق شئيا..
*

للبوهيمي الذي في رقتي انحدار إلى التانغو 
لوف!

ٔ
ساف الذين في ارستقراطيتي إفصاح عن الاما

ٔ
لا

مر الوحشة
ٔ
تدبر ا

ٔ
ن ا

ٔ
االنزياح واضح في لذتي ويمكنني ا

بهفوات صغيرة 
بضحكات ال تنغلق 

وباستمرار عقد صداقة -ولو خاسرة- مع املحال
*

يسقط القلب وتعلو الهاوية
ركض ولهاث وإشارات تنطفٔي

حد قامته في ظال الشجر وهذه الريح مٔوامرة 
ٔ
لم يجد ا

قصوى
ولد حتى اآلن، لكن »بودلير« يشعل 

ٔ
قولوا ألمي إنني لم ا

ن يتذكر
ٔ
سيجارته من غصتي ويحاول ا

ال�����دأي�����رة م��ث��ل��ث ح���س���ب ات����ف����اق ال���غ���ري���ب م����ع ق��ص��ي��دت��ه.. 
والحكاية با رأيحة والنوافذ عطشى لم تتعلم الحياد

غنية با 
ٔ
ا زح���ام ف��ي عزلتي ونسيان ي��ن��زوي ف��ي ص��ري��ر 

عينن.
خذينا؟

ٔ
ين تا

ٔ
يتها األصابع إلى ا

ٔ
ا

يها االنتظار مياهنا بيضاء
ٔ
ا

حجارة تتسلق الزفرات وشهقات مبتورة وداكنة تنفرد 
بسر الاشيء

صحو
ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
نام وال ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
ال ا

بهمسي اعجن املمرات واكتب جأيعا للصراخ
قبل الخطوات مر الندم شاهقا

بعد الحذاء استوت مامحنا
النفايات تكفي لنتعرف على الفضيلة

الصدى يكسو التفاتات الهأيج
عرفها

ٔ
شكال هاربة من حنجرتي ال ا

ٔ
بقايا ليل يرفل با

قرع للبومة وحشة الجدل وستلمع رغوتي
ٔ
سا

ن نضم
ٔ
التاويح هي املستقر واألشهى ا

ينتمي الشك الليلي ل� صباح الخير
يرصد الهاك شكل االنتشاء

ي روعة كون اللغة بلهاء وقاصرة
ٔ
ا

فٔيدة اللغز
ٔ
لنلملم خيوط االنتباهات عن ا

لنستدرج املتعة زاحفة إلى داللة الشهوات
لنغامر ونفتقدنا..

با حظ 
وبرعونة 

وبعشرين ندبة على األقل.
* شاعر يمني

  قصة قصيرة

فاطمة كرومة *س������م������اء م����ل����ّون����ة

مس
ّ

في غرفة تتوه فيها الش
وم وجها لوجه مع الّسماء

ّ
أحاول الن

��رف��ة الكبير 
ّ

��ي��ور م���ن ب���اب ال��ش
ّ
ال��ط

تسبح نحوي
اليسار  م��ن  ت��زح��ف  غيمة رم��ادي��ة 

إلى اليمني
من اليسير أن أغلق عينّي

من الّصعب أن أنام.
ُس سلسا بقدر التنّهد

ّ
نف

ّ
لم يكن الت

في  ت��س��ي��ل  أغ��ن��ي��ة  ف��ي��م��ا  مستلقية 
أذنّي

الغرفة  ��م��س 
ّ

ال��ش تقتحم  أن  أخ���اف 
فأصّدها بالّستائر

جرة مثل كرة 
ّ

الش ل 
ّ
تتخل مس 

ّ
الش

تحت ذراع طفل

وم غرضا رخيصا
ّ
لم يكن الن

ي
ّ
لم يبحث عن
تجاهلني .

تتدّرج الّسماء نحو البرتقالّي 
جناحان أسودان يعبرانها

الحمام يهدل على األسطح القريبة.
ينزلق األزرق تحت األلوان الّسماوية

 الغيمات تتمّزق
يوّدع بعضها البعض

كأّن أحدهم يحّرك الّسماء
مس تذوي

ّ
كأّن الش

كأّن السماء تذوب.

* شاعرة تونسية



08

ALQABAS.COM

الخميس 22 شوال 1442 هـ • 3 يونيو 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17114

اليت
LIGHT

»التليغراف«: مضاعفات صحية وسلوكية خطرة يتعرض لها األطفال بسببها

اإلفراط في شرب المياه الغازية.. يعّرضك لسرطان األمعاء

في السنوات األخيرة، وبحسب صحيفة »التليغراف« البريطانية 
تم ربط استهالك املشروبات السكرية أيضًا بزيادة فرصة اإلصابة 
ب��م��رض ال��س��ك��ري م��ن ال��ن��وع 2 وأم�����راض ال��ق��ل��ب وزي�����ادة م��ع��دالت 
السمنة. وبعد تزايد القلق بشأن العالقة بني املشروبات السكرية 
وال��س��م��ن��ة، ط��ب��ق��ت ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ض��ري��ب��ة امل��ش��روب��ات 
وهذا   .2018 ع��ام  في  السكر«،  باسم »ضريبة  واملعروفة  الغازية، 
السكر  من  كثير  على  التي تحتوي  الغازية  املشروبات  أن  يعني 

املضاف يجب أن تدفع لها ضريبة.
لكن في الواقع، وجدت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج أن األسر 
في اململكة املتحدة اشترت سكرًا أقل بنسبة 10 في املئة من خالل 

املشروبات الغازية في العام التالي لفرض ضريبة السكر. 

مرض السكري والمراهقون 

العالقة بني املشروبات السكرية ومرض السكري من النوع الثاني 
بقيادة جامعة كامبريدج  ع��ام 2015، وج��دت دراس���ة  ق��وي��ة، ففي 
مليون   1.8 إل���ى  ت���ؤدي  أن  يمكن  بالسكر  امل��ح��الة  امل��ش��روب��ات  أن 
حالة مرض السكري على مدى 10 سنوات في الواليات املتحدة، 
و79000 حالة في اململكة املتحدة. وه��ذا يرجع إلى ارتفاع نسبة 
السكر في املشروبات. ويتم امتصاص الجسم له بسرعة مسببًا 
ارت��ف��اع��ًا س��ري��ع��ًا ف��ي نسبة ال��س��ك��ر ف��ي ال����دم، وه���ذا ق��د ي���ؤدي إل��ى 

مقاومة األنسولني.
ذكر سايمون كابويل، أستاذ علم األوبئة اإلكلينيكي في جامعة 
مقلقًا في عدد  ارتفاعًا  األخيرة شهد  السنوات  في  أن��ه  ليفربول، 
املراهقني، وقليل من األطفال، يصابون بمرض السكري من النوع 
الثاني، حيث ال تستطيع غدة البنكرياس لديهم طرد كمية كافية 
من األنسولني للتعامل معها، وبالتالي ترتفع مستويات السكر 

في الدم.

خطر السمنة 

املحرك  هي  السكرية  املشروبات  أن  كابويل  البروفيسور  أوض��ح 
إحدى  تتبعت  والشباب.  األطفال  عند  للسمنة، خاصة  الرئيسي 

ال���دراس���ات القائمة على امل��الح��ظ��ة م��ا ي��ق��رب م��ن 11 أل��ف ممرض 
وم��ه��ن��ي ص��ح��ي مل���دة 12 إل���ى 18 ع��ام��ًا. م��ن ب��ني ال��رج��ال وال��ن��س��اء 
امل��ع��رض��ني لخطر اإلص��اب��ة بالسمنة وراث���ي���ًا، ف���إن ال��ذي��ن ش��رب��وا 
م��ش��روب��ًا س��ك��ري��ًا واح������دًا ع��ل��ى األق�����ل ي��وم��ي��ًا ك���ان���وا أك���ث���ر ع��رض��ة 
لإلصابة بالسمنة بأربعة أضعاف من أولئك الذين شربوا أقل من 

مشروب سكري واحد في الشهر.

تسوس األسنان

أوض��ح  ال��ض��رر بأسناننا.  السكرية تلحق  امل��ش��روب��ات  أن  ال ش��ك 
أن  البريطانية،  األس��ن��ان  ط��ب  م��ن جمعية  واليمسلي،  دام��ي��ان  د. 
التي  اللثة،  أم���راض  لكل  رئيسي  ه��ي سبب  السكرية  امل��ش��روب��ات 

ت�����ؤدي إل����ى ن���زي���ف ال��ل��ث��ة، وت���س���وس األس����ن����ان. وي���ح���دث ت��س��وس 
إلى  السكر  فمك  ف��ي  امل��وج��ودة  البكتيريا  األس��ن��ان عندما تحول 
حمض. هذا يكسر السن بمرور الوقت. وقال: »كلما شربت املزيد 
من السكر، زادت نسبة الحموضة التي تتناولها«. لذا أفاد بأنه 
ال��ي��وم.  ف��ي  فقط  مكعبات  بضعة  واس��ت��ه��الك  السكر  تقليل  يجب 
خاصة أن مرضى السكر أكثر عرضة لإلصابة بأمراض اللثة، ألن 

أجسامهم ال تتحكم في السكر. 

مشاكل في الذاكرة وزيادة العنف 

البروفيسور كابويل: »السكر عند األطفال منبه، ويمكن  يوضح 
أن ي����ؤدي إل���ى ف���رط ال��ن��ش��اط وال��س��ل��وك ال��س��ي��ئ. غ��ال��ب��ًا م��ا يصف 
اآلب��اء األطفال بأنهم يقفزون عن الجدران إذا تناولوا الكثير من 
نصف  بعد  والهبوط  بالتعب  يصابون  ثم  السكرية،  املشروبات 

ساعة«.
وخلص الباحثون في دراسة أميركية إلى أن املشروبات السكرية 
يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة لدى األطفال في وقت الحق 
من الحياة. وفي الوقت نفسه، ربطت دراسة أميركية أخرى نشرت 
في مجلة Stroke تناول املشروبات املحالة صناعيًا بزيادة خطر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية والخرف. 
أن تؤدي  الغازية يمكن  املشروبات  أن  أدل��ة تثبت  أن هناك  حتى 
إلى العنف واحتمال حمل السالح لدى املراهقني. ووجد باحثون 
فقط  علبتني  ال��ذي��ن يشربون  امل��راه��ق��ني  أن  فيرمونت  م��ن جامعة 
في األسبوع كانوا أكثر عدوانية تجاه أصدقائهم، وأولئك الذين 
شربوا خمس علب أو أكثر في األسبوع كانوا أكثر عرضة لتناول 

الكحول أو التدخني مرة واحدة على األقل في الشهر.

سرطان البروستاتا

وأفاد البروفيسور كابويل بأنه قد يؤدي ارتفاع مستويات السكر 
في الدم إلى اإلصابة بالسرطان. حيث وجدت دراسة من جامعة 
مينيسوتا أن شرب مشروبني غازيني فقط في األسبوع يزيد من 
كمية األنسولني التي ينتجها البنكرياس، ويمكن أن يضاعف من 
خطر اإلصابة بسرطان البنكرياس، بينما وج��دت دراس��ة أخرى 
أن ش��رب م��ش��روب غ��ازي واح��د فقط ف��ي ال��ي��وم يمكن أن يزيد من 
املئة.  في   40 بنحو  البروستاتا  بسرطان  الرجل  إصابة  احتمال 
الخبراء على ض��رورة  وم��ع ذل��ك، فهذه دراس���ات صغيرة، ويتفق 
إج���راء امل��زي��د م��ن األب��ح��اث قبل رب��ط امل��ش��روب��ات السكرية بشكل 

قاطع بالسرطان.

أشارت نتائج دراسة جديدة كبيرة أجريت في الواليات 
المتحدة، إلى أن االستهالك المفرط للمشروبات 

الغازية قد يزيد من خطر اإلصابة بسرطان األمعاء 
قبل سن الخمسين. وأظهرت العديد من الدراسات 

السابقة أن المشروبات السكرية يمكن أن تزيد من 
خطر اإلصابة بأنواع مختلفة من السرطانات. وتكهن 

فريق من جامعة السوربون باريس سيتي، الذي بحث 
في الروابط بين السرطان والمشروبات السكرية، بأن 

تأثير مستويات السكر في الدم قد يكون السبب. 
ومن المحتمل أن تلعب عوامل نمط الحياة، مثل 

التدخين والشرب والوراثة، دوراً أيضاً.

ترجمة د. والء حافظ

النوبات القلبية والسكتات الدماغية
وجدت دراسة سابقة أن املشروبات السكرية يمكن أن تسبب مرض الكبد الدهنية، وشرب علبتني فقط في اليوم يمكن أن 
يؤدي إلى تلف الكبد. عندما يتم استهالك الكثير من السكر، تحوله الكبد إلى دهون. يقول البروفيسور كابويل: »عندما ترتفع 

مستويات الدهون في الدم، يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية«.

حان الوقت لتقليل 
اعتمادنا على الشاشات

خالد الحماد  
عمد الكثير منا إلى قضاء ساعات طويلة في النظر إلى الشاشات 
)التلفاز أو الهاتف( للحصول على الترفيه خالل فترات اإلغالق 
بسبب تفشي جائحة كورونا. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، 

ص من هذه العادة. 
ّ
فقد حان الوقت للتخل

في إحدى الدراسات، أدى مجّرد وجود هاتف محمول في الغرفة 
إلى جعل الناس يشعرون بأنهم أقل ارتباطًا بشركاء املحادثة.

أن يساعدنا  يمكن  وق��ت آلخ��ر  م��ن  التكنولوجيا  ع��ن  ��ي 
ّ
وال��ت��خ��ل

على  اعتمادك  من  للتخفيف  الواقعية.  الحياة  على  التركيز  في 
ال��ش��اش��ات، ح���اول إن��ش��اء ب��ع��ض امل��ن��اط��ق ال��خ��ال��ي��ة م��ن ال��ه��وات��ف 

والشاشات في منزلك، والعمل، وأماكن اللعب.

1 �� في غرفة النوم
احصل على منبه حقيقي واشحن هاتفك أو جهازك اللوحي في 
غرفة أخرى طوال الليل. من األسهل بكثير مقاومة التكنولوجيا 

الخاصة بك، عندما ال تكون في متناول اليد. 
ق��وي��ة.  التكنولوجيا  ج��اذب��ي��ة  ت��ك��ون  ل��أط��ف��ال  بالنسبة  خ��اص��ة 
وبينت إحدى الدراسات أنه حتى مع وجود جهاز غير مستخدم 

في غرفة النوم يزيد خطر تعّرض الطفل ملشاكل النوم.

2 - عند تناول الغداء
عندما تكون في العمل، تدّرب على تناول وجبات غداء بعيدًا عن 
الهاتف. اترك هاتفك في درج مكتبك، واقترح أن يقوم شركاؤك في 
تناول الطعام بالطريقة بنفسها، سيبدو األمر غريبًا في البداية، 
ولكن من املحتمل أن تحب االستراحة اليومية من رسائل البريد 
اإللكتروني والنصوص. وقد وجدت إحدى الدراسات أن مجّرد 
إليه،  ل��م تنظر  ل��و  ال��ط��اول��ة، حتى  الهاتف أو وض��ع��ه على  حمل 
له تأثير على من تتواجد معهم. في تلك الدراسة، شعر الناس 
بتعاطف أقل واتصال اجتماعي أقل عندما كان هاتف شريكهم 

في الطعام على الطاولة أو في أيديهم.

3 - في الهواء الطلق
ات����رك ال��ه��ات��ف ف��ي امل��ن��زل ع��ن��د اص��ط��ح��اب األط���ف���ال ف��ي ن��زه��ة أو 
الذهاب في جولة بالدراجة أو املشي ملسافات طويلة أو الركض. 
إذا ك��ن��ت ف���ي م���ك���ان ج���دي���د وت���ري���د ال���ت���ق���اط ال����ص����ور، ف���ال ب��أس 
م��ن إح��ض��ار ال��ه��ات��ف، ول��ك��ن اج��ع��ل��ه ف��ي وض���ع ال��ط��ي��ران، بحيث 
الرسائل،  أص��وات  تغريك  ول��ن  ككاميرا  فقط  استخدامه  يمكنك 

والتغريدات أو رسائل البريد اإللكتروني.

4 - على الطاولة
من األفضل إبقاء الهواتف بعيدًا عن املائدة أثناء تناول الوجبات، 

ويجب عدم التسامح مطلقًا مع الجميع، وليس األطفال فقط.

د. فاطمة الصراف: زيارة الحامل لطبيب األسنان تحمي جنينها

التهابات اللثة.. قد تتسبب في الوالدة المبكرة

غالبًا م��ا يعاني امل��ص��اب��ون ب��األم��راض امل��زم��ن��ة )م��ث��ل السكري 
وأم�����راض ال��ش��راي��ني وال��ق��ل��ب( م���ن م��ش��اك��ل وم��ض��اع��ف��ات ت��ؤث��ر 
الفم واألس��ن��ان. ومن  الجسم كافة بما فيها  أع��ض��اء  ف��ي  سلبًا 
جانبها، شرحت د. فاطمة الصراف- اختصاصية طب أسنان 
املزمنة في  واألم����راض  الخاصة  االح��ت��ي��اج��ات  ف��ي  متخصصة 
السكري  مرضى  إصابة  »تشيع  قائلة:  الشفاء،  دار  مستشفى 
ب��م��ش��اك��ل ال��ل��ث��ة ن��ت��ي��ج��ة ل��ت��أث��ي��ر امل����رض امل��ث��ب��ط ل��ن��ظ��ام امل��ن��اع��ة 
ال��دم زي��ادة تكاثر  وصحة الفم. كما يسبب ارتفاع معدل سكر 
البكترية وإفرازها ألحماض تضر السن وتسبب  املستعمرات 
أما بالنسبة لأدوية املستخدمة في عالج األمراض  تسوسه. 
جانبية  آث���ار  فلبعضها  النفسية،  األم���راض  فيها  بما  املزمنة 
تؤثر سلبًا في صحة الفم، مثل: جفاف الفم، التقرحات، تواجد 
تغير في الطعم وامل��ذاق، التهابات ونزيف اللثة، تغير في لون 
السن أو اللثة، والفطريات. وبناء على كل ما ذكر، فمن املهم أال 
يهمل املرضى االلتزام بروتني تنظيف الفم واملراجعات الطبية 
وترميمها  األس��ن��ان  ع��الج  تبعات تصعب  فلإلهمال  ال��دوري��ة. 
وح����ت����ى ت���ع���وي���ض���ه���ا. ك���م���ا م����ن امل����ه����م إب�������الغ ط���ب���ي���ب األس����ن����ان 
مشكلة صحية،  أو  بمرض،  )إصابة  الكامل  املرضي  بالتاريخ 
العالجات  أو خضوع لعلميات سابقة( مع ذكر  أو حساسية، 
سيساعد  فذلك  الغذائية(.  املكمالت  )حتى  املتناولة  واألدوي���ة 

ط��ب��ي��ب األس����ن����ان ع��ل��ى ت��ش��خ��ي��ص ح���ال���ة ال���ف���م واألس���ن���ان 
بصورة واضحة وعلى وضع خطة مناسبة لعالج 

األسنان والحفاظ عليها«.

أهمية زيارة الحامل للطبيب: 
مهم  أم��ر  الحمل  فترة  ط��وال  باألسنان  العناية 
جدًا، فالحمل يسبب تغيرات هرمونية تزيد من 

أخ��ط��ار أم����راض األس��ن��ان وال��ت��ه��اب��ات ال��ل��ث��ة التي 
بدورها قد تضر صحة الجنني. فقد أثبتت دراسات 

تزيد  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  م��ن  العميقة  اللثة  التهابات  أن  ع��دة 
ال��والدة املبكرة ونقص وزن املواليد واإلص��اب��ة بمشاكل  خطر 
الحمل؛ لذا تنصح من تفكر في الحمل بزيارة طبيب األسنان 
لتنظيف األسنان وإزالة الجير وفحص اللثة للتأكد من عالج 
ال��زي��ارات  متابعة  على  وال��ح��رص  الحمل  ب��دء  قبل  مشكلة  أي 

الروتينية.

نصائح للحامل: 
◄ إبالغ طبيب األسنان بالحمل وبكل األدوي��ة والفيتامينات 

املتناولة. 
◄ ال��ح��رص ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة ال��ف��م وامل��واظ��ب��ة ع��ل��ى غ��س��ل األس��ن��ان 

مرتني يوميًا. 
◄ اس��ت��خ��دام الحامل ال��ت��ي تعاني م��ن ت��ك��رار ال��ق��يء غ��س��ول فم 

خاصًا.
◄ اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع وغني بمنتجات الحليب 
األولية  الطفل  الجنني. فأسنان  األسنان ونمو  من أجل صحة 
يبدأ نموها أثناء الحمل. كما ينصح بتقليل تناول الحلويات 

والسكريات لتفادي اإلصابة بالتسوس. 

◄ رغم إمكان حشو األسنان طوال فترة الحمل فإنه يفضل 
تأجيله إلى ما بعد األشهر الثالثة األولى من الحمل. 

◄ ي��ف��ض��ل ت���أج���ي���ل ال����ع����الج����ات ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة )م��ث��ل 
إل��ى ما  الجراحية  األس��ن��ان( والعالجات  تبييض 

بعد الوالدة.

فئة االحتياجات الخاصة
ال��خ��اص��ة ف��ئ��ة مهمة ف��ي املجتمع  االح��ت��ي��اج��ات 
وت��ض��م ش��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة وم��ت��ن��وع��ة م��م��ن ي��ع��ان��ون 
م���ن اإلع����اق����ة. وت��خ��ت��ل��ف ه����ذه ال��ف��ئ��ة ع���ن غ��ي��ره��ا في 
املجتمع، حيث تعاني من صعوبات في الحركة أو التنقل 
وانخفاض القدرة على الفهم واالستيعاب وحتى التواصل؛ 
لذا فقد ال يتمكن طبيب األسنان غير املختص من التعامل 
وال���ت���واص���ل م���ع ه���ذه ال���ح���االت م��م��ا ي��ص��ع��ب ع��ل��ي��ه فحصها 
وعالجها؛ لذا غالبًا ما يلجأ إلى البنج العام لعالج أسنانهم، 

بيد أن األم��ر ال يخلو من آث��ار جانبية، وق��د ال يكون مالئمًا 
ل��ل��م��ص��اب. ف���ي ح���ني ي��ت��م��ك��ن امل��ت��خ��ص��ص ف���ي االح��ت��ي��اج��ات 
كرسي  على  وعالجها  الفئة  ه��ذه  م��ع  التعامل  م��ن  الخاصة 

الطبيب في املعظم األحيان. 

خطة عالجية 
لفتت د. ف��اط��م��ة إل���ى ن��ق��اط ع���دة خ��اص��ة ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة، قائلة: 
»ت��ع��ان��ي ف��ئ��ة االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة م��ن م��ش��اك��ل ع��دي��دة في 
األسنان وإهمال عالجها قد يؤدي إلى خلع األسنان وفقدان 
القدرة على األكل أو الكالم؛ لذا أشدد على ض��رورة مراجعة 
طبيب متخصص حتى يضع خطة عالجية مناسبة وااللتزام 
م��رت��ني يوميًا على  التفريش  األس��ن��ان عبر  ب��روت��ني تنظيف 
أن  وبما  الفلورايد.  على  واس��ت��خ��دام معجون يحتوي  األق��ل 
غالبية هذه الفئة ال تتمكن من العناية بأسنانها لوحدها، 

فعلى األهل ومتولي الرعاية الحرص على هذا األمر«.

د. خلود البارون 

نصائح لمرضى السرطان
غالبًا ما يخضع املصابون بالسرطان للعالج الكيميائي، أو اإلشعاعي، أو الجراحي، أو الثالثة معًا. ولهذه العالجات آثار جانبية تؤثر سلبًا 
في صحة الفم واألسنان وتزيد فرصة حدوث مشاكل ومضاعفات، من أهمها: جفاف الفم، زيادة حساسية األسنان، التسوس، التهابات اللثة، 
التقرحات والتورم، الفطريات وآالم الفك. مما يؤكد حاجة هذه الفئة لرعاية خاصة خالل وبعد انتهاء عالج السرطان؛ لذا ينصح هؤالء املرضى 
بالحرص على نظافة الفم وزيارة الدكتور املختص لوضع خطة عالجية ووقائية قبل بدء عالج السرطان للحفاظ على صحة أسنانهم وتفادي 
قائلة: »تختلف استجابة  املصابني، وشرحت  بغير  بالسرطان مقارنة  املصابني  االختالف بني طريقة عالج  د. فاطمة  املضاعفات. وبينت 
، قد يزور مصاب 

ً
مريض السرطان لعالج األسنان مقارنة بالشخص السليم، مما يقلص خيارات عالج األسنان حتى تتالءم مع حالته. فمثال

يتلقى عالجًا كيميائيًا الطبيب ويحتاج خلع سن، فنرى أن عملية خلع وتعويض السن املفقود للشخص السليم تكون أسهل بكثير مقارنة 
باملصاب بالسرطان؛ ألن استجابته للعالج تكون أفضل، كما تقل فرصة إصابته بمضاعفات أو آثار جانبية؛ لذا أنصح مصاب السرطان 

بقصد طبيب متخصص في االحتياجات الخاصة واألمراض املزمنة قبل وخالل وبعد اتمام خطة عالج السرطان«.
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تحمي من التجاعيد وعالمات الشيخوخة

أطعمة من أجل بشرة متألقة
مهاب نصر

يؤثر الكثير من العوامل في مظهر بشرتنا: 
اإلجهاد والعناية بالبشرة والطعام أيضا. بغض 

النظر عن نوع بشرتك )وليس هناك بشرة »جيدة« 
مقابل بشرة »سيئة« على أي حال(، فإن الحصول 

على بشرة صحية تستمتع بالعيش فيها يعد ميزة 
إضافية.

من المفيد استطالع رأي العلم، بحسب موقع 
غريتست، وراء تأثير األطعمة في البشرة وكيفية 

تأثير الطعام في توهجها. وهذه وفق ما أورد 
الموقع بعض أفضل األطعمة المفيدة للبشرة:

  1. األسماك الدهنية 

إن أح���م���اض أوم��ي��غ��ا 3 ال��ده��ن��ي��ة ه���ي ال��ف��ع��ال��ة ه��ن��ا. ف��ه��ي ال 
تحمي فقط من السرطان وأمراض القلب وتعزز قوة الدماغ، 
ا 

ً
ولكن مراجعة بحثية صغيرة أش��ارت إلى أنها مفيدة أيض

القوية بشكل شائع  الغذائية  العناصر  لبشرتك. توجد هذه 
في األسماك الدهنية، مثل السلمون أو التونة أو املاكريل. قد 
ا في 

ً
يلعب سمك السلمون املحتوي على أوميغا 3 دوًرا أيض

الوقاية من سرطان الجلد.

  2. بذور عباد الشمس

ت��ن��اول مزيج  أن  ع��ام 2014  أج��ري��ت  اقترحت مراجعة بحثية 
م��ن فيتامينات E و C ق��د يحمي بشرتك م��ن أض���رار األشعة 
فوق البنفسجية. من املصادر اللذيذة لفيتامني E بذور عباد 
الغني  السبانخ  م��ع  اخلطها  وامل��ق��رم��ش��ة.  املحمصة  الشمس 
ب��ف��ي��ت��ام��ني س���ي ف���ي س��ل��ط��ة ت��ق��وي ال��ب��ش��رة. ث���م أض���ف بعض 

شرائح السلمون فوق الخليط.

  3. زيت الزيتون

اقترحت مراجعة بحثية أن تضمني زيت الزيتون في نظامك 
ال��غ��ذائ��ي ق��د يساعد ف��ي ال��وق��اي��ة م��ن س��رط��ان الجلد ويبطئ 
بعض عالمات شيخوخة الجلد. إذا لم تكن مستعًدا لالقالع 
إلى البحر األبيض املتوسط   حتى اآلن، يمكنك الحصول على 
املعالجة  بالزيوت  الزيتون  زي��ت  استبدال  طريق  عن  السبق 

والزبدة لجني هذه الفوائد.

  7. الخضروات الورقية 

ف��ي كل  ال��ذي يمكن العثور عليه  ك��اروت��ني«،  »بيتا 
من الجزر األرجواني والبرتقالي، يتم تحويله إلى 
فيتامني أ، وهو عنصر غذائي مهم للغاية لبشرتك. 
قم بإقران هذا الجزر مع بعض الخضروات الورقية 
مثل السبانخ واللفت لفتح قوى مضادات األكسدة 
في  يساعد  قد  مزيج  إن��ه  والزياكسانثني.  اللوتني 
ح��م��اي��ة ب��ش��رت��ك م���ن أض�����رار أش��ع��ة ال��ش��م��س. قطع 
بعض الجزر على سلطة خضراء ورقية للحصول 

على كمية من التغذية.

  8. الماء

ي���س���ه���م ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى رط����وب����ة ال���ج���س���م ب��ش��ك��ل 
صحيح ف��ي ص��ح��ة ب��ش��رت��ك وإل���ى ح��د كبير كل 
وظ��ي��ف��ة أخ����رى ل��ج��س��م��ك. ال ي����درك ال��ع��ل��م ت��م��اًم��ا 
امل��ي��اه في  ال��ط��رق التي يمكن أن تساعد بها  ك��ل 
يستحق  األم��ر  ولكن  وترطيبها،  البشرة  صحة 

الحصول على الكمية التي تحتاجها يومًيا.

  4. الطماطم

اقترحت إحدى الدراسات أن الاليكوبني املوجود في الفواكه، مثل الطماطم 
والبطيخ، قد يحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية القاسية. يعتبر 
الاليكوبني أكثر انتشاًرا في الطماطم املعالجة، مثل معجون الطماطم أو 
صلصة الطماطم املطبوخة. لذلك، ال تتردد في إقامة حفل عشاء للطعام 

اإليطالي في أسرع وقت ممكن.

  5. الشاي األخضر

الشاي األخضر مثالي بالفعل لساعة االسترخاء بعد الظهر، لكنه قد يهدئ 
ا. اقترحت مراجعة بحثية صغيرة أن للشاي األخضر خصائص 

ً
بشرتك أيض

مضادة لألكسدة ومضادة لاللتهابات يمكن أن تساعد في عالج حب الشباب.

  6. الفلفل األحمر

ق��د ت��ع��رف ب��ال��ف��ع��ل ف��وائ��د ف��ي��ت��ام��ني س��ي امل��وض��ع��ي ع��ل��ى ب��ش��رت��ك. ل��ك��ن ت��ن��اول 
ا. أظهرت دراسة قديمة عام 2007 

ً
فيتامني سي قد تكون له فوائد للبشرة أيض

أن تناول كميات أكبر من فيتامني سي يرتبط بقلة ظهور التجاعيد. اقترحت 
ا في حاالت الجلد والسرطان.

ً
مراجعة بحثية حديثة أنه قد يساعد أيض

8
اإلسبريسو األفضل لصحتك

كم فنجان قهوة 
أستطيع شربه يوميًا

سليمة لبال 

يتساءل الكثيرون بيننا عن عدد فناجني القهوة املسموح بها يوميًا، 
وعن جرعة الكافيني التي نستطيع تحملها، من دون أن ترفع ضغطنا 

أو تؤدي إلى شعورنا بالقلق أو االنزعاج، خالل يوم عمل طويل.
ويؤكد مختصون، وفق تقرير ملجلة لوفيغارو، أن تناول جرعة زائدة 
من الكافيني، يمكن أن يؤدي بسهولة إلى اإلصابة باألرق واضطرابات 
في الدورة الدموية، لذلك فإن استهالك القهوة ضمن القواعد يمكن أن 

يكون إضافة ايجابية للصحة.

توصيات رسمية
فإن  األغ��ذي��ة،  األوروب��ي��ة للصحة وسالمة  الوكالة   بحسب توصيات 
جرعة الكافيني املناسبة للبالغني يجب أال تتعدى 200 ملغ في املرة 
ال���واح���دة، و400 م��ل��غ ط���ول ال��ي��وم، وبمعنى آخ���ر ف��ن��ج��ان إل���ى فنجان 
ال��ى خمسة فناجني في  ال��واح��دة، وأرب��ع��ة  ونصف الفنجان ف��ي امل��رة 

اليوم.
للصحة  الفرنسي  املعهد  في  األب��ح��اث  مديرة  نيليغ،  أستريد  وتقول 
آث��ار  ل��ه  ت��ك��ون  ل��ن  واألب��ح��اث العلمية، إن االس��ت��ه��الك املعتدل للقهوة 

سلبية على الصحة وفق كل الدراسات العلمية السابقة.
أن  يمكن  التي  الكافيني،  أن���واع  ك��ل  التوصيات  ه��ذه  وبالطبع تخص 

نستهلكها، مثل الشاي واملشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

أخطار القهوة 
وت����وص����ي ال���وك���ال���ة األوروب�����ي�����ة ل���س���الم���ة األغ����ذي����ة ال���ن���س���اء ال���ح���وام���ل 
االستهالك  الكافيني يوميًا، ألن  ب���200 ملغ من  باالكتفاء  واملرضعات 
أو اإلصابة  التعرض لإلجهاض  إل��ى  ي��ؤدي  أن  للقهوة، يمكن  املفرط 

بمشاكل في نمو الجنني. 
على  إن  التغذية:  ف��ي  املتخصصة  الطبيبة  بلومي،  ل��ورون��س  وت��ق��ول 
ال��ن��س��اء ال��ح��وام��ل وامل��رض��ع��ات ت��ن��اول امل��ش��روب��ات امل��ن��زوع��ة الكافيني 
الكافيني  استقالب  كيفية  يعرف  ال  الرضيع  ألن  األع��ش��اب  منقوع  أو 

فيشعر بآثاره بسرعة. 
أطفالهن،  إرض��اع  بعد  القهوة  باستهالك  الحوامل  الطبيبة  وتنصح 
استهالك  م��ن  ال��ح��د  عليهم  األرق  م��ن  ي��ع��ان��ون  م��ن  »بالطبع  مضيفة: 
القهوة، مثلهم مثل من يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل 

االرتجاع وحرقة املعدة والتهاب املعدة«.

اإلسبريسو مقابل قهوة الفلتر
 ت��ح��ت��وي اإلس��ب��ري��س��و ع��ل��ى ن��س��ب��ة أق���ل م��ن ال��ك��اف��ي��ني م��ق��ارن��ة بقهوة 
الفلتر عكس االعتقاد السائد، وهذا يعود إلى طريقة التحضير، لذلك 
يمكن، بحسب فيليب بويار الباحث في معهد يونيالسال في بوفي 
الفرنسية، تناول فناجني من اإلسبريسو أكثر من قهوة الفلتر طيلة 

اليوم.
وال��ت��وص��ي��ات ال��رس��م��ي��ة ع��ام��ة وتعتمد ع��ل��ى ج��ي��ن��ات ك��ل واح���د فينا، 
الذين يتميزون باستقالب  أن األشخاص  إلى  وتشير أستريد نيليغ 
من  كمية  ويستهلكون  أب��ط��أ،  بشكل  الكافيني  م��ن  يتخلصون  ب��ط��يء 

الكافيني أقل من أولئك الذين يتميزون باستقالب سريع.
القهوة بعد الساعة الخامسة  ولهذا السبب يستطيع البعض تناول 

مساء من دون أن يواجهوا أي مشاكل في النوم مقارنة مع آخرين.
ز 

ّ
ويؤكد البروفيسور فيليب بويار أن جرعة معتدلة من القهوة تحف

الجهاز العصبي املركزي، لذلك فإن عشاق القهوة يواجهون بشكل أقل 
خطر اإلصابة بالزهايمر، كما يحفز ذلك اليقظة ويقلل من النعاس. 
القهوة  ت��ن��اول  أن  ت��ؤك��د استريد نيليغ  ف��ي 2015،  م��ق��ال نشرته  وف��ي 
بشكل معتدل يحمي من اإلصابة باضطرابات القلب والشرايني، كما 

يخفض خطر اإلصابة بمرض باركينسون بنسبة 60 في املئة.

