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دام في غزة ...وإسرائيل تحت الضغط
يوم
ٍ

محليات

ِّ
إجماع إسالمي على إدانة العدوان ...والكويت تحذر من طمس معالم القدس وتهجير أهلها
ً
• انتفاضة الخط األخضر تتوسع ...ونتنياهو يطلب وقتا الستعادة الردع

05
محمد الجوعان:
حمد الجوعان ...وتركة
الوطن

• األمم المتحدة تتخوف من أزمة إقليمية ال يمكن احتواؤها • قآني لهنية والنخالة :إيران معكم
لليوم السابع على التوالي ال يزال قطاع غزة
تحت النيران ،رغم تصاعد الضغوط الدولية على
إسرائيل ،التي وجدت نفسها ،للمرة األولى منذ
س ـنــوات ،أم ــام حــرب مـتـعــددة الجبهات مــع آالف
الصواريخ القادمة من القطاع ،والمواجهة العرقية

«الداخلية» :لن نسمح بالتجمعات غير المرخصة
●

محمد الشرهان

ً
أكدت وزارة الداخلية أن حرية التعبير والتجمع مكفولة تضامنا مع القضية
الفلسطينية ،وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم على يد
قوات االحتالل اإلسرائيلي.
02

بالشوارع بين اليهود وفلسطينيي الداخل ،وفي
الـضـفــة مــع الـمـتـظــاهــريــن ،والـعـمـلـيــات الـفــرديــة،
ً
والصواريخ المتفرقة من لبنان وسورية وصوال
إلى احتجاجات اجتاحت المدن العالمية وكسرت
القيود السياسية وتدابير "كورونا" للضغط على
الدولة العبرية.
ً
ً
ورغــم تلقيها دعـمــا عسكريا مــن دول غربية،
ً
خصوصا الواليات المتحدة وفرنسا ،تصاعدت
الـضـغــوط على تــل أبـيــب للتوصل لـ ّـوقــف إطــاق
النار عبر الوسيط المصري ،الذي شغل محركاته
من اليوم األول ،لكن االتصاالت التي شاركت فيها
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن عبر مبعوثه
هادي عمر ،الذي زار المنطقة ،لم تسفر عن نتيجة
حتى اآلن.
ويـ ـب ــدو أن ال ـ ـهـ ــدف ،ال ـ ــذي ح ــددت ــه إس ــرائ ـي ــل
بالتوصل لهدنة طويلة األمــد سيمنح 02

محليات

05
عمال إنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض عمارة ّدمرها القصف اإلسرائيلي في حي الرمال بغزة أمس

حريق إطارات ميناء عبدالله َّ
متعمد «الصحة» :استمرار انخفاض اإلشغال
السريري َ
●
والح ِرج
َّ
محمد الشرهان

أعلنت قوة اإلطفاء العام أن
التحقيق فــي حــريــق إط ــارات
منطقة سكراب ميناء عبدالله،
الــذي انــدلــع فجر أمــس األول،
توصل إلى أن الحادث متعمد.
وص ـ ـ ـ ــرح م ـ ــراق ـ ــب ت ـح ـق ـيــق
حوادث الحريق في «اإلطفاء»،
المقدم سيد الموسوي ،بأنه

ً
ي ـج ــري الـتـنـسـيــق حــال ـيــا مع
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة التـ ـخ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة ،وضـبــط
كل من تسول له نفسه إشعال
ال ـحــرائــق الـعـمــديــة وتـقــديـمــه
للعدالة.
٠٥

مليونا تطعيم نهاية األسبوع ...وإدراج المطعمين بالخارج ضمن «مناعة»
●

عادل سامي

أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االس ـت ـش ــاري ــة لـمــواجـهــة
«كورونا» د .خالد الجارالله ،استمرار انخفاض
َ
والح ِرج ،مع استقرار إيجابية
اإلشغال السريري
مسحات الرصد الوبائي.

واعتبر الجارالله ،في تصريح أمس ،أن نشاط
ً
ً
التفشي الوبائي إقليميا وقاريا في ظل التحورات
ً
المستجدة يستلزم الحذر وتجنب السفر ،داعيا
إلى ضــرورة التقيد باالحترازات الوقائية حتى
استكمال مراحل المناعة المجتمعية.
ـادر
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ت ــوق ـع ــت م ـص ـ
02

(أ ف ب)

«التأمينات» 37.9 :مليار دينار أصولنا
االستثمارية حتى سبتمبر الماضي
«استثماراتنا تعافت بعد تأثرها بـجائحة كورونا»
● علي الصنيدح
ك ـش ـف ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـت ــأم ـي ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة أن
مـجـمــل أصــول ـهــا االسـتـثـمــاريــة
حتى نهاية سبتمبر الماضي
بلغت نحو  37.9مليار 02

«التربية» :اختبارات
استثنائية للطلبة العالقين
في سبتمبر أو أكتوبر

دوليات

٢١
إيران تخشى إحباط
الناخبين ...والرئاسة بين
الريجاني ورئيسي

ةديرجلا

•
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نظيره التونسي االعتداءات على غزة
مع
بحث
الناصر
َّ
َ

تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري بريطانيا ونيجيريا
أج ــرى وزي ــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة لشؤون
مجلس الـ ــوزراء الشيخ د .أحـمــد الـنــاصــر ،أمس
األول ،اتصاال هاتفيا مع وزيــر خارجية تونس
الشقيقة عثمان الجرندي.
وقــالــت وزارة الـخــارجـيــة ،فــي بـيــان ،إنــه جرى
خالل االتصال بحث التداعيات الخطيرة الجارية

الكويت تدين استهداف رئيس
البرلمان بالمالديف
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم اإلرهابي الذي
استهدف رئيس البرلمان في جمهورية المالديف ورئيس الجمهورية األسبق
محمد نشيد ،والذي أسفر عن إصابته وعدد من األشخاص.
وأكدت الوزارة ،في بيان صحافي ،أمس األول ،تضامن الكويت مع جمهورية
المالديف ،وتأييدها في كل ما من شأنه ضمان أمنها واستقرارها ،معربة عن
تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ،ومشددة علىموقف الكويت المبدئي
والثابت المناهض لجميع أشكال العنف واإلرهاب.

جــراء االع ـتــداء ات اإلسرائيلية على غــزة ،وكذلك
ال ـت ـشــاور وب ـحــث سـبــل الـتـنـسـيــق ب ـشــأن جلسة
مجلس األمن للنظر في هذا الوضع المتأزم.
وأشار البيان إلى أن هذا االتصال يأتي باعتبار
تونس تشغل حاليا العضوية غير الدائمة في
مجلس األمن وممثل العرب في المجلس.
َّ
من جانب آخر ،تسلم الناصر نسخة من أوراق
اع ـت ـمــاد س ـفـيــرة الـمـمـلـكــة الـم ـت ـحــدة لـبــريـطــانـيــا
العظمى وأيرلندا الشمالية المعينة لدى الكويت
بيليندا لويس ،خالل لقائها في ديوان عام وزارة
الخارجية.
وتـمـنــى وزي ــر الـخــارجـيــة لـلـسـفـيــرة الـجــديــدة
التوفيق فــي مـهــام عملها ،وللعالقات الثنائية
الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد
من التقدم واالزدهار.
َّ
ك ـمــا ت ـســلــم نـسـخــة م ــن أوراق اع ـت ـمــاد سفير
نيجيريا المعين لدى الكويت جزولي جالدنشي.
وت ـم ـن ــى وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة لـلـسـفـيــر ال ـجــديــد
الـتــوفـيــق فــي م ـهــام عـمـلــه ،ولـلـعــاقــات الثنائية
الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد
من التقدم واالزدهار.

بالكويت
العالمية»
«الصحة
مكتب
مدير
ً
باشر عمله ...واالفتتاح الرسمي قريبا
المنظري لـ ةديرجلا :.يعزز العمل المشترك وسبل تطوير برامجنا في البالد
●

الكويت من
الدول المهمة
في اإلقليم
والعالم ومن
أكبر الشركاء
الداعمين
للمنظمة

المنظري

عادل سامي

كشف المدير اإلقليمي لشرق
ال ـم ـتــوســط ف ــي مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية ،د .أحمد المنظري ،أن
مدير المكتب ال ِقطري للمنظمة
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت د .أس ـ ـعـ ــد حـفـيــظ
(ب ــاك ـس ـت ــان ــي ال ـج ـن ـس ـي ــة) بــاشــر
عمله منذ فترة ،وننتظر االفتتاح
الرسمي للمكتب.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن عـ ـ ــدد الـ ـ ــدول
األعضاء في إقليم شرق المتوسط
 22دولة ،وعدد المكاتب القطرية
 18مـكـتـبــا ،إض ــاف ــة إل ــى مكتبي
الكويت والبحرين اللذين أضيفا
خــال الـفـتــرة الماضية ،ليصبح
إجـمــالــي ع ــدد الـمـكــاتــب القطرية
 20مكتبا.
وأك ــد الـمـنـظــري ،فــي تصريح
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن ــه تــم تخصيص
المكتب داخل مقر األمم المتحدة
ف ــي مـنـطـقــة م ـش ــرف ،وأن الـفـتــرة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ش ـ ـهـ ــدت م ـ ــزي ـ ــدا مــن
التنسيق بين ا لـكــو يــت ومنظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا
الــرئـيـسـيــة فــي جـنـيــف والمكتب
اإلق ـل ـي ـم ــي ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،ب ـهــدف
التنسيق الفتتاح المكتب.

تعزيز العمل المشترك
وأكد المنظري أن الكويت من
الـ ـ ــدول ال ـم ـه ـمــة ف ــي إق ـل ـيــم شــرق
المتوسط والمؤثرة في المحيط

الصحية بين الطرفين ،الفتا إلى
أن وجــود جهة اتصال للمنظمة
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت سـ ـيـ ـع ــزز رب ـط ـه ــا
بمنظمة الصحة العالمية بشكل
خ ـ ـ ــاص وب ــالـ ـمـ ـكـ ـت ــب اإلق ـل ـي ـم ــي
وبالدول األعضاء األخرى بشكل
عام.
ولفت إلى أن من مزايا افتتاح
مكتب فــي الكويت أيضا تكوين
وتدريب فرق طبية كويتية تكون
قــادرة على وضع استراتيجيات
صحية وتطبيقها.
أحمد المنظري

الخليجي واإلقليمي والعالمي،
الفـتــا إل ــى أن وج ــود مكتب دائــم
لـلـمـنـظـمــة داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت يـعــزز
ال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن المنظمة
وال ـك ــوي ــت ك ـب ـلــد ع ـضــو وشــريــك
داعـ ـ ــم ،ك ـمــا ي ـع ـطــي ف ــرص ــة أكـبــر
لتطوير برامجنا الصحية هناك.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــات
الكثيرة الفتتاح مكتب للمنظمة
في الكويت ،خصوصا في الفترة
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـي ـش ـهــا
العالم من خــال انتشار جائحة
«كورونا».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن وج ـ ـ ـ ــود م ـك ـتــب
للمنظمة سينعكس عـلــى تـقـ ّـد م
وتـ ـط ــور ال ـخ ــدم ــات ف ــي ال ـكــويــت
وت ـ ــوسـ ـ ـع ـ ــة مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـمـ ـش ــاري ــع
المشتركة بين الكويت والمنظمة،
إلى جانب تفعيل االستراتيجيات

«الشؤون» :استئناف «عموميات
التعاونيات» المنتهية سنتها المالية
الرشيدي لـ ةديرجلا :.عقب ترتيب اإلجراءات والموافقات الحكومية
●

جورج عاطف

تـ ــأك ـ ـيـ ــدا لـ ـخـ ـب ــر «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة»
ال ـم ـن ـش ــور ف ــي ع ــدده ــا ال ـص ــادر
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  6الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ب ـع ـن ــوان
«استئناف عموميات التعاونيات
بعد رفــع الحظر» ،كشف الوكيل
المساعد لشؤون قطاع التعاون،
ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي وزارة ال ـش ــؤون
سالم الرشيدي ،عن ّ
توجه الوزارة
لـمـعــاودة عقد «الـعـمــومـيــات» في
الجمعيات التعاونية التي انتهت
سـنـتـهــا ال ـمــال ـيــة ،ع ـقــب الـتــوقــف
الــذي تزامن مع قــرار فرض حظر
الـ ـتـ ـج ــول الـ ـج ــزئ ــي فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد.
وأوضح الرشيدي لـ «الجريدة»
أن الـ ـ ـ ــوزارة ت ـع ـكــف حــال ـيــا على
تـ ـ ــرت ـ ـ ـيـ ـ ــب ب ـ ـ ـعـ ـ ــض اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــات

ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية ذات العالقة ،ومــن ثم
معادوة عقد العموميات ،مشددا
ع ـلــى أن الـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـتــدخــل في
حـ ــال عـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام بــال ـضــوابــط
واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة خ ــال
ع ـق ــد أي ع ـم ــوم ـي ــة ،الس ـي ـم ــا أن
«ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى الـمـســاهـمـيــن
والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى عـ ـ ــدم ت ـع ـ ّـرض ـه ــم
لـ ـخـ ـط ــر اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ب ــالـ ـفـ ـي ــروس
فـ ـ ـ ــي طـ ـلـ ـيـ ـع ــة اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات ـ ـنـ ــا».
مـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،كـ ـ ـش ـ ــف أمـ ـي ــن
الصندوق في اتحاد الجمعيات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة خـ ــالـ ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري،
ع ــن مـ ـع ــاودة ع ـقــد «ال ـع ـمــوم ـيــات
التعاونية» التي حالت الظروف
الـصـحـيــة دون ان ـع ـقــادهــا ،وذلــك
ً
تباعا وفق االشتراطات الصحية،
ل ـي ـت ـس ـنــى اع ـت ـم ــاد م ـي ــزان ـي ــة كــل
جمعية على حــدة ،من ثم توزيع

األرباح السنوية على المساهمين.
وأوضح المطيري لـ «الجريدة»
أن «الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات» ف ــي ان ـت ـظــار
اعتماد تواريخ عقد عمومياتها
من قبل وزارة الشؤون ،وإخطارها
لـيـتــم تـحـضـيــر وت ـج ـه ـيــز أمــاكــن
االنعقاد.
ووفقا لمصادر «الشؤون» ،فإن
إدارة شــؤون العضوية وإشهار
الجمعيات التعاونية في الوزارة،
ً
أع ــدت ج ــدوال تضمن أس ـمــاء 32
تعاونية انتهت سنتها المالية
وت ـن ـت ـظ ــر عـ ـق ــد «ع ـم ــوم ـي ــات ـه ــا»
لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي ــق ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـق ــري ــري ــن
ا لـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي واإلداري ،و ت ـ ــوز ي ـ ــع
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ـم ـت ــأخ ــرة
للمساهمين ،إضــافــة إلــى صرف
ال ـم ـك ــاف ــآت ال ـس ـن ــوي ــة لـمـجــالــس
ّ
والمعينة ،وفق
اإلدارة المنتخبة
الضوابط واالشتراطات المحددة.

 ...وتطلق حملة تبرعات عاجلة إلغاثة الهند
أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية
ً
المجتمعية أنها ستطلق غــدا حملة تبرعات
شعبية عاجلة إلغــاثــة الشعب الـهـنــدي جــراء
انتشار الساللة الجديدة المتحورة لفيروس
كورونا.
وقالت الوكيل المساعد للتنمية االجتماعية
بالوزارة هناء الهاجري ،في تصريح صحافي
أمس ،إن الحملة جاءت بعد التنسيق مع وزارة
الخارجية الكويتية والتعميم على مختلف
مؤسسات العمل الخيري إلطالق مشروعاتها
اإلغاثية والمشاركة في الحملة اإلغاثية.
وأضــافــت الـهــاجــري ،أن الحملة التي تأتي
ً
تعبيرا عن تضامن حكومة الكويت مع الهند
ستكون بمشاركة البعثة الدبلوماسية الهندية
لدى البالد ،وبإشراف مباشر من الوزارة.

فــي سـيــاق آخ ــر ،وح ــول مــا يـتــم تــداولــه من
إطالق حمالت جمع تبرعات لمناصرة الشعب
الفلسطيني ،أو ض ـحــت أن ا لـجـهــات الخيرية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ت ـن ـظــم ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـع ــام ح ـمــات
متواصلة بترخيص وإشراف كامل من الوزارة
لدعم الشعب الفلسطيني.
ً
وأضــافــت أن ع ــددا مــن الجمعيات الخيرية
أطلقت حمالت تبرعات لتنفيذ إغاثات عاجلة
لــاشـقــاء الفلسطينيين ،الفـتــة إل ــى «أن ــه فــور
ورود أي م ـشــروع ب ـهــذا ال ـصــدد مــن الـجـهــات
الـخـيــريــة الـمـشـهــرة فــي الـبــاد ستتم دراسـتــه
وإصدار الموافقات الالزمة عليه أسوة بجميع
المشاريع».

مساهم فعال
وشـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـنـ ـظ ــري عـ ـل ــى أن
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن أك ـ ـبـ ــر ال ــداعـ ـمـ ـي ــن
والـمـســاهـمـيــن الـفــاعـلـيــن فــي كل
أعمال منظمة الصحة العالمية،
وصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ الـ ـت ــاب ــع
للمنظمة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت قـ ـ ّـدمـ ــت
للمنظمة أ ك ـثــر م ــن  200مليون
دوالر خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن 2015
وحتى  ،2020وهــي بذلك واحــدة
مـ ــن أهـ ـ ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــاء ال ـعــال ـم ـي ـيــن
االستراتيجيين للمنظمة.
وأش ــار إلــى أن الكويت أثبتت
التزامها كشريك عالمي في مجال
الصحة ،ألنها مساهم فعال من
إقليم شرق المتوسط في صندوق
الطوارئ التابع لمنظمة الصحة
العالمية للطوارئ.

دام في غزة...
يوم ٍ

الناصر يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة المملكة المتحدة

«اإلعالم» تعتزم إطالق جائزة سنوية
للصحف اإللكترونية والخدمات اإلخبارية
أعلنت وزارة اإلع ــام ،أمــس،
عــزمـهــا إطـ ــاق ج ــائ ــزة سنوية
خاصة بالصحف اإللكترونية
والخدمات اإلخبارية المرخصة
ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة غـ ـ ـي ـ ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة
ض ـمــن خـطـطـهــا ل ــدع ــم اإلعـ ــام
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي وت ــأطـ ـي ــر ال ـق ـيــم
الخبرية.
وقال وكيل الوزارة المساعد
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة والـ ـنـ ـش ــر
والمطبوعات بالتكليف عــادل
ال ـع ــازم ــي لـ ــ»ك ــون ــا» ،إن إط ــاق
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ي ـ ــأت ـ ــي ض ـمــن
توجيهات وزير اإلعالم والثقافة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري لتطوير
ع ـم ــل ال ـص ـح ــاف ــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
والنشر اإللكتروني في الكويت.

وأض ــاف أن الـجــائــزة تنقسم
إلـ ـ ــى أرب ـ ـعـ ــة أق ـ ـسـ ــام رئ ـي ـس ـي ــة،
ه ــي ال ـم ـســؤول ـيــة االجـتـمــاعـيــة
والتصميم البصري والمضمون
والتفاعل المجتمعي إضافة إلى
صناعة المحتوى.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــزة
بأقسامها ترتكز على معايير
مهنية واضحة ودقيقة لإلسهام
في تطوير المحتوى اإلخباري
وال ـص ـح ــاف ــي ،الـ ــذي تـبـثــه هــذه
الـ ـم ــواق ــع اإلخـ ـب ــاري ــة وض ـم ــان
ً
تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا م ـ ـح ـ ـتـ ــوى مـ ـمـ ـي ــزا
ً
قائما على المصداقية وتنوع
الـمـحـتــوى اإلب ــداع ــي واإلخ ــراج
المتميز.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــرص قـ ـط ــاع
الصحافة على تطوير منظومة

الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
وتحقيق االستدامة في صناعة
ال ـم ـح ـتــوى الـ ـه ــادف ف ــي الـنـشــر
ً
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،م ـش ـيــرا إل ــى عقد
ً
مـلـتـقـيــات مـتـخـصـصــة سـنــويــا
ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
بــالـتـعــاون مــع جـمـعـيــات النفع
العام المعنية.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،أف ـ ــاد
ـار على النهوض
بــأن العمل جـ ٍ
بــآلـيــة الـعـمــل ف ــي إدارة النشر
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،مـ ــن خ ـ ــال دم ــج
واستحداث بعض األقسام من
أج ـ ــل ت ـس ـه ـيــل ال ـع ـم ــل ال ـيــومــي
وض ـم ــان إن ـج ــاز األعـ ـم ــال ،بما
ي ـ ـض ـ ـمـ ــن ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
ال ـمــوضــوعــة وال ـق ـيــام بـ ــاألدوار
المنشودة بكل مهنية.

استمرار تزويد الهند باألكسجين

الناجم :وصول سفينة ثانية إلى مومباي إلنقاذ مصابي «كورونا»
●

ربيع كالس

بعد تحميلها بنحو  210أطنان من األكسجين
الطبي الـســائــل ،و 1200أسـطــوانــة أكسجين من
ال ـك ــوي ــت ض ـم ــن «جـ ـس ــر الـ ـمـ ـس ــاع ــدات» ،وص ـلــت
السفينة الهندية الثانية ،أمس ،الى الهند.
ّ
ووج ـه ــت الـبـحــريــة الـهـنــديــة رســالــة شـكــر الــى
الكويت وإلى أبناء الجالية الهندية في الكويت،
على هــذه المساعدة المستمرة في إطــار «جسر
ال ـم ـس ــاع ــدات» ،الـ ــذي ان ـط ـلــق م ــن ال ـكــويــت لــدعــم
ّ
ّ
تتعرض
المتردية في الهند التي
األوضاع الطبية
لهجمة شرسة من وباء «كورونا».

ً
الفلسطينيين موقعا في معادلة رادعة ،واختصر ضابط
"الشاباك" السابق جونين بن يتسحاق المشهد ،بقوله عبر
هيئة البث الرسمية "كان"" :مهما فعلنا لن نحقق النصر
ُ
هذه المرة ،لقد هزمنا".
ً
وعـقــدت حكومة االحـتــال المصغرة اجـتـمــاعــا ،أمــس،
لـبـحــث ال ـت ـط ــورات ،لـكــن ال ـمــراســل الــدب ـلــومــاســي لـمــوقــع
"أكسيوس" األميركي باراك رافيد ،نقل عن مصادرَّ حكومية،
أن االجتماع لم يناقش وقف إطالق النار ،ولم تتلق تل أبيب
أي عروض لهدنة طويلة األمد.
وخالل مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع بيني غانتس
ورئـيــس األرك ــان أفـيــف كــوخــافــي ،اعـتــرف رئـيــس ال ــوزراء
ً
بنيامين نتنياهو بأن هناك ضغوطا عليه ،لكنه بشكل
ً
ً
عام يحصل على دعم دولي ،مشددا على أنه ال ينوي حاليا
تعليق عمليته العسكرية ،وأنها مستمرة "بكل قوة ليدفع
المعتدي الثمن ،وتستعيد إسرائيل الردع .ألن إعادة الهدوء
ً
واألمن" ستتطلب وقتا.
وف ــي تـحــذيــر الف ــت ،أك ــد األم ـيــن ال ـعــام لــأمــم المتحدة
أنطونيو غوتيرش ،فــي مستهل اجتماع مجلس األمــن،
أن الـقـتــال يمكن أن يـتـطــور إل ــى أزم ــة إقليمية "ال يمكن
ً
ً
احتواؤها" ،داعيا إلى "وقف القتال المروع للغاية فورا".
وفي اليوم السابع من حملتها الدموية ،قتلت إسرائيل
ً
 42فلسطينيا  ،و هــي أعلى حصيلة يومية منذ االثنين
الـمــاضــي ،مما يــرفــع عــدد القتلى بـغــزة إلــى  ،188بينهم
ً
ً
 52طفال و 31امــرأة ،فضال عن إصابة  ،1200وفــرار نحو
عشرة آالف من غزة ،مقابل مقتل  10إسرائيليين ،وجرح
 ،282إضافة إلى مئات حاالت الهلع جراء أكثر من  3آالف
صاروخ تناوبت الفصائل على إطالقها خالل أسبوع.
وفي حين أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه يواجه إطالق
صواريخ بوتيرة هي األعلى ،وبطريقة لم يشهدها من قبل،
أكــدت "كتائب القسام" أنها استهدفت أســدود وعسقالن
وبـئــر سبع وســدرويــت وقــاعــدة رعـيــم بدفعة صاروخية
كبيرة ،بعد تل أبيب.
وأجمع أعضاء منظمة التعاون اإلســامــي على إدانــة
ان ـت ـهــاكــات إس ــرائ ـي ــل ف ــي غـ ــزة ،وإج ــراءاتـ ـه ــا ف ــي ال ـقــدس
الشرقية ،بما في ذلك قضية حي الشيخ جراح التي كانت
شرارة النزاع.
وفي كلمته أمام االجتماع الطارئ للمنظمة ،دان وزير
ً
الخارجية الكويتي أحمد الناصر ،جرائم االحتالل ،مشيرا
إلــى أن "مــا تشهده فلسطين الـيــوم أحــد أعنف اعـتــداء ات
االحتالل الصهيوني".
وحذر الناصر من أن "تصعيد االحتالل يهدد أمن وسالم
ً
المنطقة" ،الفتا إلى أن "جرائمه في القدس هي انتهاك لكل
األعراف الدولية".
وأوضح أن "االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس تستهدف
ً
تغيير الحقائق وفرض األمر الواقع" ،معربا عن استنكار
الكويت بـ"أشد العبارات محاوالت االحتالل اإلسرائيلي

وأعلن سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم
أن وصول المزيد من السفن مستمر عبر الجسر
البحري الذي أقامته دولة الكويت لدعم الهند في
مواجهة انتشار الفيروس المتحور.
ولفت إلى أن الكويت بهذه الكميات الضخمة
من األكسيجين السائل والتي ستصل إلى 1400
طن متري خــال األسبوعين القادمينّ ،
تعد من
أك ـثــر دول ال ـعــالــم ت ــزوي ــدا لـلـهـنــد بــاألكـسـجـيــن،
مؤكدا حرص الكويت على تخفيف المعاناة عن
الشعب الهندي الصديق إزاء هذه الكارثة الصحية
والظروف االستثنائية التي ّ
تمر بها.