؟

أمر طبيعي.. ولكن انتبه إلى العالمات التحذيرية

النشاط البدني يزيد معدل ضربات القلب
رافع البرغوثي

م���ع���دل ض���رب���ات ال��ق��ل��ب ه���و ع����دد ن��ب��ض��ات 
القلب في الدقيقة، ويراوح في أثناء الراحة 
ع��ن��د  ال���دق���ي���ق���ة  ف����ي  60 و100 ض���رب���ة  ب����ني 
األشخاص البالغني. وزيادة هذا املعدل في 
أثناء النشاط البدني أمر طبيعي، إذ يزداد 

طلب العضالت للطاقة. 
وه��ن��اك ع��وام��ل ع��دي��دة ق��د ت��ؤث��ر ف��ي معدل 
ض��رب��ات ال��ق��ل��ب، م��ن��ه��ا: ال���وراث���ة، ال��ج��ن��س، 
البدنية،  اللياقة  النفسية،  ال��ح��ال��ة  ال��ع��م��ر، 
ح����ج����م ال����ج����س����م، وض�������ع ال����ج����س����م، درج������ة 

الحرارة، األدوية، والتدخني وغيرها. 
وبصفة عامة، فإن انخفاض معدل ضربات 
ال��ق��ل��ب ف��ي أث��ن��اء ال��راح��ة يشير إل���ى ك��ف��اءة 
للقلب  أفضل  القلب، وصحة  لوظيفة  أكبر 

واألوعية الدموية. 

تأثير النشاط البدني

تأثير  لها  التي يكون  الرئيسية   األعضاء 
ف����ي أث����ن����اء ال����ن����ش����اط ال����ب����دن����ي ه����ي ال��ق��ل��ب 
تبادل  عن  مسؤولتان  فالرئتان  والرئتان. 
األكسجني وثاني أكسيد الكربون. يحصل 
ال��ج��س��م ع��ل��ى االك��س��ج��ني ل���زي���ادة وظ��ائ��ف 

ال���ع���ض���الت، وي��ت��خ��ل��ص م���ن ث���ان���ي أك��س��ي��د 
ال��ك��رب��ون. وال��ق��ل��ب م��س��ؤول ع��ن ض��خ ال��دم 
امل����ش����ح����ون ب���األك���س���ج���ني إل������ى ال���ع���ض���الت 
ل��ت��زوي��ده��ا ب��ال��ط��اق��ة ال���الزم���ة. وه���و يسمح 
ل����ل����دم امل���ح���م���ل ب���ث���ان���ي أك���س���ي���د ال���ك���رب���ون 

بالذهاب إلى الرئتني والخروج.
أكبر  بجدية  العمل  إل��ى  العضالت  تحتاج 
عندما نمارس الرياضة. وبالتالي، يحتاج 
ال��ج��س��م إل����ى اس���ت���ه���الك األك���س���ج���ني وط���رد 
ثاني أكسيد الكربون بكميات أكبر، لتلبية 
زيادة الطلب على الطاقة. ولذلك فإن زيادة 
للعضالت  للسماح  ال��ق��ل��ب ض��روري��ة  ض��خ 

بأداء نشاطها بشكل طبيعي. وكما يحدث 
ارت��ف��اع مل��ع��دل ض��رب��ات ال��ق��ل��ب، ي����زداد ع��دد 
مرات التنفس، مما يساعد القلب في أثناء 

النشاط البدني.
عادة يكون معدل ضربات القلب في أثناء 
الراحة 60 �� 100 نبضة في الدقيقة. ويراوح 
بني 120 و160 نبضة في الدقيقة، في أثناء 
األق��ص��ى للمعدل  ال��ح��د  ال��ت��م��ري��ن. ويعتمد 
إل��ى ذروة  القلب  أن يصل فيه  ال��ذي يمكن 
بهذه  تقديره  العمر. ويمكن  التمرين على 
م��ع��دل  أق���ص���ى  ال���ع���م���ر =   - ال���ص���ي���غ���ة: 220 

لضربات القلب.

تمرين للحفاظ على صحة القلب
تقترح آشلي ايه كرزوسكا التمرين التالي للحفاظ على صحة القلب:

1 ــ امِش ببطء لإلحماء. ِزد سرعة مشيك بالتدريج إلى سرعة متوسطة ملدة خمس دقائق.
2 ــ ِزد سرعتك بحيث تمشي بسرعة عالية.

3 ــ بعد خمس دقائق من املشي بسرعة عالية، ِزد السرعة بحيث تهرول ملدة بني 30 ثانية ودقيقتني.
4 ــ أبطئ لتمشي بسرعة متوسطة ملدة تتراوح بني دقيقة وثالث دقائق.

5 ــ كرر الخطوات 2 و3 و4.
6 ــ بعد 35 دقيقة، امِش بسرعة أبطأ ملدة خمس دقائق لتهَدأ.

إذا كنت تعاني من مشكلة صحية مزمنة أو لم تكن تمارس الرياضة بانتظام، فاستشر طبيبك 
قبل تجربة هذا التمرين.

األعراض الطبيعية

يؤدي النشاط البدني إلى ظهور 
أعراض مختلفة في أجسامنا:

◄ يبدأ الشخص نشاطًا بدنيًا من دون مالحظة 
الزيادة في معدل ضربات القلب أو نمط التنفس.

◄ ب���ع���د ب���ض���ع دق����ائ����ق، ق����د ي��ش��ع��ر ب���وخ���ز ف��ي 
العضالت وقد يشعر بثقل في الساقني.

◄ يزداد التنفس تدريجيًا ثم يحدث ضيق في 
التنفس أو إرهاق أو سعال.

◄ يصبح نبض القلب أسرع وأقوى من املعتاد. 
ويعرف هذا باسم »ارتفاع معدل ضربات القلب«.

◄ ي��ش��ع��ر ال��ش��خ��ص ب��أل��م خ��ف��ي��ف وض��ي��ق في 
الصدر وخفقان.

◄ ق��د يستقر ال��ش��ع��ور ب��ع��دم ال��راح��ة ف��ي بداية 
ال���ن���ش���اط ال���ب���دن���ي أو ح���ت���ى ي���خ���ت���ف���ي، وي��س��م��ح 

للشخص بمواصلة النشاط بشكل طبيعي.

إذا نزعت قشرها فقدت الكثير

تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب!
رافع البرغوثي

تعددت الفوائد الصحية للتفاح حتى قيل »تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب«، 
وذلك بفضل املواد الكيميائية النباتية التي تسمى مركبات الفالفونويد، والبكتني، 
وهي ألياف تتحلل في أمعائك. وإذا نزعت قشر التفاح قبل تناوله، فلن تحصل على 

القدر نفسه من األلياف أو مركبات الفالفونويد.
يمكن لأللياف أن تبطئ عملية الهضم حتى تشعر بالشبع بعد تناول الطعام. وهذا 
قد يمنعك من اإلفراط في تناول الطعام. ويساعد تناول األطعمة الغنية باأللياف 
على التحكم في األعراض وتقليل آثار ارتجاع الحمض. كما يمكن أن تساعد ألياف 

التفاح في عالج اإلسهال واإلمساك.
وتظهر الدراسات أن املواد الكيميائية النباتية وألياف قشر التفاح تحمي األوعية 
الدموية والقلب، وقد تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويمكن ان 
تحمي الحمض النووي للخاليا من الضرر التأكسدي، الذي قد يؤدي إلى اإلصابة 
بالسرطان. كما تظهر األب��ح��اث أن م��ض��ادات األك��س��دة امل��وج��ودة في التفاح يمكن 
يقلل فرص  ما  البنكرياس،  وان تحمي خاليا  السرطانية،  الخاليا  نمو  تبطئ  أن 

اإلصابة بالنوع الثاني من داء السكري.
ويعطي العلماء فضال للتفاح في قوة الرئتني والقلب وجهاز املناعة، وصحة العظم 
واألم��ع��اء، وف��ق��دان ال���وزن، ومنع ال��رب��و، وتخفيف أع��راض م��رض الزهايمر وفقدان 

الذاكرة املرتبط بالعمر.
ال��رغ��م م��ن احتوائه على  التفاح، فعلى  ف��ي  امل��وج��ود  وال داع��ي للقلق بشأن السكر 
الكربوهيدرات التي تؤثر في نسبة السكر بالدم، فإن هذه الكربوهيدرات تختلف 

عن السكريات األخرى التي تزيل األلياف املفيدة لك.

القيمة الغذائية 
التفاح على نسبة منخفضة من الصوديوم والدهون والكوليسترول. وهو مصدر جيد لفيتامني  يحتوي 

سي واأللياف. تحتوي التفاحة املتوسطة على:

◄ 100 سعرة حرارية.

◄ 25 غ من الكربوهيدرات.

◄ 4 غ من األلياف.

◄ 19 غ من السكر.

األك��س��دة  م��ض��ادات  م��ن  متنوعة  مجموعة   ◄

القوية.

ولكن عليك االنتباه، فتناول الكثير من التفاح - او غيره من الفواكه- يمكن أن يمكن أن يؤدي زيادة الوزن!



سنايدر: ال أغلف العنف بالسكر

برر املخرج األميركي زاك سنايدر ما في فيلمه »فرقة العدالة« 
من عنف دموي، يفوق ما في أفالم األبطال الخارقني، بحرية 
ال��ح��ص��ري للفيلم على منصة ال��ت��ي ات��اح��ه��ا اإلص����دار  االب����داع 

Max HBO، وغياب قيد تصنيف الفيلم ملن هم فوق 13 سنة. 
وق��ال: »دعونا نفعل ذلك بالطريقة التي نعتقد أنها األص��دق.. 
ان احد أسباب كون الفيلم عنيفا للغاية هو أننا نريد ان نظهر 
الخارقني  األب��ط��ال  مواجهة  في  الحال  عليه  يكون  ما  بواقعية 
محاربتهم«.  للبشر  يمكن  ال  ف��ه��ؤالء  اآلل��ه��ة،  يشبهون  ال��ذي��ن 
واضاف: »أريد تصويرا حقيقيا للعنف. ال أريد أن أغلف العنف 

بالسكر«!

سينما
اليت10
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إعداد: رافع البرغوثي

»مانك« 
سيناريو: جاك فينشر

إخراج: ديفيد فينشر
بطولة: غاري أولدمان، أماندا، زنبق كولنز، 

ارليس هوارد، توم بيلفري، وتشارلز دانس
موسيقى: ترينت ريزنور وأتيكوس روس

تصوير: إريك ميسرشميت

فيلم يتأمله هواة السينما
كتبت الناقدة نيال براون: »مانك« فيلم متقن البناء بشكل رائع على املستوى الفني، لكنه فيلم 
ا فيلم يجب 

ً
 من االستمتاع به. هو حق

ً
بال قلب أو اتجاه س��ردي. هو فيلم يمكن تقديره ب��دال

النهاية تشعر بامللل واالرت��ب��اك.. موسيقى  أن يتأمله هواة السينما، لكنه يترك الجماهير في 
ترينت ريزنور وأتيكوس روس رائعة، لكنها ال تنسجم مع هذا الفيلم بالذات. فهي مبالغ فيها 
جامعة مانعة، تعطي الفيلم طابعا خانقا. لو كان »مانك« فيلم إثارة لكان األمر على ما يرام، 
لفيلم فينشر - تصميم  الفنية  لكنه عن بطل مخمور لكنه ظريف.. لقد استمتعت بالجوانب 
اإلنتاج، والتصوير السينمائي )يصعب تصديق أنه تم تصويره رقمًيا(، والصوت - جميعها 

من الدرجة األولى.

 روتن تماتوز: 

%83

 آي إم دي بي: 

7 من 10 
 ميتاكريتيك: 

%79
إندي واير:

  B -

التقييم

F9 يتحدى العلم والمنطق والجاذبية!
 Fast & Furious  9 ف��ي��ل��م  ح��ط��م 
العديد من األرقام القياسية وبلغت 
ال���ص���ني 186 م��ل��ي��ون  اي�����رادات�����ه ف���ي 
االي������رادات االج��م��ال��ي��ة  دوالر، داف��ع��ة 
ال��ى  وال��غ��ض��ب«  »ال��س��رع��ة  لسلسلة 
ع��ب��ور ح��اج��ز ال��� 6 م��ل��ي��ارات دوالر. 
ول���وال غلطة ج���ون س��ي��ن��ا، )اش��ارت��ه 
ال���ى »دول����ة ت���اي���وان«( ال��ت��ي ادت ال��ى 
لحقق  الفيلم  على  انتكاس االقبال 
اي����رادات اك��ث��ر. وق��د رأى العديد من 
ال���ن���ق���اد ان ال��ف��ي��ل��م ي���ض���رب ع���رض 
والجاذبية  الفيزياء  بقوانني  الحائط 
وامل�����ن�����ط�����ق، ل���ك���ن���ه ي���ح���ق���ق امل���ت���ع���ة، 
م��ن مبالغات،  فيه  م��ا  ال��ى  مشيرين 
ووص����ف����ه ب��ع��ض��ه��م ب���أن���ه س��خ��ي��ف 

ورائع!

االيجابية  اآلراء  وفي ما يلي بعض 
لنقاد قارنوا بني F9 وما سبقة في 

سلسلة »السرعة والغضب«:
• ج���ي���رم���ان ل���وس���ي���ر: رب���م���ا ي��ك��ون 

األسرع واألكثر غضًبا حتى اآلن.
ي���أخ���ذ سلسلة  ان����ه  ت���وب���ل:  ف���ري���د   •
ال���س���رع���ة وال���غ���ض���ب ال����ى امل��س��ت��وى 

التالي.

األق��وى  الفيلم  ان��ه  إرل��ي��ش:  • ديفيد 
للجاذبية  وتحديا  وحشية  واألكثر 

في السلسلة.
• م��ول��ي ف��ري��م��ان: ي��ع��ود إل���ى ذروة 
السلسلة،  ف���ي  »ل����ني«  أف����الم  أف��ض��ل 
ح���ي���ث ي���ج���م���ع ب�����ني ال���ق���ل���ب ال��ك��ب��ي��ر 
وال������ح������رك������ة األك�������ب�������ر م�������ع ت���ع���م���ي���ق 

موضوعات العائلة.
•  أنجي هان: يحشر كمية مذهلة من 
ويمزقها  دقيقة،   149 ف��ي  األش��ي��اء 
بسرعة تسبب الدوار بحيث يصبح 

الدوار جزًءا من املتعة.
• إري�������ك أي����زن����ب����رغ: إن������ه ب���ع���ي���د ع��ن 
ح��ض��ي��ض ال��س��ل��س��ل��ة، ل��ك��ن��ه يجلس 
الخمسة  امل��راك��ز  ف��ي  م��ري��ح  بشكل 

األخيرة.

»السرعة والغضب 9« ألقى قوانين الجاذبية من النافذة!

تهديد بالقتل

هوما.. فقط!

اعتمد على النساء

»المحاكمة« عن الحاضر 

»الفرقة  فيلم  مخرج  غ��ان  جيمس  كشف 
االن���ت���ح���اري���ة 2« أن�����ه ت��ل��ق��ى م����ن م��ع��ج��ب��ني 
تهديدات  الفيلم،  لشخصيات  متعصبني 
ال���ش���خ���ص���ي���ات  ت����ل����ك  ل���ق���ي���ت  اذا  ب���ال���ق���ت���ل 
م���ص���رع���ه���ا. ج�����اء ذل�����ك ب���ع���د ت��ص��ري��ح��ات 
امل��خ��رج ع��ن مقتل ع��دد م��ن الشخصيات 

الشريرة في الفيلم القادم.
 

بعد ان عملت نجمة بوليود وهوليود هوما 
قريشي مع املخرج زاك سنايدر في فيلم 
»جيش املوتى«، صرح سنايدر بإنه يريد 
ال��ع��م��ل م��ع امل��م��ث��ل��ني ال��ه��ن��ود ف��ق��ط، فعلقت 
قريشي على ذلك قائلة: كان يجب أن يقول 

»أريد أن أعمل مع هوما فقط«!

قال بيري كنج ان الدرس االول الذي تعلمه 
من تجربته في اإلخراج هو االعتماد على 
في  عملن  اللواتي  النساء  »ك��ان��ت  النساء، 
الكثير من  واج��ه��ت  بينما  رائ��ع��ات،  الفيلم 
املشاكل مع الرجال، واضطررت الى طرد 
هيل  روي  ج���ورج  ان  وت��ذك��رت  بعضهم.. 
أخبرني أن اختيار املمثلني نصف صناعة 

الفيلم«.

قال آرون سوركني: لم أرغب في أن يكون 
»م��ح��اك��م��ة 7 م���ن ش��ي��ك��اغ��و«: ع���ن اح���داث 
اليوم. إن احتجاجات  1968، بل عن عالم 
»ح����ي����اة ال����س����ود م���ه���م���ة« ك������ررت األح������داث 
فعل  يناير،   6 وف��ي  الفيلم..  التي صورها 
دون��ال��د ترامب وآخ���رون ما حوكم »7 من 

شيكاغو« من أجله!

الصين تمارس نفوذها في هوليوود!

نعم .. ذئاب ضارية من النساء!
مخرجة »متعطشة للدماء«:

تشير األرباح الطائلة التي يحققها 
»السرعة والغضب 9«، في الصني، 
ال���ى ال��ل��ق��اء ال��س��ع��ي��د ب��ني ه��ول��ي��وود 
برسالة  بكني  »بعثت  فقد  وب��ك��ني. 
األفالم،  إلى عالم صناعة  واضحة 
الذين  األف���الم  أن صانعي  مفادها 
ي���ن���ت���ق���دون ال����ص����ني س���ي���ع���اق���ب���ون، 
أم����ا ال���ذي���ن ي��س��ت��ج��ي��ب��ون ل��ق��ي��وده��ا 
ال��رق��اب��ي��ة ف��س��وف ي��ك��اف��أون«، كما 
 Pen Americaت���ق���ري���ر ف���ي  ج����اء 
داال »صنع في  ال��ذي حمل عنوانا 

أميركا، خضع لرقابة بكني«!

بات لبكني نفوذ كبير في هوليوود، 
ف���ف���ي ي����ده����ا م���ف���ت���اح اك����ب����ر س���وق 
لألفالم في العالم. وباتت هوليوود 
ت���رى ع���رض اف��الم��ه��ا ال��ك��ب��ي��رة في 
لنجاحها  أساسيا  شرطا  الصني 
املساس  عن  تبتعد  فراحت  املالي، 
السياسية  ال��ص��ي��ن��ي��ة،  ب��امل��ح��رم��ات 
وااليديولوجية، لتنجو من العصا، 

وتتمتع بالجزرة.
وم����ن اب�����رز ال�������دروس امل���اث���ل���ة ام���ام 
ه���ول���ي���وود، م���ا ح����دث ع����ام 1997، 
فقد أصدرت ثالثة أفالم )كوندون، 

س��ب��ع س���ن���وات ف���ي ال���ت���ب���ت، ال��رك��ن 
ووضع  الصني،  تدخل  لم  األحمر( 
ومنتجوها  ومخرجوها  نجومها 
في القائمة السوداء.. وطار الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���� »دي����زن����ي« ال����ى ب��ك��ني، 
ليقول: »ه��ن��ا أري���د أن أع��ت��ذر، وفي 
امل��س��ت��ق��ب��ل ي��ج��ب أن ن��م��ن��ع ح���دوث 

األشياء، التي تهني أصدقاءنا«! 
ان��ص��ب ت��رك��ي��ز ه��ول��ي��وود ع��ل��ى ما 
ي��ن��ج��ح ف����ي ال����ص����ني. وف�����ي 2019 
ح���ق���ق���ت اف���������الم ام����ي����رك����ي����ة م��ن��ه��ا 
»ال���س���رع���ة وال���غ���ض���ب: ه���وب���س أن��د 

ش������او« أرب����اح����ا ف����ي ال���ص���ني أك��ث��ر 
املتحدة.  الواليات  في  ارباحها  من 
وقال أحد املسؤولني في هوليوود: 
»جمهور السينما الصيني ضخم 
جدا، وإذا حظيت باهتمامه، يمكنك 
أرب��اح��ا  م��ل��ي��ون دوالر  ج��ن��ي 100 

صافية«.
ص�����ارت اف�����الم اإلب���ه���ار وال��ت��س��ل��ي��ة 
وم���داع���ب���ة ال���رغ���ب���ات امل��ك��ب��وت��ة هي 
ال��ص��ني، وتحقيق  ل��دخ��ول  امل��ؤه��ل��ة 
اعلى االرباح، ملنتجيها، وللحكومة 

الصينية.

فيلم  مخرجة  موسى  أميليا  قالت 
ل���ل���دم���اء« ان ق��ص��ص  »م��ت��ع��ط��ش��ة 
امل���س���ت���ذئ���ب���ني ك����ان����ت ت�������دور ح���ول 
ال����رج����ال ال���ذي���ن ي���ح���اول���ون إخ��ف��اء 
ال��وح��ش ال���ذي ف��ي داخ��ل��ه��م، وكبح 
غرورهم وهرمون التستوستيرون 
ل��دي��ه��م، م��ع��ت��ب��رة ذل����ك أم�����را م��ث��ي��را 
ل��ل��س��خ��ري��ة، »ف��م��ن امل��ن��ط��ق��ي وج��ود 

ذئاب ضارية من النساء«. 
واض��اف��ت ان��ه��ا اب��ت��ع��دت ع��ن صور 
املستذئبني التقليدية: »جرت العادة 
أن ي��م��وت امل��س��ت��ذئ��ب ف���ي ال��ن��ه��اي��ة، 

ألن������ه ع���ب���ر ال����ح����د وخ�����رج 
أما  اإلنسانية،  اط��ار  م��ن 
للدماء«  »متعطشة  ف��ي 
ف����ال����ح����ال ع���ك���س ذل�����ك، 
ح���ي���ث ت���ت���ج���اوز ج����راي 

)ل�����وري�����ن ب���ي���ت���ي( ال���ح���د، 
ل��ت��ح��ص��ل ع���ل���ى م����ا ت���ري���د، 
ت��ع��ب��ر إل���ى ال��ج��ان��ب امل��ظ��ل��م، 

بال رجوع، وتكون العواقب وخيمة، 
لكنها ال تزال الشخص الذي نبقى 

معه في النهاية..«.
واش�������ارت ال����ى ان���ه���ا ت��ع��م��دت ع��دم 

للقمر  ل��ق��ط��ات  اس���ت���خ���دام 
ع��الق��ة  ال  ال���ف���ي���ل���م  »ألن 
ل�����ه ب����ت����ح����والت ال���ق���م���ر، 
ت��ج��ن��ب  أردت  وألن����ن����ي 
االس����ت����ع����ارات ال����دارج����ة 
فقضية  امل��ن��ط��ق��ي��ة،  غ��ي��ر 
ال��ف��ي��ل��م م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ح��ول 
العاطفة  أو  الشعور  بسبب 
أو الغضب، ال بسبب دورة القمر«. 
أن  اميليا: ال أرى ض��روري��ا  وقالت 
ت��ك��ون أف���الم ال��رع��ب مخيفة. األم��ر 
يتعلق بالنغمة والجو، بأشياء تبدو 

ت��دخ��ل تحت  ث��م  أو مقلقة،  غ��ري��ب��ة 
لهما  واملوسيقى  والصوت  جلدك. 
دور كبير في خلق الجو والنغمة.. 
اننا ننظر دائًما إلى الجانب املظلم 
ل��إن��س��ان وال���ى ال��رع��ب، ق��د توضع 
وقد  في موقف مظلم،  الشخصية 
ي���أت���ي ال���ظ���الم م��ن��ه��ا، وه�����ذا م���ا أن��ا 
مهتمة به. أحب األفالم التي يكون 
ام���ت���داًدا للشخصية  ف��ي��ه��ا  ال��رع��ب 
طريقة  إنها  الداخلية.  ومشاعرها 
للتعبير بصرًيا عما يحدث  رائعة 

داخلًيا.

»أبو بالل« داعشي رومانسي!

قال املمثل البريطاني شازاد لطيف انه حاول 
زي��ادة سحر ومرح »ابي بالل البريطاني« 
يلعب دوره في  ال���ذي  داع���ش،  ف��ي  املجند 
ال���ى ان الفيلم  ف��ي��ل��م »ب���روف���اي���ل«، م��ش��ي��را 
يتمتع  التي  الطفولية  الحساسية  يستثمر 

بها »ابو بالل«، لجذب الجمهور، كما ينجح 
البريطانية  الصحافية  ف��ي ج��ذب  ب��الل«  »اب��و 
الفيلم، وينسج  ف��ي  آم��ي )ف��ال��ني ك��ني(  الشابة 

معها عالقة رومانسية عبر »فيسبوك«. 
واض��اف: كانت لدي قاعدة بسيطة لبناء الشخصية، استنادا 
«، ومساحة واسعة للكتابة  الى رواية آنا ايريل »في جلد جهاديِّ
واالرت��ج��ال. وك��ان ذلك بالنسبة لي عملية إبداعية لبث الحياة 
في الشخصية، خاصة ان »ابا بالل« يلعب كرة القدم، ويطبخ 

الكاري مع »آمي«، ويطعم القطط.. هذا الرجل لطيف نوعا ما.

باوتيستا: وقعت في حب »سكوت«

ال��ى اداء دور  ق��ال دي��ف باوتيستا ان ما جذبه 
»سكوت وارد« في فيلم »جيش املوتى« هو 

التي  الكثير من األعباء  ان سكوت يحمل 
االتصال  إع���ادة  م��ن  وتمنعه  كاهله  تثقل 
ب���أح���ب���ائ���ه. واض��������اف: ش���ع���رت أن ن��ب��ض 
تعويض  س��ك��وت  محاولة  ه��و  الفيلم  قلب 

أن  ب��اب��ن��ت��ه، وأردت  االت��ص��ال  وإع����ادة  نفسه 
ألعب الدور، ألنني وجدت الكثير من الفرص 
ال���ى الشخصية،  ال��ع��م��ق وال��ع��اط��ف��ة  إلض��اف��ة 

لجعل »سكوت« بطال مختلفا، وليس مجرد بطل فيلم »اكشن« 
ال يعبر عن الكثير من املشاعر. أردت تجسيد الشعور بأن أهم 
شيء لسكوت هو ابنته، وعائلته، والعودة إلى الحياة الطبيعية 
مع عائلته. »قرأت النص ووقعت في حب الشخصية، اذ رأيت 

فيها الفرصة للتعبير عن هذا الجانب مني«.

يضع المشاهد في هوليوود المجد والفساد والصراع على النفوذ

»مانك« فيلم متقن الصنع.. لكنه بال قلب!
حصل فيلم »مانك« على عشرة ترشيحات 

لألوسكار، وفاز بجائزتي أفضل تصوير سينمائي 
وأفضل تصميم إنتاج. الفيلم تحفة فنية، اذا 

نظرنا الى مختلف عناصره، وجدناها على درجة 
عالية من االتقان، تقدم دروسا في صناعة 

األفالم. أما من وجهة نظر المشاهد الباحث 
عن المتعة، عما يضحكه او يبكيه او يرفع 

االدرينالين في دمه، وال يعني له »المواطن 
كين« شيئا، فالفيلم ممل مربك، كما وصفه 

بعض النقاد..

كانت األضواء قد انحسرت عن كاتب السيناريو البارع هيرمان 
مع بعض  الكحول، ومعاركه  ادمانه  )مانك(، بسبب  مانكيويز 
اصحاب النفوذ. وكان توقيع عقد كتابة »املواطن كني« فرصته 
ثم  فيه بحقه كمؤلف،  ف��رط  الستعادة مكانته. فوقع على عقد 
م��ري��رة بينه  م��ا كتب. ودارت معركة  ادرك قيمة  رأي��ه ح��ني  غير 
وبني املخرج اورسون ويلز، الذي وضع اسمه مع اسم مانكيويز 
على السيناريو. ولم ينته السجال حول »من كتب السيناريو؟«، 
بل تعددت فصوله، واخيرا جاء »مانك« الذي كتبه جاك فينشر، 
والد املخرج الكبير ديفيد فينشر، قبل نحو ربع قرن، ليقول ان 
مانكيويز كتب السيناريو في أتون الصراع بينه وبني بارون 
الصحافة ويليام راندولف هيرست، وان ويلز لم يكتب مشهدا 
واح����دا! ي��ق��ول مانكيويز بعد ف���وزه ب��ج��ائ��زة األوس��ك��ار ألفضل 
سيناريو في عام 1942 »أنا سعيد جًدا بقبول هذه الجائزة في 
غياب السيد ويليس، ألن النص مكتوب في غياب السيد ويلز«! 

وال يظهر ويلز في الفيلم اال دقائق معدودة.

املجد والفساد

يتناول الفيلم حياة مانكيويز، الذي يلعب دوره باقتدار غاري 
اول��دم��ان رغ��م ف��ارق السن )20 عاما(، وقصة كتابته لسيناريو 
»امل��واط��ن ك��ني«، وعبر ه��ذا املدخل يسلط ال��ض��وء، برؤية ناقدة 
ساخرة، على هوليوود الثالثينيات من القرن املاضي، من وجهة 
نظر مانك، اليساري الساخر ناقد الرأسمالية ووسائل اإلعالم 

التي اسهمت، بتالعبها بالعقول، في اسقاط املرشح االشتراكي 
في انتخابات حاكم والية كاليفورنيا. »يركز على الظالم حول 
مجد وبريق هوليوود في ثالثينيات القرن العشرين. إنه يحكي 
قصة رج��ل واح��د ولكنه ينسج فيها خيوط قضايا متعددة«، 
ك��م��ا ي��ق��ول ال��ن��اق��د ك��ي��ث اول��ي��ش. وي��ق��ول ب���ول آس���اي ان امل��خ��رج 
يريد بوضوح التحدث عن »هنا واآلن«، وهو يجعل سياسته 

صريحة إلى حد ما.
نرى في بداية الفيلم مانكيويز الذي اصيب بكسور في حادث 
س��ي��ارة، يصل م��ح��م��واًل ال��ى بيت ري��ف��ي، اع���ده ل��ه وي��ل��ز، وزوده 
بالسجائر والكحول، ليكتب فيه سيناريو »املواطن كني«. يكتب 
ات من حياته.. تتتابع املشاهد التي تنقلنا 

ّ
مانك ويتذّكر محط

ذهابا وايابا بني كتابة السيناريو وصفحات من ماضي مانك.
وأربعينيات  ثالثينيات  ه��ول��ي��وود  ف��ي  امل��ش��اه��د  الفيلم  ي��ض��ع 

ال��ق��رن امل���اض���ي، وع��ل��ى امل��ش��اه��د ال��رب��ط ب��ني امل��ش��اه��د، ل��ي��رى ان 
»كني« هو امبراطور االعالم وليم هيرست )تشارلز دانس(، وان 
النص الذي يكتبه مانك نقد ساخر لهيرست ولحال هوليوود 
أن  أن يعتقد  العالم  التي تريد من  السينما واالع��الم  وصناعة 
»كينغ كونغ طوله عشرة طوابق، وان ماري بيكفورد عذراء في 

األربعني..«. 

ليس للجميع

الحظ النقاد الفرق بني الفيلم واألف��الم السابقة للمخرج. كتب 
ب��رادي��ب م��ي��ن��ون ان م��ان��ك فيلم ج��ي��د، ل��ي��س للجميع، ي��ب��دو أن��ه 
نقيض ك��ام��ل للعمل ال���ذي ك���ان ي��ق��وم ب��ه فينشر ف��ي ال��س��ن��وات 
»م��ان��ك« هي  فيلم مثل  ان فرصة صنع  امل��اض��ي��ة. ورأى  القليلة 
ه��دي��ة ال��ع��م��ر لفينشر، ال���ذي ح��ول��ه��ا ب��ام��ت��ن��ان إل���ى فيلم ه��ادئ 

رزين..
اما الناقد أليكس بنتلي فأوصى بمشاهدة »املواطن كني« قبل 
مشاهدة »مانك«، للحصول على التجربة الكاملة التي يحاول 
املخرج تقديمها، مشيرا الى ان كاتب السيناريو واملخرج ارادا 

إنقاذ سمعة مانك من النسيان. 
واحب الكاتب اوبرت روتن »كل الشخصيات العظيمة« في الفيلم 
والسيناريو  الجيد  بالتمثيل  واش���اد  امل��م��ت��ع،  ال��ذك��ي  وال��ح��وار 
الفيلم »تفكك الجدول  ب��ال��ذك��اء وال��ن��ك��ات« وأخ��ذ على  »امل��م��ل��وء 
الزمني«، واالفتقار الى الدقة التاريخية. ورأى ان الحوار يتفكك 
في النهاية عندما يتم استخدام خطاب طويل غير مقنع حيث 
يتبادل مانك وهيرست االهانة، في محاولة لتبرير األطروحة 
املركزية للفيلم. بينما رأى جيمس كندريك ان كل سطر من حوار 
أولدمان تقريًبا ذكي جًدا وحاد وثاقب لدرجة أنك تشعر بأنه 

فوق طاقة البشر. 
ورأى كندريك ان فكرة صنع فيلم يسلط الضوء على أحد أملع 
اذك��ي��اء ه��ول��ي��وود الكالسيكيني م��ش��روع مثير ل��إع��ج��اب. وان��ه 
ألمر سيئ للغاية أنه جاء على حساب ويليس، الذي يغيب إلى 
حد كبير عن الفيلم، وعندما يظهر، نراه شخصية كاريكاتيرية 

متهورة..
وبينما رأى بيتر ترافرز ان مانك أروع عمل سينمائي، مشيرا 
ال��ى نجاحه ف��ي اس��ت��ع��ادة ه��ول��ي��وود القديمة، رأى ك��ن��دري��ك أن 
النهج الجمالي للفيلم تعرض للخطر بسبب الرغبة الواضحة 
ف��ي م��ح��اك��اة تصوير »امل��واط��ن ك��ني« ال��ح��اد ع��ال��ي التباين بني 

األبيض واألسود، من دون االلتزام الكامل بهذا النهج. 
ووجد اوين جليبرمان كل شيء في »مانك« المع »حتى الظالم 
له ملعان ع��اٍل، كما هو الحال في مشهد كوكتيل بارع في غرفة 
الرسم في قلعة هيرست..«، مشيرا الى ان العرض متقن وذكي 

وحيوي، وان العديد من املمثلني يتركون صدى ال يمحى.
الفيلم  ق��دم  فينشر  ان  ط��ي��ارة،  السينمائي شفيق  الناقد  وكتب 
بأنماط سردية خاصة، وبلعبة مرايا جميلة، وبقفزات زمنية 
أفالم بارع،  ومعلومات موازية وتنقالت متناغمة. فهو صانع 
يعرف كيف يروي قصصًا مثل هذه من مسافة آمنة، ال يستهلك 
بطريقة واضحة أو ساذجة ما يريد أن يقوله.. لم يفلت الفيلم 
 
ً
 أم آجال

ً
من بني يديه، ونجح في خلق وحش سيلتهمك عاجال

خالل املشاهدة!

غاري أولدمان أدى دوره ببراعة رغم فارق السن بينه وبين »مانك«

اميليا

باوتيستا

شازاد لطيف
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ارتفاع قياسي بأسعار التذاكر في الكويت 

»المحصنون« ينعشون حجوزات السفر

دينا حسان
اوساط عاملة في قطاع السياحة والسفر قالت لـ سبقلا 
ان الــقــطــاع شــهــد انــتــعــاشــا بــعــد تــخــفــيــف االشــتــراطــات 
الصحية، إال أن الحجوزات لم تصل بعد إلى مستوياتها، 

وانها ال تقارن بالحجوزات ما قبل كورونا.
واشارت االوساط نفسها الى ان التردد مازال يخيم على 
الرغم  السفر على  الراغبني في  املواطنني  قــرارات بعض 
الــرؤيــة أمامهم  لــعــدم وضـــوح  لـــه، نتيجة  مــن تعطشهم 
بالنسبة للتغيرات التي من املحتمل ان تطرأ من ناحية 

اشتراطات السفر.  
واضـــافـــت: هــنــاك صــعــوبــات وتــحــديــات كــبــيــرة فـــي بيع 
واصدار التذاكر،ألن الرؤية غير واضحة نتيجة للقرارات 
الــتــي تــأخــذهــا ســــواء الــكــويــت او الـــــدول األخـــــرى بــشــأن 

املسافرين إليها. 
التأكد من االجراءات

 مــديــر عـــام ســفــريــات األوائـــــل لــلــســيــاحــة والــســفــر بــســام 
وظــائــفــي، افــــاد بـــأن الــحــجــز الــــذي كـــان يــســتــغــرق نصف 
ســاعــة، أصبح اآلن يستغرق مــن أربــعــة إلــى خمسة أيــام 
للتأكد من قرارات الدول الخارجية واإلجراءات املطلوبة 
الــخــاص واملتغير  قــانــونــهــا  لــكــل دولـــة  للسفر، حــيــث ان 
 PCR فــي شـــأن كيفية اســتــقــبــال املــســافــريــن وتــحــلــيــل الــــ

وجرعات التحصني ، وإذا اضطرت للغلق بعد ما كانت 
تستقبل ســائــحــني أم مــســتــمــرة فــي الــفــتــح، لـــذا نــجــد أن 
الحجوزات للصيف لم تتجاوز نسبة 15 في املئة مقارنة 
بــالــحــجــوزات الــتــي كــانــت تــتــم فــي كــل صــيــف، موضحا 
للزيادة  قابلة  لكنها  اآلن،  إلــى  الحالية  النسبة  هــذه  أن 
بــمــجــرد زيـــــادة عـــدد الـــرحـــات وفــتــح الـــــدول األوروبـــيـــة 
الســتــقــبــال الــســائــحــني مـــن الــكــويــت، وهـــو مـــا ستتضح 

معامله منتصف يونيو الجاري.
املواطنون متخوفني ومترددين،  يــزال  ال  اآلن  إلــى  وزاد: 
وشــريــحــة كــبــيــرة مــنــهــم تــحــجــز ولــكــن مـــن دون إصــــدار 
التذكرة، ألن قــرار السفر يؤخذ بناء على قــرارات الــدول 
األخــــــرى، وأيـــضـــًا قــــــرارات وزارة الــصــحــة فـــي الــكــويــت، 
باإلضافة إلى أن هناك العديد من التساؤالت التي تدور 
في أذهان املسافرين، من ضمنها: ماذا بخصوص الذين 

أعمارهم أقل من 18 عامًا واشتراطات تطعيمهم؟ 

الخطوط الجوية

والسفر،  للسياحة  الصالحية  عالم  لشركة  العام  املدير 
أيمن زنداح، قال: إن عدم توفير شركات الطيران رحات 
لــجــمــيــع الـــــدول أو الـــــدول األكـــثـــر طــلــبــًا وإقـــبـــااًل مـــن قبل 
وأحبطهم  بل  املسافرين،  اختيارات  من  قّيد  املسافرين، 
فـــي كــثــيــر مـــن األوقـــــــات، وجــعــلــهــم يــتــراجــعــون عـــن قـــرار 

السفر، كما أن اقتصار الرحات على رحلة واحــدة فقط 
أسبوعيًا عمل على عزوف الكثيرين عن السفر في الفترة 

الراهنة.
وتــابــع: »على سبيل املــثــال، كــان عــدد الــرحــات اليومية 
الطيران  لدبي في حــدود 20 رحلة من مختلف شركات 
كـــفـــاي دبـــــي، والـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــكــويــتــيــة، وطـــيـــران 
الــجــزيــرة وغــيــرهــا، لكن اآلن أصبح عــدد الــرحــات لهذه 
الشركات خمس رحات فقط، وينطبق ذلك على جميع 
الوجهات وشركات الطيران، لذا ستبيع شركات الطيران 
الرحلة، بسبب  تذاكرها بأعلى سعر لتحصيل تكاليف 
االشتراطات الصحية التي حــددت من كم املعروض في 
السوق من عدد رحات وعدد مقاعد على منت الطائرات، 
فـــالـــطـــيـــران املـــدنـــي لـــم يـــعـــِط بــعــد حـــريـــة فــتــح الـــرحـــات 

لشركات الطيران«.
وبنّي أن زيادة أسعار التذاكر لها سبب رئيسي وواضح 
وهو تحديد سعة التشغيل للطائرة بـ35 راكبًا، وتقنني 
رحات شركات الطيران إلى رحلة واحدة في اليوم، وذلك 
مــن قــبــل الــطــيــران املــدنــي، الـــذي مــــازال قــائــمــًا إلـــى وقتنا 
هـــذا، مــمــا أدى إلـــى زيــــادة أســعــار الــتــذاكــر بنسبة تزيد 
على 100 في املئة في الفترة الراهنة، فعلى سبيل املثال 
تذاكر مصر وصلت إلى 200 دينار )ذهــاب فقط(، كذلك 
عمان ودبــي أكثر من 200 دينار، تركيا 270 دينارًا، أما 
الوجهات األوروبية ما بني 350 إلى 400 دينار، علمًا أن 
هذه األسعار شاملة رحلة الطيران فقط )ذهاب وعودة( 

من دون تكاليف التأشيرات وفحص الـPCR واإلقامة.

وجهات ممنوعة

والسفر،  للسياحة  املهلب  مدير مكتب  قال  ومن جانبه، 
خالد حمد: إنه إلى اآلن لم تفتح الدول األوروبية أبوابها 
أمام السائحني الكويتيني كأسبانيا وإيطاليا وفرنسا، 
ومــــن املـــرتـــقـــب فــتــحــهــا فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو الـــجـــاري، 
إلــى  أن عدم  وتايلند في يوليو، الفتًا في الوقت نفسه 
نزول جدول رحات الصيف لشركات الطيران صّعب من 
أمــام املسافرين ال تزال  عملية الحجز للصيف، فالرؤية 
لــم تتضح  مبهمة وغــيــر واضــحــة، وخــطــة السفر لديهم 

معاملها بعد.
وأضـــــاف حــمــد أن حـــجـــوزات الــطــيــران لــلــصــيــف ال تـــزال 
خجولة لعدم توافر الرحات في الوقت الراهن، لكن إذا 
تــمــت زيــــادة الــســعــة التشغيلية لــلــطــائــرة وعـــدد رحــات 
الطيران، فستبلغ زيادة أسعار تذاكر السفر خال فترة 
الصيف 30 في املئة، وهي الزيادة الطبيعية خال هذه 

الفترة من كل عام.

الوجهات األكثر طلبًا
 تعتبر كل من تركيا وسراييفو وجزر 
وبيروت  واليونان  وسيشيل  املالديف 
املفضلة  الوجهات  أكثر  م��ن  وق��ب��رص، 
ل��ح��ج��وزات صيف  وال��ت��ي عليها ط��ل��ب 
أن  كما  إل��ي��ه��ا،  السفر  لسهولة   ،2021
هناك ترقبا للدول األوروبية لكي تفتح 
أب��واب��ه��ا أم����ام امل��س��اف��ري��ن م��ن ال��ك��وي��ت 

خاصة لندن واسبانيا.

إقبال على الدول 
األسهل في إجراءاتها 
ب��ع��د ت��ل��ق��ي ج���رع���ات ال��ت��ط��ع��ي��م ضد 
ف���ي���روس ك����ورون����ا، ل���م ي��ع��د اخ��ت��ي��ار 
وج����ه����ات ال���س���ف���ر ب���ن���اء ع���ل���ى أع�����داد 
اإلصابات لدى تلك الدول، سواء من 
بدليل  نقصانها،  أو  زي��ادت��ه��ا  حيث 
بالرغم  تركيا  على  الشديد  اإلق��ب��ال 
م��ن أع����داد اإلص���اب���ات ل��دي��ه��ا، ولكن 
اخ���ت���ي���اره���م وف���ق���ا ل��ط��م��أن��ت��ه��م ع��ل��ى 
ل��ل��ق��اح، وب��ن��اء  أنفسهم ب��ع��د أخ��ذه��م 
ع��ل��ى األس���ه���ل ف���ي إج������راءات السفر 
واألسرع في إصدار الفيزا الخاصة 
ب��ه��ا، وع��ل��ى ال����دول امل��ت��اح��ة أم��ام��ه��م، 
ول���ي���س ع��ل��ى ال������دول األق�����ل ف���ي ع��دد 

اإلصابات.

إلغاء التذاكر 

ت��وض��ح م��ص��ادر ف��ي ال��ق��ط��اع إل���ى أن 
اآلن  السياحة والسفر تعاني  مكاتب 
م��ن ع��دم ج��دي��ة ال��ح��ج��وزات لشريحة 
يحجزون  فكثيرون  املسافرين،  م��ن 
تذكرة ولكن مع عدم إص��داره��ا، كما 
أن هناك من قام بالشراء ثم إرجاعها 
ت���خ���وف���ا م����ن ح������دوث أي ت���غ���ي���رات أو 
خ����س����ارة ق��ي��م��ة ال����ت����ذك����رة ب���ال���ك���ام���ل، 
تختلف  الترجيع  سياسة  ب��أن  علما 
م��ن مكتب آلخ���ر، ف���إذا ك��ان��ت شركة 
الطيران هي من ألغت التذكرة فيكون 
أم����ام امل��س��اف��ر خ���ي���اران إم���ا تعويض 
التذكرة  قيمة  لكامل  م��ادي��ا  امل��س��اف��ر 
ال��رح��ل��ة م��ج��ان��ا، أم��ا  أو تغيير م��وع��د 
ب���ال���ن���س���ب���ة ل���س���ي���اس���ة ال���ت���رج���ي���ع ف��ي 
املكاتب فهي تكون وفقا لالتفاق، وما 
ه��و خصم مبلغ رم��زي كرسوم  يتم 

إدارية وخدمات من قيمة التذكرة.

وقت الذروة

إل����ى أن وق����ت ذروة  ت��ش��ي��ر امل���ص���ادر 
ال���س���ف���ر ال���ص���ي���ف���ي���ة س���ت���ك���ون خ���الل 
ش��ه��ري ي��ول��ي��و وأغ���س���ط���س، ألن����ه من 
املترقب إح��داث تغيرات في منتصف 
يونيو من حيث فتح شركات الطيران 
كانت  التي  ال���دول  م��ن  لعدد  رحالتها 
م����درج����ة ف����ي ج������دول ال�������دول امل��م��ن��وع 
ال���س���ف���ر إل���ي���ه���ا، وأي����ض����ا زي�������ادة ع���دد 
ال��رح��الت وزي����ادة أع���داد ال��رك��اب على 

منت الطائرة.

بعد مرور أكثر من عام على 
قيود ومنع المواطنين من 
السفر إال للضرورة في ظل 

تفشي فيروس كورونا، 
ومع ظهور التعليمات 

األخيرة بالسماح للمواطنين 
المحصنين ضد الفيروس 

بالسفر وفقاً إلجراءات محددة 
واشتراطات معينة، شهدت 

حجوزات السياحة والسفر 
خالل األيام الماضية إقباالً جيداً 

من المواطنين المحصنين 
أسهم إلى حد ما في إنعاش 
مكاتب السياحة والسفر في 

البالد، التي تضررت كثيراً جراء 
تداعيات الجائحة خالل الفترة 

الماضية.

قرار  باتخاذ  الحسم  جدية  في  جزئيا،  ولو  أسهمت،  رئيسية  أسباب  ثالثة  هناك 
السفر بالنسبة للمواطنين إلى اآلن وهي: 

ارتفاع أسعار التذاكر المبالغ فيه خالل الفترة الحالية.

تتغير  التي  ال��ق��رارات  بشأن  المسافرين  أم��ام  الرؤية  وض��وح  عدم 
يتعلق  فيما  الخارجي  أو  المحلي  المستوى  على  سواء  وتؤخذ، 
أو  الصحية  إلى االشتراطات  باإلضافة  المجال للسفر،  أو فتح  بغلق 

اإلجراءات المطلوبة.

عن  تكشف  الطيران  شركات  قبل  من  واضحة  خطط  وج��ود  عدم 
الدول التي ستدخل ضمن واجهاتها، فجدول الرحالت الصيفية لم 

يتم الكشف عنه بعد.
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تحديد عدد الرحالت
والسعة التشغيلية رفعا 

األسعار أكثر من %100 

تركيا والمالديف وسيشيل 
واليونان وبيروت وقبرص األكثر 

إقباالً لسهولة إجراءاتها 

الرحالت إلى دبي انخفضت
 من 20 رحلة يومياً 
إلى 5 رحالت فقط 

200 دينار»ذهاب فقط« 
للقاهرة وعمان ودبي .. 

والوجهات األوروبية 400 دينار

 مواطنون ينتظرون فتح 
دول جديدة ويفضلون 

السفر للدول االقل تعقيدا 
باالشتراطات الصحية 

 
إجراءات الحجز قد تستغرق 

أياماً للتأكد من قرارات 
الدول األخرى واإلجراءات 

المطلوبة للسفر

»ميد«: ضغوط عالمية على انبعاثات الكربون

دول الخليج توقف مشاريع الفحم 
وليد منصور

الـــعـــاملـــيـــة  الــــضــــغــــوط  قــــالــــت »مـــــيـــــد« أن 
عــلــى إزالــــــة الـــكـــربـــون بــســرعــة مـــن قــطــاع 
الــطــاقــة، وزيـــــادة حــصــة مـــصـــادر الــطــاقــة 
املتجددة مقابل مخططات توليد الطاقة 
التقليدية، قد ساهمت في تأجيل العديد 

من املشاريع في دول الخليج.
العمانية  الشركة  كانت   ،2018 عــام  ففي 
الــطــاقــة واملــيــاه )OPWP( تخطط  لــشــراء 
إلصــــــــــدار وثـــــائـــــق املــــنــــاقــــصــــة الـــخـــاصـــة 
بمحطة الطاقة املستقلة املزمع تشغيلها 
بالفحم بطاقة 1200 ميغاواط في أكتوبر 
من ذلك العام، ولكن طلب تقديم العروض 
لم يصدر أبدا، إذ كان هذا املشروع الثاني 

من نوعه املخطط له في عمان.
في دبي، كانت املرحلة الثالثة من محطة 
حصيان التي تعمل بالفحم، والتي تبلغ 
قــوتــهــا 1200 مـــيـــغـــاواط، قــيــد املــراجــعــة، 
ومــــن املــتــوقــع أن يـــبـــدأ تــشــغــيــل املــرحــلــة 
األولــــى مــن محطة إنــتــاج حــصــيــان التي 
بــالــفــحــم، والــتــي تبلغ قــوتــهــا 600  تعمل 
ميغاواط هذا العام. ويعد املخطط الذي 
بــمــجــرد  مـــيـــغـــاواط  تــبــلــغ طـــاقـــتـــه 2400 

فـــي املنطقة  اكــتــمــالــه، أول مــحــطــة طــاقــة 
تعمل بالفحم النظيف.

أن أول مــشــروع مستقل إلنــتــاج  فــي وقـــت 
عــمــان،  سلطنة  فــي  بالفحم  يعمل  الــطــاقــة 
التي  التالية من محطة حصيان  واملرحلة 
تعمل بالفحم في دبي قد تم تعليقها بعد 
عدم وجود تطورات جديدة منذ عام 2018.

وأكـــــــدت هــيــئــة كـــهـــربـــاء ومــــيــــاه دبـــــي أن 
مــحــطــة حـــصـــيـــان الـــتـــي تــعــمــل بــالــفــحــم 
»تــلــبــي حـــــدود انـــبـــعـــاثـــات غــــاز املـــداخـــن 
بشكل أكثر صرامة من حدود االنبعاثات 
فـــــي تـــوجـــيـــه االنــــبــــعــــاثــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
لــــاتــــحــــاد األوروبـــــــــــــي وفـــــــي إرشــــــــــادات 

مؤسسة التمويل الدولية«.

»العمل الدولية«: حتى 2023 على األقل

سوق الوظائف العالمي 
لن يتعافى من الوباء

توقعت منظمة العمل الدولية أن يظل على األقل 
220 مــلــيــون شــخــص عــاطــلــني عـــن الــعــمــل على 
مستوى العالم هــذا الــعــام، وهــو مــا يــزيــد كثيرًا 
على مستويات ما قبل الوباء، وأن يتحسن األمر 

إلى 205 مايني عاطل في 2022. 
وهـــو مـــا يـــعـــادل، وفــقــًا لــنــمــاذج املــنــظــمــة، مــعــدل 
بطالة عاملي 6.3% هذا العام، وتراجعه إلى %5.7 
فــي الــعــام املــقــبــل، أي أعــلــى مــن مــســتــوى مــا قبل 

الوباء البالغ 5.4% في 2019.
وأوضــــحــــت املــنــظــمــة فـــي تــقــريــر عـــن اتــجــاهــات 
2021: »لن يكون نمو التوظيف كافًيا لتعويض 
الــخــســائــر الــتــي تــكــبــدتــهــا حــتــى عـــام 2023 على 
األقــــل«، وأضــافــت أن وبـــاء »كــوفــيــدــــ19« سيؤدي 
إلــى زيـــادة مستمرة وواضــحــة فــي البطالة، وأن 
الدول املنخفضة واملتوسطة الدخل التي تتخلف 

في تقديم اللقاحات ستتعرض ألكبر ضرر. 
وتــخــشــى املــنــظــمــة مـــن عــــدم إضـــافـــة فــــرص عمل 
فــقــدوا وظائفهم  الــذيــن  أولــئــك  كافية الستيعاب 
نــتــيــجــة لـــفـــيـــروس »كـــــوفـــــيـــــدـــــــ19«، إضــــافــــة إلـــى 
الــوافــديــن الــجــدد لــســوق الــعــمــل. وذكـــرت أن نمو 
ا للغاية لتوفير فرص 

ً
التوظيف سيكون ضعيف

عمل كافية ملن أصبحوا عاطلني عن العمل أثناء 
ا التي تدخل سوق 

ً
الوباء، أو للفئات األصغر سن

العمل.

انطالق زيادة رأس المال  15 الجاري

»الجزيرة« أول سهم
ُيطبق »حقوق األولوية«

سالم عبدالغفور
تأكيدًا ملا نشرته سبقلا أول من أمس، أعلنت شركة طيران الجزيرة 
عن الجدول الزمنى لتداول حقوق األولوية خال فترة زيــادة رأس 
املــال اعتبارًا مــن الثاثاء املــوافــق 15 يونيو الــجــاري إلــى االثــنــني 5 
عليه خدمة  يطبق  أول سهم  »الجزيرة«  بذلك  لتكون   ،2021 يوليو 

حقوق األولوية.
ويذكر أن زيادة رأسمال شركة طيران الجزيرة، بنسبة 10% إلى 22 
مليون دينار تتم تغطيتها عن طريق إصدار 20 مليون سهم عادي 
قــدرهــا 400  بالقيمة االسمية )100 فلس للسهم مــع عــاوة إصـــدار 
الواحد(، أي بإجمالي سعر 500 فلس للسهم. وكانت  فلس للسهم 
هيئة أسواق املال قد وافقت مؤخرًا على إطاق خدمة حقوق األولوية 
والتي تعتبر ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل تعطي صاحبها 
حق أولوية االكتتاب في زيادة رأسمال املصدر بنسبة ما يملكه من 
أوراق مالية في رأسمال ذلك املصدر. وقالت مصادر استثمارية ان 
حقوق األولوية تنطبق على زيادات رؤوس األموال الفعلية وليس 
املتداولة  السيولة  زيــادة  الخدمة في  تلك  املنحة، متوقعة مساهمة 
في البورصة وإتاحة خيارات استثمارية جديدة للعماء. وأشارت 
الــذي ال يمتلك القدرة  املصادر إلى أن تلك الخدمة تساعد املساهم 
على املشاركة أو غير مقتنع بجدوى زيــادة رأس املــال من بيع هذا 
الحق واالستفادة منه، وفي املقابل يتيح ذلك خيارًا للمستثمر الذي 

يعتقد بجدوى هذا االستثمار.

منطقة الروضة
القيمة التقديرية للعقار كما في مايو 2021

KD 702,000

أرض فضاء 750 م2

شارع واحد - داخلي

C O MA L H I S B A .

كثيرون يخططون للسفر مع تقدم حملة اللقاحات  )تصوير: محمود الفوريكي(
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رغم أزمة »كورونا« على مستقبل قطاع المكاتب

10 مليارات دوالر استثمارات العقارات الطبية
هبة حماد

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن ع��ص��ر ال��ع��م��ل ع���ن ُب��ع��د ي��غ��ي��ب عن 
مستقبل املكاتب، فإن قطاعا واحدا من األعمال ال يزال 
م��ث��ل ش��رك��ات »ب���اك ستون  إل��ي��ه  ي��ج��ذب املستثمرين 
غ��روب« و»ك��ي كي آر«، حيث تم ه��ذا العام تخصيص 
أكثر من 10 مليارات دوالر لشراء املباني الستخدامها 
 Real في علوم الحياة واألبحاث األخرى، وفقا لشركة
Capital Analytics التي شكلت ما يقرب من أربعة في 
العاملية  التجارية  العقارية  املعامات  من جميع  املئة 
بالعام  م��ق��ارن��ة  الحصة  ضعف  أي  م��اي��و،  شهر  حتى 

املاضي.
وذك�������رت ب��ل��وم��ب��ي��رغ أن ه�����ذه االح���ص���ائ���ي���ة ال ت��ش��م��ل 
امل��ب��ان��ي ال���ج���دي���دة، وال���ت���ي ت��ش��ك��ل ح��ج��ر األس�����اس في 
م���دن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��م��ا ف��ي ذل���ك ب��وس��ط��ن وس��ان 
يحظ  ل��م  منها  وال��ع��دي��د  فرانسيسكو،  وس���ان  دييغو 
العاملني في املكاتب  بتوقيع مستأجرين. على عكس 
التقليدية، حيث ان العديد من العلماء ال يعملون عن 
االنتعاش  تعزيز  في  تساعد  اللقاحات  أن  وبما  ُبعد. 
االقتصادي، فمن املتوقع أن يؤدي تمويل االبتكارات 
الطبية إلى زيادة الحاجة إلى شغل مساحات أكبر، ال 

سيما في الواليات املتحدة واململكة املتحدة.
وق�������ال ن����دي����م م���ي���غ���ج���ي، رئ����ي����س ق���س���م ال�����ع�����ق�����ارات ف��ي 
األم���ي���رك���ت���ني ف���ي ب���اك���س���ت���ون: »ل���ق���د أدى ال����وب����اء إل��ى 
تضخيم نمو الطلب، لكنه اتجاه نعتقد أنه سيستمر 
بالتقدم في  ه��ذا، على نطاق واس��ع،  لسنوات. يتعلق 
اكتشاف األدوي���ة، والتقدم في علم األح��ي��اء، والحاجة 

األكبر نظرا لشيخوخة السكان«.

إفراغ املباني

ال���ع���ام امل���اض���ي، أدى ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي إل���ى إف���راغ 
باملراكز  املستثمرين  اهتمام  وتقليل  املكاتب  مباني 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ف��ن��ادق، ف��ي ح��ني ب��ل��غ إج��م��ال��ي مبيعات 
مباني علوم الحياة وإعادة التمويل حوالي 25 مليار 
م���ل���ي���ارات دوالر  م���ن ح���وال���ي 9  ب���ذل���ك  م��رت��ف��ع��ا  دوالر، 
وح��ص��دت   .Eastdil Secured ل����  وف��ق��ا   ،2019 ع���ام  ف���ي 

باكستون، املستثمر املخضرم في هذا القطاع، ربحا 
 BioMed ق���دره 6.5 م��ل��ي��ارات دوالر م��ن إع����ادة ت��م��وي��ل
علوم  مكاتب  ملباني  خ��اص  مالك  أكبر   ،Realty Trust
ال��ح��ي��اة ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة. ك��م��ا واف��ق��ت أي��ض��ا في 
املختبرات  مباني  م��ن  مجموعة  ش���راء  على  ديسمبر 

مقابل 3.4 مليارات دوالر.
ودفعت KKR حوالي 1.1 مليار دوالر في مارس مقابل 
مجمع مكاتب في سان فرانسيسكو، حيث انها تخطط 
إلعادة توظيفه ملستأجري علوم الحياة. وكانت شركة 
DropBox اس��ت��أج��رت امل��وق��ع ب��ال��ك��ام��ل ف��ي ع���ام 2017، 
من  املوظفون  يتمكن  اإلي��ج��ار حتى  عقد  ألغت  لكنها 
العمل عن ُبعد. وبشكل عام، شهد سوق علوم الحياة 
في اململكة املتحدة زيادة بنسبة 166 في املئة في حجم 
لشركة  وفقا  املاضية،  الثاث  السنوات  في  املعامات 

.Jones Lang LaSalle Inc الخدمات العقارية
وح��ت��ى ق��ب��ل ال���وب���اء، ك��ان��ت ع���ق���ارات ع��ل��وم ال��ح��ي��اة في 
ازده��ار. على مدى السنوات الخمس املاضية، وارتفع 
طلب اإليجارات عليها بنسبة 90 في املئة في منطقة 
املئة  ف��ي   20 بنسبة  مقارنة  فرانسيسكو  س��ان  خليج 
للمساحات املكتبية التقليدية، وفقا لوساطة العقارات 

التجارية نيومارك. 
إلى  املرتفعة تترجم  اإلي��ج��ارات  أن  وي��رى املستثمرون 

ارتفاع قيم العقارات، وهو ما يفسر سبب تقدم مشاريع 
ال��ب��ن��اء دون اص��ط��ف��اف امل��س��ت��أج��ري��ن. وق�����ال ال��رئ��ي��س 
هاريسون  إن  مقابلة  في  ميريل  كريستوفر  التنفيذي 
ستريت، وهو مستثمر حقيقي بديل في شيكاغو، لديه 
حوالي 2.6 مليار دوالر مستثمرة في عقارات معملية 
القادمة.  ال� 24 شهرا  ويريد مضاعفة هذا املبلغ خال 
في حني أن شركة اإلسكندرية لألسهم العقارية، أكبر 
لديها  الحياة،  العقاري في علوم  صندوق لاستثمار 
خطط توسع كبيرة. في يناير، دفعت 1.5 مليار دوالر 
ملشروع في حي فينواي في بوسطن. وتمتلك الشركة 
أرب��ع��ة م��اي��ني ق��دم م��رب��ع م��ن امل��س��اح��ات قيد اإلن��ش��اء - 

حوالي مليون منها لم يتم تأجيرها بعد.
وق�������ال ج���ي���ف���ري الن�����غ�����ب�����اوم، امل���ح���ل���ل ف�����ي ب��ل��وم��ب��ي��رغ 
العمل،  لبدء  املستثمرين  صخب  م��ع  إن��ه  إنتليجنس، 
هناك خطر من زيادة العرض في االماكن. هناك خطر 
آخ��ر ي��واج��ه امل��ط��وري��ن وه��و أن ب��ن��اء مساحة املختبر 
ي��م��ك��ن أن ي��ك��ل��ف م���ا ي��ص��ل إل���ى 15 ف���ي امل��ئ��ة أك��ث��ر من 
امل��ك��ات��ب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ح��ي��ث ت��ت��ط��ل��ب امل��ب��ان��ي العلمية 
ه��ي��اك��ل أق����وى وأس��ق��ف أع��ل��ى الس��ت��ي��ع��اب م��ي��زات مثل 
ت��رش��ي��ح ال���ه���واء امل���ع���زز. ه���ذا ي��ح��د م��ن االس��ت��خ��دام��ات 
األخرى املحتملة للممتلكات إذا لم يتحقق مستأجرو 

الصناعة الصحية.

166 % زيادة معامالت سوق علوم الحياة في بريطانيا في السنوات الثالث الماضية

تمويل االبتكارات الطبية يساهم في زيادة الحاجة إلى شغل مساحات أكبر

العاصمة البريطانية ستظل دائماً رقم واحد

نيويورك تنافس لندن باالستثمار الخليجي

وليد منصور
م���ع اس���ت���م���رار ق���ي���ود ال����رح����ات ال���ج���وي���ة إل����ى امل��م��ل��ك��ة 
امل��ت��ح��دة م��ن أج����زاء م��ن امل��ن��ط��ق��ة، أخ��ب��ر أن����درو ج��ون��ز، 
أنه  ف��ي »ون وول س��ت��ري��ت«،  ال��دول��ي��ة  م��دي��ر املبيعات 
بينما ستظل لندن دائمًا نقطة ساخنة لاستثمار في 
الشرق األوس��ط، فإن جاذبية نيويورك ستستمر في 

املستقبل املنظور. 
وقال جونز ملوقع أريبيان بزنس: »لندن كانت وستظل 
أن تكون نيويورك  رق��م واح��د، لكن من املحتمل  دائما 
ال����ى أن ش��ع��ب��ي��ة م��ؤس��س��ات  اث���ن���ني اآلن«، م��ش��ي��را  رق����م 
التعليم العالي في الواليات املتحدة كانت دائمًا عامل 
جذب كبير للطاب من الشرق األوسط في عام 2019، إذ 
ذهب 21 في املئة من الطاب الذين يتطلعون للدراسة 

في الخارج إلى الواليات املتحدة.
وهذا بدوره له تأثير إيجابي في سوق العقارات، حيث 
يضيف ج��ون��ز: »ل��دي��ن��ا بعض ال��ج��ام��ع��ات ال��رائ��ع��ة في 
بشعبية  يحظى  التعليم  إن  أق���ول  أن  وأود  ن��ي��وي��ورك، 
اململكة  في  الخليجي  التعاون  دول مجلس  من  كبيرة 
ا من العملية التعليمية الجامعية،  املتحدة، ولكن جزء

يبدو أن الواليات املتحدة األكثر شعبية«.
وتابع »عدد األشخاص الذين أتعامل معهم والعماء 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن��ه��م ت��ل��ق��وا تعليمهم في  ال��ع��م��ل،  وأص���دق���اء 
ج��ام��ع��ات ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، س����واء ك��ان��ت ه���ارف���ارد، 

ستانفورد، كولومبيا، سمها ما شئت«.
وعلى الرغم من عدم جدولة اإلطاق الرسمي للمبيعات 

ح��ت��ى س��ب��ت��م��ب��ر، ف����إن ج���ون���ز ك��ش��ف ع���ن اه���ت���م���ام دول 
وول  »ون  بمشروع  بشدة  الخليجي  التعاون  مجلس 
ستريت«، على الجانب الشرقي من برودواي بني وول 
محادثات  »لدينا  وق��ال  بليس.  وإكستشينج  ستريت 
مختلفة مع العماء وربما من قاعدة بياناتنا الخاصة 
إن  أق��ول  أن  أود  بالتسجيل،  قاموا  الذين  باألشخاص 

حوالي 15 في املئة من دول مجلس التعاون الخليجي«.
ك��م��ك��ت��ب  ف����ي األص������ل  ب���ن���اء »ون وول س���ت���ري���ت«  وت�����م 
البنوك في  أكبر  Irving Trust، أحد  مخصص لتطوير 
م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك، ف��ي أوائ����ل ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن، ق��ب��ل أن 
 The Bank of New York Mellon بنك  عليه  يستحوذ 
في عام 1988، ومؤخرا، في عام 2014 تم شراؤها من 

.Macklowe Properties قبل
وامل���ش���روع ف��ي ط���ور ال��ت��ح��ول إل���ى 566 وح���دة سكنية، 
وم��ن امل��ت��وق��ع أن ي��ب��دأ ال��س��ك��ان ف��ي االن��ت��ق��ال ف��ي نهاية 
املقرر االنتهاء من املشروع بالكامل  إذ من  العام،  ه��ذا 
في أواخ��ر ع��ام 2022، حيث يبلغ متوسط   سعر القدم 
بأقل  االس��ت��ودي��وه��ات  ب���دء  م��ع  دوالرا،   2350 امل��رب��ع��ة 

من مليون دوالر وغرفة ن��وم واح��دة 1.6 مليون دوالر 
وسريرين 2.5 مليون دوالر.

واختتم جونز »بالنسبة للوحدات األصغر أعتقد من 
منظور املستثمر أن الوحدات األكبر ستظهر في دول 
واإلط��االت  الحجم  الخليجي بسبب  التعاون  مجلس 

وجميع املرافق، إنه مشروع مثير للغاية«.

مشروع »ون وول ستريت« في طور التحول إلى 566 وحدة سكنية

%15
 من مشروع  

»ون وول ستريت« سجل 
لمصلحة دول المنطقة 

 %21 
من الطالب في الخارج 
يتطلعون إلى الدراسة 

بالواليات المتحدة

 طلب قياسي على 
»فيراري«.. و»نيو غوست« 

و»كالينان« من »رولز 
رويس«

»أوروس« البالغة قيمتها 
200 ألف يورو أنعشت 
مبيعات »المبورغيني«

سرعان ما أصبحت نيويورك بديالً شائعاً للندن بين المستثمرين في دول مجلس 
التعاون الخليجي، وفقا لمستشار عقاري دولي رائد، إذ سجل 15 في المئةمن 
مشروع »ون وول ستريت«، وهي ناطحة سحاب شهيرة في الحي المالي في 

مانهاتن لصالح عمالء من المنطقة.

الثانية في أسبوع

النفط يواصل مكاسبه بفضل خطة »أوبك+«

محادثات اقتصادية أميركية - صينية

ارتفعت أسعار النفط بعدما اتفقت أوبك وحلفاؤها على 
االلتزام بعودة حذرة إلمدادات النفط للسوق في يونيو 
الواليات  للطلب في  ويوليو، مع توقعات بتعاٍف قوي 

املتحدة والصني أكبر مستهلكني للنفط في العالم.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط األميركي 18 سنتًا 
بما يعادل 0.27% إلى حوالي 68 دوالرًا خال الجلسة، 
 امل��ك��اس��ب ب��ع��د زي����ادة 2.1% ف��ي ال��ي��وم ال��ت��ال��ي 

ً
م���واص���ا

لعطلة في الواليات املتحدة كانت يوم االثنني. وسجلت 
األسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

ك��م��ا ص��ع��دت ال��ع��ق��ود اآلج���ل���ة ل��خ��ام ب��رن��ت 22 س��ن��ت��ًا أو 
0.31% إلى أكثر من 70 دوالرًا للبرميل، مما يضيف إلى 
ارتفاع 1.3% خال الليل حني سجل أعلى مستوى منذ 

الثامن مارس.
وات��ف��ق��ت أوب�����ك+ ال���ث���اث���اء ع��ل��ى اإلب���ق���اء ع��ل��ى ال��خ��ط��ة 

إن��ت��اج  ل��ل��ق��ي��ود ع��ل��ى  ال��ت��دري��ج��ي  ال��ح��ال��ي��ة للتخفيف 
وزير  تصريحات  ودعمت  يوليو.  نهاية  حتى  النفط 
األمير عبدالعزيز بن سلمان عقب  السعودية  الطاقة 
االج���ت���م���اع ال���س���وق؛ إذ ق����ال إن����ه ي��ل��ح��ظ ت��ع��اف��ي��ًا ق��وي��ًا 
ل��ل��ط��ل��ب ف���ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال���ص���ني، وأن وت��ي��رة 
حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد 

من التوازن في سوق النفط العاملي.

املتحدة والصني،  الواليات  أجرى مسؤولون كبار في 
األربعاء، محادثات اقتصادية، هي الثانية من نوعها 
خ�����ال أس����ب����وع واح�������د. وذك������ر ب���ي���ان ل��������وزارة ال���خ���زان���ة 
األميركية، أن الوزيرة، جانيت يلني، ناقشت مع نائب 
رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، »خطط إدارة 
ب��اي��دن ل��دع��م اس��ت��م��رار االن��ت��ع��اش االق��ت��ص��ادي ال��ق��وي، 
التعاون في عدد من املجاالت، بينما تتناول  وأهمية 

في الوقت ذاته القضايا ذات االهتمام بصراحة«.
الجديدة )شينخوا( بأن  الصني  أن��ب��اء  وأف���ادت وك��ال��ة 
ل��ي��و، وه���و ع��ض��و امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة 

الصيني  الجانب  ورئيس  الصيني  الشيوعي  للحزب 
في الحوار االقتصادي الشامل بني الصني والواليات 
املتحدة، أجرى محادثة بالفيديو مع يلني، حول »وضع 
االقتصاد الكلي والتعاون الثنائي واملتعدد األطراف«.  
»ال��ج��ان��ب��ني  أن  ال��رس��م��ي��ة  ال��وك��ال��ة الصينية  وأض���اف���ت 
ت��ب��ادال وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب��ص��راح��ة ح���ول ال��ق��ض��اي��ا ذات 
للحفاظ  استعدادهما  ع��ن  وأع��رب��ا  املشترك،  االهتمام 
ع��ل��ى ال���ت���واص���ل«.  وه���ذه امل��ح��ادث��ات االق��ت��ص��ادي��ة هي 
الثانية من نوعها بني مسؤولني كبار في البلدين في 

عهد الرئيس األميركي، جو بايدن. 