طمس معالم القدس الشريف واستمرار بناء المستوطنات
وتهجير الشعب الفلسطيني ،في خرق للقوانين والمواثيق
الدولية".
بدوره ،جدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
رف ــض المملكة ال ـتــام واسـتـنـكــارهــا إلج ـ ــراءات االحـتــال
االستفزازية ،ومنها إخــاء المنازل في القدس الشرقية
بالقوة وفرض السيادة عليها ،وجميع األعمال العسكرية
ضد المدنيين ،وتقويض فرص استئناف عملية السالم،
ونسف الجهود الدولية الرامية لتحقيق األمــن واألمــان
واالستقرار في المنطقة.
وإذ شدد بن فرحان على أن بالد الحرمين ال تقبل المس
ً
بالقدس الشرقية ،وأن على المجتمع الدولي التدخل عاجال
لوقف انتهاكات إسرائيل ،أكد نظيره األردني أيمن الصفدي
ً
أن "القدس ومقدساتها خط أحمر ،وال سالم شامال وال أمن
وال استقرار من دون إعالنها عاصمة لفلسطين المستقلة
ذات السيادة على خطوط ."1967
وقال الصفدي" :ستبقى حماية المقدسات اإلسالمية
والـمـسـيـحـيــة وال ـح ـفــاظ عـلــى هــويـتـهــا الـعــربـيــة المهمة
األسمى ،التي يكرس الوصي عليها الملك عبدالله الثاني
كل إمكانات األردن لها".
إلى ذلك ،أجرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري
إسـمــاعـيــل قــآنــي اتـصــالـيــن بــرئـيــس الـمـكـتــب الـسـيــاســي
لـحــركــة حـمــاس إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،واألم ـي ــن ال ـعــام لحركة
الجهاد اإلســامــي زيــاد النخالة ،أكــد فيهما "دعــم إيــران
للفلسطينيين في مواجهة جرائم العدو الصهيوني" على
ً
القدس وقطاع غــزة ،معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل في
القطاع وحي الشيخ جراح في القدس "يخالف كل القوانين
والمعاهدات الدولية".
ومــع تــوســع دائ ــرة الـنــزاع لتشمل أعـمــال عنف قومية
وهجمات بين اليهود والعرب ،في جميع أنحاء األراضي
الـتــي تحتلها إســرائـيــل منذ  ،1967تكثفت المفاوضات
ً
الدبلوماسية فــي الـكــوالـيــس ،سعيا لــوضــع حــد للعنف،
ً
ً
وعقد مجلس األمــن اجتماعا طارئا عبر الفيديو ،أمس،
كما يجتمع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي ،الثالثاء،
إلجراء محادثات مماثلة.
وفي خطوة نادرة ،أعلن وزير خارجية الصين وانغ يي،
ً
ً
أمس ،عن رؤية ذات ثالث نقاط تشمل حال عادال ووقف النار
ً
وتطبيق حل الدولتين ،مؤكدا أن السبب الجذري لتدهور
الوضع يعود لعدم حل القضية بشكل عادل لمدة طويلة،
وانحراف عملية السالم عن مسارها المحدد ،ولم يتم تنفيذ
قرارات مجلس األمن بشكل فعال ،وتعرض حق فلسطين
إلقامة دولة مستقلة النتهاكات مستمرة.
٢٠

«الداخلية» :لن نسمح...
وشددت «الداخلية» ،في بيان أمس ،على أن التجمعات
ً
غير المرخصة تعتبر خروجا على القانون ،وهو األمر
ً
الذي لن تسمح به مطلقا.

سلة أخبار
السفيرة األميركية للمرأة
الكويتية :صوتك مسموع

أشادت السفيرة األميركية
لدى الكويت ،ألينا
رومانوسكي ،في تغريدة لها
على "تويتر" ،بمناسبة "يوم
املرأة الكويتية" ،باإلنجازات
التي حققتها املرأة الكويتية،
مشددة في الوقت نفسه على
أنه "ال يزال هناك املزيد من
العمل الذي ينبغي القيام به".
وقالت رومانوسكي" :نفتخر
بمناسبة يوم املرأة الكويتية،
باإلنجاز املتمثل في
حصولها على حق التصويت
والترشح للمناصب
السياسية ،لكن ال يزال هناك
املزيد من العمل الذي ينبغي
القيام به".
وأضافت" :نحن ندعم
السيدات اللواتي يطلقن
حمالت للمطالبة باملساواة
بالكويت وفي الواليات
املتحدة ،وبجميع أنحاء
العالم ...أصواتكن مسموعة".

انتصار الصباح :وزعنا
 3500وجبة إفطار وسلة

أعلنت النائب األول لرئيس
االتحاد العربي للتضامن
االجتماعي ،التابع ملجلس
الوحدة االقتصادية العربية،
الشيخة انتصار الصباح،
انتهاء الحملة التطوعية
الرمضانية التي نفذها فريق
الشيخة انتصار الصباح في
مناطق مختلفة من املحافظات
الست.
وقالت الصباح ،في تصريح
صحافي ،إن "الحملة
التطوعية التي انطلقت منذ
بداية شهر رمضان املاضي
شملت توزيع سالت رمضانية
ألكثر من  500أسرة متعففة،
إضافة إلى توزيع وجبات
إفطار صائم ملا يقارب 100
وجبة يوميًا على فئة العمالة،
إيمانا بأهمية هذا العمل لهذه
الفئة التي تعيش معنا على
هذه األرض الطيبة".
وأكدت أن فكرة العمل الخيري
متأصلة في املجتمع الكويتي،
الذي ُجبل أهله على حب
العمل الخيري منذ القدم.

وأه ــاب ــت بــالـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن االلـ ـت ــزام ال ـتــام
بالقانون ،وقــواعــد األمــن الـعــام ،مــؤكــدة أنها ستتخذ
ْ
اإلجراءات القانونية تجاه َمن يخالف ذلك.

«الصحة» :استمرار انخفاض...
ص ـح ـي ــة ،ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن ي ـص ــل ع ــدد
َّ
المطعمين في الكويت إ لــى مليونين نهاية األسبوع
ْ
الجاري ،موضحة أن َمن تلقوا اللقاح حتى أمس بلغوا
ً
ً
مليونا و 820ألفا.
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر أن ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة ستشهد
ً
ً
تسريعا كبيرا في أعداد متلقي اللقاح من جميع الفئات
ً
العمرية والشرائح ،خصوصا مع دخول مركز التطعيم
بالمركبات في جسر جابر الخدمة خالل أيام ،مضيفة
أن الوصول للمناعة المجتمعية سيكون في يوليو أو
أغسطس المقبلين على أبعد تقدير.
وذكرت أن وزارة الصحة ستدرج خالل األيام القليلة
المقبلة َمن حصلوا على جرعة من اللقاح من المواطنين
خارج البالد في تطبيق «مناعة» ،للحصول على شهادة
ً
التطعيم ،وستحدد الحقا اإلجراءات المطلوبة لذلك.
من جهتها ،أعلنت الوزارة تسلمها الدفعة الثالثة من
لقاح «أسترازينيكا أكسفورد» من أحد الوكالء المحليين
الشهر الجاري ،لحين استكمال التحاليل والفحوصات
المخبرية لضمان مأمونيتها ،على أن تبادر بإرسال
رسائل مواعيد تلقي الجرعة الثانية منه خالل فترة ال
تزيد على  4أشهر بين الجرعتين.
٠٥

«التأمينات» 37.9 :مليار دينار...
دينار ،وأن حصيلة االستثمار المحققة في تلك الفترة
 3.7مليارات دينار ،مشيرة إلى أن استثماراتها تعافت
بعد أن تأثرت بجائحة كورونا خالل الربع األخير من
السنة المالية .2020/2019
وقــالــت الـمــؤسـســة ،فــي رده ــا عـلــى س ــؤال برلماني
للنائب د .حسن جوهر ،إن استثماراتها تعافت خالل
ً
السنة المالية  ،2021/2020نظرا لتحسن أداء األسواق
العالمية ،مؤكدة أن حصيلتها االستثمارية المحققة
بـ 18.9مليار دوالر هي نتيجة االستثمار في نهاية الربع
الثالث (األشهر التسعة المنتهية في  )2020/12/31من
السنة المالية  ،2021/2020وأنــه ال يوجد أي تناقض
في األرباح المعلنة.
وأف ــادت بــأن مجمل أصولها االستثمارية سجلت
 37.919مليار دينار ،في  30سبتمر  ،2020بعدما كانت
ً
 28.997مليارا في  31مارس  ،2016موضحة أن حصيلة
االستثمار المحققة لذات الفترات على التوالي هي 3.7
ً
مليارات دينار ،و 21مليونا.
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محليات

ّ
الخالد :التطعيم واالشتراطات الصحية يسرعان عودة الحياة الطبيعية
أكد لدى زيارته قاعدة محمد األحمد البحرية استغرابه صمت مجلس األمن على مجازر االحتالل بحق الفلسطينيين

رئيس الوزراء يلقي كلمته خالل الزيارة

محمد الشرهان

لن نقف
عند الدعم
السياسي
وسنقدم ما
نستطيع
إلخواننا

نتطلع
لمواصلة
ً
العمل يدا
واحدة لتجنيب
المواطنين
والمقيمين
أضرار «كورونا»
رئيس الوزراء

في مؤشر على تجاوز تداعيات
كـ ــورونـ ــا خ ـ ــال اآلونـ ـ ـ ــة ال ـقــري ـبــة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد ،أن التطعيم واالشتراطات
الصحية يـسـ ّـرعــان عــودة الحياة
الطبيعية ،فــي وقــت اعتبر نائب
رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حـمــد الـجــابــر أن هـنــاك ترتيبات
وإج ـ ــراءات تـجــرى لفتح المنافذ
البرية والمطارات خالل شهر.
مـ ــواقـ ــف ال ـ ـشـ ــأن ال ــداخـ ـل ــي لــم
تحجب ه ـ ّـم فلسطين والـمـجــازر
اإلســرائـيـلـيــة عــن رئـيــس الـ ــوزراء
التي ّ
عبر عنها على هامش زيارته
لقاعدة محمد البحرية مساء أمس
األول ،ح ـيــث ك ــان ف ــي اسـتـقـبــالــه
الـجــابــر ،ووزي ــر الداخلية الشيخ
ث ــام ــر ال ـع ـل ــي ،ورئـ ـي ــس األرك ـ ــان
ال ـع ــام ــة لـلـجـيــش ال ـف ــري ــق الــركــن
ال ـش ـي ــخ خ ــال ــد ال ـص ــال ــح ونــائ ـبــه
الفريق الركن فهد الناصر.
وأك ــد رئـيــس ال ـ ــوزراء ،فــي هــذا
السياق ،أن الكويت لم ولن تدخر
أي جـهــد لـمـســاعــدة األش ـق ــاء في
فلسطين ،وتقديم كل ما تستطيع
ل ــدع ـم ـه ــم وم ـ ـسـ ــانـ ــدة قـضـيـتـهــم
العادلة.
وأض ــاف أن "دورن ــا ال يقتصر

القطع واآلليات البحرية
اطلع سمو رئيس مجلس ال ــوزراء خــال الــزيــارة على عدد
من القطع واآلليات البحرية ،إضافة إلى ورش القاعدة الفنية
والوحدات البحرية الخاصة بها.
كما استمع سموه إلى إيجاز حول طبيعة المهام والواجبات
المناطة بالقوة البحرية وعمليات التنسيق الدائم والتعاون القائم
مع وزارة الداخلية ،ممثلة باإلدارة العامة لخفر السواحل ومختلف
المؤسسات والهيئات ذات العالقة بالنشاط البحري في البالد.
وقــد أق ــام نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزي ــر الــدفــاع مأدبة
غداء على شرف رئيس مجلس الوزراء ،حضرها وزير الداخلية
وكبار قادة الجيش.

ً
متوسطا ضباط ومنتسبي القاعدة البحرية
رئيس الوزراء

 ...ويتوسط وزيري «الدفاع» و«الداخلية» وكبار قادة القوة البحرية

فـ ـق ــط عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي
وتـكـثـيــف ال ـج ـهــود واالتـ ـص ــاالت
وال ـ ـل ـ ـق ـ ــاءات لـ ـنـ ـص ــرة إخ ــوانـ ـن ــا
الفلسطينيين ،لكننا نعمل أيضا
عـلــى تـقــديــم كــل مــا نستطيع من
عون لتخفيف األعباء عنهم".
وقال سموه إن "المشاهد التي
رأيناها في آخر أيام شهر رمضان
المبارك وأول أيام عيد الفطر لما
ّ
يتعرض له إخواننا في فلسطين
المحتلة من مجازر ترتكب بحق
األطـفــال والنساء والمدنيين من
ق ـبــل ق ـ ــوات االحـ ـت ــال أمـ ــر مــؤلــم
ومحزن ،ونستغرب صمت مجلس
األمن الذي من المفترض أن يكون
ل ـه ــم دور ف ــي ح ـم ــاي ــة إخ ــوان ـن ــا
الفلسطينيين".
وأشار إلى أن مواصلة الجهود
واالت ـص ــاالت وال ـل ـقــاءات الدولية
رس ـ ــال ـ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة م ـ ــن ال ـج ـم ـيــع
إل ــى مـجـلــس األمـ ــن ب ــأن يـتـحـ ّـمــل
م ـســؤول ـيــاتــه ف ــي األمـ ــن والـ ّـس ـلــم
الدوليين ،والمحافظة على حقوق
األشقاء في فلسطين المحتلة.