وك���ان ل��ي��و، ال���ذي ق���اد م��ف��اوض��ات ب��ك��ني ف��ي م��ح��ادث��ات 
الواليات  دخلت  أن  منذ  األميركية  الصينية  التجارة 
امل���ت���ح���دة وال����ص����ني، خ�����ال والي������ة ال���رئ���ي���س األم���ي���رك���ي 
السابق، دونالد ترامب، حربا تجارية، أجرى محادثة 
ال��ت��ج��ارة  م��ع ممثلة  وب��راغ��م��ات��ي��ة«  هاتفية »ص��ري��ح��ة 
األميركية، كاثرين تاي، في 26 مايو املاضي، بحسب 

وزارة التجارة الصينية. 
وقالت الوزارة حينها في بيان إن »املباحثات بينهما 
ك��ان��ت ب��ن��اءة وج���رت ف��ي ج��و م��ن امل���س���اواة واالح���ت���رام 

املتبادل«.)رويترز(

كثير من األموال جاهزة لإلنفاق بعد الجائحة

انطالقة قوية للسيارات الفاخرة
»المبورغيني«  ش���راء  على  ال��زب��ائ��ن  يتسابق 
ب��س��ع��ر 200 أل����ف ي������ورو، ف��ي��م��ا ُس���ّج���ل حجم 
قياسي للطلب على »فيراري«، وأطلقت »رولز 
رويس« سيارة بشكل يخت بأسعار خيالية، 
م���م���ا ي����ؤش����ر إل�����ى ت���ع���اف���ي ق����ط����اع ال���س���ي���ارات 
الفاخرة بسرعة من األزم��ة التي تسببت بها 

جائحة كوفيد 19.
بقي 

ُ
وم���ع أن م��ارك��ات ال��س��ي��ارات ه���ذه ال��ت��ي ت

ح��ج��م إن��ت��اج��ه��ا س��ري��ًا وت���ع���ّول ع��ل��ى ال��زب��ائ��ن 
األث���ري���اء ت���خ���ُرج ع��م��وم��ًا س��امل��ة م���ن األزم�����ات، 
ل���م ت��س��ل��م ه����ذه امل������رة، إذ س��ج��ل��ت م��ب��ي��ع��ات��ه��ا 
ان��خ��ف��اض��ًا، ع��ل��ى م���ا الح����ظ ال��خ��ب��ي��ر فيليبي 

مونوز من شركة »جاتو دايناميكس«.
إال أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ مقارنة 
بالربع األخير من عام 2020، بحسب مونوز 
ال���ذي ق���ال »ل���م ت��ك��ن مشكلة تكمن ف��ي امل���ال، 
ب��ل ف��ي أن ال��زب��ائ��ن ك��ان��وا ي��ل��زم��ون منازلهم 
)ب���س���ب���ب ال���ح���ج���ر(، ف���اض���ط���روا إل�����ى إرج�����اء 

مشترياتهم«.
بالتالي  الفاخرة  السيارات  ماركات  وتمكنت 
من تلقي صدمات عام 2020 بشكل أفضل من 

معظم الشركات العامة لصناعة السيارات.
والح���ظ غ��ي��وم ك��رون��ي��ل م��ن ش��رك��ة »دي��ل��وي��ت« 
أن ح��ي��اة ال��رف��اه��ي��ة ال ت����زال ق��ائ��م��ة ل����دى فئة 
األم����ر  أن  ال����زب����ائ����ن. ورأى  م����ن  ج�����دًا  م����ح����ددة 
باألوضاع  ارتباطًا  أكثر  »بسلوكيات  يتعلق 
الشخصية وبتطور الثروة الشخصية وليس 

باتجاهات السوق«.
واعتبر رئيس شركة »رولز رويس« تورسنت 
مولر- أوتفوس في مقابلة أجرتها معه وكالة 
ف���ران���س ب����رس أن »ث���م���ة ال��ك��ث��ي��ر م���ن األم�����وال 
ل��إن��ف��اق«. واض���اف »ك��ان الفتًا عدد  الجاهزة 
الزبائن الذين قالوا لنا إن الجائحة جعلتهم 
يفهمون أنهم يمكن أن يموتوا غدًا وأن عليهم 

تاليًا االستمتاع بالحياة اآلن«.
وكشفت الشركة البريطانية األسبوع الفائت 
ع�����ن ن�����م�����وذج ح����ص����ري ج������دًا م�����ن س���ي���ارات���ه���ا 
يستحضر في جانبه الخلفي شكل يخت، لم 

صنع منه إلى اآلن سوى ثاث وحدات.
ُ
ت

وق�����ال رئ���ي���س »رول������ز روي������س« إن ال���ش���رك���ة ال 
تتحدث إطاقًا »عن السعر في االتفاقات مع 
زبائنها«، لكنه أفاد بأن »االشاعات القائلة ان 
املماثل« »سويبتايل«  السابق  »الطراز  تكلفة 
كانت تبلغ 13 مليون دوالر كانت قريبة جدًا 
م���ن ال��ح��ق��ي��ق��ة«، م��وض��ح��ًا أن ال���ط���راز ال��ج��دي��د 

»بوت تايل« ذو نوعية أفضل بكثير.

الدفع الرباعي

ال��ري��اض��ي��ة  ال���رب���اع���ي  ال���دف���ع  وأدت س����ي����ارات 
الضخمة »أوروس« من إنتاج »المبورغيني« 
)نحو 200 ألف يورو( إلى زيادة املبيعات منذ 
إطاقها عام 2018، إذ بيعت 7430 سيارة في 
ك��ل أن��ح��اء العالم ع��ام 2020، وب��ذل��ك ساهمت 
في  »فولكسفاغن«  ل�  التابعة  »المبورغيني« 

تحسني أداء املجموعة عام 2019.
وش����ه����دت ش���رك���ة »ف������ي������راري« ان���خ���ف���اض���ًا ف��ي 
مبيعاتها بنسبة 10% في عام 2020، إذ بيعت 
م��ن��ه��ا 9199 س���ي���ارة ب��س��ب��ب اإلغ�����اق امل��ؤق��ت 
مل��ص��ان��ع��ه��ا، وأرج�������أت ب��ع��ض االس���ت���ث���م���ارات 

بسبب األزمة.
ل��ك��ن م��ب��ي��ع��ات ال��ش��رك��ة ان��ت��ع��ش��ت م���ج���ددًا في 
مطلع عام 2021 مدفوعة باإلقبال على طراز 
س��ي��ارة  أول  وه���ي  س���ت���راداي���ل«،   90 إف  »إس 
تنتجها  ب��ال��ك��ه��رب��اء  تعمل  هجينة  ري��اض��ي��ة 
أق��ل بقليل م��ن 548  »ف���ي���راري« وب��ل��غ سعرها 

أل��ف دوالر، وك��ذل��ك على ط��راز »م��ون��ت��زا« ذات 
املقعدين من دون زجاج أمامي، وبلغ سعرها 

نحو 1.7 مليون دوالر.
ف���ي م��ط��ل��ع م��اي��و  وك��ش��ف��ت إدارة »ف�����ي�����راري« 
أن »ق��ائ��م��ة ال��ط��ل��ب��ي��ات« ل����دى ال��ش��رك��ة بلغت 
مستوًى قياسيًا. وتأمل »فيراري« التي كانت 
ر سيارات دفع رباعي 

ّ
آخر شركة فاخرة ال توف

العشرة آالف  أن تتجاوز مبيعاتها عتبة  في 
بفضل طرازها »بوروسانغوي« املقرر طرحه 

في السوق عام 2022.
ت��ص��ن��ي��ع  ش����رك����ات  أن  ك���رون���ي���ل  غ���ي���وم  ورأى 
ال���س���ي���ارات ال���ف���اخ���رة أص��ب��ح��ت ف���ي ال��س��ن��وات 
األخيرة »تبدي اهتمامًا باالتجاهات الكبرى 
في قطاع السيارات«، ومنها امليل إلى سيارات 
الدفع الرباعي، وتحويل الطرازات القائمة إلى 

كهربائية.
الرياضية  ال��س��ي��ارات  وف��ي ع��ام 2020، شكلت 
5% ف���ق���ط م�����ن س������وق ال�����س�����ي�����ارات ال����ف����اخ����رة، 
وتقدمت سيارات الدفع الرباعي للمرة األولى 
على سيارات السيدان من حيث حصتها من 

السوق، وفقًا لشركة »جاتو«.

إلى الصني در

أم����ا »ب��ن��ت��ل��ي« و»م����اك����اري����ن« ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ف��واج��ه��ت��ا األزم������ة م���ن خ����ال ت��س��ري��ح اآلالف 
م��ن ال��ع��م��ال ف��ي ب��داي��ة ال���وب���اء. وان��ت��ه��ى األم��ر 
»ب��ن��ت��ل��ي« )م��ج��م��وع��ة »ف��ول��ك��س��ف��اغ��ن«( إل��ى  ب���
تسجيل رقم قياسي تاريخي للمبيعات على 
مدار العام بلغ 11 الف سيارة، بفضل مبيعات 
)أق��ل بقليل  الرباعي »بنتياغا«  الدفع  سيارة 

من 243 ألف دوالر(.
وتعرضت »رول��ز روي��س« إلى »ضربة قوية« 
هي األخرى عام 2020. ومع ذلك، إال أن الشركة 
حققت ان��ت��ع��اش��ًا ق��وي��ًا م��ن��ذ ن��ه��اي��ة ع���ام 2020 
وس��ج��ل��ت »أف���ض���ل ن��ت��ي��ج��ة ف��ص��ل��ي��ة م��ن��ذ 116 
عامًا« في بداية عام 2021، بفضل »طلب قوي« 
على سيارتها من فئة سيدان »نيو غوست« 
ذات ال��س��ق��ف امل���رّص���ع ب��ال��ن��ج��وم، وس��ي��ارت��ه��ا 
وقالت  »كالينان«.  الدفع  الرباعية  الرياضية 
م��ول��ر أوت���ف���وس إن »ال��ك��م��ي��ات امل��ن��ت��ج��ة ه��ذه 

السنة باتت من اآلن بالكامل«.
 2020 عام  نفسه  بالقدر  »ماكارين«  وتأثرت 
لكنها تعّول على سيارتها الهجينة »أرتورا« 
)280 ألف دوالر( للنهوض. كذلك فإن »أستون 
ت م��ن اإلف����اس ف��ي مطلع 

َ
ن���ِق���ذ

ُ
م��ارت��ن« ال��ت��ي أ

2020 سجلت انتعاشًا في املبيعات في الربع 
األول م��ن ع���ام 2021 م��ن خ���ال س��ي��ارة ال��دف��ع 

الرباعي »ذي بي إكس«. )أ ف ب(
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وران بافيت قدم 10 نصائح ناجحة

خبرة 70 عامًا تكشف أسرار االستثمار

»الغرفة« تنّظم لقاء تجارياً كويتياً فلسطينياً

11 مليون دوالر صادرات 
فلسطين للكويت في 2019

ت��ج��ارة وصناعة  غ��رف��ة  ب��ن  بتنظيم مشترك 
ب��ال   ���� الفلسطيني  ال��ت��ج��ارة  ال��ك��وي��ت وم��رك��ز 
الكويتي  الثنائي  التجاري  اللقاء  قيم 

ُ
أ تريد، 

������� ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي االف�����ت�����راض�����ي، ح���ي���ث ت�����رأس 
ال��ج��ان��ب ال��ك��وي��ت��ي ح��م��د ج����راح ال��ع��م��ر ن��ائ��ب 
املدير العام للغرفة، ومن الجانب الفلسطيني 
عرفات حسن عصفور رئيس مركز التجارة 
�� بال تريد، كما ش��ارك في اللقاء  الفلسطيني 
ط���ارق اب���و ل��ن وك��ي��ل م��س��اع��د وزارة ال��زراع��ة 
فهد  ن����واف  امل��ه��ن��دس  م��ن  وك���ل  الفلسطينية، 
ال��ع��ازم��ي رئ��ي��س ق��س��م واردات أغ��ذي��ة امل��ط��ار 
� ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال��ت��غ��ذي��ة، وج��م��ال 
ع����ط����ااهلل ج����واب����ره أم�����ن ع�����ام ات����ح����اد ال���غ���رف 
الفلسطينية.  ال��زراع��ي��ة  الصناعية  التجارية 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع���دد م��ن ال��ش��رك��ات الكويتية 
املنتجات  قطاع  ف��ي  املختصة  والفلسطينية 

الغذائية والزراعية. 
وف���ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ،رح����ب ال��ع��م��ر ب��امل��ش��ارك��ن 
الكويتي  ،واع��رب عن اعتزاز مجتمع االعمال 
ب��ل��ق��اء اش��ق��ائ��ه م���ن ف��ل��س��ط��ن ب��ه��ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة 
االف��ت��راض��ي��ة ،ال��ت��ي اك���د م��ن خ��ال��ه��ا تضامن 
ال��ك��وي��ت م���ع ف��ل��س��ط��ن . وق����ال ال��ع��م��ر أن ه��ذا 
ال���ل���ق���اء االق����ت����ص����ادي وال����ت����ج����اري امل���ه���م ي��ع��د 
ف���رص���ة م���م���ت���ازة ل��ل��ق��ط��اع ال���خ���اص ال��ك��وي��ت��ي 
للتعرف على الفرص االستثمارية املتاحة في 
فلسطن،  مؤكدًا استعداد الغرفة لتسخير كل 
إمكاناتها املتاحة في سبيل تحقيق األهداف 
االقتصادية املشتركة، من خال عقد اللقاءات 
وال���ن���دوات وامل���ع���ارض ال��ت��ي ت��ع��ّرف بالفرص 
االس��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ج��اري��ة امل��ت��اح��ة، وت��س��اه��م 
في ترويج املنتجات الفلسطينية إلى السوق 

الكويتي واألسواق املجاورة.
بمواقف   ع����ص����ف����ور  أش��������اد  ج����ان����ب����ه،  وم�������ن   

ال��ك��وي��ت ال��ث��اب��ت��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ت��ج��اة القضية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة األخ����وي����ة م���ن���ذ األرب���ع���ي���ن���ي���ات 
م���ن ال���ق���رن امل����اض����ي، ك��م��ا ش��ك��ر ال���غ���رف���ة على 
تعاونها املستمر في عقد مثل هذه الفعاليات 
االق��ت��ص��ادي��ة، ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى ع���رض ف��رص 
الخاص  القطاعن  بن  االستثمارية  الشراكة 
في الكويت وفلسطن، وأضاف أن هذا اللقاء 
في  متنوعة  قطاعات  ل��ع��رض  ت��م تخصيصه 
مجال املواد الغذائية والزراعية، ثم قدم نبذة 
ع��ن مركز »ب��ال ت��ري��د«، ال��ذي يعتبر مؤسسة 
غ��ي��ر رب��ح��ي��ة ت��ه��دف إل���ى ت���روي���ج ال��ص��ن��اع��ات 

الفلسطينية لتصديرها إلى الخارج. 
وقدم نواف العازمي، ممثل هيئة الغذاء، نبذة 
حول إجراءات استيراد املواد الغذائية وكافة 
اإلج�������راءات وال���خ���ط���وات ال���ازم���ة ح��ي��ال ذل���ك، 

واالشتراطات املتبعة في الكويت. 
 كما أتيح املجال لجمال جوابره، الذي أشاد 
ب���دع���م ال���غ���رف���ة ال���ك���ب���ي���ر ف����ي ت��ن��ظ��ي��م م��ع��رض 
عام  األول  الفلسطينية  الوطنية  الصناعات 
أن  ع��ام 2015، موضحًا  ال��ث��ان��ي  وت���اه   ،2014
الفلسطينية حسب شهادة  ال��ص��ادرات  حجم 
امل��ن��ش��أ ق��د ت��ض��اع��ف بشكل ت��درج��ي م��ن��ذ ع��ام 
دوالر  م���اي���ن   4 ت��ب��ل��غ  ك���ان���ت  وال���ت���ي   ،2014

لتصل إلى 11 مليون دوالر عام 2019.

العمر مترئساً الجانب الكويتي في اللقاء االفتراضي

مدعومة بخطط اإلنفاق الكبيرة والسياسات النقدية الموائمة

»المركز«: أداء إيجابي لألسواق الخليجية والعالمية
أوض��ح امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي )امل��رك��ز( ف��ي تقريره 
أداء أس��واق األسهم الخليجية لشهر  الشهري عن 
واصلت  الكويتية  األس��ه��م  أس���واق  أن   ،2021 مايو 
 %1.8 إل��ى  نسبتها  التي وصلت  املكاسب  تحقيق 
خال الشهر. وبلغ معدل سيولة السوق في مايو 
قيمة  م��ت��وس��ط  يشير  حسبما  دوالر  م��ل��ي��ون   241
ال���ت���داوالت ال��ي��وم��ي��ة، ب��ارت��ف��اع ق����دره 41% م��ق��ارن��ة 

بالشهر السابق. 
وم���ن ب��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة، ك���ان م��ؤش��ر قطاع 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از أف��ض��ل ال��ق��ط��اع��ات تحقيقًا ل��ل��رب��ح، 
 ارتفاعًا نسبته 7.1%، يليه قطاع الخدمات 

ً
مسجا

مؤشر  ت��راج��ع  بينما   ،%6.1 بنسبة  االستهاكية 
قطاع التكنولوجيا وقطاع املواد األساسية بنسبة 
19.8% و6.2% على التوالي خال الشهر. ومن بن 
الشركات القيادية في الكويت، حقق سهم »أجيلتي 
 %6.6 بلغت  كبيرة  مكاسب  العمومية«  للمخازن 
ف���ي م���اي���و، ل��ي��واص��ل ت��ح��ق��ي��ق امل��ك��اس��ب ع��ل��ى م���دار 
شهرين متتالين. وقد وصلت مكاسب السهم منذ 
إل��ى نحو 50%. كما حقق سهم بيت  ال��ع��ام  ب��داي��ة 

التمويل الكويتي )بيتك(، أكبر الشركات الكويتية 
من حيث رأس املال السوقي، ارتفاعًا بلغ 3% خال 
الشهر، لترتفع املكاسب منذ بداية العام إلى %21. 
وبهذا األداء، تكون »بيتك« أكبر الشركات املدرجة 

في بورصة الكويت. 

أن  إلى  »املركز«  تقرير  لفت  املنطقة،  وعلى صعيد 
م��ؤش��ر س��ت��ان��درد آن���د ب����ورز امل��رك��ب ل����دول مجلس 
مكاسب  ح��ق��ق  ق��د   S&P GCC الخليجي ال��ت��ع��اون 
ل��ل��ش��ه��ر ال��س��اب��ع ع��ل��ى ال���ت���وال���ي، ب��م��ا ي��ت��م��اش��ى مع 
استمرار ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات 70 
دوالرا للبرميل. وقد اختتم املؤشر الشهر بارتفاع 
ق����دره 1.6%. وح��ق��ق س���وق أب��وظ��ب��ي وس����وق دب��ي 
مكاسب نسبتها 8.5% و7.4% على التوالي خال 
م��اي��و، ب��دع��م م��ن أداء األس��ه��م امل��ص��رف��ي��ة. وج���اءت 
مكاسب السوق السعودي وسوق البحرين وسوق 
التوالي، في حن  عمان 1.3% و2.9% و2.4% على 
كان السوق القطري الخاسر الوحيد خال الشهر 
بتراجع نسبته 1.5%، عقب موجة من جني أرباح 
األس��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة، مثل سهم ص��ن��اع��ات قطر ال��ذي 

كان قد حقق مكاسب قوية خال العام.
وأش��ار تقرير »امل��رك��ز« إل��ى أن بنك أبوظبي األول، 
أك���ب���ر ال���ب���ن���وك اإلم����ارات����ي����ة، ك����ان أف���ض���ل ال��ش��رك��ات 
الخليجي،  التعاون  دول مجلس  في  أداًء  القيادية 

بمكاسب بلغت 18.4% خال الشهر.

»كامكو إنفست«: واصلت رحلة المكاسب بدعم من تحّسن المعنويات

البورصات الخليجية تشهد نموًا واسع النطاق
ق����ال ت��ق��ري��ر »ك���ام���ك���و إن���ف���س���ت« إن أس������واق األس���ه���م في 
دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ش���ه���دت م����رة أخ���رى 
اقتصر تسجيل  إذ  النطاق في مايو 2021،  نموًا واس��ع 
خسائر شهرية فقط على مؤشر بورصة قطر. وكان أداء 
أس��واق  مع  عامة  بصفة  متوافقًا  الخليجية  البورصات 
األس��ه��م ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث أن��ه��ت جميع األس����واق العاملية 

الرئيسية تقريبًا تداوالت الشهر على ارتفاع. 
 1.1 بنسبة  الخليجي  ستانلي  م��ورغ��ان  مؤشر  وارت��ف��ع 
في املئة خال الشهر، مما عزز مكاسبه منذ بداية عام 
إلى 19.1  النمو  2021 حتى تاريخه، ليصل بذلك معدل 
امل��ئ��ة، فيما يعد أح��د أعلى م��ع��دالت النمو اإلقليمي  ف��ي 

على مستوى العالم. 
وعلى صعيد األداء القطاعي، أكد التقرير أنه شهد أيضًا 
التراجع  اقتصر  إذ  الشهر،  النطاق خال  ارتفاعًا واس��ع 
ع��ل��ى 3 م���ن أص����ل 17 م���ؤش���رًا ق��ط��اع��ي��ًا، إال أن امل��ك��اس��ب 
كانت  ال��ش��ه��ر  خ���ال  القطاعية  امل���ؤش���رات  ال��ت��ي حققتها 
اآلح��اد  خ��ان��ة  ف��ي  ك��ان��ت معظمها  إذ  نسبيًا،  متواضعة 
ال���ذي ش��ه��د تسجيل ع���دد من  م��ق��ارن��ة بالشهر امل��اض��ي، 
القطاعات معدالت نمو ثنائية الرقم. وجاء قطاع املالية 
في   7.3 بلغت نسبتها  بمكاسب  ال��ص��دارة  ف��ي  املتنوعة 
املئة، تبعه مؤشرا قطاع السلع الطويلة األجل والفنادق 

والترفيه بمكاسب شهرية بنسبة 7.2 في املئة و6.7 في 
املئة، على التوالي. 

املؤشرات القياسية

وأضاف تقرير »كامكو« أن املؤشرات القياسية الكويتية 
واصلت تحقيق مكاسب خال شهر مايو 2021، وإن كان 
شهري  أداء  أف��ض��ل  سجلت  أن  بعد  هامشية،  ب��م��ع��دالت 
في أبريل 2021. وج��اءت أسهم السوق الرئيسي مجددًا 
ف��ي ال���ص���دارة ه���ذا ال��ش��ه��ر، إذ س��ج��ل م��ؤش��ر رئ��ي��س��ي 50 
أداء  على  متفوقًا  امل��ئ��ة،  ف��ي   2.0 بنسبة  مكاسب شهرية 
مؤشر السوق األول، الذي ارتفع بنسبة 1.8 في املئة، إال 
أن مؤشر السوق الرئيسي األوسع نطاقًا سجل مكاسب 
بنسبة 1.1 ف��ي امل��ئ��ة، م��م��ا أدى إل���ى ن��م��و امل��ؤش��ر ال��ع��ام 

بنسبة 1.6 في املئة بنهاية الشهر. 

ودف���ع���ت امل���ك���اس���ب امل��ت��واض��ع��ة ن��س��ب��ي��ًا، ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا 
الكويت  ب��ورص��ة  أداء  م��اي��و 2021،  األس��ه��م خ���ال ش��ه��ر 
منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه إلى املركز الرابع على 
املؤشر  بنمو  الخليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول  مستوى 
العام بنسبة 12.0 في املئة، في حن ارتفع مؤشر رئيسي 
50 بنسبة 16.7 في املئة ومؤشر السوق األول بنسبة 11.4 
في املئة، في وقت ظلت أنشطة التداول قوية خال الشهر 
الرغم من شهر رمضان بدعم رئيسي من مراجعة  على 
ارتفعت  إذ  الناشئة.  ل��أس��واق  م��ورغ��ان ستانلي  مؤشر 
لتصل  امل��ئ��ة  ف��ي   27.2 بنسبة  الشهرية  ال���ت���داوالت  قيمة 
ي��ع��د أعلى  إل���ى 1.4 م��ل��ي��ار دي��ن��ار ف��ي م��اي��و 2021، فيما 
مستوى منذ نوفمبر 2020 عندما تمت إضافة الكويت 
إلى مؤشر مورغان ستانلي لأسواق الناشئة. ووصلت 
أعلى مستوياتها  ال��ت��داوالت خ��ال شهر رم��ض��ان  قيمة 
املسجلة في السنوات العشر املاضية على األقل، إذ بلغت 
أجيليتي  شركة  سهم  وتصدر  يوميًا.  دينار  مليون   62
قائمة أك��ث��ر األس��ه��م ت���داواًل م��ن حيث القيمة، ب��ت��داوالت 
بلغت قيمتها 114.3 مليون دينار خال الشهر، تبعه كل 
من سهمي بيت التمويل الكويتي والبنك األهلي املتحد 
- البحرين، بتداوالت بلغت قيمتها 105.1 ماين دينار 

و103.3 ماين دينار، على التوالي. 

متوسط أكثر 5 أشخاص
تقضي معهم وقتك

يقول بافيت، أنت نتيجة خمسة أشخاص تصاحبهم 
ب��اس��ت��م��رار غ��ال��ب��ًا س���وف ت��ك��ون مثلهم، ف���إذا أردت أن 
ت���ك���ون م��س��ت��ث��م��را ف��ص��اح��ب أش���خ���اص���ا م��ه��ت��م��ن في 

االستثمار وهكذا.
البيئة عامل مؤثر في حياة اإلنسان، فمنها يستسقي 
 مستقبله، 

ً
اإلنسان أفكاره ومعارفه التي تحدد ع��ادة

مع  امل��ب��اش��ر  االت��ص��ال  عبر  خلقها  تستطيع  والبيئة 
الفئة املستهدفة أو من خال متابعة هؤالء األشخاص 

عبر مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة منهم.

ادخر أموالك

ي���ب���دأ حينما  ب����أن االس���ت���ث���م���ار  ب��اف��ي��ت  ي��ن��ص��ح وارن 
يقرر اإلن��س��ان ادخ��ار امل��ال حتى يجمع رأس��م��ال قابل 
أن يكون  االدخ���ار يجب  أن  وي��ش��دد على  لاستثمار، 
أسلوب حياة، ويمكن اكتساب هذه العادة بأن تعتاد 

على اإلنفاق بأقل من دخلك.
تذهب الستثمارات  االدخ���ار  أم���وال  تكون  أن  وينصح 
مدرة بداًل من انفاقها في املصروفات االستهاكية، فإذا 
كنت ضعيفا من الناحية االستثمارية فضع أموالك في 
صناديق املؤشرات ETFs بداًل من األسهم الفردية فهي 

تعطي عائدا جيدا وتدار من خال الخبراء.

اهتم بالقيمة أكثر من السعر

القيمة«،  »مستثمري  م��ن  ب��أن��ه  ب��اف��ي��ت  وارن  يصنف 
يقول إنه ال أتردد بشراء سهم شركة بشرط أن تكون 
له قيمة حقيقية أقل من سعره في السوق، السعر ما 
فالتركيز  ع��ل��ي��ه،  م��ا تحصل  ف��ه��ي  القيمة  أم���ا  ت��دف��ع��ه 

يكون على القيمة وليس السعر.

في االجتماع السنوي لشركة بيركشير هاثاواي عام 
1988، ذكر بافيت أن قرار االحتفاظ بأسهم الشركات 
الجيدة لديهم ال رجعة فيه حتى لو ارتفع سعرها في 
السوق وكانت مغرية للبيع، سوف يتمسك بها ألطول 

فترة ممكنة.

احترم قانون الحصاد

ي��ع��ت��ب��ر وارن ب��اف��ي��ت خ��ام��س أغ��ن��ى رج���ل ف���ي ال��ع��ال��م 
لهذا  ال���100 مليار دوالر، ولكي يصل  بثروة تتجاوز 

الرقم كان عليه أن يصبر أكثر من 75 سنة.
َركبة 

ُ
يعتمد بافيت في استثماره على طريقة القوة امل

أو الطريقة التراكمية، التي تقوم على إعادة استثمار 
ال��زم��ن،  ال��ع��وائ��د ع��ل��ى رأس امل����ال ف���ور تحقيقها ع��ب��ر 
استطاع من استثمار بمبلغ 5 آالف دوالر بعمر ال�14 
س��ن��ة، ح��ت��ى أص��ب��ح يملك أك��ث��ر م��ن 100 م��ل��ي��ار دوالر 

وهو بعمر ال�90 سنة.
ال�����14 س��ن��ة ك���ان يمتلك 5 آالف دوالر،  وه���و ف��ي ع��م��ر 
وح��ص��ل ع��ل��ى أول م��ل��ي��ون دوالر وه���و ف��ي ع��م��ر ال����30 

سنة، وأول مليار دوالر وهو في عمر ال�56 سنة.

وصبره  األم���د  طويلة  استثمارية  خطة  تنفيذ  ال��ت��زام��ه 
ع��ل��ى ح��ص��د ال��ن��ت��ائ��ج ج��ع��اه أس���ط���ورة االس��ت��ث��م��ار في 
أس���واق األس��ه��م، وأص��ب��ح��ت طريقته م��درس��ة ينتهجها 
النتائج  أال تستعجل  كثير من املستثمرين، فقط عليك 
فربما مكسب على املدى البعيد أفضل من خسارة قريبة.

نّوع في استثماراتك

ة،  كفاء أكثر  استثمارية  محفظة  بناء  املستثمر  على 
باستثمارات متنوعة املخاطر في أصول مدرة وذات 

عوائد جيدة.
ينصح وارن بافيت املبتدئن في االستثمار بصناديق 
املؤشرات ETFs ألنها تعرض لكامل املؤشر أو لبعض 
املبتدئ من  املستثمر  وه��ذا يحمي  ال��س��وق،  قطاعات 
جميع  استثمرت  فلو  أك��ب��ر،  ع��ائ��دا  ويعطيه  املخاطر 
أم��وال��ك ف��ي سهم ش��رك��ة واح���دة ف��أن��ت ت��ع��رض نفسك 
ملجازفة كبيرة ج��دًا في ح��ال تعرض ه��ذا السهم ألي 
انهيار في قيمته. التنويع في استثمارات متنوعة ما 
بن اسهم شركات قوية وصكوك وأوراق مالية جيدة 

يجعل املحفظة االستثمارية أكثر كفاءة.

ابحث عن األفضل

هاثاواي  بيركشير  احتفاظ شركة  بافيت  وارن  ُيبرر 
دون  دوالر  م���ل���ي���ار  ب����������145  ت����ق����در  ك���ب���ي���رة  ب���س���ي���ول���ة 

استثمارها بأنه ال يرى فرصة تستحق االستثمار.
فهو ال يستعجل ف��ي ال��ش��راء ف��ي ح��ال ل��م يجد شركة 
أن يشتري شركة رائعة  رائ��ع، يفضل  مناسبة بسعر 
بسعر مناسب، حتى لو تطلب األمر االحتفاظ بسيولة 
ضخمة لفترة طويلة، االنتظار من أجل فرصة واعدة 

الحقًا أفضل من وضع قيمتها في شركة سيئة.

أعد استثمار األرباح

أن يكون هدفك  عندما تدخل مجال االستثمار يجب 
تنمية أموالك عبر إعادة استثمار األرب��اح لكي تنمو 
وتكبر، لقد استطاع وارن بافيت االنتقال من مستوى 
بفضل  دوالر  مليار   100 إل��ى  دوالر  آالف   5 استثمار 
طريقة القوة التراكمية، التي تقوم على إعادة استثمار 
األرباح في السهم نفسه مع الصبر في حصد النتائج.

ال تقترض من أجل االستثمار
 

اليوم بهدف  ي عن قيمة معينة 
ّ
التخل االستثمار هو 

تتكون هذه  املستقبل،  في  أعلى  قيمة  الحصول على 
القيمة  ع��ل��ى  ب��ه��ا  وي��ح��ص��ل  ال��ش��خ��ص،  القيمة بجهد 
ال��ي��وم، ك��ال��رات��ب ال��ش��ه��ري ف��ي ح��ال��ة ال��وظ��ي��ف��ة، ول��ه أن 
أو يصرف بعضها،  ال��ي��وم  كلها  القيمة  ه��ذه  يصرف 
وي��س��ت��ث��م��ر امل��ت��ب��ق��ي ل��ت��أم��ن ح��ي��اة م��ري��ح��ة وتحقيق 

أهداف شخصية مستقبلية.
ال���ه���دف م���ن االس��ت��ث��م��ار ه���و ت��ح��ق��ي��ق ال���رب���ح وت��ن��م��ي��ة 
رأس امل��ال، فعندما تقترض بعض املال لوضعها في 
االس��ت��ث��م��ار، ف��إن قيمة م��ا تربحه ي��ذه��ب ل��دف��ع فوائد 
هذا القرض، وسوق يشهد مخاطرة عالية، مثل سوق 
األس��ه��م أو األوراق امل��ال��ي��ة، ف��إن��ك ق��د تخسر ج���زءًا من 
قيمة ه���ذه األس��ه��م، ب��اإلض��اف��ة إل���ى قيمة ال��ق��رض مع 
ال��ف��وائ��د، ف��أخ��ذ ال��ق��رض م��ن أج���ل االس��ت��ث��م��ار ي��ت��م في 

حدود ضيقة ومحدودة.

استثمر فيما تفهمه

ف��ي  ي���س���ت���ث���م���ر  أن�������ه  ب����اف����ي����ت  ع�����ن وارن  ُي�����ع�����رف 
والطوب  الطاء  شركات  مثل  تقليدية،  شركات 
والسجاد والصحف الورقية، ويتجاهل شركات 
كبيرة  ط��ف��رة  تشهد  ال��ت��ي  التكنولوجيا،  ق��ط��اع 
يستثمر  ال  ف��ه��و  س��اع��ة،  ك��ل  قيمتها  تتضاعف 
إال في قطاعات يفهمها جيدًا، لكي يعرف كيف 

يتعامل معها.
ط��ري��ق��ت��ه ه����ذه ج��ع��ل��ت��ه م��ح��ل ان��ت��ق��اد م���ن ق��ب��ل الكثير 
ك��ل سنة، وح��ن يتم  ف��ي نهاية  املستثمرين، لكن  م��ن 
اإلع�����ان ع���ن ق��ي��م��ة األرب�������اح، ت���ك���ون ش���رك���ة بيركشير 
أرق��ام��ًا قياسية، وتتفوق أحيانًا  ق��د حققت  ه��اث��اواي 

على مؤشر السوق.

استثمر في نفسك

يؤكد وارن بافيت أن االستثمار ال يقتصر على 
االستثمار في أسواق األسهم والسندات واألوراق 
امل��ال��ي��ة، ب��ل إن أه��م استثمار ه��و أن تستثمر في 
نفسك، فأنت أفضل األصول الخاصة بك ال يوجد 
ش���يء ي��م��ك��ن م��ق��ارن��ة ذل���ك ب���ك، ق���م ب��ت��ن��م��ي��ة ذات���ك 
وط��ّور من قدراتك ومهاراتك، كما تحاول تنمية 

أموالك.
ي��ق��ض��ي ب��اف��ي��ت م��ع��ظ��م ي��وم��ه ف���ي ال���ق���راءة وال��ت��ف��ك��ي��ر، 
اكتسابه للمعرفة جعله محترفًا في مجال االستثمار، 
ح���ت���ى أص���ب���ح ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ب��امل��س��ت��ث��م��ر األس����ط����وري 

وحكيم أوماها.

عبدالله الخميس 

يعتبر الملياردير األميركي وارن بافيت 
من أكثر المستثمرين نجاحاً على مدى 
70 سنة متواصلة، مما جعله مرجعية 

ألغلب المستثمرين في أسواق األسهم 
يستسقون منه الحكمة حتى ُأطلق عليه 

بحكيم أوماها، لدى بافيت نصائح جميلة 
حول االستثمار واإلدارة والحياة والسعادة، 

اخترنا أفضلها:

من  يحمي  التنويع   ¶
ويجعل  ال��م��خ��اط��رة.. 
كفاءة أكثر  المحفظة 

¶ االدخار الخطوة األولى 
أما  تدفعه  م��ا  وال��س��ع��ر 
القيمة فما تحصل عليه

¶ ال تقترض من أجل االستثمار.. استثمر في نفسك وطور مهاراتك
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العمر: تسخير كل اإلمكانات 
لتحقيق األهداف 

االقتصادية المشتركة

1.4 مليار دينار قيمة التداوالت 
الشهرية بالكويت في مايو

3.1% مكاسب أسعار النفط 
الشهرية في مايو
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لتقديم حلول الدفع الرقمية

لـ100 مريض في الصومال

لغاية نهاية أبريل 2021

»الوطني« يوّقع مذكرة تفاهم مع »ترولي«

»المتحد« يتبرع بتكلفة عمليات إعادة البصر

»لكزس« باعت مليوني مركبة كهربائية

وق����ع ب��ن��ك ال���ك���وي���ت ال���وط���ن���ي، م��ذك��رة 
ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ع��اون ب��ش��أن ت��ق��دي��م حلول 
الدفع الرقمية للعمالء، بما يسهم في 
حصولهم على تجربة تسوق متميزة. 
أقيم  ال��ذي  الحفل  التوقيع خ��الل  وت��م 
ف�����ي امل����ق����ر ال���رئ���ي���س���ي ل���ب���ن���ك ال���ك���وي���ت 
ال��وط��ن��ي ي���وم األح����د 30 م��اي��و 2021، 
بحضور مدير عام مجموعة الخدمات 
املصرفية الشخصية، محمد العثمان، 
وال���ع���ض���و  اإلدارة  م���ج���ل���س  ورئ����ي����س 
املنتدب لشركة ترولي، فيصل بودي، 
ون����ائ����ب ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة 
ت����رول����ي، ف������واز ب�������ودي، ون����ائ����ب م��دي��ر 
ع����ام م��ج��م��وع��ة ال���خ���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة 

الشخصية، هشام النصف.
ووقع املذكرة، محمد العثمان، وفيصل 
ب��ودي. وتعليقًا، قال العثمان »نسعد 
ب��ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م م���ع ت��رول��ي 
وال���ت���ي ت��أت��ي ف���ي إط����ار س��ع��ي��ن��ا لعقد 
التجارية  العالمات  أب��رز  مع  شراكات 
ال������رائ������دة ب����ه����دف ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات 
ال��ت��ج��رب��ة املصرفية  ع��م��الئ��ن��ا، وإث�����راء 

التي يحصلون عليها«. 
وأش����ار ال��ع��ث��م��ان إل���ى ت��ف��وق الوطني 
في تقديم سلسلة متطورة من حلول 
الدفع الرقمية الرائدة، التي استبقت 
ال������ظ������روف االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ال���ح���ال���ي���ة 

ب��ع��دم��ا ن��ج��ح ف��ي ط���رح خ��دم��ة ال��دف��ع 
م��ن خ��الل ال��س��اع��ة ال��ذك��ي��ة »فيتبيت« 
وك��ذل��ك خ��دم��ة »ج���ارم���ن ب���اي« مطلع 
ك��ان الوطني أول  امل��اض��ي، كما  العام 
في   Samsung Pay خ��دم��ة  ي��ق��دم  ب��ن��ك 

الكويت. 
وأض�������اف ال���ع���ث���م���ان »ن���ل���ت���زم ب��ت��ق��دي��م 
أفضل الحلول التكنولوجية وأكثرها 
تطورًا لضمان توفير وسائل دفع أكثر 
ب��م��ا يسهم  لعمالئنا  وراح����ة  س��ه��ول��ة 

في تلبية احتياجاتهم املتنوعة«.
أك��د حرص  ب���ودي  م��ن جانبه، فيصل 
»ت�������رول�������ي« ع����ل����ى م����واص����ل����ة ال���ت���ف���وق 
ف����ي ج������ودة خ���دم���ة ال���ع���م���الء وت��ق��دي��م 
ال��خ��دم��ات وامل��ن��ت��ج��ات األك���ث���ر ح��داث��ة 
 »إن االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي 

ً
واب���ت���ك���ارًا ق���ائ���ال

وقعت اليوم بني أكبر بنك في الكويت 
م��ن ح��ي��ث ال��ح��ص��ة ال��س��وق��ي��ة، وأس���رع 
س��ل��س��ل��ة م���ت���اج���ر ن���م���وا س��ت��س��ه��م ف��ي 
تعزيز الجهود في زيادة رضا العمالء 

والوصول إلى احتياجاتهم اليومية«.
وأض������اف ب�����ودي »ف��ي��م��ا ي��خ��ص خطة 
ال��ت��وس��ع ف���ي ال���س���وق امل��ح��ل��ي ت��ف��وق��ت 
ت�����رول�����ي ع���ل���ى امل����ن����اف����س����ات امل���ح���ل���ي���ة، 
متاجر  سلسلة  أكبر  بذلك  وأصبحت 
داخل  الغذائية  للمواد  بالتجزئة  بيع 
ال��ك��وي��ت ب��أك��ث��ر م��ن 65 ف��رع��ا«، وت��اب��ع 
االستراتيجي  للتوسع  ترولي  »خطة 
م��س��ت��م��رة داخ���ل ال��ك��وي��ت، وق��ري��ب��ا في 

دول الخليج العربي«.

ف������ي إط����������ار ب����رن����ام����ج����ه ل���ل���م���س���ؤول���ي���ة 
ال��خ��ي��ري  ل����دوره  وت��دع��ي��م��ًا  املجتمعية 
واإلن��س��ان��ي، ق��ام البنك األه��ل��ي املتحد 
ب��ال��ت��ب��رع ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ت��م��ي��ز اإلن��س��ان��ي 
ب��ت��ك��ل��ف��ة إج������راء 100 ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة 
إلزال�����������ة امل������ي������اه ال����ب����ي����ض����اء م������ن ال���ع���ني 
»ك��ت��ارك��ت«، ل��ع��دد م��ن م��رض��ى العيون 
ف����ي ال����ص����وم����ال، وال�����ذي�����ن ي��ح��ت��اج��ون 
تساعدهم  التي  الجراحة  ه��ذه  إلج���راء 
اإلب��ص��ار،  على  قدرتهم  استعادة  على 
وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل 
ط���ب���ي���ع���ي. ك���م���ا ي���غ���ط���ي ت����ب����رع األه���ل���ي 
امل��ت��ح��د م���ص���روف���ات ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة 

لفترة ما بعد العملية. 
 وتعليقا على هذه املبادرة اإلنسانية 
أف�������������ادت رئ������ي������س ف������ري������ق امل����س����ؤول����ي����ة 
املجتمعية، ومدير عام حماية العمالء 
في البن��ك األهلي املتحد سحر دشتي 
إع��ادة  ف��ي  للمساهمة  اهلل  »ل��ق��د وفقنا 
اإلبصار ل�100 مريض باملياه البيضاء 
م���ن إخ��وان��ن��ا ف���ي ال���ص���وم���ال، وتغيير 
ح��ي��ات��ه��م ل���أف���ض���ل وإدخ��������ال ال���س���رور 

عليهم وعلى أسرهم«.
 وت���اب���ع���ت دش���ت���ي »إن ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
امل������ت������ح������د وم������������ن خ������������الل ب�����رن�����ام�����ج�����ه 

املجتمعية ال يدخر جهدًا  للمسؤولية 
ت��وف��ي��ر ح��ي��اة ك��ري��م��ة للمحتاجني  ف���ي 
��ا منه ب��أن رسالة 

ً
أينما وج���دوا، إي��م��ان

ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال ت��ق��ف أم��ام��ه��ا 
حدود جغرافية، مشيرة إلى أن قضاء 
ح���وائ���ج ال���ن���اس واإلح���س���ان إل��ي��ه��م من 

أعظم أعمال البر والعمل الصالح«.
ولفتت دشتي إلى أن »األهلي املتحد« 

اطلع على مشروع إزالة املياه البيضاء 
اإلنساني  التميز  الذي تتبناه جمعية 
ف����ي ال����ص����وم����ال، وب����ع����د دراس�����ت�����ه ق���رر 
أن ي��ق��دم ل���ه ه����ذا ال���دع���م، أله��م��ي��ت��ه في 
إعادة األمل في الحياة لعشرات األسر 
امل��ح��ت��اج��ة ف���ي امل��ج��ت��م��ع ال��ص��وم��ال��ي، 
الذي يواجه العديد من أف��راده متاعب 

معيشية ومصاعب صحية متعددة.

مؤكدة  تصريحها  دشتي  واختتمت   
أن البنك يرتبط بعالقات شراكة متينة 
بعضها  ع��دي��دة،  خيرية  منظمات  م��ع 
ينشط داخل الكويت في أوساط األسر 
امل��ت��ع��ف��ف��ة وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ف��ئ��ات، بينما 
ال��ب��ع��ض اآلخ�����ر م��ن��ه��ا ي��ت��خ��ص��ص في 
وعالجية  وإغاثية  تنموية  مشروعات 

متنوعة بالخارج.

أع��ل��ن��ت »ل����ك����زس« م���ؤخ���رًا ع���ن ت��ج��اوز 
م��ب��ي��ع��ات��ه��ا ال���ع���امل���ي���ة ال���ت���راك���م���ي���ة م��ن 
التي  ال��دف��ع،  بأنظمة  امل���زودة  املركبات 
تعتمد ع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء ك��أح��د م��ص��ادر 
الطاقة، بواقع مليوني مركبة كهربائية 
الشركة  لتعزز   ،2021 أبريل  نهاية  في 
ب���ذل���ك ري����ادت����ه����ا ف����ي ق���ط���اع امل���رك���ب���ات 
استهلتها  التي  ال��ف��اخ��رة،  الكهربائية 
بإطالق الطراز RX400h في عام 2005، 
واستمرت في توسيع مجموعتها من 
لتلبية  ال��ف��اخ��رة  الكهربائية  امل��رك��ب��ات 

احتياجات عمالئها. 

»ل��ك��زس«  وي��أت��ي ه��ذا اإلن��ج��از املميز ل���
في إط��ار سعيها إلى تعزيز مجموعة 
م���رك���ب���ات���ه���ا ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ال����ف����اخ����رة، 
املناسب  »املنتج  إلى فلسفة  واستنادًا 
املناسب«،  الوقت  في  املناسب  للمكان 
وذل����ك ب��ه��دف االس���ت���ف���ادة م���ن م��ص��ادر 
ال���ط���اق���ة امل���ت���ن���وع���ة وال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 
امل���ت���اح���ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف أن����ح����اء ال���ع���ال���م. 
»ل��ك��زس« حاليًا تسعة ط��رازات  وتبيع 
م���ن امل���رك���ب���ات امل������زودة ب��أن��ظ��م��ة ال��دف��ع 
التي تعتمد على الكهرباء، بما في ذلك 
 ،HEV »املركبات الكهربائية »الهايبِرد

وامل���رك���ب���ات ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى أن��ظ��م��ة 
ف��ي 90  الكهربائية BEV، وذل��ك  ال��دف��ع 

دولة تقريبًا حول العالم. 
ب���ل���وغ   2020 ع�������ام  ش����ه����د  ح������ني  وف�������ي 
امل���ب���ي���ع���ات ال���ع���امل���ي���ة ل�����ط�����رازات ل��ك��زس 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ن��س��ب��ة 33% م���ن إج��م��ال��ي 
امل��ب��ي��ع��ات، أس��ه��م��ت م��رك��ب��ات »ل��ك��زس« 
2005 في خفض  ع��ام  منذ  الكهربائية 
ت��راك��م��ي ف���ي ان��ب��ع��اث��ات ث���ان���ي أك��س��ي��د 
ال��ك��رب��ون بنحو 19 مليون ط��ن، أي ما 
الكربونية  االنبعاثات  إجمالي  يعادل 
ال��ن��ات��ج��ة ع��ن 300 أل���ف م��رك��ب��ة سنويًا 

ع���ل���ى م��������دار األع����������وام ال���خ���م���س���ة ع��ش��ر 
املاضية. 

في ظل رؤية »لكزس الكهربائية«، التي 
تم إطالقها عام 2019، تواصل »لكزس« 
ت��ط��وي��ر ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا ال���خ���اص���ة ب��أن��ظ��م��ة 
ال����دف����ع ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال���ك���ه���رب���اء 
بهدف إيجاد خصائص أداٍء محسنة، 
واالستمرار في تحقيق املتعة والبهجة 
ال����ل����ت����ني ي���ت���ط���ل���ع إل����ي����ه����م����ا ع����م����الؤن����ا. 
ال��ش��رك��ة  ت��ع��ت��زم  ع����ام 2025،  وب��ح��ل��ول 
إطالق 20 طرازًا جديدًا أو محّسنًا، بما 
ف��ي ذل���ك أك��ث��ر م��ن 10 م��رك��ب��اٍت تتنوع 
م��ا ب��ني ت��ل��ك ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى أنظمة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة BEV، وامل��رك��ب��ات  ال���دف���ع 
امل��زودة بشاحن  الكهربائية »الهايبِرد 
املركبات  ع��ن   

ً
فضال  ،PHEV  خارجي« 

وتشير   .HEV »الهايبِرد«  الكهربائية 
مبيعات  أن  إل��ى  املستقبلية  التوقعات 
امل�����رك�����ب�����ات ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة س���ت���ت���ج���اوز 
مبيعات املركبات التي تعمل بالوقود 
ال���ت���ق���ل���ي���دي. وت���س���ع���ى »ل�����ك�����زس« إل���ى 
تحقيق ال��ح��ي��اد ال��ك��رب��ون��ي ع��ل��ى م��دى 
امل��رك��ب��ة بحلول عام  ك��ام��ل دورة ح��ي��اة 
2050، بدءًا من املواد والقطع وعمليات 
ال���ت���ص���ن���ي���ع، وص���������واًل إل������ى ال���خ���دم���ات 

اللوجستية والقيادة وإعادة التدوير.

فيصل وفواز بودي ومحمد العثمان وهشام النصف

عيسى كرم متوسطاً خليل الحمادي وأحمد البياعة

سيارة لكزس الكهربائية االختبارية الجديدة

نادي اإلدارة والتسويق في الكلية

الجائزة 50 ديناراً نقداً

نظام وقوف السيارات الذكي

»بيتك« يجّدد الشراكة اإلستراتيجية 
مع »العلوم اإلدارية«

»األهلي« يعلن عن 15 رابحًا 
في حملة المكافآت

»زين« ُتوّقع اتفاقية
PASS مع تطبيق

ج��������دد ب����ي����ت ال���ت���م���وي���ل 
ال�������ك�������وي�������ت�������ي )ب������ي������ت������ك( 
االستراتيجية  شراكته 
اإلدارة  ن����������������ادي  م����������ع 
وال����ت����س����وي����ق ف�����ي ك��ل��ي��ة 
العلوم االدارية بجامعة 
ال����ك����وي����ت، وذل������ك ض��م��ن 
إط�����ار ال���دع���م امل��ت��واص��ل 
ال�����������ذي ي�����ق�����دم�����ه ال���ب���ن���ك 
ل����دع����م أن���ش���ط���ة ال����ن����ادي 
تأكيد  وف��ي  وفعالياته، 
ج�����دي�����د ل�����ل�����دور ال�����رائ�����د 
ال����������������ذي ي�����ض�����ط�����ل�����ع ب����ه 
»ب���ي���ت���ك« ف����ي االه���ت���م���ام 
ب����ال����ط����ل����ب����ة وال�����ش�����ب�����اب 

ورع�����اي�����ة أن���ش���ط���ت���ه���م وف���ع���ال���ي���ات���ه���م ف��ي 
مختلف املجاالت.

األنشطة  ودع��م  برعاية  »بيتك«  ويشارك 
األساسية لنادي اإلدارة والتسويق بكلية 
أنشطة  ال��ت��ي تتضمن  االداري������ة،  ال��ع��ل��وم 
من  والعديد  التخرج،  ومشاريع  طالبية 
املختلفة والندوات وغير ذلك  الفعاليات 
من األنشطة التي يتم تنظيمها في هذا 

االطار.
ويذكر أن »بيتك« سّباق في دعم الطلبة 
وال��ش��ب��اب، وه���و م��ن أك��ب��ر ال��داع��م��ني لهم 
م��ن خالل  ال��خ��اص  القطاع  على مستوى 
العديد من االسهامات بما في ذل��ك دعم 
ال���ن���وادي ال��ط��الب��ي��ة، وم��ش��اري��ع ال��ت��خ��رج 
ن���دوات وحلقات  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة  للطلبة، 
بحثية، وورش عمل ومحاضرات تسهم 
بتطوير األداء العلمي واملهني، واملشاركة 
الطلبة، وحفالت  ات��ح��ادات  في مؤتمرات 
ودعم  املتفوقني،  وتكريم  الطلبة  تخريج 
طلبة الثانوية وطلبة امل��دارس بمختلف 

فئاتهم. 
وي���س���ع���ى »ب���ي���ت���ك« خ�����الل م���س���ي���رت���ه ال���ى 

أن ي��ج��ع��ل ال��ش��ب��اب وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى رأس 
أولوياته، وذلك من خالل دعم العديد من 
املبادرات واملشاريع التي تم إطالقها في 
ي��أل جهدا  سبيل تمكني الشباب، كما لم 
أن��ش��ط��ت��ه��م وت��ق��دي��م التهنئة  ف���ي رع���اي���ة 
هذه  مثل  في  ولذويهم  لهم  والتبريكات 

املناسبات املهمة واالنجازات الكبيرة.
م���ن ج��ه��ت��ه، أش�����اد رئ���ي���س ن�����ادي اإلدارة 
وال���ت���س���وي���ق ف����ي ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم االداري�������ة 
ع��ب��دال��رح��م��ن اإلب���راه���ي���م، ب���ال���دور الكبير 
الذي يضطلع به »بيتك« في دعم الطلبة 
وأنشطة الكلية، وتحمل أعباء املسؤولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة ت���ج���اه ال���ش���ب���اب وال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��م��ا ي��ع��ك��س ري�����ادة »ب��ي��ت��ك«، 
ويجسد مكانته الرائدة محليا واقليميا 
وتميزه  السباق  دوره  وي��رس��خ  وع��امل��ي��ا، 
وال��ذي يعبر  االجتماعية،  املسؤولية  في 
ع��ن ال��ح��رص ال��ب��ال��غ ع��ل��ى إن��ج��اح أع��م��ال 
ال����ن����ادي، وخ���دم���ة أع���ض���ائ���ه م���ن ال��ط��ل��ب��ة، 
ودع������م األن���ش���ط���ة ال���ت���ي ي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا، 
ونموذجا  مثاال  يقدم  »بيتك«  أن  م��ؤك��دا 
الطلبة وله  في املساهمة برعاية أنشطة 

سجل حافل بهذا املجال.

أع������ل������ن ال�����ب�����ن�����ك األه�����ل�����ي 
ع���ن   ABK ال������ك������وي������ت������ي 
عشر  الخمسة  الفائزين 
الخمسة  السحوبات  في 
األخ����������ي����������رة م���������ن ح���م���ل���ة 
امل������ك������اف������آت »اس�����ت�����خ�����دم 
ح����ل����ول ال����دف����ع ال��رق��م��ي��ة 
وارب������������ح أس����ب����وع����ي����ًا 50 
دي����ن����ارًا ن���ق���دًا م����ع ال��ب��ن��ك 
األه��������ل��������ي ال������ك������وي������ت������ي«، 
ت�����م م���ن���ح 30 م��ن  ح���ي���ث 
األهلي  بطاقات  حاملي 

االئتمانية وبطاقات الدفع املسبق فرصة 
ل��رب��ح 50 دي��ن��ارًا ن��ق��دًا. وق��د تمت عمليات 
السحب ف��ي ت��اري��خ 3 م��اي��و، 10 م��اي��و، 17 
م��اي��و 2021، وذل��ك  م��اي��و، و31  م��اي��و، 24 
والصناعة،  ال��ت��ج��ارة  وزارة  إش���راف  تحت 
م����م����ا ي�����ؤك�����د ال�������ت�������زام ال����ب����ن����ك ب��ت��ش��ج��ي��ع 
املصرفية  ق��ن��وات��ه  اس��ت��خ��دام  على  عمالئه 
ال��رق��م��ي��ة إلن��ج��از م��ع��ام��الت��ه��م، خ��اص��ة في 
ظ���ل ال���ظ���روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ن��ات��ج��ة عن 

تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وك��ش��ف البنك األه��ل��ي ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن وه��م: 
عبداهلل محمد سعيد، قاسم أبوعبيد، عمر 
ال��ش��ارخ،  امل��ح��ارب، ع��ب��داهلل املخيال، منذر 
س��ل��ي��م��ان ال���ع���ن���زي، راك������ان ال����ب����در، ع��ب��اس 
العريان، موسى بوشهري، حسني  فاضل 
ع���ب���دال���ع���ال، ح��س��ن��ني أص���غ���ر ع���ل���ي، س��ال��م 
ال��ع��ازم��ي،  ال��ف��ه��د، محمد  امل��س��ب��اح، مشعل 

وأحمد تقي.

أع���ل���ن���ت »زي��������ن« ع����ن ت��وق��ي��ع��ه��ا 
الت���ف���اق���ي���ة ش����راك����ة م����ع ت��ط��ب��ي��ق 
PASS الكويتي، وهو أول نظام 
مواقف  إلدارة  نوعه  من  ُمبتكر 
ال���س���ي���ارات ال���ذك���ي���ة ف���ي ال��ش��رق 
عمالء  لتمكني  وذل����ك  األوس�����ط، 
ال����دف����ع اآلج������ل م����ن االس���ت���م���ت���اع 

ب��ن��ظ��ام وق���وف ال��س��ي��ارات وح��ج��ز امل��واق��ف 
املسبق بكل سهولة حصريًا عبر خط زين، 
داخ��ل  الرصيد  لتعبئة  الحاجة  غير  وم��ن 

التطبيق بشكل مستمر. 
وب��ّي��ن��ت »زي����ن« أن���ه ب��إم��ك��ان ع��م��الء ال��دف��ع 
اآلج���ل اآلن االس��ت��م��ت��اع ب��ال��خ��دم��ات، التي 
عند  سهولة،  بكل   PASS تطبيق  ُيقّدمها 
رب��ط حسابهم م��ع خ��ط زي���ن، ال��ت��ي تشمل 
ن��ظ��ام وق���وف ال��س��ي��ارات وال��ح��ج��ز املسبق 
لتعبئة  الحاجة  غير  م��ن  وذل��ك  للمواقف، 
مستمر،  بشكل  التطبيق  داخ���ل  ال��رص��ي��د 
حيث كل ما على العميل فعله هو اختيار 
داخ��ل  ل��دي��ه  املفضلة  ال��دف��ع  زي���ن كوسيلة 
��ح��ة 

ّ
ال��ت��ط��ب��ي��ق وات���ب���اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��وض

ل��رب��ط خ��ط زي���ن ل��ل��دف��ع اآلج����ل م��ع حساب 
PASS، وس��ي��ت��م ب��ع��د ذل����ك إض���اف���ة رس���وم 
املواقف تلقائيًا إلى فاتورة زين الشهرية 
ف�����ي ك�����ل م�������رة ي���س���ت���خ���دم ف���ي���ه���ا ال���ع���م���ي���ل 

التطبيق. 
 PASS ت���ط���ب���ي���ق  أن  ال����ش����رك����ة  وأوض�����ح�����ت 
مواقف  إلدارة  ن��ظ��ام  أول  يعتبر  الكويتي 

السيارات الذكية في الشرق األوس��ط، وتم 
السيارات  مواقف  تجربة  لجعل  تصميمه 
أك���ث���ر ك���ف���اءة، ب��ح��ي��ث ي��س��ت��خ��دم ال��ت��ط��ب��ي��ق 
تقنية التعّرف التلقائي على لوحة األرقام 
ل���ل���س���م���اح ل���ل���س���ي���ارات ب����ال����دخ����ول إل������ى أو 
الخروج من مواقف السيارات بكل سهولة 
ويسر، وذلك من غير الحاجة إلى استخدام 
أو  النقدي  السيارات والدفع  تذاكر وق��وف 
العمالت املعدنية، هذا باإلضافة إلى خدمة 
حجز املواقف املسبق لبعض املواقع، التي 
سيارة  م��وق��ف  بحجز  للمستخدم  تسمح 

خاص به قبل وصوله للموقع. 
ر خدمة PASS حاليًا في كل من برج 

ّ
وتتوف

الحمراء، وسوق الكويت – عقارات، وسوق 
امل��ب��ارك��ي��ة، وي���ال م���ول، وم��ج��م��ع ال��وط��ن��ي��ة، 
ر 

ّ
تتوف كما  بيتك،  وب���رج   ،»125 و»ش��وي��خ 

خ��دم��ة ال��ح��ج��ز امل��س��ب��ق ف��ي ك��ل م��ن مجمع 
األف��ن��ي��وز وم����روج، وستتم إض��اف��ة العديد 
م��ن امل���واق���ع ال��ج��دي��دة إل���ى ال��خ��دم��ة ق��ري��ب��ًا، 
أبرزها برج كريستل، سوق املسيل، تيرس 

مول،عيادات مزايا، وسن سيتي.

تجديد اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية

ملصق الحملة

LC 500h  لكزس 
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▲%12.15▲مؤشر السوق األول 

▲%17.04▲50مؤشر رئيسي 

▲%14.44▲مؤشر السوق الرئيسي

▲%12.71▲مؤشر السوق العام

▼%12.04▲(ك.مليون د)القيمة السوقية 

▼

▲

▲

▲

▲

20212020▲

▼333.1179.1(مليون سهم)الكمية المتداولة 

▼50.336.7(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▼11,9608,551عدد الصفقات

 ( ك.ألف د ) األدنىاألعلى(ألف سهم)( ك.ألف د ) األدنىاألعلى(ألف سهم)( ك.ألف د األدنىاألعلى(ألف سهم)(

NM0.317.30.0690.027%0.0%0017%0.0500.00═مراكز16.61.1974.30.5420.495%3.0%000%0.4950.00═التقدم23.71.835,984.30.8770.792%2.3%3,8024,5728%0.8320.00.0═وطني

NM0.856.80.0280.016%0.0%210539%0.10-0.022▼رمال48.53.817.90.8250.440%0.0%230%6-27.0-0.463▼ياكو21.71.10698.00.2290.205%2.1%8,63437,86237%0.2295.02▲خليج ب

NM0.7813.20.0830.056%0.0%67927%0.10-0.074▼مشاعر39.46.93310.00.0000.000%0.0%000%1.2400.00═ميدانNM1.43996.00.6050.500%0.0%001%0.5000.00═تجاري

NM0.352.20.0000.000%0.0%000%0.0110.00═اجوان31.33.60392%230.6%0.1رعاية صحيةNM0.73365.50.2080.186%0.0%1,6817,9723%0.21510.05▲اهلي

NM0.593.80.0450.025%0.0%14380312%1-0.2-0.038▼المساكنNM1.3890.80.9900.700%0.0%000%0.8980.00═سينما26.61.50679.00.2940.258%0.0%1013543%0.2850.00═المتحد

NM1.9613.00.2630.263%0.0%000%0.2630.00═دلقان19.71.124.70.0920.050%0.0%67016%7-5.9-0.081▼فنادقNM0.95246.90.2230.198%0.0%1,3766,34737%0.2182.01▲الدولي

23.60.8814.00.1280.046%0.0%1103%0.0961.92▲ثرياNM1.1350.60.2000.097%0.0%7945417%0.1754.02▲سلطان.م28.50.90611.60.2340.210%2.1%4982,15212%0.2334.02▲برقان

24.80.889.70.1020.083%7.6%0012%0.0930.00═أسسNM7.3528.80.0510.019%0.0%591,338109%0.0451.02▲ايفا فنادق41.03.386,314.30.7510.611%1.2%3,6794,9279%0.7483.00▲بيتك

NANA25.31.0901.018%3.1%777%1.0735.00▲بيتك ريت18.50.8958.70.1680.114%3.4%3184%0.1455.04▲أولى وقود58.64.042,155.80.6780.516%0.0%7871,1635%0.6786.01▲بنك بوبيان

NM0.942,499%6,83451,1141.2%0.5العقار40.30.5716.30.0820.060%2.6%4457372%0.0781.62▲منتزهات61.41.91389.00.2590.228%0.0%4161,68315%0.2473.01▲بنك وربة

4.00.92100.90.2120.119%0.0%84325%1-1.0-0.183▼كويتيةNM16.56129.60.7500.600%0.0%14622819%0.64817.03▲الجزيرة16.91.812,219.50.2380.204%2.2%2,29210,50116%0.2192.01▲أهلي متحد

9.50.67106.30.2100.168%4.8%8396%0.1980.00═تسهيالت20.20.8957.90.1640.116%3.5%3215%0.1430.00═السور35.02.0020,660%23,26777,5341.4%0.6البنوك

2.41.3030.90.1270.059%0.0%48414400%0.1160.00═ايفاNM0.728.80.1220.067%0.0%34444109%2-1.5-0.076▼فيوتشر كيدNM1.0010.00.0530.021%0.0%751,497100%0.0501.12▲سنرجي

13.30.92160.30.1980.128%5.5%4725520%0.1830.00═استثماراتNM0.5420.60.0730.036%0.0%0022.2%0.0590.00═جياد19.31.39135.90.6690.447%4.8%001%0.6050.00═بترولية

NM1.69308.00.1780.147%3.2%3492,2697%0.1541.01▲مشاريع15.31.2725.20.1820.069%2.4%11565567.2%0.1740.00═العيد13.42.1388.51.1500.855%7.0%220%0.8853.00▲نابسكو

NM1.0045.60.0750.037%0.0%4566,22951%1-1.0-0.073▼ساحلNM1.38492%4883,8021.0%1.4خدمات إستهالكيةNM1.5330.00.0470.025%0.0%153914%0.0403.810▲بيت الطاقة

NM0.8940.30.0790.042%0.0%3564,884121%0.30-0.073▼البيت14.12.302,574.60.6410.584%5.5%7031,1838%0.5952.00▲زينNM0.237.60.0280.018%0.0%2318,874313%2-0.4-0.026▼بتروجلف

NM1.12108.40.1380.055%0.0%7595,695204%0.1354.03▲أرزانNM0.61321.60.7110.627%2.3%11171%1-6.0-0.638▼أريد28.30.6140.70.2040.127%0.0%1,2867,671106%0.1685.03▲آبار

4.30.6461.10.1420.080%0.0%1641,30538%0.1273.02▲المركزNM0.5412.70.0160.011%0.0%1369,395127%0.0150.32▲آن38.11.16313%1,60918,4364.1%1.1النفط والغاز

22.21.4936.70.1540.118%0.0%221639%0.1391.01▲كميفك12.62.11422.00.9700.822%7.1%26312%0.8453.00▲أس تي سيNM1.5221.00.3180.258%2.4%006%0.2900.00═سكب ك

NM0.8337.30.0950.039%0.0%1,06012,572497%2-1.6-0.084▼االولى18.30.606.40.0780.051%0.0%2333576%0.0690.00═حيات كوم26.42.19489.40.9600.625%0.0%1,0061,10410%0.91513.01▲بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال15.31.773,337%89910,9615.4%0.1-إتصاالتNM2.4861.50.6420.610%0.0%000%0.6100.00═الكوت

NM4.33153.10.2790.076%0.0%21288859%3-8.0-0.236▼الخليجي9.00.8379.60.4390.360%7.0%4102%0.4100.00═كويت ت30.31.05439.70.4470.334%0.0%2235566%0.40010.03▲القرين

4.91.27119.20.2040.097%0.0%1,3267,906159%0.1672.01▲أعيان 8.31.25156.00.9000.597%0.0%001%0.7750.00═خليج ت33.41.481,012%1,2301,6610.1%26.2مواد أساسية

NM0.5620.10.0650.032%0.0%2665,146122%2-0.8-0.051▼بيان8.40.93105.80.5610.419%4.9%5101%0.4800.00═اهلية تNM0.5817.00.1110.073%0.0%5305,13968%0.1032.02▲الخصوصية

58.60.7412.60.1080.072%0.0%131586%0.0850.10▲أصول12.40.6625.60.1600.077%5.2%2081,47758%0.1391.01▲وربة تNM1.07187.70.2660.215%0.0%592275%0.2561.00▲اسمنت

14.70.8133.20.1250.042%0.0%2524148%2-2.0-0.103▼كفيك10.50.9956.60.5270.212%1.8%020.1%1.00-0.257▼االعادة25.50.86162.50.8880.729%6.5%59076214%2-12.0-0.774▼كابالت

9.30.6232.60.1130.072%0.0%3941430%1-0.9-0.095▼كامكوNM0.725.80.0580.034%0.0%005.4%0.0540.00═أولى تكافل9.71.2886.50.5030.392%4.2%14730757%0.4801.00▲سفن

NM0.5821.20.1010.069%0.0%2223723%0.0930.00═وطنية د ق36.30.263.10.0330.020%0.0%269128%0.0280.52▲وثاق16.41.2987.70.9670.766%4.6%951088%0.8754.00▲بورتالند

NM1.0117.00.0780.036%0.0%1241,76155%0.0710.91▲يونيكاب8.60.7127.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين17.00.9718.10.1950.145%5.5%002%0.1800.00═ورقية

NM1.5232.90.1520.086%0.0%13487849%0.1543.02▲مدار10.20.94460%2191,5693.3%0.2-التأمينNM2.5821.30.1960.051%0.0%0011%5-9.0-0.181▼معادن

NM1.6618.70.2230.018%0.0%29335%1.00-0.204▼الديرةNM0.6317.40.0340.026%0.0%1274,33111%0.0290.31▲صكوكNM0.4735.90.1270.082%0.0%4523,73327%5-6.0-0.119▼أسيكو

NM0.317.40.0340.024%0.0%873,207164%0.0270.41▲السالم34.21.04126.00.1460.105%0.0%2822,128100%0.1331.01▲عقارات كNM0.848.40.0910.077%0.0%000%0.0830.00═الهالل

NM0.506.60.0230.015%0.0%331,586112%0.0210.31▲اكتتابNM0.4273.70.0700.043%0.0%406424%2-1.0-0.062▼متحدة38.40.6960.00.1800.150%0.0%12792%0.1611.01▲الوطنية للبناء

1.70.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينةNM0.92251.60.2000.074%0.0%2,51114,27254%0.1764.02▲وطنيةNM0.523.00.0430.027%0.0%2157768%0.0370.41▲المعدات

6.21.2593.40.2710.168%2.6%4361,93219%1-3.0-0.226▼نور12.61.70263.50.5990.501%5.6%4889507%1-6.0-0.514▼صالحيةNM0.685.10.0820.038%0.0%078%5-2.9-0.056▼إستهالكية

NM0.3883.90.3300.200%0.0%12491%3-8.0-0.243▼تمدين أNM0.73112.30.2800.235%0.0%002%0.2600.00═تمدين عNM0.744.50.0470.035%0.0%13058%0.0430.10▲صلبوخ