إسهامات بمواجهة «كورونا»
وفي مستهل الزيارة ،نقل سمو
رئيس مجلس الوزراء في كلمة له
تحيات وتهاني سمو أمير البالد
الـقــائــد األعـلــى لـلـقــوات المسلحة
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ م ـش ـع ــل األح ـم ــد
لمنتسبي وزارة الــدفــاع والـقــوة
ال ـب ـحــريــة م ــن الـ ـق ــادة وال ـض ـبــاط
واألفـ ـ ـ ــراد بـمـنــاسـبــة ع ـيــد الـفـطــر
السعيد.
ّ
وعبر سموه عن فخره واعتزازه
ّ
باإلسهامات الكبيرة التي قدمتها
وزارة الــدفــاع بكل قطاعاتها في
مــواجـهــة أزم ــة ف ـيــروس كــورونــا،
ومــن بينها الـقــوة البحرية التي

قــامــت بـمـســؤولـيــات التعقيم في
مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـب ــاد ودورهـ ــا
ف ــي م ـس ــاع ــدة الـ ـف ــرق الـحـكــومـيــة
بهذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء" :نأمل بإذن
ال ـلــه ،وب ـت ـعــاون وال ـت ــزام الجميع
ُّ
وتمسكنا باالشتراطات الصحية
والتطعيم أن يـســرع ذلــك بعودة
الحياة الطبيعية في البالد".
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن شـ ـك ــره
وتقديره للقوة البحرية على ما
ّ
تحملته من مسؤوليات وأدائها
الواجبات المنوطة بها على أكمل
وج ــه ،مــؤكــدا أن ه ــذه الحصيلة
جــاءت نتيجة التدريب المستمر
والتجهيز المتميز.
وع ـ ّـب ــر س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء عن تطلعه لمواصلة العمل
يــدا واح ــدة لتجنيب المواطنين
والمقيمين أضرار فيروس كورونا
المختلفة ،سائال العلي القدير أن
يرفع هذا الوباء عن وطننا الغالي
والعالم.
وأع ـ ـ ــرب س ـم ــوه ع ــن س ـعــادتــه
بــوجــوده فــي عرين حماة الوطن
ومشاركة منتسبي القوة البحرية
ف ــي ه ـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـس ـع ـيــدة،
داعيا المولى القدير أن يعيدها
ع ـل ــى بـ ــادنـ ــا ب ـم ــزي ــد مـ ــن األمـ ــن
واالس ـت ـق ــرار واالزدهـ ـ ــار ،فــي ظل
القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد
وسمو ولي العهد.

«نواخذة الكويت»
مــن جـهـتــه ،ألـقــى نــائــب رئيس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ك ـل ـم ــة ب ــال ـم ـن ــاس ـب ــة ،هـ ـن ــأ فـيـهــا
الـقـيــادة السياسية بعيد الفطر،
وق ــال "نـعـ ّـبــر عــن خــالــص شكرنا
وتقديرنا واعتزازنا وفخرنا لما
يلقاه رجال القوات المسلحة من

ً
انخراط المرأة تدريجيا بالجيش
قــال وزيــر الــدفــاع :ســوف تسمعون عــن الجيش الكويتي كل
خير ...وجيشنا باسل ومقدام ونذر نفسه لحماية هذه األرض
الطيبة ،وهو الدرع الحصينة ألهل الكويت جميعا.
وف ــي رد عـلــى س ــؤال عــن دخ ــول ال ـمــرأة الـكــويـتـيــة فــي السلك
العسكري ،قال :نتمنى أن تكون هذه الخطوة موجودة ،ونستطيع
فــي المرحلة األول ــى الـبــدء بالجهاز الطبي واألع ـمــال اإلداري ــة،
وأتمنى من رئيس أركــان الجيش أن يعينني في هذه الخطوة،
خصوصا أن المرأة الكويتية أصبحت أكثر من نصف المجتمع،
ووج ــوده ــا سـيـســاعــد إخ ــوان ـه ــا الـعـسـكــريـيــن ع ـلــى االن ـض ـمــام
للصفوف األولى وعلى الجبهة.

ترتيبات
وإجراءات لفتح
المنافذ البرية
والمطارات
خالل شهر

منتسبو
القوة البحرية
«نواخذة
الكويت»...
وتاريخهم
حافل بالعطاء
والبذل

الجابر

رعاية واهتمام وتكريم وامتنان
م ــن ق ـي ــادت ـن ــا ال ـح ـك ـي ـمــة ،والـ ــذي
نشهد آثاره اليوم من خالل زيارات
سموكم الــدوريــة ألبنائكم حماة
الوطن بمختلف قطاعاتهم البرية
والجوية والبحرية في لفتة كريمة
وع ـ ـ ــادة ح ـم ـي ــدة ت ـس ـهــم ف ــي رف ــع
معنوياتهم ودفعهم لبذل المزيد
مــن الجهد والـعـطــاء لخدمة هذا
الوطن المعطاء.
وأضـ ــاف :إن لمنتسبي الـقــوة
الـ ـبـ ـح ــري ــة (ن ـ ـ ــواخ ـ ـ ــذة الـ ـك ــوي ــت)
تاريخا حــافــا بالعطاء والـبــذل،
فقد شاركوا عام  1990في عملية
عاصفة الـصـحــراء لتحرير دولــة
الكويت ،وكان لهم السبق في رفع
علم الـكــويــت خفاقا على جزيرة
قـ ـ ــاروه ،أول أرض كــوي ـت ـيــة يتم
تحريرها من يد المحتل الغاصب،
وللقوة البحرية كذلك إسهامات
ومـشــاركــات وتـمــاريــن عــديــدة مع
ق ــوات درع ال ـجــزيــرة الـمـشـتــركــة،
تـهــدف إلــى تعزيز مفهوم العمل
ال ـج ـمــاعــي وال ــدف ــاع ــي الـمـشـتــرك
بين القوات البحرية بدول مجلس
التعاون ،إضافة إلــى مشاركتهم

الجابر يلقي كلمته
ضـ ـم ــن م ـج ـم ــوع ــة الـ ـ ــواجـ ـ ــب مــع
الـقــوات البحرية الدولية لتأمين
م ـي ــاه ال ـخ ـل ـي ــج ،وهـ ــو م ــا يـسـهــم
بــدوره في رفــع قدراتهم القتالية
وكسبهم المزيد من الخبرات من
خ ــال مـثــل ه ــذه ال ـم ـشــاركــات مع
القوات البحرية في الدول الشقيقة
والصديقة.
وختاما ،نسأل المولى عز وجل
أن يوفقنا جميعا للعمل لما فيه
خـيــر ال ـبــاد وال ـع ـبــاد ،وأن تكلل
جهود سموكم في تحقيق ّ
تقدم
ورفعة وازده ــار وطننا الحبيب،
فــي ظــل الـقـيــادة الحكيمة لسمو
أم ـي ــر ال ـب ــاد وس ـم ــو ول ــي عـهــده
األمين.

فتح المنافذ
وفي تصريح له خالل الزيارة،
أعلن وزيــر الدفاع رئيس اللجنة
العليا لـطــوارئ كــورونــا أن هناك
ترتيبات وإج ــراءات تجرى لفتح
المنافذ البرية والمطارات خالل
شهر.
وأض ـ ــاف أن الـ ـع ــودة لـلـحـيــاة

 ...ويدون كلمة في سجل «القاعدة البحرية»

الـطـبـيـعـيــة سـتـتــم تــدري ـج ـيــا في
الـبــاد ،مشيرا إلــى الحرص على
صحة المواطنين والمقيمين.
وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع" :ه ـن ــاك
ق ـ ــرارات س ـتــرى ال ـن ــور قــريـبــا من
قبل اللجنة ،وإضافة إلى اجتماع
األس ـب ــوع ال ـق ــادم لــوزيــر الصحة
مع وزراء مجلس التعاون لعودة
الحركة السياحية عن قريب".

اجتماع
صحي
خليجي
األسبوع
القادم لعودة
الحركة
السياحية عن
قريب

الجابر

ً
متفقدا أحدث القطع البحرية
سموه

صفحات مضيئة في السجل العسكري

الخالد يعاين منظومة الضغط العالجية

أش ــار تـقــر ّيــر إعــامــي خ ــال ال ــزي ــارة ال ــى أن الـتــاريــخ
العسكري يخلد في صفحاته بأحرف مضيئة البطوالت
والتضحيات التي ّقدمها حماة الوطن من أبطال الجيش
الكويتي عبر مسيرتهم الحافلة بالعطاء ،ترجمة لنهج
دولــة الكويت الــدائــم فــي دعــم ومساندة األشـقــاء العرب،
وتـجـسـيــدا لــروابــط ال ــدم واألخـ ــوة والـمـصـيــر المشترك،
وتأكيدا لنهج قيادتنا الحكيمة وسياستها ومواقفها
الـثــابـتــة والــراس ـخــة فــي دع ــم مختلف الـقـضــايــا العربية
واإلنسانية.
ومــن صــور المشاركات البطولية للجيش الكويتي،
عبر تاريخه ،قيامه بعد صدور األمر األميري عام 1967
بتحريك لواء اليرموك للتوجه فورا إلى مصر ،للوقوف إلى
جانب القوات العربية في معركة "الشرف والكرامة" ،تبعه
بعد ذلك لواء الجهراء على الجبهة السورية للمشاركة في
هذه الملحمة التاريخية عام .1973
كما شــارك منتسبو الجيش الكويتي عــام  1993في
عملية حفظ السالم والعمليات اإلنسانية في الصومال،

وفي عام  1990وقف منتسبو الجيش األبطال بكل شجاعة
وفداء في وجه عدو غاصب أراد غزو بلدهم ،متجاوزا بذلك
جميع األعراف والقوانين الدولية وروابط األخوة وحسن
الجوار ،فكانت النتيجة وقوف العالم بأسره إلى جانب
الحق الكويتي العادل ،وسطر حماة الوطن حينها أروع
األمثلة في البطولة واإلقدام والتضحية ،وذلك من خالل
مشاركتهم فــي عملية عاصفة الـصـحــراء لتحرير دولــة
الكويت ،فكانوا في طليعة القوات المتقدمة نحو تطهير
تراب هذا الوطن الغالي من رجس الطغاة.
وقد أولت قياداتنا المتعاقبة بالغ عنايتها واهتمامها
بالقوات المسلحة ،وذلك من خالل دعمها ومتابعتها لكل
الجهود التي تبذل في سبيل بناء وإعداد منتسبي الجيش
الكويتي ،فأنشأت الكليات والمعاهد المتخصصة في
التأهيل والتدريب العسكري بمختلف اختصاصاتها،
إلى جانب ابتعاثها العسكريين في دورات خارجية لدى
أع ــرق الـمــؤسـســات الـعـسـكــريــة فــي الـعــالــم ،بـهــدف كسب
العلوم والخبرات التي تؤهلهم للعمل على منظومات

األسلحة والمعدات الحديثة ،كما تعكس الزيارات الدورية
من قبل القيادة لمختلف وحدات الجيش ترجمة حقيقية
القوات
وواقعية لألهمية والمكانة التي يحتلها منتسبو
ّ
المسلحة لــدى قيادتهم ،والـتــي تسعى دائـمــا إلــى تفقد
أحوالهم ُّ
وتلمس احتياجاتهم ومتابعة شؤونهم العلمية
والعملية كافة.
وللقوة البحرية الكويتية تاريخ حافل بالعطاء والبذل،
وإسـهــامــات ومـشــاركــات عــديــدة مــع ق ــوات درع الجزيرة
وتمارين مشتركة تهدف إلى تعزيز مفهوم العمل الجماعي
والدفاعي المشترك بين الـقــوات البحرية بــدول مجلس
التعاون ،إضافة إلى مشاركتها ضمن مجموعة الواجب مع
القوات البحرية الدولية لتأمين مياه الخليج ،عالوة على
قيامها بدورها األساسي في العمل على تعزيز األمن داخل
مياهنا اإلقليمية واالقتصادية والدولية ،وتأمين الممرات
الـمــائـيــة للسفن الـتـجــاريــة والنفطية وتـعــاونـهــا الــدائــم
والمستمر مع إدارة خفر السواحل ومختلف المؤسسات
والهيئات ذات العالقة بالنشاط البحري بالبلد.

محليات
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ِّ
السفيرة ريم الخالد توثق أحداث الكويت
في الستينيات من خالل الصحافة التشيلية

مقاالت وموضوعات تاريخية أوردتها صحيفة «العالم العربي» لخورخي صباح
حمزة عليان

وفد مكون
من عبدالله
الغانم وخالد
جعفر إلى
دول عدة
لطلب دعمها
النضمام
الكويت إلى
األمم المتحدة

الشيخ عبدالله
المبارك ّ
قدم
 100سيارة
حربية
لمصر و10
آالف جنيه
إسترليني
لبناء مسجد

أثناء عمل ريم محمد الخالد
سفيرة لدولة الكويت في تشيلي،
أقدمت على مبادرة غير مسبوقة،
فقد نقلت إلــى الـقــارئ الكويتي
ك ـيــف ك ــان ــت ص ـ ــورة الـ ـب ــاد في
الـصـحــافــة التشيلية ،مــن خــال
كتاب "صدى االستقالل" ،الصادر
عــن مــركــز الـبـحــوث وال ــدراس ــات
الـكــويـتـيــة ،وال ــذي ينقل أح ــداث
الكويت خالل  6سنوات من عقد
الستينيات (.)1966 – 1961
تصدر صحيفة العالم العربي
فــي تشيلي بــالـلـغــة اإلسـبــانـيــة،
وه ــي الـلـغــة الــرسـمـيــة الـســائــدة
فــي أغنى دولــة فــي قــارة أميركا
الجنوبية ،وعدد سكانها حوالي
 20مليون نسمة.
ّ
شكلت تلك الصحيفة الرافد
األبرز للمعلومات ،علما بأنه لم
يكن سهال على السفيرة الكويتية
العثور على ّمثل تلك المقاالت
التاريخية ،لكنها بعد تواصلها
المستمر مع الصحافة المحلية
ً
في تشيلي ،وتحديدا مع رئيس
تحرير "العالم العربي" األب ،وهو
خورخي صباح ،ونجله من بعده
مجلدات
إلياس ،وجدت مجموعة
ّ
تحتوي على موضوعات توثق
فـتــرة مهمة مــن تــاريــخ استقالل
الكويت وما تخلل تلك المرحلة
ً
من أحداث ،بدءا بأزمة عبدالكريم
قاسم والحياة البرلمانية ،وزيارة
وفد من دولة الكويت إلى تشيلي
عام  1961إلقناع حكومتها بدعم
المتحدة.
طلب االنضمام لألمم
ّ
وش ـ ـ ــاء ت األقـ ـ ـ ــدار أن ي ـتــوفــى
صاحب الجريدة خورخي صباح
فــي الـكــويــت ع ــام  ،1973وكــانــت
آخــر زي ــارة لــه حينما أمــر سمو
األمـ ـي ــر ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ال ـســالــم
بنقل جثمانه إلى مثواه األخير
بطائرة خاصة.
وقد أعدت السفيرة ريم الخالد
الكتاب وقـ ّـدمــت نسخة منه إلى
سـ ـم ــو األم ـ ـيـ ــر ال ـ ــراح ـ ــل ال ـش ـيــخ
صباح األحمد (المسودة األولى)
ّ
وشجعها سموه
في يناير 2020
على ذلك.
رتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة

جمعيات نفع عام للحكومة :توظيف
الذكاء االصطناعي محل «الواسطة»
طالبت باإلسراع في تطوير البنى التحتية الستكمال التحول الرقمي
دعـ ـ ـ ــت  27جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ن ـ ـفـ ــع عـ ـ ـ ــام إلـ ـ ـ ــى ت ــوظ ـي ــف
الـتـكـنــولــوجـيــا وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي فــي مختلف
الميادين الحكومية لتحل محل "الواسطة" السيما
التوظيف والتعليم واألمن والصحة.
وطالبت الجمعيات ،في بيان ،أمــس ،بمناسبة
اليوم العالمي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
ال ــذي يـصــادف الـيــوم ،بــاإلســراع فــي تطوير البنى
التحتية والبرامج والتطبيقات الستكمال أنظمة
الميكنة في مختلف الجهات الحكومية ،مشيرة إلى
أن عجلة الميكنة مازالت تتحرك بخطوات بطيئة
وبحذر في جميع خدمات الــدولــة ،ولــم تعمم فكرة
التحول الرقمي على جميع الوزارات ،إذ إن المواطن
الكويتي مــازال يراجع ال ــوزارات والهيئات إلنجاز
معاملته ،وهذا يعرضه لإلصابة بـ"كورونا" ويضيع
من وقته وجهده.

ريم الخالد

ب ــال ـم ــوض ــوع ــات ال ـت ــي نـشــرتـهــا
الصحيفة بفهرس الكتاب ،وفق
التسلسل الزمني ،حيث تضمنت
ً
أحـ ــداث ك ــل س ـنــة ،بـ ــدءا م ــن عــام
 1961وانتهاء بعام  .1966ونقلت
ال ـص ـف ـحــة األص ـل ـي ــة وصــورت ـهــا
على شكل " ،"PDFكما هي ،مقابل
َ
ترجمتها باللغة العربية ،وكأنك
ت ـطــالــع م ـشــاهــد بــانــورام ـيــة من
خالل الصورة والحدث.
يـ ـ ـ ـ ـ ــوم االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــال ن ـ ـشـ ــرت
الصحيفة صورة الحاكم الشيخ
عـبــدالـلــه الـســالــم عـلــى الصفحة
األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــع ك ـل ـم ـت ـي ــن ب ــال ـل ـغ ــة
العربية "العالم العربي" ،وصور
أخــرى عن مدينة الكويت وأبــرز
معالمها.
زار رئيس التحرير البالد عدة
مرات ،وفي كل جولة كان يجري
فيها حوارات ويكتب مشاهداته
ويلتقي المسؤولين والمواطنين
إلعطاء صــورة واقعية عن دولة
حديثة نالت استقاللها في ذلك
ال ــوق ــت ،وتـتـمـتــع ب ـثــروة نفطية
هائلة.
وك ـت ــب رئ ـي ــس ال ـت ـح ــري ــر عــن
الـ ــوفـ ــد ال ـ ـ ــذي أرسـ ـلـ ـت ــه ح ـكــومــة
الـكــويــت إلــى الـبــرازيــل وتشيلي
واألر ج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن ودول أ خ ـ ـ ــرى
للحصول على دعمها لالنضمام
لألمم المتحدة ،وقد وصل الوفد
إ لـ ــى تـشـيـلــي يـ ــوم  28سبتمبر
 1961م ـ ـكـ ــو نـ ــا م ـ ـ ــن عـ ـب ــدا لـ ـل ــه
يــوســف ال ـغ ــان ــم ،وخ ــال ــد محمد

وأك ــدت دعــم العمالة الوطنية المتخصصة في
هــذا المجال ،وأنــه يجب على الحكومة تشجيعهم
وتحفيزهم كي ال يتسرب العاملون من هذا القطاع،
ويـ ـج ــب دع ـم ـه ــم أس ـ ـ ــوة ب ــال ـت ـخ ـص ـص ــات األخ ـ ــرى
الـمـشــابـهــة ،فـهــذا التخصص أصـبــح يـعــانــي أطــول
ت ــدرج ف ـنــي ،ع ــاوة عـلــى ع ــدم انـصــافـهــم مــن حيث
البدالت والحوافز التي يستحقونها اسوة بالوظائف
األخرى المشابهة.
وشــددت على تفعيل دور وزارة الــدولــة لشؤون
االت ـ ـصـ ــاالت وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات وتـنـظـيــم
األدوار بـيــن الـجـهــات المعنية بــالـتـحــول الــرقـمــي،
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،الفتة إلى أن
التحديات تستلزم توحيد الجهود والعمل وفق خطة
موحدة تنهض بأهداف الكويت التنموية.

موقعو البيان
الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات،
والجمعية الكويتية ألولـيــاء أمــور المعاقين،
والـجـمـعـيــة الـثـقــافـيــة االجـتـمــاعـيــة النسائية،
وجمعية حماية المستهلك ،والجمعية الكويتية
لمتابعة وتقييم األداء البرلماني ،والجمعية
الكويتية للتخطيط االستراتيجي ،وجمعية
الدكتور الكويتية ،والجمعية الكويتية للتنمية
الديمقراطية ،وجمعية المحامين ،وجمعية
العالج الطبيعي ،والجمعية الكويتية لإلعاقة
ال ـس ـم ـع ـيــة ،وج ـم ـع ـيــة ال ـم ـقــاصــد الـتـعـلـيـمـيــة،
والــراب ـطــة الــوطـنـيــة لــأمــن األسـ ــري ،وجمعية

غالف الكتاب
ج ـع ـفــر ،وفـ ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
عـقــده هـنــاك ص ــرح ب ــأن تشيلي
ه ــذا الـبـلــد الـطـيــب والـمـضـيــاف
عـلــى اس ـت ـعــداد لــدعــم كــل ال ــدول
الـحــرة والــديـمـقــراطـيــة ،ويومها
نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة صـ ـ ـ ــورة
لرئيس التحرير وقرينته وهما
ي ـس ـت ـق ـبــان ن ــائ ــب رئ ـي ــس قـســم
النشر واإلعالم بالكويت ،رسمي
عبدالغني ،في مكاتب الجريدة
بتشيلي.
وأثناء زيــارة له إلى الكويت
سـعــى رئـيــس الـتـحــريــر لمقابلة
الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـس ــال ــم فــي
ً
مكتبه ،وأجرى حوارا معه حول
العالقات مع مصر والموقف من
قضية فلسطين.
ً
وقد أولت الصحيفة اهتماما
ً
خ ـ ــاص ـ ــا ب ـ ـ ـ ــدور مـ ـص ــر وب ـع ـه ــد
جـمــال عـبــدالـنــاصــر وبالقومية
ال ـعــرب ـيــة ،وت ـحــدثــت ع ــن تـقــديــم
الشيخ عبدالله المبارك الصباح

 100س ـي ــارة حــرب ـيــة و 10آالف
جنيه إسترليني الستكمال بناء
ّ
بحي "القبة" ،بالقرب من
مسجد
منزل الرئيس جمال عبدالناصر،
وبمناسبة عيد ميالد ابن الشيخ
عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك أرس ــل  3آالف
ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي لـمــؤسـســات
خ ـي ــري ــة ف ــي مـ ـص ــر ،م ــع رس ــال ــة
يمتدح فيها الرئيس عبدالناصر
ويشيد بإنجازاته.
ّ
وف ــي مـنــاسـبــة أخ ـ ــرى ،غــطــت
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أح ـ ـ ـ ـ ــداث مـ ـش ــارك ــة
ال ـك ــوي ــت بــاج ـت ـمــاعــات االت ـح ــاد
الدولي لكرة القدم ،والتي عقدت
في تشيلي وإقامة بطولة كأس
الـعــام فــي كــرة الـقــدم عــام ،1962
ً
وك ـ ـ ــان الـ ــوفـ ــد مـ ـمـ ـث ــا بـحـسـيــن
مـ ـك ــي ج ـم ـع ــة وص ـ ــال ـ ــح ج ــاس ــم
الشهاب وأحمد محمد السقاف،
ً
وأقاموا معرضا للصور بالنادي
الفلسطيني هناك.

بهزاد :توفير ممرات آمنة للطيور المهاجرة
●

عادل سامي

أكـ ــدت الـجـمـعـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـحـمــايــة الـبـيـئــة أن
االحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة ،الذي
يـصــادف األسـبــوع الثاني مــن شهر مايو الـجــاري،
يتزامن مع دعواتها المتواصلة بتوفير ممرات عبور
آمنة ألسراب الطيور المهاجرة وعدم التعرض لها.
وقالت أمينة الجمعية جنان بهزاد إن "التعرض
لهذه الطيور يكثر في فترات العبور ،حيث تتواجد
بأعداد كبيرة وتواجه مشكالت أكبر فور هبوطها
ً
للراحة ،أو بحثا عن ملجأ قريب الستكمال رحلتها،
وأب ــرزه ــا الـصـيــد ال ـجــائــر أو بـيـعـهــا ب ـص ــورة غير
شرعية في مواقع التواصل االجتماعي ،ويتعرض
الكثير من الطيور لممارسات غير إنسانية انتشرت

افتتاح تقاطع على الدائري
 6.5مع الغزالي
●

سيد القصاص

افـ ـتـ ـتـ ـح ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للطرق والنقل البري ،بالتنسيق
مـ ــع اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ــرور،
جزئيا تقاطع الطريق الدائري
 6.5مــع طــريــق الـغــزالــي صباح
أم ــس ب ـطــول  800م ـتــر ،وال ــذي
يخدم حــركــات السير المؤدية
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـش ـح ــن ال ـج ــوي
والمطار وميناء الشويخ ،كما
يخدم مناطق جليب الشيوخ،
وع ـب ــدال ـل ــه الـ ـمـ ـب ــارك ،ومــدي ـنــة
صـ ـ ـب ـ ــاح ال ـ ـسـ ــالـ ــم ال ـج ــام ـع ـي ــة
وال ـج ـهــراء مــن جـهــة ،والـكــويــت
وصبحان من الجهة األخرى.
وقـ ـ ـ ــال مـ ـهـ ـن ــدس الـ ـمـ ـش ــروع
إسماعيل بهبهاني ،في تصريح
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن ه ــذا التقاطع
ً
يعتبر جـ ــزء ا مـهـمــا مــن ضمن
أعمال مشروع الطريق الدائري
 ،6.5مـبـيـنــا أن نـسـبــة اإلن ـجــاز
في كل أعمال المشروع وصلت
ح ـتــى ن ـهــايــة أب ــري ــل ال ـمــاضــي
 92ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ومـ ــن الـمـتــوقــع
أن ت ـن ـت ـهــي األع ـ ـمـ ــال ويـكـتـمــل
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع م ـ ــع نـ ـه ــاي ــة الـ ـع ــام
الحالي.
وأك ـ ـ ـ ــد بـ ـهـ ـبـ ـه ــان ــي ،أن ه ــذا
ال ـ ـطـ ــريـ ــق س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـت ـن ـف ـســا
وشريانا حيويا عقب االنتهاء
م ـنــه لـمـنـطـقــة جـلـيــب الـشـيــوخ
المكتظة بالسكان ،إضافة إلى
استيعاب جزء من المرور على
الدائري السادس ،للتخفيف من
وضعه المكتظ مروريا.
وأوضح أن التقاطع يتكون
من  4حــارات مرورية وحارتي
أم ــان لـكــل ات ـجــاه بـعــرض 20.2
مـ ـت ــرا ل ـك ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــارات ،إض ــاف ــة
إلــى طريقي خــدمــة لكل اتجاه
ب ـعــرض  9.8أمـ ـت ــار ،ويـتـقــاطــع
م ــع ط ــري ــق ال ـغ ــزال ــي م ــن خــال
طريق سفلي بطول  1017مترا،
وسيتم فتح  3منعطفات ،وذلك
لـلـقــادمـيــن م ــن طــريــق الـغــزالــي
إل ــى جليب الـشـيــوخ والـطــريــق
الــدائــري  6.5باتجاه الجهراء،
والمنعطف الـقــادم مــن منطقة
عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك إل ــى الـمـطــار
وم ــديـ ـن ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وت ـش ـغ ـيــل
 4م ـن ـح ــدرات لـتــأمـيــن الـحــركــة
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة ال ـ ـحـ ــرة فـ ــي جـمـيــع
االتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات ،ب ــال ـم ــواص ـف ــات
الهندسية للطرق السريعة ،مع
ربط الجزء المتبقي والمنعطف
ال ــراب ــع لـحــركــة الـسـيــر بــاتـجــاه
ميناء الشويخ في غضون شهر
من هذا االفتتاح.