NM0.606.10.0380.026%0.0%005%0.0350.00═السورية19.40.3746.70.2650.170%0.0%411736%2-5.0-0.240▼اجيال47.11.832,091.81.0770.592%0.9%4,2854,59417%0.93814.02▲أجيليتي

NM0.4632.70.0470.034%0.0%2969919%0.0410.10▲آسياNM0.6412.70.0850.030%0.0%611614%2-1.1-0.054▼المصالح ع9.91.8262.80.9000.433%0.0%34519%1.00-0.659▼تعليمية

NM1.0110.90.0800.057%0.0%405578%0.20-0.073▼المغاربيةNM0.3619.00.0420.025%0.0%0028%0.0370.00═ع عقاريةNM0.4515.00.0780.045%0.0%5694051%1-0.8-0.060▼تنظيف

NM0.79145.10.1340.106%0.0%5254,11051%0.1282.02▲االمتيازNM0.7332.30.0850.047%0.0%6490157%1-0.4-0.072▼اإلنمــاءNM0.3816.40.0640.044%0.0%4276426%0.0561.93▲الرابطة

24.41.0622.30.0600.031%0.0%1993,885102%2-0.8-0.052▼منازل32.81.71831.70.7610.611%0.8%1,4612,0618%1.00-0.710▼المباني7.41.8864.90.6290.367%7.4%1122%0.5600.00═المعامل

7.61.00327.00.2440.173%0.0%6963,04143%0.2290.00═صناعات35.90.4926.10.0830.067%0.0%052%0.10-0.075▼إنجازات8.23.20439.44.0303.200%11.1%71719921.6%5.00-3.595▼هيومن سوفت

NM0.443.50.0800.045%0.0%33722%0.10-0.070▼وربة كبيتلNM0.8210.30.0200.013%0.0%633,788132%2-0.3-0.017▼المستثمرونNM0.932.10.0720.049%0.0%001%0.0520.00═امتيازات

19.41.0134.20.0000.000%0.0%000%0.1980.00═عربي قابضةNM0.68195.10.1170.091%2.7%1431,36223%0.1062.02▲التجاريةNM0.7310.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

12.80.4434.90.0590.039%0.0%87615,390122%0.0570.51▲التخصيصNM0.716.40.0600.028%0.0%009%0.0530.00═سنامNM1.5459.00.3990.196%1.7%18452958%4-14.0-0.344▼المشتركة

NM0.894.30.0300.020%0.0%1252%0.0260.52▲تحصيالتNM0.7242.00.1160.057%0.0%1831,78882%0.1010.30▲أعيان عNM1.08109.00.3650.186%0.0%4165%1-2.0-0.285▼يوباك

12.02.26374.10.3950.293%0.0%000%0.3320.00═القابضة م كNM0.6617.10.0750.058%0.0%0317%0.0690.91▲عقارNM0.72217.10.2390.198%0.0%4782,10523%0.2283.01▲أالفكو

13.50.83230.70.0680.047%3.0%3726,0217%2-1.2-0.061▼تمويل خليجNM0.957.20.0490.024%0.0%0027%0.0381.03▲العقارية69.20.8717.40.1120.063%0.0%5154,819140%0.1062.02▲مبرد

NM0.7733.10.1220.063%0.0%56512152%0.1102.02▲إنوفستNM0.9663.30.0910.056%0.0%1,02411,30571%0.0923.24▲مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.8538.50.1020.049%0.0%1,21123,82426%0.0510.20▲بريقNM0.4818.60.0580.042%0.0%23465154%0.0500.10▲تجارةNM1.5593.30.4410.356%0.0%16138060%1-3.0-0.424▼المتكاملة 

NM0.7212.60.0800.039%0.0%002%5-3.3-0.063▼عمارNM0.537.70.0390.018%0.0%682,092142%1-0.4-0.032▼التعمير كNM0.2527.80.0570.035%0.0%2362%7-3.3-0.046▼شارقة ا

NM0.6920.70.0740.048%0.0%12017%0.0672.23▲المنار 19.60.8327.40.1430.086%3.7%1108%1-1.0-0.109▼أركان8.40.5027.90.0770.068%6.5%000%0.0770.00═قيوين ا 

9.64.42247.81.2901.091%3.2%16813624%1.23414.01▲البورصةNM0.3729.70.1120.101%0.0%000%0.1120.00═أرجانNM0.1712.80.0400.028%0.0%123233%1-0.2-0.036▼فجيرة ا

20.41.063,275%10,183116,5361.3%1.1خدمات ماليةNM1.3123.80.1210.063%0.0%111584%0.0743.65▲منشآت14.80.5031.80.0710.061%7.9%001%0.0641.02▲اسمنت ابيض

NM0.779.30.1120.068%0.0%2324727%1-1.1-0.093▼األنظمةNM1.0275.10.0780.040%0.0%2152,91022%0.0752.13▲دبي االولى77.61.294,020%8,39825,7272.4%0.9صناعية

NM0.779%232470.0%8.4تكنولوجياNM0.7648.80.0890.038%0.0%1215862%0.0780.10▲م االعمالNM0.603.60.0740.062%0.0%010%0.0696.210▲النخيل

21.23.72260.70.2760.238%5.1%5342,25321%0.4-1.0-0.237▼شمال الزور41.40.679.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0140.50.2100.177%0.0%16858%0.1871.01▲مواشي

21.23.72261%5342,2530.0%1.3-منافعNM0.336.00.0490.027%0.0%40916201%0.0440.51▲مينا17.81.75200.10.6790.554%2.7%8012614%3.00-0.630▼ميزان
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رئيس الصين يطالب المسؤولين بتقديم صورة »إيجابية« للبالد
بالثقة ومحبوبة  ترسيخ ص��ورة جديرة  على  املسؤولني  الصيني شي جينبينغ  الرئيس  حث 
الساحة  ف��ي  الدبلوماسي  نهجها  ف��ي  التفكير  تعيد  بكني  أن  إل��ى  إش���ارة  ف��ي  للبالد،  ومحترمة 
الدولية. وفي خطاب وجهه إلى كبار املسؤولني في الحزب الشيوعي قال شي جينبينغ إن الصني 
يجب أن تحاول توسيع دائرة أصدقائها وتعديل اتصاالتها مع العالم، إلبراز صورة البالد على 

أنها منفتحة وواثقة، ولكن أيضًا متواضعة وبسيطة.
وي��ق��ول محللون إن ال��ص��ني رب��م��ا ت��ك��ون م��دف��وع��ة بالحاجة إل��ى إص���الح عالقاتها م��ع ال��والي��ات 

املتحدة وأوروبا وأستراليا، التي تدهورت في األشهر األخيرة.

غرق أكبر سفينة دعم لوجستي إيرانية بعد احتراقها

5 عوامل ترّجح استهداف الكيان الصهيوني لـ»خارك«

محمد مجيد األحوازي
اندلعت   - اإليرانية  البحرية  وف��ق   - النيران 
ليل الثالثاء في »سفينة تدريب.. ولم تنجح 
جهود السفن واملعدات الوطنية والعسكرية 
ف��ي إخ��م��اد ال��ن��ي��ران وإن���ق���اذ سفينة خ���ارك، 
حيث غرقت في مياه منطقة جاسك جنوبي 
ال����ب����الد. ل���ك���ن ج��م��ي��ع أف�����راده�����ا ت��م��ك��ن��وا م��ن 
النزول بأمان«، دون أن تذكر أسباب الحريق 

الغامض. 
إال أن مراسل وكالة تسنيم اإليرانية للشؤون 
العسكرية أفاد بأن الحادث ناجم عن نقص 
فني في غرفة املحرك، نافيًا أن يكون السبب 
ت��ع��رض ال��س��ف��ي��ن��ة إل���ى ه��ج��وم س��ي��ب��ران��ي أو 

عسكري أو عمل تخريبي.
بأن  كبيرًا  احتمااًل  هناك  أن  مراقبون  ورأى 
��ذ تلك 

ّ
ي��ك��ون ال��ك��ي��ان الصهيوني ه��و م��ن ن��ف

تدعم  ع��دة  ع��وام��ل  تضافر  نتيجة  العملية، 
هذه الرواية.، وهي كالتالي:

1 - تهديد نتانياهو:

قبل ساعات من غرق السفينة، وخالل تعيني 
دي��ف��ي��د ب��رن��ي��اع رئ��ي��س��ًا ج��دي��دي��ًا ل��ل��م��وس��اد، 
خ��ل��ف��ًا ل��ي��وس��ي ي���وه���ني، أع��ل��ن رئ��ي��س وزراء 
بأنه  نتانياهو  بنيامني  الصهيوني  الكيان 
إذا ت���ع���ّرض ال���ك���ي���ان ل��ت��ه��دي��د وج������ودي من 
إيران فإنه سيختار ضرب إيران وإزالة ذلك 
��ف��ه ذل���ك اح��ت��ك��اك��ًا مع 

ّ
ال��ت��ه��دي��د، ح��ت��ى ل���و ك��ل

»الصديقة الكبرى« الواليات املتحدة.
وف���ّس���ر م���راق���ب���ون ت��ص��ري��ح ن��ت��ان��ي��اه��و ب��أن��ه 
لتوجيه   - ب��رن��ي��اع  م��ع  بالتنسيق   - ر 

ّ
يحض

ض��رب��ة إل���ى إي������ران، م���ن أج���ل خ��ل��ط األوراق، 
وم��ن��ع إس��ق��اط��ه س��ي��اس��ي��ًا، وب��ال��ت��ال��ي إن��ه��اء 
ح��ي��ات��ه ف��ي ال��س��ج��ون، بسبب ف��س��اده امل��ال��ي 

والسياسي.

2 - »استدعاء« غانتس

ع��ق��ب ت��ص��ري��ح ن��ت��ان��ي��اه��و، أف������ادت وس��ائ��ل 
ب��أن واشنطن طلبت من وزير  إع��الم عبرية 

زيارتها،  غانتس  بيني  الصهيوني  الحرب 
اليوم.

واعتبر موقع »والال« العبري أن الزيارة هي 
»اس��ت��دع��اء« م��ن إدارة ال��رئ��ي��س ج��و ب��اي��دن، 
إي���ران،  م��ن ش��ن ه��ج��وم على  ملنع نتانياهو 
ب���ه���دف ت��ع��ط��ي��ل ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ائ��ت��الف��ي��ة 

طيحه من السلطة.
ُ
ت

3 - وعيد برنياع

عقب تعيينه رئيسًا جديدًا للموساد، أوضح 
ب���رن���ي���اع أن ت���ح���دي���ات ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��ون��ي 
األم��ن��ي��ة ك��ب��ي��رة ج���دًا، وأن »إي����ران ع��ل��ى رأس 
ال���ق���ائ���م���ة. إي�������ران ت���ع���م���ل، ف����ي ه�����ذه ال��ل��ح��ظ��ة 
بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية، تحت 

غطاء الحماية الدولية«.
وأض�����������اف أن�������ه »ت�����ح�����ت رع������اي������ة االت����ف����اق����ي����ة 
ر. 

ُّ
)النووية( أو من دونها، باألكاذيب والتست

إيران تتقدم بصورٍة متواصلة نحو برنامج 
إن��ت��اج أس��ل��ح��ة دم���ار ش��ام��ل. ال��واق��ع ُيلزمنا 
االستعداد لخلق أفٍق جديد يناسب مختلف 
العاملية،  املستويات  على  العاملية  األنظمة 

اإلقليمية والتكنولوجية«.
استهل عهده في  برنياع  أن  لون 

ّ
ورأى محل

املوساد بهذه العملية ضد هدف كبير تابع 
لألسطول العسكري اإليراني.

4 - المسار النووي

خالل الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا 
إلحياء االتفاق النووي، أعلنت وكالة الطاقة 
ال���ذري���ة ع���دم ت��وّص��ل م��ح��ادث��ات��ه��ا م��ع إي���ران 
ة، محذرة من أن طهران  النتائج املرجوَّ إلى 
ب 16  زادت مخزونها من اليورانيوم املخصَّ
مت 

ّ
ضعف الحد املسموح في االتفاق، وتكت

على املواقع التي شهدت نشاطات نووية في 
السنوات السابقة.

ر راف���ائ���ي���ل غ��روس��ي 
ّ
وف����ي وق����ت س���اب���ق ح�����ذ

امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة م��ن أن إي���ران 
تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى تصل 

عة للقنابل« فقط.
ّ
إليه »الدول املصن

5 - سوابق عدة

م��ن��ذ أواخ�����ر ف��ب��راي��ر امل���اض���ي، ت��ت��ب��ادل إي���ران 
السفن،  على  الهجمات  الصهيوني  والكيان 
وف���ي أب��ري��ل أع��ل��ن��ت إي����ران أن إح����دى سفنها 
هدفت في البحر األحمر بهجوم باأللغام. 

ُ
است

وق��ب��ل ع���ام، أص��ي��ب��ت سفينة ح��رب��ي��ة إي��ران��ي��ة 
أخرى بصاروخ خالل مناورة، أدى إلى مقتل 

19 ب��ح��ارًا وإص���اب���ة 15 آخ���ري���ن، إض��اف��ة إل��ى 
م��ا ال يقل عن  الصهيوني  الكيان  اس��ت��ه��داف 
أنها  إل��ى س��وري��ا، يعتقد  12 سفينة متجهة 

كانت تنقل نفطًا إيرانيًا.
كما استهدف الكيان الصهيوني إيران مرارًا، 
م على 

ّ
ي بعضها، وتكت

ّ
في عمليات أعلن تبن

ب��ع��ض��ه��ا اآلخ�����ر، وش��م��ل��ت اس��ت��ه��داف مفاعل 
نطنز النووي مرات عدة، وقتل علماء نوويني 

آخ��ره��م محسن ف��خ��ري زاده، وض���رب أه��داف 
عسكرية ومصانع، وشن هجمات سيبرانية. 

حريق مصاف نفط 

واستكمااًل للحوادث الغامضة، التي تتعرض 
لها إيران، تعرضت مصفاة شهيد تندجويان 
في منطقة شهرك بهشتي جنوبي العاصمة 

طهران، إلى حريق هائل.

وأك��د مدير ط���وارئ ط��ه��ران بيمان صابريان 
النيران  إلى اشتعال  الحريق يعود  أن سبب 
ف��ي خ��ط��وط ال��غ��از ال��س��ائ��ل، فيما ن��ف��ت إدارة 
امل��ص��ف��اة وج���ود أي ع��م��ل ت��خ��ري��ب��ي،  م��ش��ددة 

على أن السبب يكمن في عطل فني.
وأفاد الناطق باسم منظمة الطوارئ مجتبى 
خالدي بأن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن 
ال��ن��ف��ط ف���ي امل��ص��ف��اة، م���ا دف���ع ال��س��ل��ط��ات إل��ى 
إرس��ال عشرات سيارات اإلسعاف إلى موقع 
الحادث، ووضع ثالثة مستشفيات على أهبة 

االستعداد.
النيران  باشتعال  اإلي��ران��ي  التلفزيون  وأف��اد 
ف��ي 18 خ��زان��ا ف��ي امل��ص��ف��اة. وق��ال��ت م��ص��ادر 
ل��ل��ق��ب��س ان ب��ل��دي��ة ط���ه���ران ط��ل��ب��ت م���ن س��ك��ان 
املناطق املحيطة املغادرة بعد توسع الحرائق 
في اج��زاء مختلفة من املصفاة. وأك��د شهود 
ع���ي���ان ل��ل��ق��ب��س س���م���اع ص����وت إن���ف���ج���ار كبير 

داخل ملصفاة عقب حدوث الحريق بدقائق.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على 
الحريق  حجم  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الهائل.
وذك����رت م��ص��ادر داخ���ل إي����ران للقبس أن في 
النفط  لتخزين  عمالقة  مستودعات  املصفاة 
الخام، ومن الصعوبة السيطرة على الحريق.
وتشهد ايران منذ شهور حرائق وحوادث في 

مواقع عسكرية واقتصادية حيوية.

■ حريق هائل بمصفاة شهيد تندجويان جنوبي طهران

األردن: إحالة باسم عوض الله 
وحسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة

أص����در م��دع��ي ع����ام م��ح��ك��م��ة أم����ن ال��دول��ة 
األردن�����ي، ق���رار ظنيًا ب��ح��ق ب��اس��م ع��وض 
اهلل وال����ش����ري����ف ح���س���ن زي������د ح���س���ني آل 
هاشم، في قضية »زعزعة أمن واستقرار 
األردن«، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة 
ال��دع��وى إل���ى ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ملحكمة أم��ن 

الدولة إلجراء املقتضى القانوني.
ومن املفترض أن يصدر النائب العام في 
ما بعد الئحة االتهام ويحدد موعد بدء 

جلسات املحاكمة للنظر في القضية.
وت��ع��ود ح��ي��ث��ي��ات ال��ق��ض��ي��ة إل���ى 3 أب��ري��ل 
إن����ه  أم����ن����ي  م����ص����در  ق�������ال  ح����ي����ت   ،2021

ب��ع��د م��ت��اب��ع��ة أم��ن��ي��ة ح��ث��ي��ث��ة ت���ّم اع��ت��ق��ال 
الشريف حسن بن  األردن��ي��ني:  املواطنني 
زيد، وباسم عوض اهلل، وآخرين ألسباٍب 

أمنّية.
بداية  أعلنت  األردن��ي��ة  السلطات  وكانت 
أبريل املاضي أنها تمكنت من وأد الفتنة.
وكان وزير الخارجية وشؤون املغتربني، 
أيمن الصفدي، تحدث في 4 أبريل خالل 
م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي، ع��ن م��ت��اب��ع��ة األج��ه��زة 
إلى  لتحركات 16 متهمًا إضافة  األمنية 
ال��ش��ري��ف ح��س��ن ب��ن زي���د، وب��اس��م ع��وض 

اهلل، تستهدف أمن األردن واستقراره.

يساري ينادي بالسالم ويدعم حل الدولتين.. ووالدته مصرية

العمالي إسحاق هرتسوغ رئيسًا للكيان الصهيوني
والء عايش 

ان��ت��خ��ب ال��ك��ن��ي��س��ت إس���ح���اق ه���رت���س���وغ رئ��ي��س��ا 
ل��ل��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي، خ��ل��ف��ا ل��ل��رئ��ي��س ال��ح��ال��ي 
رؤوف�������ني ري���ف���ل���ني ال������ذي أن���ه���ى والي������ة ام����ت����دت 7 
س���ن���وات. وب��ذل��ك أص��ب��ح ه��رت��س��وغ )60 ع��ام��ا( - 
الزعيم األسبق لحزب العمل اليساري - الرئيس 
 87 على  بعد حصوله  الصهيوني  للكيان  ال���11 
ص���وت���ا م��ق��اب��ل 26 ص���وت���ا مل��ن��اف��س��ت��ه ال��ن��اش��ط��ة 
االجتماعية ميريام بيريتس )67 عامًا( املولودة 

في الدار البيضاء باملغرب. 
الرئيس األسبق  ويتولى هرتسوغ - وهو نجل 
الوكالة  إدارة  - منصب رئيس  حاييم هرتسوغ 

اليهودية، وسبق أن تولى رئاسة حزب العمل.

من هو هرتسوغ؟

ه��رت��س��وغ م���ن م��وال��ي��د 1960 ف���ي ت���ل أب��ي��ب ألب 
أيرلندي وأم مصرية مولودة في اإلسماعيلية، 
ح���ي���ث ت��ل��ق��ت ت��ع��ل��ي��م��ه��ا األس����اس����ي ف����ي م�����دارس 

فرنسية بني القاهرة واإلسماعيلية.
وكانت والدته تطلق عليه »بوغي« وهو صغير 
ل��ه حتى  اللقب م��الزم��ًا  كنوع م��ن التدليل، وظ��ل 
ف��ي نيويورك  ف��ت��رات حياته  ال��ي��وم. قضى أغلب 
وعندما عاد إلى الكيان الصهيوني دخل الجيش 
وع��م��ل ف��ي وح���دة االس��ت��خ��ب��ارات ال��ع��س��ك��ري��ة، ثم 
م��ن 1999  ال���وزراء  لرئيس  ت��م تعيينه مستشارًا 
ح��ت��ى 2001، وه���و ي��س��اري ي��ن��ادي ب��ال��س��الم مع 

الفلسطينيني ويدعم حل الدولتني.
وج��ع��ل��ت م��س��ي��رة ه���رت���س���وغ ال��س��ي��اس��ي��ة وإرث 
ع��ائ��ل��ت��ه ورئ���اس���ت���ه ال���وك���ال���ة ال���ي���ه���ودي���ة م��س��أل��ة 

حسمه ملنصب الرئيس أمرًا طبيعيًا.
الرئيس هو منصب فخري وسلطاته  ومنصب 

محدودة، وتقتصر على قبول أوراق اعتماد 
ال���س���ف���راء وت��ك��ل��ي��ف ن�����واب ب��ت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ات 

إضافة إلى العفو عن سجناء. 

الحكومة الجديدة 

إل����ى ذل�����ك، ف��ش��ل زع���ي���م امل���ع���ارض���ة، ي��ائ��ي��ر الب��ي��د 
ال���ذي ي��ت��رأس ح��زب »ه��ن��اك مستقبل« الوسطي 

ف���ي اإلع�����الن ع���ن ت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة ق��ب��ل ان��ت��ه��اء 
الجلسة التي عقدها الكنيست أمس، ما يعني أن 
الجديدة، حتى في حال تشكيلها، لن  الحكومة 
تتمكن على األرج��ح، من أداء اليمني في غضون 
األيام ال�12 القادمة، وذلك سيبقي الباب مفتوحًا 
أم�����ام ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و وح���زب���ه »ال��ل��ي��ك��ود« 

لتقويض هذه املساعي.
 وت���ك���م���ن أك����ب����ر ع���ق���ب���ة ي���واج���ه���ه���ا الب����ي����د ووف����ق 
نهائي  اتفاق  إل��ى  التوصل  في  العبري،  اإلع��الم 
مع »القائمة العربية املوحدة« برئاسة منصور 
عباس التي يحتاج »معسكر التغيير« املعارض 
تأييد  على  وال��ح��ص��ول  دعمها  إل��ى  لنتانياهو 

أغلبية املشرعني في الكنيست.
»القائمة  أن  إل��ى  العبرية  ال����12  ال��ق��ن��اة  وأش����ارت 

امل������وح������دة« ش��������ددت م���ط���ال���ب���ه���ا ق���ب���ي���ل ان���ق���ض���اء 
تفويض الب��ي��د، على ال��رغ��م م��ن أن ح��زب عباس 
التغيير« كانا أمس قاب قوسني من  و»معسكر 

إتمام االتفاق.
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه، ال ي����زال الب��ي��د ي��واج��ه خالفا 
بني »يمينا« وحزب »العمل« بخصوص مصير 
أح���د امل��ق��اع��د ف���ي ل��ج��ن��ة اخ��ت��ي��ار ال��ق��ض��اة. حيث 
تصر القيادية البارزة في حزب »يمينا« إياليت 
شاكيد، على أن تكون عضوة في اللجنة املخولة 

ب��اخ��ت��ي��ار ال��ق��ض��اة، ب���دل رئ��ي��س��ة ح���زب »ال��ع��م��ل« 
ميراف ميخائيلي. وذكرت قناة كان العبرية أن 
»يمينا« يعتبر قبول شاكيد عضوة في اللجنة 
ش��رط��ًا رئ��ي��س��ًا مل��واف��ق��ة ال���ح���زب ع��ل��ى االن��ض��م��ام 
 شاكيد تحاول 

ّ
ان الجديدة. وأضافت  للحكومة 

إلى  ف��رص تشكيلها، مشيرين  ق��وة إحباط  بكل 
 سلوكها ال يمكن تحّمله، كل ما يعنيها حاليًا 

ّ
أن

زراعة الخراب. 
وف����ي ح����ال إخ���ف���اق الب���ي���د، أف������ادت ال���ق���ن���اة ال�����12 
انشقاق  في  يأمل  اليميني  املعسكر  أن  العبرية 
عضو أو أكثر عن »معسكر التغيير« وانضمامه 
إل�����ى م��ع��س��ك��ر ن���ت���ان���ي���اه���و، م����ا س��ي��ت��ي��ح ل��رئ��ي��س 

»الليكود« تشكيل حكومة جديدة.
في املقابل، يواصل نتانياهو ضغوطه من أجل 
ك��ه��ذه، وإع����ادة التفويض  م��ن��ع تشكيل ح��ك��وم��ة 
انتخابات  خ���الل  م��ن  الكنيست  إل���ى  بتشكيلها 

خامسة. 
بحال  نتانياهو  ح��ال  هآرتس وصفت  صحيفة 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، وقالت 
ف���ي أواخ������ر أي�����ام ح��ك��م��ه، ك��ل��م��ا اق���ت���رب ال��رئ��ي��س 
ال���ج���دي���د م���ن أداء ل��ل��ق��س��م ي��ع��ل��و ص����وت األخ��ي��ر 
ويقول: »حكومة بينيت – لبيد هي خدعة القرن، 

حكومة اليسار تعرض دولتنا للخطر«.

إسحاق هرتسوغ )أ ف ب(

تساؤالت كثيرة أثارها غرق السفينة اإليرانية )خارك(، بعد اشتعال 
النيران فيها، ليل الثالثاء، قرب ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان، 

المطل على خليج عمان، بعد اشتعال النار فيها، حول األسباب 
الحقيقية للحادثة.

حاملة المروحيات 
األكبر واألهم

سفينة  أكبر  هي  خــارك  السفينة   ◄
دعم لوجستي تابعة للجيش والبحرية

عام  بريطانيا  من  طهران  اشترتها   ◄
1977 وتسلمتها عام 1984 

◄ يبلغ طولها 207 أمتار وتعد من أكبر 
الفرقاطات غربي آسيا

لسالح  الجنوبي  لألسطول  تابعة   ◄
البحر التابع للجيش اإليراني

القتالية  الــبــوارج  إسناد  مهمتها   ◄
للقوات البحرية في المياه الدولية

◄ كانت تقوم بمهام إسناد عسكرية 
وتحمل مروحيات حربية

أول صورة للسفينة مكران المتجهة لفنزويال وتحمل زوارق هجومية

نشر موقع املعهد البحري للواليات املتحدة 
ف��ي 28  التقطتها  أق��م��ار ص��ن��اع��ي��ة،  ص���ورة 
ظهر 

ُ
أب���ري���ل امل���اض���ي ش��رك��ة »م���اك���س���ار«، ت

راسية  )مكران(  اإليرانية  الحربية  السفينة 
في ميناء بندر عباس، وعلى متنها سبعة 

زوارق هجومية عالية السرعة.
مكران  توجه  ع��ن  سابقة  تقارير  وتحدثت 
إلى فنزويال، وعلى متنها معدات عسكرية. 
ووف��ق��ا ل��ل��م��وق��ع، ف���إن ه���ذه ال�����زوارق املجهزة 
ب���ط���ورب���ي���دات وص�����واري�����خ ه����ي ذات����ه����ا ال��ت��ي 
استخدمها الحرس الثوري ملضايقة السفن 
الفترة  خ��الل  العربي  الخليج  في  األميركية 

أردوغان: مصر ليست دولة عادية 
بالنسبة لتركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أن م��ص��ر ل��ي��س��ت دول����ة ع���ادي���ة وع��الق��ات 
ال��ب��ل��دي��ن م��م��ت��دة ع��ب��ر ال���ت���اري���خ، مضيفًا 
الجاد مع  للتعاون  أنقرة فرصًا  ل��دى  أن 
ال���ق���اه���رة ف���ي م��ن��ط��ق��ة واس���ع���ة م���ن ش��رق 

البحر األبيض املتوسط إلى ليبيا.
تلفزيونية:  م��ق��اب��ل��ة  ف��ي  أردوغ������ان  وق����ال 
»ه���ن���اك وح�����دة ف���ي ال���ق���در ب���ني ال��ش��ع��ب��ني 
امل��ص��ري وال��ت��رك��ي، ال يمكن امل��ق��ارن��ة بني 
ال��ع��الق��ات ال��ت��رك��ي��ة امل��ص��ري��ة وال��ع��الق��ات 
املصرية اليونانية، فالعالقة بني األتراك 

واملصريني ال يمكن مقارنتها«.
 :

ً
وأضاف أنه يحب الشعب املصري، قائال

ِكن لهم املحبة، 
ُ
»أعرف املصريني جيدًا وأ

ج��دًا،  ق��وي  ل��رواب��ط��ن��ا  الثقافي  فالجانب 
لذلك نحن مصممون على بدء هذا املسار 

من جديد«.
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى، ت��س��ب��ب��ت ت��ص��ري��ح��ات 
ألردوغ�������ان خ����الل امل��ق��اب��ل��ة، اع��ت��ب��ر فيها 
أن ب������الده ب���ح���اج���ة إل�����ى خ���ف���ض أس���ع���ار 
ال��ف��ائ��دة، ب��ت��راج��ع س��ع��ر ال��ل��ي��رة التركية 

إل���ى م��س��ت��وي��ات ق��ي��اس��ي��ة ج��دي��دة مقابل 
الدوالر.

وكان أردوغان قال: »تحدثت إلى محافظ 
ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ن��ح��ت��اج ب��ال��ت��أك��ي��د إل��ى 
»نحتاج  مردفًا:  الفائدة«،  أسعار  خفض 
من أجل ذلك أن نرى أسعار الفائدة تبدأ 
ف���ي االن��خ��ف��اض ف���ي ي��ول��ي��و وأغ��س��ط��س، 
م�����ن ش�������أن ذل�������ك أن ي����رف����ع ال�����ع�����بء ع��ل��ى 

االستثمارات«.
وحسب وك��ال��ة روي��ت��رز، تسببت دع��وات 
الرئيس التركي املتكررة لخفض تكاليف 
االق�����ت�����راض، وإق���ال���ت���ه امل���ف���اج���ئ���ة آلخ�����ر 3 
م��ح��اف��ظ��ني ل��ل��ب��ن��ك امل���رك���زي ال���ت���رك���ي، في 

تراجع مصداقية البنك بشدة.
وأش�����ارت ال��وك��ال��ة إل���ى أن ت��رك��ي��ا تعتمد 
ع����ل����ى ال�����دخ�����ل ب���ال���ع���م���ل���ة ال���ص���ع���ب���ة م��ن 
ال��ج��اري،  حسابها  عجز  ل��دع��م  السياحة 
العام،  آخر هذا  وتخاطر بموسم ضائع 
في ظل فرض دول عدة قيودًا على السفر 
إل����ى ت��رك��ي��ا ب��س��ب��ب ارت���ف���اع ع����دد ح���االت 

اإلصابة بفيروس كورونا.

شاكيد تعيق تشكيل 
حكومة لبيد.. وال اتفاق 

مع القائمة العربية

السفينة خارك تغرق في خليج عمان )إرنا(

  »األونروا«: لوقف طرد أهالي الشيخ جراح

ل��وك��ال��ة األون������روا فيليب  ال���ع���ام  امل���ف���وض   شدد 
لزاريني على ضرورة وقف الكيان الصهيوني 
م��ن حي  الفلسطينية  العائالت  ط��رد  م��ح��اوالت 
ال��ش��ي��خ ج���راح ف��ي ال��ق��دس امل��ح��ت��ل��ة. ك��م��ا أك���د أن 
يتعارض مع  ت��رك منازلهم،  الناس على  إرغ��ام 
ال��ش��رائ��ع وال��ق��وان��ن ال��دول��ي��ة، ل���ذا سيستمر في 

طرح قضية الشيخ جراح باملحافل الدولية.
من جهة أخ��رى، أفرج االحتالل عن الصحافية 
الفلسطينية زينة الحلواني بعد أن اعتقلها أثناء 

تأديتها عملها.
ف��ي س��ي��اق م��ن��ف��ص��ل، أك���د م��س��ؤول صهيوني 
لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن احتماالت 

إبرام صفقة تبادل األسرى مع حماس ارتفعت، 
وقال إن تل أبيب تنتظر حاليًا عرضًا من قبل 
والتي ستشمل  القبيل،  مصر لصفقة من هذا 
اإلفراج عن أسرى لدى الكيان الصهيوني مقابل 
الجندين أورون شاؤول وهدار  إعادة جثماني 
غ��ول��دن، وإط���الق س��راح أب��را منغرسة، وهشام 
السيد، اللذين تحتجزهما حماس في غزة. وفي 
الوقت ذاته، أكد أنه ال مشكلة في عدد األسرى 
ف��ي نوعيتهم حيث  ب��ل  اإلف����راج عنهم،  امل��ت��وق��ع 
بارتكاب  م��دان��ن  فلسطينين  س���راح  يطلق  ل��ن 
ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل ص��ه��اي��ن��ة. ك��م��ا أوض���ح امل��س��ؤول 
وتفهم  بالقضية،  مهتمة  مصر  أن  الصهيوني 

أنه من دون حل قضية األسرى لن تكون هناك 
إعادة إعمار.

وف���ي رام اهلل اس��ت��ش��ه��د ش���اب م��ت��أث��رًا ب��ج��روح 
بالبيرة.  مواجهات  في  أسبوع  قبل  بها  أصيب 
وف����ي ال���ق���دس، أع��ل��ن��ت ال��ق��ن��اة ال������13 ال��ع��ب��ري��ة أن 
االح����ت����الل أط���ل���ق ال����ن����ار ع���ل���ى ش�����اب ب���زع���م أن���ه 
يسرائيل  صحيفة  وأف����ادت  ط��ع��ن.  عملية  ن��ف��ذ 
ه��اي��وم ال��ع��ب��ري��ة أن���ه بتعليمات م��ن وزي���ر األم��ن 
ال���داخ���ل���ي س��ي��س��م��ح ل��ل��م��س��ت��وط��ن��ن اس��ت��خ��دام 
التعرض  م��ن  ال��خ��وف  دون  املرخصة  األسلحة 
للمساءلة الجنائية، األمر الذي قد يعرض حياة 

الفلسطينن للخطر.

محملة  السفينة  تكون  أن  مرجحًا  املاضية، 
رؤيتها  يمكن  ال  أخ���رى  عسكرية  ب��م��ع��دات 
ب���وض���وح، ألن ب��ع��ض أج����زاء ال��س��ف��ي��ن��ة تمت 

تغطيتها.
ذك��رت  األميركية  بولتيكو  صحيفة  وك��ان��ت 

م��ط��ل��ع ه�����ذا األس����ب����وع أن أم���ي���رك���ا ت���راق���ب 
تتجهان  أنهما  يعتقد  إيرانيتن  سفينتن 
إيرانية  فرقاطة  أن  فنزويال، موضحة  إل��ى 
وناقلة نفط سابقة »مكران« جرى تحويلها 
إلى قاعدة عائمة، تتجهان جنوبًا على طول 

الساحل الشرقي ألفريقيا.
وك���ان���ت وس���ائ���ل إع����الم إي���ران���ي���ة ادع����ت أن 
»م����ك����ران« ال���ت���ي ت���م ت��ش��غ��ي��ل��ه��ا ه����ذا ال��ع��ام 
يمكن أن تكون بمنزلة منصة ملهام الحرب 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ات ال��خ��اص��ة، وأن��ه��ا 
ق���ادرة على حمل سبع م��روح��ي��ات، فضال 

عن طائرات من دون طيار.