المكتبات والمعلومات ،وجمعية المهندسين،
والـجـمـعـيــة الـتــربــويــة االجـتـمــاعـيــة ،وجمعية
ريــادة األعمال التنموية ،والجمعية الكويتية
للعمل الوطني ،وجمعية المعلمين ،وجمعية
«أب ــي أتـعـلــم» ،وجمعية الـثـقــافــة االجتماعية،
وج ـم ـع ـيــة ســوروب ـت ـم ـســت ال ـكــوي ـت ـيــة لتنمية
المجتمع ،ورا بـطــة االجتماعيين ،والجمعية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ــإع ــام واالت ـ ـ ـصـ ـ ــال ،وال ـج ـم ـع ـيــة
الوطنية لحماية الطفل ،والجمعية الكويتية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وجمعية
تمكين األسرة.

بالفترة األخيرة على وسائل التواصل االجتماعي".
وأضافت بهزاد أن دراسات نشرها موقع منظمة
ٔ
"بيرد اليف إنترناشونال" تشير إلى ان هناك نحو
ٔ
ٔ
 20.1مـلـيــون طـ ٔ
ـايــر مـغــرد و 100ال ــف طــايــر جــارح
طاير ٔ
ومليون ٔ
مايي يقتلون سنويا في الدول المطلة
ٔ
على البحر األبيض المتوسط ،مما ادى إلى اختفاء
ً
نحو  40نوعا من بعض المناطق.
ً
وذكرت أنه "يوجد في العالم نحو  10.966نوعا
ً
من الطيور ،منها  1.469نوعا مهددة باالنقراض
( 517 ،)%13منها كان الصيد الجائر هو السبب في
ً
ٔ
تدهور اعدادها ،و 1.017نوعا قريبة من التهديد"،
الفتة إلى أن هناك  50مليار طائر تهاجر بين مناطق
التناسل ،لتقضي فترة من حياتها خارجها ،منها 5
ٓ
مليارات طائر تهاجر بين أوروبا واسيا وإفريقيا.
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«التربية» :اختبارات استثنائية للطلبة العالقين في سبتمبر

حمد الجوعان...
وتركة الوطن

• بن غيث لـ ةديرجلا :.بدء دروس «رعاية المتعلمين» االفتراضية
• رفع حضور الموظفين إلى  ...%60والتعليم عن ُبعد ينتهي  20الجاري
فهد الرمضان

بـيـنـمــا ال ي ــزال مـصـيــر ع ــدد من
طلبة الصف الثاني عشر العالقين
ً
في بلدانهم مجهوال بعد قرار وزارة
التربية عقد اختبارات نهاية العام
ب ـش ـكــل ت ـق ـل ـي ــدي ،ك ـش ـفــت م ـص ــادر
ً
تربوية أن الــوزارة تــدرس مقترحا
قــدمــه ع ــدد مــن الـتــربــويـيــن يقضي
استثنائية
بتخصيص اختبارات ُ َ
ل ـهــؤالء الـطـلـبــة ،عـلــى أن تـعــقــد في
منتصف سبتمبر المقبل أو أول
أك ـت ــوب ــر ،لـيـتـمـكـنــوا م ــن دخــول ـهــا
وتقديم االختبارات وتحديد مصير
سنتهم الدراسية.

وأشـ ــارت ال ـم ـصــادر ال ــى ان هــذا
المقترح سيتم دراسته والبت فيه
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،م ــؤك ــدة ان
ال ـ ــوزارة سـتـضــع مـصـلـحــة الطلبة
في االعتبار ،خاصة أنهم في السنة
النهائية ،ومقبلون على التخرج في
الثانوية ،ولديهم فرص الستكمال
ت ـع ـل ـي ـم ـه ــم الـ ـج ــامـ ـع ــي ال ـم ــرت ـب ــط
بمواعيد للتسحيل في الجامعات.
وقالت إن الوزارة في حال اعتماد
المقترح ستضع ضــوابــط لدخول
االخ ـت ـبــارات االسـتـثـنــائـيــة ،بحيث
يقدم الطالب ما يثبت عدم وجوده

ً
اليعقوب يباشر عمله اليوم وكيال للوزارة
يباشر وكيل وزارة التربية الجديد د .علي
اليعقوب مهام عمله في مكتبه صباح اليوم ،بعد
صدور مرسوم تعيينه نهاية األسبوع الماضي.
وتعقد األوس ــاط التربوية آمــاال كبيرة على
األستاذ بقسم األصول واإلدارة التربوية بكلية
ال ـتــرب ـيــة االس ــاس ـي ــة لـتـحـقـيــق م ــا يــأم ـلــونــه من
معالجة ملفات عالقة كثيرة في الوزارة ،كتحريك
مـلــف تـسـكـيــن الــوظــائــف ال ـق ـيــاديــة واالشــراف ـيــة
الشاغرة ،والتي تأتي ضمن األولويات لضمان
انسيابية العمل بـ «التربية».
كما يواجه اليعقوب تحديا حاليا في مسألة
عقد االخـتـبــارات الورقية لطلبة الصف الثاني

عشر ،والتي باتت على األبواب ،وتحتاج منه إلى
متابعة يومية لضمان عدم وجود أي معوقات،
باالضافة إلى تحقيق العدالة في تسكين وظائف
مــد يــري ا لـعـمــوم للمناطق التعليمية واالدارة
العامة للتعليم الخاص وادارة التنسيق الشاغرة،
وعــدم ربــط شــروط التقديم بالشرط التعليمي
الـمـجـحــف ،السـيـمــا أن وض ــع ه ــذا ال ـشــرط جــاء
باجتهاد من الوزارة نفسها ،وهو ما أكده ديوان
الـخــدمــة المدنية أكـثــر مــن مــرة فــي ردوده على
استفسارات «التربية» بأن إلغاءه من اختصاص
األخيرة.

في البالد خالل فترة عقد اختبارات
الدورين األول والثاني.

مراكز المتعلمين
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أع ـل ــن الـمــديــر
ال ـع ــام لـمـنـطـقــة حــولــي التعليمية
وليد بن غيث ،انطالق مراكز رعاية
ال ـم ـت ـع ـل ـم ـيــن االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ،وبـ ــدء
الدروس لطلبة الصف الثاني عشر
بقسميه العلمي واألدبــي لمدارس
«ح ــول ــي» الـتـعـلـيـمـيــة ،مــوضـحــا ان
الـمــراكــز ستعمل مــن السبت حتى
الخميس ،إذ سيتم تقديم  60حصة
مراجعة للمواد االساسية بواقع 5
حصص يوميا على مدار أسبوعين.
وقـ ـ ــال ب ــن غ ـي ــث ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»،
ان الـمـنـطـقــة حــرصــت عـلــى توفير
هـ ــذه ال ـخ ــدم ــة ال ـم ـجــان ـيــة لـلـطــاب
لمساعدتهم على مراجعة دروسهم
وح ـ ــل اس ـئ ـل ــة بـ ـن ــوك االخـ ـتـ ـب ــارات
ال ـخ ــاص ــة بــال ـصــف ال ـث ــان ــي عـشــر،
لتعزيز التحصيل العلمي للطالب،
وتمكينهم من فهم الدروس بشكل
افضل ،موضحا ان التواجيه الفنية
لـلـمــواد الــدراس ـيــة اخ ـت ــاروا أفضل
المعلمين إلعـطــاء هــذه الحصص،
اضافة الى متابعتهم اليومية لعمل
المراكز.
وأض ــاف ان مدير ثانوية احمد
الربعي ،محمد بن حيدر سيتولى

االشراف على مركز البنين ،في حين
ستتولى مديرة ثانوية بيان ،عالية
دشتي االشراف على مركز البنات،
الفـتــا ال ــى ان االشـ ــراف ال ـعــام على
الجوانب التعليمية سيتم من خالل
الموجهين االوائل للمواد الدراسية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح انـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ت ـخ ـص ـيــص
ح ـص ــص ل ـك ــل ال ـ ـمـ ــواد االس ــاس ـي ــة
بــالـقـسـمـيــن ال ـع ـل ـمــي واالدبـ ـ ـ ــي ،إذ
يـتــراوح عــدد الحصص للمواد ما
بين  8و 12حصة لكل مادة.
فـ ــي مـ ـج ــال آخ ـ ـ ــر،أك ـ ـ ــدت وزارة
الـتــربـيــة االل ـت ــزام ب ـق ــرارات مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـش ــأن رف ـ ــع ن ـس ـبــة دوام
العاملين في الجهات الحكومية إلى
 60فــي المئة ،على أن يـبــدأ الــدوام
ً
من الثامنة والنصف صباحا حتى
ً
الواحدة والنصف ظهرا للعاملين
فــي دي ــوان عــام ال ــوزارة والمناطق
التعليمية.
وأعلنت «التربية» ،في بيان لها،
أمس ،أن دوام المتعلمين من خالل
التعليم عن ُبعد ينتهي بمختلف
المراحل التعليمية الخميس المقبل
( 20الجاري).

٥

محليات

محمد حمد الجوعان
ّ
مرت باألمس الذكرى الخامسة لوفاة
الوالد المغفور له بإذن الله ،حمد عبدالله
ّ
الجوعان .وتحل هذه الذكرى ،على وجه
ً
ال ـخ ـص ــوص ،وال ـب ـل ــد يـ ـ ــزداد إي ــام ــا من
الـ ـم ــرض ال ـ ــذي صـ ــار ي ـتــوغــل ف ــي ســائــر
ج ـســده ،فـكــم ك ــان سيتألم الـمــرحــوم من
واقع حالنا وهو صاحب المقولة« :مرض
ً
الجسد أقل إيالما من مرض البلد».
فهو اإلنسان الذي غدا أيقونة وطنية
ّ
عصية
للكفاح والتضحية وشخصية
عـلــى الـنـسـيــان فــي ذاك ــرة عـمــوم الشعب
ال ـكــوي ـتــي الـ ــوفـ ــي .ف ـك ـيــف ي ـن ـســى ،وهــو
ّ
مــن اعتكف ستة أشهر واختلى بنفسه
ّ
ليسن قانون إنشاء مؤسسة التأمينات
االجتماعية ليلبسها «الغترة والعقال»؛
وه ــو مــن ت ــرك الـمــؤسـســة بـعــد أن وضــع
ً
ل ـب ـن ـت ـه ــا األولـ ـ ـ ـ ــى مـ ـتـ ـجـ ـ ّه ــا إل ـ ـ ــى ال ـع ـم ــل
ً
الـبــرلـمــانــي ،متصديا ُم ــذ وطـئــت قدماه
قــاعــة عـبــدالـلــه الـســالــم لــاع ـتــداء ات على
المال العام؛ وهو الذي أصر على البقاء
ً
في الكويت مدافعا عن السيادة والشرعية
ّإب ــان الـغــزو الـغــاشــم ،رغــم إتــاحــة فرصة
اللجوء للخارج؛ وهو من آثر على صحته
وقطع رحلة عالجه في الواليات المتحدة
ليعود إلى أرض الوطن ،ليستأنف العمل
ّ
ال ـبــرل ـمــانــي م ــع ال ـث ــل ــة الــوط ـن ـيــة بـعــدمــا
تمسكوا بالحياة الديمقراطية ،رغم أزمة
االن ـقــاب عـلــى الــدسـتــور الـتــي شهدتها

الكويت في الفترة السابقة على االحتالل
الغاشم.
فمن الطبيعي ،إذن ،أن يثور فــي هذا
المقام السؤال اآلتــي :كيف يكون الوفاء
ل ـح ـمــد الـ ـج ــوع ــان ورفـ ــاقـ ــه م ـم ــن ق ـ ّـدم ــوا
الغالي والنفيس لهذا الوطن؟ ولئن كان
مــن العسير أن نختزل الـجــواب عــن هذا
ّ
ال ـس ــؤال ف ــي ال ـم ـقــال ال ـم ـثــال ،إل أن ــه من
الواجب  -الــذي ال مناص منه  -أن نؤكد
ّ
أن تضحيات السابقين تحتم علينا أن
نستكمل مسيرة النهوض بهذا الوطن
ونـتـمـســك بــال ـثــوابــت ال ــدس ـت ــوري ــة الـتــي
أرســى قواعدها الحاكم والمحكوم قبل
حـتــى تـحــريــرهــا فــي دس ـتــور  .١٩٦٢وأن
نعي أ نـنــا مدينون للوطنيين مــن أبناء
هذا الشعب الذين رحلوا إلى جوار ربهم
وأنها
بكل ما ننعم به اليوم في هذا البلد،
ّ
ً
كانت نتاجا لتضحياتهم ،ال هبة أو منة
من أحد.
وكما قال المرحوم في عنوان مقاله في
جريدة القبس المنشور بتاريخ  ٣٠أبريل
« ١٩٩٢التركة وط ــن ...وال ــوارث مواطن»،
فــرحــم الـلــه حمد الـجــوعــان وكــل مــن قـ ّـدم
جزء ا  -ولو بسيطا  -لهذا الوطن ،وأعان
المواطن على حفظ األمانة وصون تركة
الوطن.