17 دولي
الخميس 22 شوال 1442 هـ • 3 يونيو 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17114

مطالب باسيل تفرمل مبادرة بري.. وتصعيد غير مسبوق

لبنان: الراعي يطرح تشكيل حكومة أقطاب
بيروت - أنديرا مطر 

لبنان  ف��ي  الحكومي  ال��ح��راك  املعطيات على صعيد  ك��ل 
ت��وح��ي ب���أن م���ب���ادرة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب��ري 
آي���ل���ة ل��ل��س��ق��وط، ف���ال���ك���ام ع���ن »إي���ج���اب���ي���ة« و»م����ح����اوالت 
ل��ت��ذل��ي��ل ال���ع���راق���ي���ل« أص���ب���ح م��خ��ال��ف��ًا ل��ل��م��ن��ط��ق ف���ي ظل 
القصف الكامي املتبادل بني الطرفني املعنيني بتشكيل 
ال��ح��ك��وم��ة، رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة م��ي��ش��ال ع����ون ورئ��ي��س 

الحكومة املكلف سعد الحريري.
وما يؤكد صعوبة بل استحالة تحقيق تقدم في مسار 
األزمة وفق صيغة بري أي حكومة انقاذية من 24 وزيرًا 
من دون ثلث معطل، هي دعوة البطريرك املاروني بشارة 
الراعي من القصر الجمهوري إلى »حكومة أقطاب« وهو 

ما ينسف املبادرة الفرنسية من أساسها.
وب��ان��ت��ظ��ار م��واق��ف ال��ق��وى السياسية م��ن ط��رح ال��راع��ي، 
نحو  متجهة  ال��ب��اد  ت��ب��دو  مسبقًا،  بعضها  وامل���ع���روف 
احتمالني ال ثالث لهما: استمرار الفراغ حتى نهاية عهد 
عون )أكتوبر 2022( أو تشكيل حكومة انتقالية بوظيفة 

محددة وهي اجراء االنتخابات النيابية.
وب�����م�����وازاة ذل������ك، واص������ل ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي ال���ح���ر وت���ي���ار 
فبعد  والتعطيل.  بالعرقلة  االتهامات  تقاذف  املستقبل 
ب��ي��ان امل��س��ت��ق��ب��ل ال����ذي وص����ف ف��ي��ه رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة 
ب��امل��س��ت��ن��ق��ع، وإط������اق ه���اش���ت���اغ »رئ���ي���س ج��ه��ن��م« على 
وسائل التواصل االجتماعي، دخل املكتب اإلعامي في 
رئاسة الجمهورية على خط السجال، بمؤشر ال يوحي 

بأي مجال للتعاون بني الطرفني في املرحلة املقبلة.
يواصل  املستقبل  »ت��ي��ار  إن  الجمهورية  رئ��اس��ة  وق��ال��ت 
ح��م��ات��ه ع��ل��ى رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ب��ب��ارات وتوصيفات 
ت���دل ع��ل��ى امل��س��ت��وى امل��ت��دن��ي ال���ذي وص��ل��ت إل��ي��ه ادب��ي��ات 
القيمني على هذا التيار«، مشيرة إلى ان استمرار هروب 
ال���ح���ري���ري م���ن ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ات��ه ف���ي ت��أل��ي��ف ح��ك��وم��ة 
متوازنة وميثاقية تراعي االختصاص والكفاءة وتحقق 
امل��ش��ارك��ة، يشكل إم��ع��ان��ًا ف��ي ان��ت��ه��اك ال��دس��ت��ور ووثيقة 
في  رغبة واضحة ومتعمدة  وينم عن  الوطني،  ال��وف��اق 

تعطيل تشكيل الحكومة.
ب����ي����ان ال����رئ����اس����ة اس���ت���دع���ى م����ج����ددًا ردًا م����ن امل��س��ت��ق��ب��ل 
ال����ذي اع��ت��ب��ر ان »م���ن ي��س��ت��ول��ي ع��ل��ى ص��اح��ي��ات رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة ه��و م��ن ي��ت��اج��ر ب��ه��ا وي��ض��ع��ه��ا ف��ي ال��ب��ازار 
السياسي كما ه��و ح��اص��ل م��ن خ��ال اح��ت��ج��از التوقيع 
ع��ل��ى ت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة ك��رم��ى ل��ع��ي��ون ال��ص��ه��ر«، آس��ف��ا 

»أن ي��ص��ب��ح م���وق���ع ال���رئ���اس���ة م��م��س��وك��ًا م���ن ق��ب��ل حفنة 
م��س��ت��ش��اري��ن«، داع���ي���ًا م���ج���ددًا رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة إل��ى 

العودة إلى الدستور وتجنيب اللبنانيني كأس جهنم.
مسبوق،  غ��ي��ر  بشكل  التصعيدية  األج�����واء  ه���ذه  ووف���ق 
ال��ذي  م��ا  ب��ل  الحكومة  يتعلق بتشكيل  ال��س��ؤال  يعد  ل��م 
س��ت��ح��ق��ق��ه ع���ل���ى وق������ع اس���ت���ح���ال���ة ال���ت���ع���اي���ش ب����ني ع���ون 

والحريري.
م���ص���ادر س��ي��اس��ي��ة اش�����ارت ف���ي ت��ص��ري��ح ل���� سبقلا إل��ى 

ال��راه��ن��ة ال  السياسية  االزم����ة  أن  ي���درك  ب���ات  الجميع  أن 
الى  تتعداها  بل  وزي��ري��ن  بالخاف على تسمية  تتعلق 
أزمة نظام لم يحن األوان بعد لتسويتها، وهو ما يفسر 
إجهاض كل املساعي والطروحات الداخلية والخارجية 
إلخراج لبنان من ازماته. وتابعت املصادر بأن الطرفني 
الشريكني في عملية التأليف يهربان من هذا االستحقاق 
وامللفات  الكثير  أمامها  سيكون  العتيدة  الحكومة  ألن 
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة، ال يبدو أن أي طرف 

النقد  صندوق  مع  املفاوضات  وأولها  ملقاربتها.  جاهز 
التهريب  ف��ي وق��ف  البحث  التي ستطرح حكما  ال��دول��ي 

وضبط املعابر الشرعية كلها. 

طرح الراعي

ت���رن���ح م����ب����ادرة ب����ري وإخ����ف����اق ال���وس���ط���اء ف���ي اس���ت���دراج 
الطرفني إلى مساحة مشتركة تتيح انتاج حكومة، دفع 
البطريرك املاروني بشارة الراعي للقاء الرئيس عون في 
محاولة أخيرة إلنعاش املبادرة. وأعلن الراعي في ختام 
اللقاء أن الوضع املتأزم يقتضي أن يكون لدينا حكومة 
: أي����ن امل��ش��ك��ل��ة ب��ح��ك��وم��ة أق���ط���اب وإن ك���ان���ت من 

ً
س����ائ����ا

 السياسيني مماثلة لحكومة عهد الرئيس فؤاد شهاب؟
وأردف الراعي: »مش شغلي سمي وزراء أو حّدد وزارة، 
ى من 

ّ
وموقفنا هو ض��رورة تشكيل حكومة انقاذ وأتمن

أن يتّم تشكيل حكومة أقطاب كي نخرج مّما   قلبي 
ّ

ك��ل
نحن فيه اليوم«.

صور لعمليات بناء حديثة في السد.. وأثيوبيا تتحدث عن هجوم سيبراني

ثالثي سد النهضة.. جمود المفاوضات وتصاعد نذر المواجهة
محرر الشؤون الدولية 

ج��م��ود ي��اح��ق م��ف��اوض��ات ث��اث��ي س��د ال��ن��ه��ض��ة، مصر 
وال��س��ودان واث��ي��وب��ي��ا، عقب توقيفها م��ج��ددا ف��ي أبريل 
خيارات  باألفق  وتلوح  التصعيد  يتزايد  بينما   ،2021
أخ��رى، مع إعان أديس ابابا موعد امللء الثاني لخزان 
السد في يوليو من دون التوصل الى اتفاق بشأن قواعد 

امللء والتشغيل حتى اآلن. 
وأم������س أع���ل���ن���ت اث���ي���وب���ي���ا ال���ت���ص���دي مل����ح����اوالت ه��ج��وم 
النهضة،  للسد  الثاني  امل��لء  بعملية  متعلق  سيبراني 
وكالة شبكة  وقالت  كمبيوتر.  أل��ف جهاز   37 استهدف 
أم����ن امل���ع���ل���وم���ات االث���ي���وب���ي���ة )ح���ك���وم���ي���ة( إن���ه���ا رص���دت 
م�����ح�����اوالت ه����ج����وم إل���ك���ت���رون���ي ل���ن���ح���و 37 أل�����ف ج��ه��از 
للسد،  الثانية  املرحلة  م��لء  بعملية  مرتبطة  كمبيوتر، 
ب��ح��س��ب ب��ي��ان م��ق��ت��ض��ب، أش����ارت ف��ي��ه إل���ى أن مجموعة 
ق���رص���ن���ة ت���ط���ل���ق ع���ل���ى ن���ف���س���ه���ا »م���ج���م���وع���ة ال���ح���ص���ان 

السيبراني«، كانت تحاول تنفيذ هجوم إلكتروني على 
مواقع الويب املختلفة لنحو 37 ألف جهاز كمبيوتر في 
اثيوبيا، من خال إطاق فيروس كمبيوتر جديد يعرف 

»حرب الهرم األسود«. ب�
وكالة  عليها  أق��م��ار صناعية، حصلت  وأظ��ه��رت ص��ور 
ال��رص��د والتحقق اإلخ��ب��اري ف��ي ق��ن��اة ال��ج��زي��رة )س��ن��د(، 
للملء  تمهيدا  النهضة،  س��د  ف��ي  حديثة  ب��ن��اء  عمليات 
ومعدات  شاحنات  وج��ود  عن  الصور  وتكشف  الثاني. 
للبناء على املمر األوسط بتاريخ 22 و23 و30 مايو، في 
حني لم تكن موجودة في الصورة امللتقطة بتاريخ 21 

أبريل.
ك��ذل��ك ت��ظ��ه��ر ال��ص��ور آث����ار ع��م��ل��ي��ات ص��ب األس��م��ن��ت في 
املمر األوس��ط بغية رف��ع مستواه إل��ى 595 مترا بحلول 
أغسطس املقبل، ليستطيع حجز 13.5 مليار متر مكعب 

املخطط لها في امللء الثاني للسد.
وبالرغم من التصاعد املستمر لألزمة واحتمالية تراجع 

اث��ي��وب��ي��ا ع���ن م����لء ال���خ���زان خ���وف���ا م���ن ض���رب���ة ع��س��ك��ري��ة 
بحسب م��راق��ب��ني، ق���ال وزي���ر ال���ري االث��ي��وب��ي سيليشي 
بقلي إن »استكمال بناء سد النهضة أمر وجوبي وليس 
اخ��ت��ي��اري��ا، ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ف��ق��ر وح����ل م��ش��اك��ل ال��ش��ع��ب 

االثيوبي. 
بدوره، اعتبر الدكتور أريجاوي برهي، مدير عام مكتب 
على  أن  النهضة،  س��د  ل��دع��م  الشعبية  امل��ب��ادرة  تنسيق 
م��ص��ر وال����س����ودان دف���ع ت��ع��وي��ض��ات ع���ن امل���ي���اه وال��ت��رب��ة 

االثيوبية، التي استخدماها حتى اآلن.
ف��ي امل��ق��اب��ل، أك���دت وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ودان��ي��ة مريم 
الصادق املهدي أن خاصة مطلب بادها في مفاوضات 
ال��س��د ت��ت��م��ث��ل ف���ي ال��ت��وص��ل إل���ى ات���ف���اق م��ل��زم وق��ان��ون��ي 
بشأن تعبئة السد وتشغيله، وإلى حل يرضي السودان 

ومصر واثيوبيا.
ورغم املخاوف من تصاعد التوتر والتلويح باملواجهة 
العسكرية، اال ان القوى الكبرى تسعى بدفع الدول الثاث 
ال��ى ال��ع��ودة إل��ى امل��ف��اوض��ات ف��ي أس���رع وق���ت، للوصول 
إل���ى ات��ف��اق ق��ب��ل ي��ول��ي��و، ف��ق��د وص���ل امل��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي 
الخاص للقرن األفريقي جيفري فيلتمان الى املنطقة في 
اط��ار جولة تشمل، قطر والسعودية واإلم���ارات وكينيا 
أفريقي مستقر  التعاونية لدعم قرن  ملناقشة األساليب 

ومزدهر، بما في ذلك حل النزاع حول سد النهضة«.
ومن جانبها، جددت روسيا موقفها الداعم للمفاوضات 

الثاثية التي يقودها االتحاد األفريقي.

ورغ���م م��ح��اوالت م��ص��ر اس��ت��ب��ع��اد امل��واج��ه��ة العسكرية، 
اع��ت��ب��ر نبيل فهمي وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة امل��ص��ري األس��ب��ق، 
أن »ال��ص��دام مع اثيوبيا« آت ال محالة إذا استمرت في 
اتخاذ ق��رارات أح��ادي��ة، مشيرا إل��ى أن »املرحلة الحالية 

مرحلة فارقة«.
وفي تصريح لقناة »صدى البلد«، قال فهمي ان تحرك 
أديس أبابا في اآلونة األخيرة يعكس أن الثيوبيا اليد 
ال��وح��ي��دة ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رارات الخاصة بهذا ال��ج��زء من 
نهر ال��ن��ي��ل. مشيرًا إل��ى أن »ام��ت��اك دول���ة واح���دة حرية 
ات��خ��اذ ال��ق��رار ف��ي مسار امل��ي��اه، أكبر م��ن خطر بناء سد 
النهضة وي��م��ث��ل م��ش��ك��ل��ة«، م��ؤك��دا أن م��ص��ر ال ت��ع��ارض 
مرحلة  الحالية  »امل��رح��ل��ة  وت��اب��ع:  اثيوبيا.  ف��ي  التنمية 
فارقة إما نتحول تجاه مفاوضات جادة حتى الوصول 
إل��ى ات��ف��اق وإم��ا نجد أنفسنا أم��ام طريق م��س��دود.. إما 
السياسة أو امل��واج��ه��ة ال خ��ي��ار ث��ال��ث«. م��ردف��ًا: ال��ص��دام 

جاي جاي.. والسؤال يدور حول طبيعته.

 السفير نبيل فهمي:
 الصدام آت.. والسؤال

يدور حول طبيعته

المحكمة الدولية تتوقف! 
الدولية  املالي، وبينما األزم��ات املعيشية تتفاقم من دون أي حلول، أعلنت املحكمة  السياق  غير بعيد عن 
ر في قدرتها على إنجاز واليتها 

ّ
الخاصة بلبنان »أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة«، األمر الذي سيؤث

الحالية وإنهاء اإلجراءات القضائية في القضيتني القائمتني حالًيا أمامها، وتتعلقان باغتيال رئيس الوزراء 
الراحل رفيق الحريري.

قرار قضائي
يثير هلعًا لدى 

المودعين والمصارف
ق��رار  سيسلكها  التي  الوجهة  بعد  تتبني  ل��م 
القاضي  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  ال���دول���ة  مجلس ش���ورى 
بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الذي يبيح 
دوالر  م��ن  الحساب  عملة  تبديل  للمصارف 
إلى ليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة، وإلزام 

املصارف التسديد بالعملة األجنبية.
غير أن القرار أثار هلع املودعني الذين سارعوا 
إلى ماكينات الصراف اآللي لسحب ما يتيسر 
لهم من مبالغ قبل البدء بتنفيذ القرار، حتى 
أصبح املشهد أمام بعض املصارف مشابهًا 

ملشهد الطوابير أمام محطات الوقود.
م���ص���ادر م��ص��رف��ي��ة ك��ش��ف��ت ل���� سبقلا ب��أن 
غ قرار شورى الدولة، وهي 

ّ
»املصارف لم تتبل

لبنان«.  تعميم مصرف  تنفيذ  في  مستمرة 
 من املصارف قرر تجميد 

ً
إال أن ع��ددًا قليال

للمودعني سحب  ال��ذي يتيح  بالتعميم  العمل 
ودائعهم الدوالرية على سعر 3900 ليرة. 

وأض��اف��ت امل��ص��ادر أن ق���رار مجلس ش��ورى 
ال���دول���ة ال ي��ص��ب أب���دًا ف��ي مصلحة امل��ودع��ني 
ط��امل��ا أن���ه ال ق���ان���ون ي��ل��زم امل���ص���ارف ب��ال��دف��ع 
ن��ق��دًا بعملة غ��ي��ر ع��م��ل��ة ال��ب��ل��د، وب��ال��ت��ال��ي في 
ظل النقص الحاد ب��ال��دوالر ف��إن وق��ف العمل 
بتعميم مصرف لبنان سيدفع املصارف الى 
بواسطة  ولكن  األجنبية  بالعملة  الودائع  دفع 
شيك أو بطاقة مصرفية لتدفع على اللبناني 

بسعر 1500.
ل��ب��ن��ان ق���رار مجلس  والح��ق��ا، تبلغ م��ص��رف 
ش�����ورى ال����دول����ة رس��م��ي��ا واف���ي���د ان����ه س��ي��ق��دم 
مراجعة للرجوع عنه، وعلى اساس ذلك يبنى 

على الشيء مقتضاه.

البطريرك بشارة الراعي خالل زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة  )أ.ف.ب(
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فالك الفوز يا األزرق

عمر بركات
تحقيق  بشعار  اليوم  مواجهة  يدخل  األزرق 
نتيجة ايجابية امام الكنغر االسترالي، سواء 
بالفوز الذي يكفل ملنتخبنا صدارة املجموعة 
ُي��ب��ق��ي األزرق في  ال�����ذي  ال���ت���ع���ادل  او  م��ؤق��ت��ًا، 
امل��رك��ز ال��ث��ان��ي ب��ف��ارق نقطتني ع��ن اس��ت��رال��ي��ا، 
ح��ي��ث ي��ت��ص��در االخ���ي���ر ال��ت��رت��ي��ب ب��رص��ي��د 12 
ال��ي��وم، ويليه ك��ل من  نقطة قبل ب��داي��ة ج��ول��ة 
وب��ف��ارق  ن��ق��اط  ب����10  االردن  ومنتخب  االزرق 
االه��داف ملصلحة منتخبنا، ومن ثم منتخب 
نيبال برصيد 3 نقاط، واخيرا الصني تايبيه 
)ت���اي���وان( ب��ا رص��ي��د، وم���ن ث��م ف���إن ال��ف��وز او 
التعادل على اقل تقدير في لقاء اليوم سيكون 
خ���ط���وة م��ه��م��ة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ل��ل��م��ض��ي ق���دم���ًا في 
الحاسم  ال���دور  ببلوغ  الكبير  الحلم  تحقيق 

في التصفيات القارية.

◄ معطيات المواجهة
منتخبنا يمتلك من العناصر ما يؤهله لبلوغ 
مبتغاه، وذلك على الرغم من املعطيات السابقة 
للمواجهة من تغيير في الجهاز الفني، ومن ثم 
البدء في عملية احال وتجديد باالعتماد على 
ل��أزرق،  الرئيس  ال��ق��وام  ف��ي  الشابة  العناصر 
في ظروف جائحة كورونا، ولكن يبقى وجود 
ال��ل��ق��اءات،  عنصر ال��خ��ب��رة مهمًا ف��ي مثل ه��ذه 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����وازن وب����ث ال��ث��ق��ة ل����دى ال��ش��ب��اب 
بشرين بمستقبل باهر لكرتنا املحلية التي 

ُ
امل

تتطلع الستعادة مجدها وبريقها اآلسيوي.

◄ المهمة الصعبة
االسباني اندريس كاراسكو يخوض اول لقاء 
مستوى  على  التدريبية  مسيرته  في  رسمي 
الفرق واملنتخبات االولى، وذلك عندما يقود 

اليوم منتخبنا امام استراليا.
ك��اراس��ك��و ام����ام م��ه��م��ة ص��ع��ب��ة ومفصلية في 
االزرق االسيوية،  التدريبي ومسيرة  تاريخه 
وذلك في ظل عدم الثبات على تشكيلة واحدة 
ف���ي ال��ف��ت��رات ال��س��اب��ق��ة وم��ن��ذ ت��س��ل��م��ه امل��ه��م��ة، 
ح���ي���ث خ�����اض ق����راب����ة خ���م���س م���ب���اري���ات ح��ق��ق 
ال��ف��وز ف��ي اخ��ره��ا ام���ام املنتخب امل��ال��ي��زي في 
ف��ي دب���ي، بينما تلقى  ت��دري��ب��ي  اخ���ر معسكر 

خسارتني، وتعادل في مواجهتني.

◄ أستراليا »شكل جديد« 

األزرق بشكل  ل��ق��اء  ي��خ��وض  أرن���ول���د  امل�����درب 
ال��ذه��اب،  مختلف عما ظهر ب��ه خ��ال م��ب��اراة 
ال���ن���ج���م���ان أرون م���وي  ح���ي���ث س��ي��غ��ي��ب ع���ن���ه 
»ألسباب شخصية« وتوم روجيك »لأصابة«، 
ب��أس��م��اء ج��دي��دة، مثل  للعب  م��م��ا سيضطره 
االملاني  فرانكفورت  نجم  هروستيك  أج��دي��ن 
في خط الوسط، بينما سيدفع باعب بريشيا 
الجناح،  اإليطالي فران كاراجيتش في مركز 
ع��ل��م��ًا أن���ه���ا امل���ش���ارك���ة األول������ى ل���ه م���ع ال��ف��ري��ق 
بداًل من رايان غرانت الذي وصل متأخرًا في 

املعسكر. 
ولم يعني أرنولد بعد قائدًا للفريق، حيث من 
اإلنكليزي  أرسنال  لحارس  تمنح  أن  املتوقع 
راي��ان أو نجم هرتا برلني االملاني الكي، على 

أن يتم تدويرها بعد ذلك. 

◄ 90 دقيقة
يدخل أبناء األزرق مواجهة اليوم »90 دقيقة«، 
إذ س���ي���ك���ون ال���ج���م���ي���ع م���ط���ال���ب���ًا ب���االح���ت���ف���اظ 
على  خاصة  النهاية،  ص��اف��رة  حتى  بتركيزه 
األهم  يبقى  الدفاعي، حيث  الجانب  مستوى 
ه����و ع�����دم ت��ل��ق��ي ش��ب��اك��ن��ا أله��������داف، وم�����ن ث��م 
البحث عن فرص التهديف من خال التركيز 
ال���ه���ج���وم���ي، الس���ي���م���ا ف����ي إن����ه����اء ال��ه��ج��م��ات 
واللمسة األخيرة، وهي أمور قد تكون بمنزلة 

كلمة املرور لأزرق.

االزرق  جمعت  مواجهة   13
مع استراليا، 2 في تصفيات 
ف��ي  و4  ال���ع���ال���م،  ك�����أس 
تصفيات كأس آسيا، واحدة 
الموحدة  التصفيات  ف��ي 
آسيا،  وكأس  العالم  لكأس 
وم��ث��ل��ه��ا ف���ي ن��ه��ائ��ي��ات 
ودي�����ة. و5  آس����ي����ا،  ك�����أس 

بفوز  انتهت  م��ب��اري��ات   5  -
لمصلحة  و6  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا، 
اس��ت��رال��ي��ا، وت��ع��ادال ف��ي 2.

س���ج���ل���ه���ا  ه������دف������ا   12
م��رم��ى  ف���ي   12 م��ن��ت��خ��ب��ن��ا، 
استقبلت  فيما  أستراليا، 
ه��دف��اً.  19 االزرق  ش��ب��اك 

االزرق  بفوز  انتهتا  مباراتان   
الخاصة  ال��م��واج��ه��ات  ف��ي 
ب��ت��ص��ف��ي��ات ك���أس ال��ع��ال��م، 
وذل�������ك خ������ال ت��ص��ف��ي��ات 
فاز  حيث   ،1978 م��ون��دي��ال 
 ،1-2 س��دن��ي  ف��ي  منتخبنا 
ص��ف��ر.  -  2 ال��ك��وي��ت  وف����ي 

األول��ى  هي  اليوم  م��ب��اراة   
ب���ي���ن ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن ال��ت��ي 
جابر  اس��ت��اد  يستضيفها 
استضاف  فيما  ال���دول���ي، 
م���ل���ع���ب ال����ك����وي����ت ك��ل 
أقيمت  التي   5 ال�  المباريات 
»األزرق«. ض���ي���اف���ة  ف����ي 

للكويت  فوز  أكبر  هو   1  –  3  
ف��وز  وأك���ب���ر   )1993 )ع�����ام 
.)2018 )ع��ام   0-4 ألستراليا 

ج��م��ع��ت   م���واج���ه���ة  أول 
أكتوبر   16 ف��ي  الفريقين 
كانت  مواجهة  وآخ��ر   1977
.2019 س��ب��ت��م��ب��ر    10 ف���ي 

نيبال وتايوان..
صراع خاص

ي����واج����ه امل��ن��ت��خ��ب ال���ن���ي���ب���ال���ي ب���ق���ي���ادة امل�����درب 
التايواني  ال��ش��اح��ي نظيره  ع��ب��داهلل  ال��وط��ن��ي 
اليوم، حيث يمتلك منتخب  افتتاح جولة  في 
نيبال 3 نقاط من فوز وحيد حققه ذهابا على 

تايوان الذي يخلو رصيده من النقاط.
ال��ى حد كبير في  قد تكون متكافئة  املواجهة 
الجهازين  املستويات، وحتى كون  ظل تقارب 
بالاعبني،  العهد  حديثا  للمنتخبني  الفنيني 
خاصة انهما تمت االستعانة بهما قبل اوقات 

قريبة.

ياباني،  تحكيم  طاقم  استراليا  ام��ام  اليوم  االزرق  مواجهة  يقود   
ن��وم��ورا أوس��ام��و  ل��ي��دا جومبي وي��س��اع��ده م��واط��ن��اه  الحكم  بقيادة 

وتاكيبي يوسوكو. 
ون����ال ج��وم��ب��ي ال���ش���ارة ال��دول��ي��ة ع���ام 2011، وش����ارك ف��ي تحكيم 
االت��ح��اد اآلس��ي��وي، كذلك قام  أبطال آسيا وك��أس  مباريات دوري 

بتحكيم مباراة ليفربول االنكليزي وملبورن االسترالي الودية. 

أرقام 

01

02

03

04

05

06

07

»اآلسيوي« يحدد موعد قرعة األدوار النهائية
 حدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يوم 24 من يونيو الجاري الجراء قرعة التصفيات النهائية 
املؤهلة لكأس العالم  قطر2022 وكأس آسيا 2023 بالصني عن طريق الفيديو في مقر االتحاد 

بكواالملبور.
ومن املعروف ان »االسيوي« كان قد حدد مسبقًا انتهاء دور املجموعات بالتصفيات املوحدة في 

موعد اقصاه 15 من الشهر الجاري.

أكد مدرب منتخبنا الوطني االول لكرة 
ال��ق��دم، األس��ب��ان��ي ان��دري��س ك��اراس��ك��و، 
مباراة  أول  تعد  أستراليا  مواجهة  أن 
والالعبون  طويلة،  ف��ت��رة  منذ  رسمية 
وتحقيق  للمباراة  يتطلعون  والجهاز 
أف��ض��ل نتيجة أم���ام أس��ت��رال��ي��ا. وأش��ار  
الفني يسعى الختيار  الجهاز  أن  إل��ى 
أفضل تشكيل من خالل التركيز على 
أصحاب  م��ع  الشابة  بالعناصر  ال��دف��ع 
الخبرة. وب���نّ أنهم ومن خالل متابعة 
امل��ن��اف��س وق���ف���وا ع��ل��ى ن��ق��اط الضعف 

ومكامن القوة، .

كاراسكو: نسعى إلى أفضل نتيجة

أك��د م��درب أستراليا، غ��راه��ام أرن��ول��د، أن 
امل���ب���اري���ات األرب�����ع امل��اض��ي��ة ان��ت��ه��ت، وأن���ه 
بمنزلة  ال��ق��ادم��ة  األرب��ع��ة  ال��ل��ق��اءات  يعتبر 

بطولة جديدة.
وأوض��������ح: »ن���ن���ظ���ر إل�����ى م���ب���اري���ات���ن���ا ض��د 
واألردن  تايبيه  وال��ص���  ونيبال  الكويت 
ب��ط��ول��ة م��ص��غ��رة، وسنتعامل  أن��ه��ا  ع��ل��ى 
م���ع ك���ل م���ب���اراة ع��ل��ى ح�����دة، وال ش���ك أن 
هدفنا الفوز في كل املباريات واملحافظة 
ال��دور  على ال��ص��دارة لضمان التأهل إل��ى 
وبلوغ  امل��ون��دي��ال،  م��ن تصفيات  الفاصل 

نهائيات كأس آسيا«.

أرنولد: بطولة جديدة

الناصر: منتخبنا يتحدى الصعاب 

 صافرة يابانية 

الوطني وقدرتهم على  ثقته بالعبي منتخبنا  الصباح  االحمد  الشيخ فهد ناصر صباح  االوملبية  اللجنة  أكد رئيس 
املنافسة، وذلك ببداية املشوار الصعب الذي ينطلق امام املنتخب االسترالي. 

التأهل  التي تمكنه من  الفرصة  الناصر »االزرق يدخل منافسة قوية، ولكنه اعتاد على تحدي الصعاب ولديه  وقال 
وتجاوز هذه املرحلة وثقتنا بهم كبيرة ال حدود لها بتمثيل الكرة الكويتية خير تمثيل في هذه التصفيات القارية. 

وأضاف الناصر أن استضافة الكويت لهذه التصفيات وفق االشتراطات الالزمة دليل على مكانة الكويت وموقعها 
البطوالت  مختلف  استضافة  على  قدرتنا  في  ايجابيًا  ينعكس  ال��ذي  األم��ر  اآلسيوية،  الرياضية  الخريطة  في  املميز 
، مؤكدًا ان اللجنة االوملبية حريصة على مساندة االتحادات الرياضية، ولن تدخر جهدا في دعم املنتخب وكل 

ً
مستقبال

املنتخبات الوطنية االخرى، سعيًا في تحقيق النتائج املأمولة ورفع اسم الكويت عاليًا في  البطوالت كافة.

تترقب جماهير األزرق ظهوراً 
مميزاً لمنتخبنا الوطني االول 

لكرة القدم، عندما يستأنف 
اليوم لقاءات التصفيات 

اآلسيوية الموحدة المؤهلة 
الى نهائيات كأس العالم 

2022 في قطر وكأس اسيا 
2023 في الصين، وذلك عندما 

يواجه المنتخب االسترالي في 
العاشرة مساء على استاد جابر 
الدولي ضمن الجولة السادسة 

من التصفيات، ويسبق اللقاء 
مباراة اخرى تجمع منتخبي 

الصين تايبيه )تايوان( مع نيبال 
في الجولة نفسها.

الجميع يتطلع لرؤية منتخب 
قوي وقادر على الدفاع عن 
الوان االزرق امام المنافس 

االسترالي.. والكل لديه ثقة 
في روح ابنائنا وقدرتهم على 

رفع علم الكويت عالياً والمضي 
قدماً نحو التأهل للدور الثاني 

بالتصفيات.. وكلنا ثقة فيكم يا 
ابناء الكويت وسنقف خلفكم 

حتى النهاية.. وفالك الفوز يا 
األزرق.

فهد ناصر الصباح

جدول المباريات
الملعب التوقيت المباراة

استاد جابر الدولي
7.00 مساء نيبال × الصين تايبيه

10.00 مساء استراليا × الكويت

ترتيب المجموعة قبل جولة اليوم
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالمنتخب

440016112أستراليا

531117310الكويت

531110210األردن

51042163نيبال

50052250الصين تايبيه

من مباراة الذهاب

أرنولدكاراسكو
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تصفيات مونديال 2022

قمة.. ثأرية
اميركا  العشرة تصفيات  املنتخبات  تستأنف 
بعد   ،2022 قطر  مل��ون��دي��ال  امل��ؤه��ل��ة  الجنوبية 
تأجيل الجولتني السابقتني في مارس الفائت 
ب��س��ب��ب ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك���ورون���ا، 
االرجنتني  بني  قمة  املنافسات  ستشهد  حيث 

وضيفتها تشيلي.
وك���ان م��ن امل��ق��رر أن ت��ق��ام ال��ج��ول��ت��ان الخامسة 
الفائت،  م��ارس  في  التصفيات  من  والسادسة 
لكن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أرجأهما 
بسبب قيود السفر التي أعاقت تنقل الالعبني 
املحترفني في أوروبا. إذ هّدد عدد من املدربني 
ب��ع��دم السماح  ف��ي األن��دي��ة األوروب���ي���ة حينها 
بالدهم  منتخبات  إل��ى  باالنضمام  لالعبيهم 
إذا كانوا من أولئك املطالبني بالحجر الصحي 

بعد العودة.

لقاء ثأري

 وت���ب���رز ف���ي ال��ج��ول��ة ال��س��اب��ع��ة )س��ت��ت��م إع����ادة 
ب���رم���ج���ة ال���ج���ول���ت���ني ال���خ���ام���س���ة وال����س����ادس����ة( 
م���واج���ه���ة االرج���ن���ت���ني وض��ي��ف��ت��ه��ا ت��ش��ي��ل��ي في 
ب����أن منتخب  س��ان��ت��ي��اغ��و دل إي���س���ت���رو، ع��ل��م��ا 
ال��ت��ان��غ��و خ��س��ر امل���ب���ارات���ني ال��ن��ه��ائ��ي��ت��ني لكوبا 

ب���ال���ذات  ت��ش��ي��ل��ي  أم�����ام  و2016   2015 أم���ي���رك���ا 
بركالت الترجيح.

ميسي  ليونيل  نجمها  مع  االرجنتني  وتحتل 
التصفيات خلف  الثاني )10 نقاط( في  املركز 
ال���ب���رازي���ل، م���ع ث��الث��ة ان���ت���ص���ارات وت���ع���ادل من 
ال���ج���والت االرب�����ع االول������ى، ب��ي��ن��م��ا ال ي���ق���ّدم »ال 
روخ����ا« م��س��ت��وي��ات ج��ي��دة م��ع خ��س��ارت��ني، ف��وز 

وتعادل في املركز السادس مع اربع نقاط.
منيت االرجنتني بخسارة واحدة ضد تشيلي 
في آخر 34 مباراة رسمية جمعتهما كانت في 
تشيلي ف��ي اك��ت��وب��ر 2008 )ال��خ��س��ارة ب��رك��الت 
ال��ت��رج��ي��ح ال ت��ع��ت��ب��ر ه��زي��م��ة ف���ي االح���ص���اءات 
سجال  التانغو  منتخب  يملك  كما  الرسمية(. 
مذهال امام تشيلي، حيث لم يخسر اي مباراة 

على ارضه ضدها في 34 مباراة.
ومنذ خسارتها في نصف نهائي كوبا أميركا 
2019 امام البرازيل، لم تتجرع االرجنتني بطلة 
العالم مرتني اي هزيمة في آخر 11 مباراة )7 

انتصارات و4 تعادالت(.
وس��ت��ف��ت��ق��د ت��ش��ي��ل��ي ن��ج��م��ه��ا ارت���������ورو ف���ي���دال 
امل���وج���ود ف���ي امل��س��ت��ش��ف��ى الص��اب��ت��ه ب��ف��ي��روس 
االول  ف��وزه��ا  لتحقيق  مسعاها  ف��ي  ك���ورون���ا، 

على االطالق في االرجنتني، إذ يتصدر ترتيب 
التصفيات مع اربعة اهداف الى جانب لويس 
س���واري���ز ن��ج��م االوروغ��������واي وأن���خ���ل روم��ي��رو 

العب الباراغواي.

 مواجهة حذرة لألوروغواي 

ك���م���ا ت����ب����رز م����واج����ه����ة ال������ب������اراغ������واي ال���راب���ع���ة 
)كلتاهما  الخامسة  االوروغ����واي  ومضيفتها 
ست نقاط( على ملعب سنتيناريو العريق في 

العاصمة مونتيفيديو.
ورغم أنها لم تخسر أيا من مبارياتها األربع 
ف����ي ال���ت���ص���ف���ي���ات، ف�����ان ال�����ب�����اراغ�����واي ت��ع��ادل��ت 
ث���الث م����رات م��ق��اب��ل ف���وز واح�����د، ب��ي��ن��م��ا منيت 

م��رت��ني بخسارتني  ال��ع��ال��م  بطلة  االوروغ������واي 
مقابل فوزين.