اإلفراط في تناول «الكافيين»
الحصواتبعد «الصحة» :حصول المواطنين متلقي
رمضان يضر بمرضى
الغانم دعا إلى شرب كميات كبيرة من الماء اللقاح بالخارج على شهادة «مناعة»
حــذر رئيس وحــدة المسالك
ال ـبــول ـيــة ف ــي مـسـتـشـفــى جــابــر
لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة د .مـحـمــد
ال ـغــانــم م ــن الـ ـع ــودة الـمـفــاجـئــة
لتناول كميات الكافيين الكبيرة
بـ ـع ــد شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان الـ ـك ــري ــم،
خـ ـص ــوص ــا ال ـ ـمـ ــرضـ ــى ال ــذي ــن
يعانون من حصوات المسالك
البولية أو حصوات الكلى.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن ع ـ ـلـ ــى م ــرض ــى
ح ـ ـصـ ــوات الـ ـمـ ـس ــال ــك ال ـب ــول ـي ــة
والكلى أال ينسوا شرب المياه
بـكـمـيــات كـبـيــرة واالب ـت ـعــاد عن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروبـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ــوي
على مــادة «الكافيين» كالقهوة
والشاي.
وتطرق إلــى ضــرورة العودة
إلى نظام األكل ما قبل رمضان
ً
تــدريـجـيــا ،مـشـيــرا إلــى خطورة
تـ ـن ــاول ال ـح ـل ــوي ــات ف ــي الـع ـيــد
بـشـكــل م ـف ــرط ،ب ـمــا يـ ــؤدي إلــى
الـ ـسـ ـمـ ـن ــة ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم األمـ ـ ـ ــراض
المصاحبة التي تنشأ عنها.
وأوضـ ــح أن خ ـبــراء التغذية
واألطباء دائما ما يحذرون من
اإلســراف في تناول الحلويات،
خ ـ ــاص ـ ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـم ــرض ــى
األمـ ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة ،الف ـت ــا إلــى
أنه من الممكن أن يقلل اإلنسان
م ــن اآلثـ ــار الـمـحـتـمـلــة لـلــرجــوع
ال ـم ـفــاجــئ ل ـل ـط ـعــام ،ب ـعــد شهر
رمـ ـض ــان ال ـك ــري ــم ،وذل ـ ــك يـكــون
ب ـ ــاتـ ـ ـب ـ ــاع ن ـ ـ ـظ ـ ــام خ ـ ـ ـ ــاص م ـث ــل

بن ناجي لـ ةديرجلا:.
العطلة القضائية
في يوليو وأغسطس

تتسلم الدفعة الثالثة من أكسفورد الشهر الجاري
●

محمد الغانم

ت ـ ـنـ ــاول الـ ـطـ ـع ــام فـ ــي وجـبـتـيــن
فقط ،مــع تبكير وجبة اإلفطار
ً
صباحا وتأخير الغداء ،وكذلك
التقليل بقدر اإلمكان من تناول
ال ـ ـح ـ ـلـ ــويـ ــات ح ـ ـتـ ــى ال يـ ـح ــدث
إجـ ـه ــاد ل ـل ـم ـع ــدة ،إض ــاف ــة إل ــى
ت ـنــاول األطـعـمــة ال ـتــي تحتوي
على ألياف أكثر كالخضراوات
والفاكهة.
واخـ ـتـ ـت ــم الـ ـغ ــان ــم بـ ــأنـ ــه إذا
ك ــان رم ـضــان فــرصــة لالمتناع
عــن الـتــدخـيــن ،فيجب عـلــى من
امتنعوا عن التدخين ونجحوا
في التخلص منه خــال الشهر
المبارك ،أن يستمروا على هذه
الـحــال فــي العيد ،لما لــذلــك من
منافع كبيرة على الجسم ،ومن
ثم على الصحة العامة.

«الخيرية» 1.32 :مليون
دوالر لدعم القدس وغزة
أعلنت الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية،
إقــرار برنامج للتدخل اإلغاثي الطارئ لدعم
الــوضــع اإلنـســانــي فــي غــزة وال ـقــدس ،بتكلفة
إجمالية بلغت مليونا و 321ألف دوالر.
ويشتمل البرنامج على تزويد مستشفيات
قطاع غــزة و مــرا كــزه الصحية بالمستلزمات
واألجـهــزة الطبية والــوقــود ،للعمل على رفع
كفاء تها فــي مــواجـهــة األع ــداد الـمـتــزايــدة من
ً
الجرحى والمصابين ،فضال عن دعم مشروع
لــأمــن ال ـغ ــذائ ــي ،بـتــوفـيــر الـ ـط ــرود الـغــذائـيــة
والـقـســائــم الـشــرائـيــة والـمـســاعــدات الشهرية
ومياه الشرب لألسر المتضررة ودفع إيجارات
ألصحاب المنازل المدمرة.
وقال المدير العام للهيئة م .بدر الصميط،
في تصريح صحافي ،إن الهيئة شكلت فريقا
للتدخل اإلغاثي الطارئ فور تطور األحداث
على أرض القدس ،وعقدت اجتماعات عدة في
ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك ،لدراسة
وتقييم ا لـمـشــرو عــات ا لـمـقــد مــة مــع شركائها
من الجمعيات الخيرية العاملة في الميدان
الفلسطيني ،مشيرا إلى أنها اعتمدت سبعة
مـشــروعــات ضـمــن بــرنــامــج لـلـتــدخــل اإلغــاثــي
ال ـ ـطـ ــارئ ل ــدع ــم ال ــوض ــع اإلنـ ـس ــان ــي ف ــي غ ــزة
والقدس.
وع ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ،أوض ـ ــح
الصميط أن الهيئة أقرت العمل على محاور
دعــم  15مستشفى ومــركــزا صحيا بــاألدويــة
والمعدات الطبية والوقود وسيارات اإلسعاف،
لــرفــع كـفــاء تـهــا وطــاقــات ـهــا االسـتـيـعــابـيــة في
م ــواج ـه ــة األع ـ ـ ــداد ال ـم ـت ــزاي ــدة م ــن ال ـجــرحــى
وال ـم ـص ــاب ـي ــن ،وك ــذل ــك دعـ ــم األمـ ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي
واحتياجات األ ســر المتضررة وتوفير مياه
الشرب ،ودفع إيجارات للعشرات من أصحاب
المنازل المدمرة.

عادل سامي

علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة
ستدرج خالل األيام القليلة المقبلة من
حصل على جرعة من اللقاح المضاد
ل ـمــرض «كــوف ـيــد  »19م ــن الـمــواطـنـيــن
خ ــارج ال ـكــويــت فــي تـطـبـيــق «م ـنــاعــة»،
ومن ثم الحصول على شهادة التطعيم.
وقــالــت م ـصــادر صحية مطلعة إن
األشـ ـخ ــاص ال ـحــاص ـل ـيــن ع ـلــى جــرعــة
واحدة أو جرعتين من اللقاح سيكون
ل ــزام ــا عـلـيـهــم تـسـجـيــل بـيــانــاتـهــم في
تـطـبـيــق «م ـن ــاع ــة» ع ـلــى م ــوق ــع وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،وإث ـ ـب ـ ــات ح ـص ــول ـه ــم عـلــى
ال ـت ـط ـع ـيــم خ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت ،م ــن خــال
«ك ـ ـ ـ ـ ــارت» مـ ـخـ ـت ــوم م ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ال ـت ــي
حـصــل فيها عـلــى الـلـقــاح ،مضيفة أن
الـلـقــاحــات المعتمدة فــي الـكــويــت هي
«فـ ــايـ ــزر ب ـيــون ـت ـيــك» و«أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا
أك ـس ـفــورد» و«م ــودي ــرن ــا» و«جــونـســون
آند جونسون».
فــي مــوضــوع متصل ،أعلنت وزارة
الصحة تسلمها الدفعة الثالثة من لقاح
أكسفورد من أحد الوكالء المحليين في
الـكــويــت خــال الشهر ال ـجــاري ،لحين
اس ـت ـك ـم ــال ال ـت ـحــال ـي ــل وال ـف ـح ــوص ــات
المخبرية لضمان مأمونيتها ،ولضمان
سالمة إجراءات الشحن والنقل ،وذلك
حرصا على صحة وسالمة الجميع.
وأك ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن ـهــا

سـ ـتـ ـب ــادر ب ـ ــإرس ـ ــال رسـ ــائـ ــل م ــواع ـي ــد
ت ـ ـل ـ ـقـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــرعـ ـ ــة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـفـ ـت ــرة
ال تزيد على  4أشهر بين الجرعتين،
مبينة أن التمديد الذي طرأ على الفترة
الزمنية بين الجرعتين بالنسبة للقاح
أك ـس ـف ــورد ،وه ــو  4أش ـه ــر ،حـصــل في
ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــدول ،وم ــن بـيـنـهــا كـنــدا
وتركيا وإسبانيا وفرنسا والدنمارك.

وأش ـ ــارت إل ــى أن ال ــدراس ــات بينت
أن ال ـم ـنــاعــة الـمـكـتـسـبــة ب ـعــد الـجــرعــة
األولــى من لقاح أكسفورد تظل عالية
لـ ـفـ ـت ــرة تـ ـص ــل إلـ ـ ــى  4أش ـ ـهـ ــر ،إال أن ــه
حتى تــدوم الفعالية للمناعة البــد أن
تـسـتـكـمــل بــال ـجــرعــة ال ـثــان ـيــة ،مــؤكــدة
أنها لــن تتوانى عــن اتـخــاذ كــل مــا من
شأنه ضمان صحة وسالمة الجميع،

ك ـم ــا أنـ ـه ــا تـ ـق ــدر ت ـف ـهــم ال ـج ـم ـيــع لـكــل
ال ـم ـس ـت ـج ــدات ال ــدولـ ـي ــة ف ـي ـمــا يـخــص
تصنيع وإن ـت ــاج ال ـل ـقــاحــات ،وضـمــان
اسـ ـتـ ـم ــرار اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ل ـ ـ ــدول ال ـع ــال ــم،
وال ـظــروف الـتــي يتأثر بها عــدد كبير
م ــن دول ال ـعــالــم ودول الـمـنـطـقــة بما
فيها الكويت.

«كان» ورابطة االجتماعيين توزعان هدايا
العيد على األطفال المتعافين من السرطان
●

عادل سامي

أعــرب رئيس مجلس إدارة الحملة
الــوطـنـيــة للتوعية بـمــرض الـســرطــان
«ك ــان» د .خــالــد الـصــالــح عــن سعادته
بمشاركة رابطة االجتماعيين الكويتية
في تنفيذ مبادرة تحت شعار «عيدنا
أحلى» لتهنئة أبطال مرضى السرطان
بعيد الفطر.
وقـ ــال ال ـصــالــح إن األع ـي ــاد فــرصــة
م ـم ـيــزة ل ـن ـشــر ال ـف ــرح ــة ب ـيــن األط ـف ــال
وأه ــالـ ـيـ ـه ــم ع ـن ــدم ــا ي ـ ـ ــرون م ـش ــارك ــة

المجتمع ألبنائهم بفرحة العيد.
من جانبه ،أكد رئيس مجلس إدارة
رابطة االجتماعيين عبدالله الروضان
أن مشاركتهم تأتي من دورهم الفعال
ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وه ـ ـ ــي ج ــزء
ال يتجزأ من الجانب المجتمعي المهم،
مؤكدا سعادته باألطفال المتعافين
«ال ــذي ــن حــرصـنــا عـلــى إس ـعــادهــم من
خالل تقديم الهدايا لهم».
من جانبه ،أكد أمين صندوق رابطة
االجتماعيين خالد الردعان أنه تشجع
عـنــد سـمــاعــه بــال ـم ـبــادرة ه ــو وبــاقــي

أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة لـتـنـفـيــذهــا،
شــا كــرا إدارة مستشفى بنك الكويت
الوطني لألطفال إلتاحة هذه الفرصة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـض ـ ــوة حـ ـمـ ـل ــة «ك ـ ـ ـ ــان»
د .مــريــم العتيبي ال ـتــزام المشاركين
بــاالش ـتــراطــات الـصـحـيــة ،م ــن ارتـ ــداء
الـكـمــام والـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي ،خــال
تقديم الـهــدايــا ،مشيرة إلــى أن فرحة
األطـفــال المتعافين بالهدايا أدخلت
السرور على الجميع ،وشعرت بأهمية
مثل هــذه الـمـبــادرات ،لما لها مــن أثر
نفسي جيد على أبطال السرطان.