وستفتقد »ال سيليستي« للماتادور ادينسون 
كافاني إل��ى جانب س��واري��ز ف��ي خ��ط الهجوم، 
بعد طرده في الخسارة على أرضه )2 - صفر( 

ضد البرازيل في الجولة الرابعة.
ول�������م ت���خ���س���ر األوروغ������������������واي ف������ي آخ�������ر س��ب��ع 
م���واج���ه���ات ج��م��ع��ت��ه��ا م���ع ال����ب����اراغ����واي، إال أن 
األخيرة لم تتعّرض ألي هزيمة في آخر سبع 
اف��ض��ل سلسلة لها منذ  ف��ي  م��ب��اري��ات رسمية 
يوليو 2011، وهي املنتخب الوحيد الى جانب 
االرج���ن���ت���ني وال���ب���رازي���ل ال�����ذي ل���م ي���ع���رف طعم 

الهزيمة في التصفيات حتى اآلن.

ميسي يقود هجمة لألرجنتين في مباراة سابقة أمام تشيلي

المباريات المنقولة

القناة التوقيت الفريقان

تصفيات كأس العالم )أميركا الجنوبية(

HD Premium 3 beIN Sports 11.00 مساء بوليفيا × فنزويال

HD Premium 2 beIN Sports 1.00 فجر الجمعة أوروغواي × باراغواي

HD Premium 1 beIN Sports 3.00 فجر الجمعة األرجنتين × تشيلي

HD Premium 2 beIN Sports 5.00 صباح الجمعة بيرو × كولومبيا

ب�����ّددت ال���ب���رازي���ل امل���خ���اوف وال���غ���م���وض ب��ش��أن 
اس��ت��ض��اف��ت��ه��ا ب��ط��ول��ة ك���وب���ا ����� أم���ي���رك���ا، عقب 
اخ���ت���ي���اره���ا ف����ي ال��ل��ح��ظ��ة األخ����ي����رة ل��ت��ع��وي��ض 
ان��س��ح��اب امل��ض��ي��ف��ت��ن األص��ل��ي��ت��ن ك��ول��وم��ب��ي��ا 
واألرجنتن، بعدما أكدت حكومتها أن املسابقة 
ف��ي 13 يونيو  امل��ح��دد  م��وع��ده��ا  ف��ي  ستنطلق 

وتستمر حتى العاشر من يوليو املقبل.
الوهلة  ف��ي  ب��ول��س��ون��ارو،  الرئيس جايير  وق��ال 
األول�������ى ف����ي ح���ف���ل أق���ي���م ب��������وزارة ال���ص���ح���ة ف��ي 

ب���رازي���ل���ي���ا: »ال����ب����رازي����ل س��ت��س��ت��ض��ي��ف ك���وب���ا �� 
أميركا«، مؤكدًا أن أربعًا على األقل من واليات 
البالغ عددها 27، مستعدة الستضافة  البالد، 

املباريات.
وكتب رئيس ديوانه لويز إدواردو راموس، الذي 
أث��ار الشكوك عندما أك��د أن��ه ل��م يتم ات��خ��اذ أي 
قرار بعد بخصوص االستضافة، على حسابه 
ف��ي ت��وي��ت��ر: »أص��ب��ح األم���ر م��ؤك��دًا: ك���أس كوبا 

أميركا ستقام في البرازيل«.

البرازيل تؤكد استضافتها لـ»كوبا  أميركا«

»الفار« ينّفر  اإلنكليز

برشلونة يضم إيمرسون

فالدانو ُيبّرر رسالة زيدان:
 الصمت مؤلم

أظهر مسح الت��ح��اد مشجعي ك��رة ال��ق��دم ف��ي إنكلترا، أن��ه من 
املرجح بالنسبة ألكثر من 40 في املئة من املشجعني، حضور 
عدد أقل من املباريات، بسبب املخاوف املتعلقة بحكم الفيديو 
ج��ري املسح بمشاركة 33243 مشجعا، وأظهر أن 

ُ
املساعد. وأ

أكثر من 94 في املئة من املشاركني، يشعرون أن حكم الفيديو 
ج��ع��ل م��ش��اه��دة م��ب��اري��ات ك���رة ال���ق���دم »أق����ل إم��ت��اع��ا« لبعض 

األسباب، منها االنتظار الطويل قبل تأكيد القرارات.
وق���ال امل��ش��ج��ع��ون إن ح��ك��م ال��ف��ي��دي��و أف��س��د تلقائية االح��ت��ف��ال 

باألهداف.
ولم يؤيد سوى 26 في املئة االستعانة بحكم الفيديو، بينما 
يدعم 97 في املئة من املشاركني تقنية مراقبة خط املرمى، التي 

تسفر عن نتيجة فورية بخصوص احتساب األهداف.

أع���ل���ن ب��رش��ل��ون��ة األس���ب���ان���ي ت��ف��ع��ي��ل ب��ن��د ش�����راء ع��ق��د امل���داف���ع 
البرازيلي إيمرسون رويال، العب ريال بيتيس بعد موسمني 

قضاهما على سبيل اإلعارة مع النادي األندلسي.
برشلونة خالل  ثالث صفقات  عامًا(   22( إيمرسون  وأصبح 
ت��م التعاقد م��ع سيرجيو أغ��وي��رو  ال��ج��اري، بعدما  األس��ب��وع 
وإي��ري��ك غ��ارس��ي��ا. وان��ت��ق��ل إي��م��رس��ون إل��ى أسبانيا ف��ي 2019 
عندما تم شراء عقده مناصفة بني ريال بيتيس وبرشلونة، 
وش����ارك م��ع األخ��ي��ر ف��ي 79 م���ب���اراة، س��ج��ل خ��الل��ه��ا 5 أه���داف 
إلى  الفريق  ب��وص��ول  مساهمًا  حاسمة،  تمريرات   10 وصنع 

بطولة الدوري األوروبي.

س�����ارع أس���ط���ورة م��ن��ت��خ��ب األرج���ن���ت���ني، ون�����ادي ري�����ال م��دري��د 
األسباني السابق، خورخي فالدانو، إلى الدفاع عن الرسالة 
الدين  زي��ن  الفني  املدير  كتبها  التي  للجدل،  واملثيرة  القوية 
زيدان إلى جماهير الفريق »امللكي«، بعدما قرر إنهاء مسيرته 

التدريبية، عقب موسم لم يستطع فيه تحقيق أي لقب.
ونقلت صحيفة »ماركا« األسبانية، عن أسطورة ريال مدريد 
السابق، خورخي فالدانو، قوله: »لقد أعجبتني رسالة زيدان. 
، ألن قال أشياء من واقع القسوة التي 

ً
يبدو لي أنه كان أصيال

عاشها، وهذا ما أعطاني شعورًا أن صمته كان يؤذيه«.
وتابع فالدانو: »لقد سئم زيدان من لعبة أولئك، الذين أساؤوا 

له، وقدم وجهة نظره بإخالص كبير«.

تحديات تواجه أنشيلوتي
عاد »رجل العاشرة« كارلو أنشيلوتي من جديد لتولي 
مهمة القيادة الفنية في ريال مدريد، بعدما أعلن امللكي 
خلفًا  الفني  املدير  منصب  اإليطالي  تولي  عن  رسميًا 

للفرنسي زين الدين زيدان.
وم��ط��ال��ب ك���ارل���و أن��ش��ي��ل��وت��ي، امل�����درب ال����ذي أع����اد ري���ال 
التتويج بلقب دوري أبطال أوروب��ا  مدريد إلى منصة 
ب��ع��د س���ن���وات ط��وي��ل��ة م���ن ال��غ��ي��اب، اآلن ب���إع���ادة رون���ق 
»امليرينغي«، بعد موسم عصيب حاربت فيه كتيبة زين 
الدين زيدان حتى النهاية على لقبي الدوري األسباني 
ودوري األبطال، لكن من دون النجاح في التتويج بأي 
م��ن��ه��م��ا. وخ���الل والي��ت��ه األول����ى م��ع ري���ال م���دري���د، التي 
أنشيلوتي  ق��اد   ،2015 ومايو   2013 يونيو  بني  امتدت 
النادي امللكي في 119 مباراة، حقق خاللها 89 انتصارًا 
وتعادل في 14 مباراة، وخسر في 16 مناسبة، وتمكن 
م���ن ت��ح��ق��ي��ق أرب�����ع ب���ط���والت ه���ي ك����أس م��ل��ك أس��ب��ان��ي��ا، 
ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر األوروبي، وكأس 

العالم لألندية.
وستكون أمام أنشيلوتي 4 تحديات في واليته الثانية 

ف��ي ق��ي��ادة ري���ال م��دري��د، ب��داي��ة م��ن إع����ادة ب��ن��اء الفريق 
أبطال  لقب دوري  من جديد، وحتى محاولة استعادة 

أوروبا:

إعادة بناء الفريق

إع��ادة  ف��ي  ف��ي والي���ة أنشيلوتي يتمثل  ال��ت��ح��دي األول 
بناء الفريق، وتحديد الالعبني الذين سيتم االستغناء 
عنهم ف��ي امل��رح��ل��ة املقبلة، خ��اص��ة م��ع اب��ت��ع��اد ع��دد من 
تألقهم،  فترة  في  مستواهم  عن  القديم  الحرس  العبي 

وأبرزهم البرازيلي مارسيلو، واألسباني إيسكو.
باإلضافة إلى تحديد مصير سيرجيو رام��وس، سواء 
بالضغط على اإلدارة من أجل محاولة تجديد عقده أو 
الرحيل، باإلضافة إلى تقرير مصير رافايل فاران الذي 

يفكر في الرحيل عن النادي امللكي.

جيش املعارين

يمتلك ري���ال م��دري��د جيشًا م��ن ال��الع��ب��ني امل��ع��اري��ن في 
عدد من أكبر األندية األوروب��ي��ة، بداية من غاريث بيل 

م���ع ت��وت��ن��ه��ام، وال��ث��ن��ائ��ي دان�����ي س��ي��ب��اي��وس وم���ارت���ني 
أودي���غ���ارد ف��ي آرس��ن��ال اإلن��ك��ل��ي��زي، وب��راه��ي��م دي���از في 
ميالن اإليطالي، وتاكيفوسا كوبو في خيتافي، ولوكا 
ي��وف��ي��ت��ش م���ع آي���ن���ت���راخ���ت ف���ران���ف���ك���ورت، وال���ع���دي���د من 

الالعبني اآلخرين.
وسيكون أنشيلوتي مطالبًا بتحديد مصير كل هؤالء 
وطريقة  لفلسفته  منهم  امل��ن��اس��ب  واخ��ت��ي��ار  ال��الع��ب��ني، 
لعبه م��ن أج��ل دمجهم ف��ي خططه م��ع ال��ن��ادي، وتقرير 
مصير من سيتخلى عنهم من بني القائمة الطويلة من 

املعارين.

كسر عقدة »الليغا«

ال��ج��دي��دة م��ع ري��ال  ع��ل��ى ك��ارل��و أنشيلوتي ف��ي حقبته 
مدريد أن يحاول كسر العقدة، التي لم يتمكن من حلها 
في رحلته األولى مع النادي امللكي، واملتمثلة في حصد 

لقب بطولة الدوري األسباني.
وخ�����الل م��وس��م��ني ق��ض��اه��م��ا ف���ي ق���ي���ادة ري�����ال م���دري���د، 
ل��م ي��ن��ج��ح ك��ارل��و أن��ش��ي��ل��وت��ي ف��ي ال��ف��وز ب��ل��ق��ب ال����دوري 

 2014 ���� ف��ي موسم 2013  اللقب  األس��ب��ان��ي، حيث خسر 
ملصلحة أتلتيكو مدريد، وأنهى املوسم في املركز الثالث 
برصيد 87 نقطة متخلفًا بفارق املواجهات املباشرة عن 

برشلونة، فيما اقتنص أتلتيكو مدريد اللقب.
وفي موسم 2014 �� 2015، ثاني وآخر مواسمه مع ريال 
م���دري���د، أن��ه��ى ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي م��ن��اف��س��ات »ال��ل��ي��غ��ا« في 
املركز الثاني برصيد 92 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتني 

فقط عن برشلونة.

استعادة دوري األبطال 

ك����ان أن��ش��ي��ل��وت��ي ال���رج���ل ال�����ذي أع�����اد ري�����ال م���دري���د إل��ى 
ع��ام��ًا من  أب��ط��ال أوروب���ا بعد 11  التتويج بلقب دوري 
في  امللكي  للنادي  العاشر  اللقب  ح��ني حصد  ال��غ��ي��اب، 
»تشامبيونزليغ« خالل منافسات موسم 2013 ��� 2014.

أبطال  دوري  بلقب  التتويج  ع��ن  م��دري��د  ري���ال  ويغيب 
أوروبا منذ حصد لقبه الثالث عشر واألخير في موسم 
2017 �� 2018، بعد ثالثية تاريخية متتالية بقيادة زين 

الدين زيدان.

4

كارلو أنشيلوتي
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د. موضي عبدالعزيز الحمودأحمد الصراف

البدون.. واألم الكويتية
أو  والصني ومصر، وألس��ب��اب سياسية  كالهند  إليها  الهجرة  أو ال تشجع  دول ال تسمح  هناك 

عرقية، أو خوفًا من منافسة املهاجر للمواطن في سوق العمل.
ال يمكن تصور ما يمكن أن يضيفه املهاجر من إيجابيات ألي مجتمع يهاجر إليه، خاصة إن 
تم االختيار بدقة. فالتنوع يضيف مجموعة نكهات وأفكار وألوان وأساليب حياة للمجتمعات 
إلى  تبقى بحاجة  فإنها  أو عدد سكانها كبيرًا  الدولة  اقتصاد  إليها. ومهما كان  يهاجر  التي 
السابق  قرارها  أن  لها  تبنينّ  فقد  الضخم،  بتعدادها  الصني،  على  ينطبق حتى  وهذا  التجديد، 
وه��ذا  بطفلني،  بالسماح  ال��ق��رار  فعدلت  فتية،  أم��ة  يجعلها  ل��م  واح��د  بطفل  ل��أس��رة  بالسماح 
تجديد  إل��ى  املاسة  لحاجتها  ثالثة،  بإنجاب  لأسر  السماح  أي��ام  قبل  فقررت  يجِد،  لم  أيضًا 

شعبها. دماء 

 ***

يعتبر وضع املرأة الكويتية املتزوجة بغير كويتي، ولها أبناء منه، وضعًا غير مريح ألطرافه كافة. 
سر كويتيون بالوالدة وبصلة األم وبالثقافة والقرابة العائلية والعادات، وكل ما له 

ُ
فأبناء هذه األ

صلة بنفسية اإلنسان، وبالتالي يصبح األمر مقلقًا عندما ال يحق لهؤالء البقاء في الدولة إن قرر 
 ترك الكويت، أو أجبر على تركها. فهؤالء كلفوا الدولة، وأهاليهم، مبالغ طائلة صرفت 

ً
والدهم مثال

على تعليمهم وعالجهم، وقد يكونون من حاملي أعلى الشهادات الدراسية، ويشغلون في الوقت 
نفسه وظائف منتجة، وهم في وضع جيد أخالقيًا ودراسيًا، وبالتالي فمن أفضل منهم في أولوية 

 من تسليمهم، متعلمني وأصحاء، لدولة أخرى لتستفيد من حيويتهم وخبراتهم؟
ً
التجنيس، بدال

 تجاريًا، 
ً
كما تصبح املسألة أكثر تعقيدًا بعد وفاة والدة هؤالء األوالد، وتركها عقارًا مدرًا أو عمال

إدارة تركتها، واملحافظة عليها وتنميتها ملصلحتهم  فمن أفضل وأح��ق منهم ومن زوجها في 
جميعًا؟

ويصبح األم��ر صعبًا أيضًا إن توفي وال��د ه��ؤالء، حيث سيصبحون في وض��ع محير! فال هم 
ق��ادرون على الرحيل والعيش في الدولة التي يحملون جنسيتها، بالتبعية، وال هم ق��ادرون على 
الحصول على جنسية الدولة التي لم يعرفوا وطنًا غيرها، دولة األم التي ولدتهم وربتهم وعلمتهم، 

فهل هناك منطق أعوج أكثر من هذا؟
األب��ن��اء، واختيار  ل��و كانت قاسية، لتجنيس ه��ؤالء  بالتالي وض��ع ش���روط، حتى  ال��ض��روري  م��ن 
أو  التي تنطبق عليهم ش��روط محددة، كالحصول على درج��ات دراسية عالية،  الجيدة  النوعيات 
لسلوك  للجميع  دافعًا  فهذا سيكون  الدولة،  لشهادات في تخصصات محددة تحتاجها  حملهم 
تاليًا في حصولهم  التي ستسهم  الشهادات والتخصصات  أعلى  الطرق والحصول على  أفضل 

على جنسية الدولة.
ينتظرون منذ سنوات حل وضعهم  الذين  »ال��ب��دون«،  تطبيقه على  يمكن  ه��ؤالء  ينطبق على  ما 
بطريقة مشرفة وإنسانية، ويمكن إخضاع هؤالء لشروط التجنيس نفسها، أي تجنيس املبرزين 
منهم دراسيًا أو في املجاالت الحيوية األخ��رى، فبقاء وضعهم على ما هو عليه جريمة بحقهم 

وبحق املجتمع.

رسونا على بر
اقتربنا إن شاء اهلل من بشائر العودة إلى الحياة الطبيعية 
النسبي بالسماح باالنفتاح االقتصادي  االنفراج  مع بوادر 
وال��ت��ج��اري واالج��ت��م��اع��ي، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��أخ��ر امللحوظ 
ال��ت��ي ينتظرها  ل��ق��اح »أس��ت��رازي��ن��ي��ك��ا«،  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  للجرعة 
الكثيرون، حيث مرت شحنتها بظروف غير طبيعية أثرت 
وال شك على تحقيق الوقاية املجتمعية املنشودة، ولكن لعل 

كل تأخيرة وفيها خيرة، إال تأخيرة اللقاح فتلك مقلقة..!! 
للزبائن،  أب��واب��ه��ا  بفتح  وامل��ق��اه��ي  للمطاعم  ُس��م��ح  أن��ه  امل��ه��م 
األن��دي��ة  وع��م��رت  رواده����ا،  والسينمات  األس���واق  واستقبلت 
وال��وزارات  الحكومية  الدوائر  وع��ادت  بمرتاديها،  الرياضية 
تعود  أال  راج���ني  ال��ب��ش��ري��ة..  قوتها  م��ن  بطاقة %60  لتعمل 
حليمة ال��ح��ك��وم��ة إل���ى ع��ادت��ه��ا ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة ال��ق��دي��م��ة، وأن 
آل��ي خ��الل األزم��ة  تستمر ف��ي تطوير م��ا ب��دأت��ه م��ن تعامل 
لتريح املواطن واملوظف معًا من الدوران حول أنفسهم وحول 

مكاتب املوظفني..!! 
 ،

ً
ولحسن الطالع تستعد وزارة التربية بعد إصرارها، مشكورة

الستقبال طلبة الصف الثاني عشر صبيحة األربعاء القادم، 
اهلل  نسأل  امتحاناتهم،  لتقديم  يونيو،  من  التاسع  واملوافق 
باستكمال  ال��وزارة  تجتهد  كما  التوفيق.  ولطالبها  للوزارة 
في  امل��راح��ل  جميع  في  طلبتها  الستقبال  مدارسها  تهيئة 
كل  ي��ج��ري  امل��ع��ل��ن��ة..  ووف����ق خطتها  اهلل  ش���اء  إن  سبتمبر 
ذلك وما زالت هناك أصوات تتعالى معارضة لهذه الجهود 
ولعودة أبنائنا إلى امل��دارس، في الوقت الذي نرى فيه كثيرًا 
م��ن األه���ال���ي امل��ع��ارض��ني ي��س��ج��ل��ون أب��ن��اءه��م ف��ي املخيمات 
التواصل  وسائل  إعالناتها  م��أت  التي  الصيفية،  واألن��دي��ة 
االج��ت��م��اع��ي وب��ع��ض ال��ص��ح��ف، وه���ي تستقبل األب��ن��اء من 
سن ٤ إلى ١٤ سنة ملمارسة األنشطة الرياضية والسباحة 

والرسم واملسرح وغيرها. 
وزارة  بموافقة  التجارة  وزارة  أنشطة ومخيمات رخصتها 
ال��ص��ح��ة.. أح��ص��ي��ُت منها م��ا ي��زي��د ع��ل��ى ال��ث��الث��ني ن��ادي��ًا أو 
الذين  االجتماعي ألبنائنا،  التواصل  مخيمًا ستوفر فرص 
حرموا من ذلك ط��وال سنة ونصف السنة، أمر مقبول في 
 ح���ول ازدواج���ي���ة امل��ع��اي��ي��ر التي 

ً
رأي����ي، ول��ك��ن��ه يثير ت��س��اؤال

يتعلل  ح��ني  ف��ي  وال��ك��ب��ار،  للصغار  كثيرة  بأنشطة  تسمح 
البعض حني يأتي األمر متعلقًا بالتعليم، الذي يجب أن تكون 
املعترضون  يعلل  األن��ش��ط��ة.. حيث  األول��وي��ة على جميع  ل��ه 
موقفهم بالخوف من انتشار الوباء بني طلبة املدارس! وهنا 
ن��س��أل ه��ل »ك��ورون��ا« ي��ا س���ادة ال تنتشر إال ف��ي امل���دارس؟ 
أم أن هناك »غمندة« ال يدركها إال املعارضون لالمتحانات 
د بعٌض منهم »مناورًا« في مواقعه  الورقية، في الوقت الذي غرنّ
املباريات  بحضور  الشباب  لجمهور  بالسماح  اإللكترونية 
بني منتخبنا الوطني ومنتخب أستراليا؟ عجبي!! يا جماعة 
ونا على بر«، ما هي املعايير التي تحكم قراركم؟  الخير »رسنّ

وهل فيما نراه ونسمعه منكم منطق يستقيم؟ 
نشد على يد وزارتي التربية والصحة للمضي في قرارهما 
واستعدادهما الستقبال أبنائنا في مدارسهم ليعودوا إلى 

حياتهم الطبيعية.. واهلل املوفق. 

الجيوش العربية اإللكترونية

تحية للجيوش العربية اإللكترونية ومناصريهم من شباب 
ال���ع���ال���م، م��م��ن خ���اض���وا ح��رب��ًا إل��ك��ت��رون��ي��ة م��ك��ث��ف��ة م��ص��ورة 
ولفظية في وسائل التواصل االجتماعي واملواقع اإللكترونية 
في  األرض  على  املجاهدين  إخ��وان��ه��م  ون��اص��روا  املختلفة، 
القدس وغزة املحاصرة، فعرضوا من خاللها للعالم أجمع 
صور الظلم والقهر وضحايا االعتداءات على أهل فلسطني 
الصامدين. لقد لقيت هذه املعركة اإللكترونية صدى كبيرًا 
في  امل��ش��روع ألهلنا  بالحق  العاملي  واإلع���الم  الضمير  ل��دى 

فلسطني.. حفظهم اهلل وجعل النصر حليفهم.

ال حجر صحياً للمطّعمين من الدول »المنخفضة المخاطر« بعد أن تصّدر وسم #وفاة_محمد_عبده الترند

تايلند تستقبل السياح مطلع يوليو تظاهرة في حب
فنان العرب عبر »تويتر«

خالد الحماد  
بينما ت��واص��ل ت��اي��ل��ن��د م��ح��ارب��ة ث��ال��ث وأس����وأ م��وج��ة من 
ف��ي��روس ك��ورون��ا منذ ب��داي��ة ال��وب��اء، ي��ق��ول امل��س��ؤول��ون إن 
ف��ي طريقها إلع���ادة  ال��ش��ه��ي��رة  السياحية  ف��وك��ي��ت  ج��زي��رة 
فتح أبوابها أمام السياح الدوليني مطلع يوليو، وفقًا ملا 

أوردته شبكة سي إن إن.
وأكدت هيئة السياحة في تايلند TAT أنه سيتم السماح 
منخفضة  ال��ب��ل��دان  م��ن  تطعيمهم  ت��م  ال��ذي��ن  للمسافرين 
املخاطر بالسفر مباشرة إلى الجزيرة التايلندية من دون 
اعتبارًا من 1 يوليو كجزء  الحجر الصحي،  إل��ى  الحاجة 

من برنامج »فوكيت ساند بوكس« التجريبي.

وي��ت��وق��ع امل��س��ؤول��ون ف��ي ت��اي��ل��ن��د وص����ول ن��ح��و 129 أل��ف 
زائ����ر إل���ى ف��وك��ي��ت ب���ني ي��ول��ي��و وس��ب��ت��م��ب��ر م���ن ه���ذا ال��ع��ام. 
وسُيسمح للسائحني الدوليني الوافدين بالتحرك بحرية 
في الجزيرة، لكن عليهم البقاء ملدة سبعة أيام على األقل 

قبل أن ُيسمح لهم بالسفر إلى أي مكان آخر في البالد.
وتعتمد خطة إعادة االفتتاح على جهود تطعيم 70% من 
اآلن حملة تطعيم واسعة  ت��ج��ري  ال��ج��زي��رة، حيث  س��ك��ان 
���ا ل��ت��ق��اري��ر وس���ائ���ل اإلع�����الم األخ����ي����رة، ق��ام 

ً
ال���ن���ط���اق، ووف���ق

املسؤولون بالفعل بتلقيح 50% من سكان املقاطعة.
 في املقابل، تم تطعيم ما يقرب من 1.6% من سكان تايلند 
البالغ عددهم 70 مليون نسمة. ومن املقرر أن تبدأ حملة 

تلقيح شاملة على مستوى البالد في 7 يونيو.

محمد جمعة 
سادت حالة من القلق والترقب بني جمهور الفنان السعودي محمد 
عبده، بعد تداول إشاعة وفاته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، السيما »تويتر«، حيث تصدر وسم »وفاة محمد عبده« 
األك��ث��ر ت���داواًل بأكثر م��ن 40 أل��ف ت��غ��ري��دة، قبل أن يؤكد العديد من 
نجوم الساحة الفنية واإلعالميني السعوديني أن فنان العرب يتمتع 

بصحة جيدة، وأنه ال صحة ملا أثير من إشاعات حول وفاته.
 في املقابل، حرص العديد من نجوم األغنية على املشاركة في وسم 
»اهلل يطول بعمرك بونورة« في تظاهرة حب لفنان العرب، وشارك 
في الهاشتاغ قطاع كبير من جمهور فنان العرب، مصحوبًا بمقاطع 

من أبرز أغنياته التي ذاع صيتها على مدار السنوات املاضية.
طلق فيها إشاعات حول وفاة فنان 

ُ
وهذه ليست املرة األولى، التي ت

 »ت��وي��ت��ر«، 
ً
ال��ع��رب، إذ ش��ه��دت م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، خ��اص��ة

ت����داول ال��ع��دي��د م��ن ال��ه��اش��ت��اغ��ات ح���ول ه���ذا األم����ر، ك��ذل��ك ال��ح��ال مع 
إشاعات اعتزاله الفن، التي لطاملا تم تداولها بني مستخدمي هذه 

املواقع من دون دليل حقيقي.

ميشيل أوباما وصفتها بـ»غير عادية«.. وتيم كوك: ال مثيل لها

الباكستانية مالال يوسفزاي تتصدر غالف »فوغ«
خالد جابر 

يوسفزاي، غالف مجلة  الباكستانية مالال  الناشطة  تصدرت 
امل��ش��ه��ورة، وذل���ك تكريمًا لها على  ك��أح��دث الشخصيات  ف��وغ 
حملتها التي أطلقتها لتعليم الفتيات، وتعرضت على إثرها 

إلطالق نار من عناصر من حركة طالبان.
يوسفزاي خريجة جامعة أكسفورد، ومنتجة تلفزيونية، تبلغ 

من العمر اآلن 23 عاًما.
ت��ح��دث��ت ي���وس���ف���زاي، ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ف���ي ال��س��اب��ع��ة ع��ش��رة من 
ع��م��ره��ا أص��غ��ر ف��ائ��زة ب��ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل��س��الم، ع��ن ص��داق��ات��ه��ا 
أخ��ري��ات، مثل غريتا ثونبرغ، وناشطة  م��ع ناشطات ش��اب��ات 
»أعرف  قولها  عنها  قل 

ُ
ون غونزاليس.  إيما  األسلحة  مكافحة 

القوة التي تحملها الفتاة الصغيرة في قلبها«.

يوليو  ع���دد  ف��ي  ال��ت��ي ستنشر  ب��ي��وس��ف��زاي،  التعريفية  امل����ادة 
البارزين  ف��وغ، تتضمن إش��ادة من بعض املعجبني  من مجلة 
بيوسفزاي، بمن فيهم زوجة الرئيس األميركي السابق ميشيل 
أوب���ام���ا، ال��ت��ي وص��ف��ت��ه��ا ب��أن��ه��ا »غ��ي��ر ع��ادي��ة ح��ق��ًا«، وال��رئ��ي��س 
التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، الذي قال للمجلة »ال أعتقد أن 

هناك أي شخص مثلها تمامًا«.
في املقابلة، وصفت يوسفزاي حجابها بأنه »رم��ز ثقافي لنا 
نحن البشتون«، في إشارة إلى املجموعة العرقية التي تنحدر 

منها.
 وق����ال����ت »ع���ن���دم���ا ن��ت��ب��ع ل���ب���اس���ن���ا ال���ت���ق���ل���ي���دي، ف���إن���ن���ا ن��ع��ت��ب��ر 
مضطهدات، أو ال صوت لنا، أو نعيش في ظل النظام األبوي، 
أري��د أن أق��ول للجميع إن��ه يمكن أن يكون لك صوتك الخاص 

بثقافتك، ويمكن للجميع التمتع باملساواة«.

ع��ام��ًا(،   71( العنزي،  علي  سعد  عباس   ●
شيع، ت: 99958258.

 69( المسعود،  محمد  علي  مساعد   ●
عامًا(، شيع، ت: 94497799 – 97886006.

● عبدالله أحمد عبدالله المهيني، )68 
عامًا(، شيع، ت: 66565002 – 99609424.

يوسف،  بن  هاشم  حسين  مصطفى   ●
)75 عامًا(، شيع، ت: 99581210.

م��ح��م��د  أرم���ل���ة  علي،  عبدالكريم  ليلى   ●
حسن أمير، )91 عامًا(، شيعت، ت: 66629667 

.60612804 –

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

التهابات اللثة.. قد تتسبب 
في الوالدة المبكرة

د. خلود البارون 
غالبًا ما يعاني املصابون باألمراض املزمنة )مثل السكري( من مشاكل 
ومضاعفات تؤثر سلبًا في أعضاء الجسم كافة بما فيها الفم واألسنان. 
وقد شرحت د. فاطمة الصراف، اختصاصية طب أسنان، متخصصة في 
االحتياجات الخاصة واألمراض املزمنة في مستشفى دار الشفاء، قائلة: 
امل��رض  لتأثير  نتيحة  اللثة  بمشاكل  السكري  م��رض��ى  إص��اب��ة  »تشيع 
الدم  ارتفاع معدل سكر  الفم. كما يسبب  املناعة وصحة  لنظام  املثبط 
زيادة تكاثر املستعمرات البكتيرية وإفرازها ألحماض تضر األسنان«.

وأش������ارت إل���ى ض�����رورة ح���رص ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة وم��رض��ى 
ال���س���رط���ان ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة ال���ف���م وزي������ارة ال��ط��ب��ي��ب امل��خ��ت��ص ل���وض���ع خطة 
عالجية. كما أكدت د. الصراف أن العناية باألسنان طوال فترة الحمل 
أمر مهم جدًا. فالحمل يسبب تغيرات هرمونية تزيد من أخطار أمراض 
فقد  الجنني.  تضر بصحة  قد  بدورها  التي  اللثة،  والتهابات  األسنان 
أثبتت دراس��ات عدة أن التهابات اللثة العميقة من العوامل التي تزيد 

خطر الوالدة املبكرة.   اليت | ص 08

»أنف كهربائي«
للكشف عن السرطان

محمد أمين  
صمموا  بنسلفانيا  جامعة  في  العلماء  أن  ميل  ديلي  صحيفة  كشفت 
ن��ظ��ام��ًا يعمل ب��ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي »أن���ف ك��ه��رب��ائ��ي«، م����زودًا بأجهزة 
بالخاليا  الخاصة  ال��دم  األبخرة من عينات  لتحديد  نانوية  استشعار 
السرطانية والحميدة في البنكرياس واملبيض. وقد حددت هذه األداة 
بشكل صحيح جميع املرضى املصابني بالسرطان في مراحله املبكرة، 
 لعينات من 

ً
وتم ذلك في أقل من 20 دقيقة. وقد أج��رى العلماء تحليال

93 مريضًا، وتمكنوا من تحديد املريضات اللواتي يعانني من سرطان 
املبيض بدقة 95 في املئة، وسرطان البنكرياس بدقة 90 في املئة.

وتستخدم التقنية للتعرف على األنماط التي لها نهج مماثل للطريقة 
التي تعمل بها حاسة الشم عند اإلنسان، حيث يخبر مزيج مميز من 
امل��رك��ب��ات ال��دم��اغ ب��م��ا ي��ش��م. وك��ان��ت ال��ط��رق التقليدية ف��ي ال��ك��ش��ف عن 
ابتكار جامعة  أن  إال  أج��ل تحليلها،  أخ��ذ خزعة  من  السرطان تتطلب 

بنسلفانيا يجعل العملية أسرع وأسهل.
ق����ال ت���ش���ارل���ي ج���ون���س���ون، أس���ت���اذ ال���ف���ي���زي���اء وع���ل���م ال��ف��ل��ك ف���ي م��درس��ة 
بنسلفانيا للعلوم، إن الدراسة في مراحلها املبكرة ولكن النتائج واعدة.

السعودية: 1.3 مليار ريال.. اإلنفاق
على المطاعم والمقاهي خالل أسبوع

وليد منصور 
حقق إنفاق املستهلكني السعوديني عبر نقاط 
ال��ب��ي��ع ف��ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة خ��الل 

األس��ب��وع امل��اض��ي املنتهي ف��ي 29 م��اي��و، نموًا 
ب��ل��غ ن��ح��و 30%، م��ق��ارن��ة ب��األس��ب��وع ال��س��اب��ق له 

املنتهي في 22 مايو.
وب���ح���س���ب رص������د وح�������دة ال���ت���ق���اري���ر ف����ي »االق����ت����ص����ادي����ة« 
السعودي،  املركزي  البنك  بيانات  إلى  استند  السعودية، 
بلغ إنفاق املستهلكني خالل األسبوع املنتهي في 29 مايو 
نحو 9.17 مليارات ريال، مقارنة بنحو 7.05 مليارات ريال 

لألسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 2.11 مليار ريال.
وي���ع���ود إن���ف���اق امل��س��ت��ه��ل��ك��ني ل��ل��ن��م��و ب��ع��د أس���ب���وع���ني من 

التراجع، علمًا بأن اإلنفاق لألسبوع قبل املاضي 
يعد األدنى منذ منتصف أكتوبر 2020.

وحول أداء القطاعات مقارنة باألسبوع الذي 
سبقه، نمت مبيعات جميع القطاعات بنسب 
تراوحت ما بني 47.1 في املئة كأعلى نمو، و8.5 

في املئة كأدنى نمو.
وح����ول ال��ق��ط��اع��ات األك���ث���ر إن��ف��اق��ا م���ن ح��ي��ث ال��ن��س��ب��ة، 
وامل��ش��روب��ات 16.2% من  األط��ع��م��ة  ق��ط��اع  شكلت مبيعات 
إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع بما يعادل 1.49 مليار 

ريال، حيث نما اإلنفاق بنحو 37.1 في املئة.
امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي ثانيًا مشكلة  ق��ط��اع  وج���اءت مبيعات 
نحو 13.9%، وبما يعادل 1.3 مليار ريال، وذلك بنمو 13.2 

في املئة عن األسبوع السابق.

الصــــالة 
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حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 4 أقدام(.
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شديد الحرارة مع فرصة للغبار والرياح 
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، السرعة 

)20 - 50 كم/ساعة(.

33
الصغرى

48
الكبرى

%23
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