محمد بن ناجي

أكـ ــد رئـ ـي ــس م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
المستشار محمد بن ناجي أنه تقرر
منح قـضــاة المحكمة ومستشاريها
عطلتهم القضائية خالل شهري يوليو
وأغسطس المقبلين.
وق ــال ب ــن ن ــاج ــي ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن
الجلسات ستكون طبيعية في يوليو
المقبل ألغلب الدوائر في «االستئناف»،
أما أغسطس فيقتصر على الجلسات
ذات الطابع المستعجل.
فــي م ــوازاة ذلــك ،أكــدت مـصــادر في
المحكمة الكلية أن العطلة القضائية
لقضاة ومستشاري المحكمة ستكون
كذلك خالل يوليو وأغسطس المقبلين،
بعدما لــم تكن مـقــررة الـعــام الماضي
ب ـس ـبــب أزمـ ـ ــة «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ،م ـب ـي ـنــة أن
الجلسات ستعقد على نحو طبيعي
ً
بعد رمضان ،من التاسعة صباحا.

«اإلطفاء» :حريق إطارات ميناء عبدالله متعمد وبفعل فاعل
وفاة شخصين وإصابة  10بحريق في مجمع تجاري بالجهراء
●

محمد الشرهان

أعلن مراقب تحقيق حــوادث الحريق بقوة
اإلط ـف ــاء ال ـع ــام ،ال ـم ـقــدم س ـيــد ال ـم ــوس ــوي ،أن
ن ـتــائــج الـتـحـقـيــق ف ــي حـ ــادث حــريــق إطـ ــارات
منطقة س ـكــراب مـيـنــاء عـبــدالـلــه ،ال ــذي انــدلــع
فجر أمس األول أكدت أنه بفعل فاعل وأضرم
بشكل متعمد ،وذلك بناء على جمع المعلومات
وإتمام المعاينات الفنية من قبل فرق التحقيق
التابع لقوة اإلطفاء.
وأض ــاف الـمــوســوي أنــه جــار التنسيق مع
ّ
المعنية التـخــاذ اإلجـ ــراءات الــازمــة
الـجـهــات
وضبط كل من تسول له نفسه إشعال الحرائق
العمدية وتقديمه للعدالة.
من جانبه ،قال مدير إدارة العالقات العامة
واإلعالم بقوة اإلطفاء ،العقيد محمد الغريب،
في تصريح أمس ،إن غرفة عمليات القوة تلقت
بالغا فجر السبت الماضي والذي صادف ثالث
أيام عيد الفطر المبارك ،يفيد باندالع حريق
كبير في موقع لتجميع اإلطارات المستعملة
في منطقة ميناء عبدالله.
وأض ــاف الغريب أنــه فــور تلقي الـبــاغ ،تم
تحريك مراكز إطفاء ميناء عبدالله وأم الهيمان
واإلسناد والسالمية الى موقع البالغ ،وعمل
رجال اإلطفاء فور وصولهم على عزل منطقة
الحريق ومحاصرته في مساحة بلغت 1500
ّ
متر مربع ،وتمكنوا من السيطرة على الحادث
بعد جهود كثيرة بذلوها ،ونجحوا في منع
وصــول النيران الى عدد كبير من الشاحنات
التي كانت قريبة من موقع الحادث ،الفتا الى
أن ال ـحــادث لــم يسفر عــن وق ــوع أي إصــابــات
بشرية.
مــن جانب آخــر ،وفــي حــادث منفصل ،لقي

شخصان مصرعيهما وأصـيــب أكـثــر مــن 10
بحاالت اختناق وإجهاد حــراري جراء حريق
كبير اندلع في مجمع تجاري بمنطقة الجهراء
صباح أمــس ،كما أسفر الحريق عــن خسائر
مادية كبيرة لحقت بالموقع.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــب
لـ «الجريدة» إن غرفة عمليات قوة اإلطفاء تلقت
ً
بــاغــا صـبــاح أمــس يفيد بــانــدالع حــريــق في
مجمع تجاري بمنطقة الجهراء ،فتم تحريك
م ــراك ــز إطـ ـف ــاء ال ـج ـه ــراء والـ ـجـ ـه ــراء ال ـحــرفــي
والمدينة واإلسناد واإلنقاذ الفني الى الموقع.
وأضاف أن أول فرقة إطفاء وصلت للحادث
في غضون  5دقائق ،إال أنه تبين لرجال اإلطفاء
أن النيران انتشرت في جميع أدوار المجمع،
فباشروا بإنقاذ  5عمال كانوا محتجزين في
المبنى ،ومن ثم شرعوا في مكافحة الحريق
الذي امتد على مساحة  1000متر مربع ،هي
الـمـســاحــة اإلجـمــالـيــة للمجمع الـمـكــون مــن 3
أدوار ،وعثروا بعد إخماد النيران والبدء في
عمليات التفتيش على جثتين لعاملين داخل
المجمع.
وذكر أن ضباط مراقبة التحقيق في حوادث
الـحــريــق انتقلوا الــى مــوقــع الـبــاغ للمعاينة
والـتـحـقـيــق فــي أس ـبــاب انـ ــدالع ال ـن ـيــران ،وقــد
أشرف مساعد رئيس قوة اإلطفاء العام لشؤون
ال ـم ـكــاف ـحــة ،الـ ـل ــواء ج ـم ــال الـبـلـيـهـيــص ،على
عمليات المكافحة ،وحضر في موقع الحادث،
الفتا الى أن سيارات التابعة إلدارة الطوارئ
الطبية حضرت في موقع الحادث وعمل فنيو
الطوارئ الطبية على التعامل الفوري في موقع
الحادث مع حاالت االختناق التي أصيب بها
العمال الموجودون بالمجمع إلخراجهم من
قبل رجال اإلطفاء.

جانب من عملية إخماد حريق مجمع الجهراء

قضية تبادل ضرب بحق أطراف مشاجرة طريق المغرب السريع
أعـلـنــت اإلدارة الـعــامــة للعالقات
واإلعــام األمني بــوزارة الداخلية أن
ثــاثــة مــواطـنـيــن كــويـتـيـيــن تـقــدمــوا
إلى مخفر شرطة السرة ببالغ أفادوا
فيه عن مشاجرة وقعت بينهم على
ط ــري ــق ال ـم ـغــرب ال ـس ــري ــع ،وت ـعــرض

أحدهم للضرب بطفاية الحريق على
رأس ــه والـطـعــن فــي ي ــده الـيـمـنــى من
َ
اآلخرين ،وقدم كل منهم تقارير
قبل
طبية بذلك.
وأض ــاف ــت أن ــه بـعــد الـتـحـقـيــق مع
أطـ ـ ــراف الـ ـب ــاغ ت ــم تـسـجـيــل قضية

ت ـ ـ ـبـ ـ ــادل بـ ــا ل ـ ـضـ ــرب ر ق ـ ـ ــم ٢٠٢١/١٢
جـ ـن ــاي ــات الـ ـ ـس ـ ــرة ،وإح ــالـ ـتـ ـه ــا إل ــى
الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقهم.

برلمانيات ٦
«التأمينات» :استثماراتنا تعافت بعد تأثرها بجائحة كورونا
ةديرجلا

•
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 37.9مليار دينار مجمل أصولها االستثمارية في نهاية سبتمبر الماضي
علي الصنيدح

خالل ردها على سؤال
برلماني ،كشفت المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية
أن مجمل األصول
االستثمارية حتى نهاية
سبتمبر الماضي بلغ نحو 37.9
مليار دينار ،وأن حصيلة
االستثمار المحققة في ذات
الفترة بلغت  3.7مليارات
دينار.

المؤسسة أكدت
أنه ال تناقضات
في إعالن أرباحها
المحققة

أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـلـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة تعافي
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا بـ ـع ــد أن ت ــأث ــرت
بجائحة كورونا خالل الربع األخير
م ــن الـسـنــة الـمــالـيــة ،2020/2019
موضحة أن إعالنها تحقيق األرباح
فــي اسثماراتها ال يــوجــد فيه أي
تناقض.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ،فـ ـ ــي رد
أرسله وزير المالية خليفة حمادة
عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال ب ــرلـ ـم ــان ــي ل ـل ـنــائــب
د .حسن جوهر بشأن استثمارات
"التأمينات" وحصلت "الجريدة"
عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،إن حصيلتها
االستثمارية المحققة خالل الفترة
من  2019/04/01حتی 2019/12/31
بـلـغــت  2.098م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،وأن
م ــا أش ـ ــار إلـ ـي ــه ال ـن ــائ ــب ال ـفــاضــل
ع ــن تـسـجـيــل دي ـ ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
مالحظاته على األداء فكان يعود
السنة مالية سابقة .2020/2019
وأف ـ ـ ــادت ال ـمــؤس ـســة ف ــي رده ــا
على المالحظة المسجلة من ديوان
المحاسبة بأنه وعلى إثر جائحة
فـيــروس كــورونــا المستجد ،الــذي
ظهر فــي الــربــع األخـيــر مــن السنة
المالية  ،2020/2019وتــأثــره على
أداء األســواق العالمية بشكل عام،
فقد تراجعت حصيلة المؤسسة

االستثمارية المحققة ألعمال السنة
المالية المنتهية في 2020/03/31
إل ــى  315مليون دي ـنــار بالسالب
خالل تلك الفترة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ال ـمــؤس ـســة ت ـعــافــت خـ ــال الـسـنــة
ً
ال ـمــال ـيــة  2021/2020نـ ـظ ــرا إلــى
تحسن أداء األسواق العالمية ،وأن
إعـ ــان ال ـمــؤس ـســة أن حصيلتها
االستثمارية المحققة  18.9مليار
دوالر ه ـ ــو ن ـت ـي ـج ــة ال ـح ـص ـي ـلــة
االستثمار في نهاية الربع الثالث
(األشـ ـه ــر ال ـت ـس ـعــة الـمـنـتـهـيــة في
 )2020/12/31مــن الـسـنــة المالية
 ،2021/2020وإنه ال يوجد تناقض
إذ إن دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة سجل
مــاحـظــاتــه عــن أداء الـسـنــة مالية
ـأت بأي
سابقة  ،2020/2019ولم يـ ِ
مالحظات عن أداء السنة المالية
ً
الحالية كونها لــم تنته ،علما أن
حصيلة االستثمار تم احتسابها
وف ــق المعايير وال ـلــوائــح المالية
المعتمدة في المؤسسة.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
للتأمينات االجتماعية بأن مجمل
أصولها االستثمارية سجلت 37.91
مليار دينار كما في  30سبتمبر
ً
 ،2020بعدما كانت  28.99مليارا
في  31مــارس  ،2016موضحة أن

عمليات التمويل االستثماري وإجمالي العوائد
االستثمارية بالدينار
اسم الشركة

تاريخ بدء التمويل إجمالي العوائد حتى
المبلغ المستثمر
تاريخه
االستثماري

شركة أبراج كابيتال

28.535.700.00

2008
2007

17.951.170.290

شركة دار االستثمار

5.000.000.000

2004

1.725.893.219

شركة أعيان لإلجارة واالستثمار

3.587.177

2007

2.468.139.771
796.721.064

حصيلة االستثمار المحققة لذات
الفترات على التوالي  3.7مليارات
دينار في  30سبتمبر  ،2020و21
ً
مليونا كما في  31مارس .2016
وقـ ــالـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،إن ع ــدد
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات خـ ـ ــال الـسـنـتـيــن
الماليتين  2019/2018و،2020/2019
ً
بلغ  30استثمارا بمبلغ إجمالي
قدره  481مليون دينار ،تم تحويله
إلى شركة وفرة لالستثمار الدولي
بعد موافقة لجنة استثمار أموال
ً
المؤسسة ،نظرا إلى وجــود فريق
مـخـتــص ل ــدي ــه خ ـب ــرة ب ــاألس ــواق
المحلية واإلقليمية لتطوير أداء
ت ـل ــك االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،فـ ــي س ـيــاق
تــوجــه الـمــؤسـســة ف ــي ع ــدم إدارة
االستثمارات بشكل مباشر.

«الفالش ميموري»
وج ـ ـ ــاء فـ ــي إجـ ــابـ ــة ال ـمــؤس ـســة
عـلــى طـلــب الـنــائــب جــوهــر أسـمــاء
جميع موظفي قطاع االستثمار،
وجهات العمل السابقة للقيادات
في المؤسسة بأنه سؤال يتعارض
مع الضوابط التي قررتها المحكمة
الدستورية.
وكــذلــك جــاء رده ــا على سؤاله
بتزويده بنسخة من اإلجابة على

بنود أسئلته على "فالش ميموري"،
أن طلب النائب الفاضل مخالفة
للضوابط التي قررتها المحكمة
ً
الدستورية بالبند (سابعا) من قرار
المحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة
 ،2004أن ــه على الـمـســؤول واجــب
اإلجابة على ما يوجه إليه من سؤال

ف ــي إطـ ــار ال ـضــوابــط الــدسـتــوريــة
المقررة وأن له الحق في الرد على
ً
السؤال بما يمكن أن يراه مناسبا
من بيان يفي بما هو مطلوب دون
أن يـكــون مــن شــأن ال ـســؤال إلــزامــه
بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق
مــؤيــدة أو مثبتة لصحة إجابته،

بــالـتــالــي ال ي ـســوغ ف ــرض طريقة
مـحــددة لإلجابة عــن الـســؤال دون
اإلجــابــة بخالف ذلــك ،وللمسؤول
الحق في اختيار األسلوب المناسب
فـ ــي اإلج ـ ــاب ـ ــة ،وع ـل ـي ــه ف ـ ــإن طـلــب
النائب الفاضل مخالفة للضوابط
الدستورية المقررة مما يتعذر معه

اإلجابة على هذا السؤال  ،وتكون
اإلجابة بحدود فهم المؤسسة بما
ال يتعارض مع الضوابط المشار
إليها.

مجمل األصول االستثمارية (بالدينار الكويتي)

البيان

2016/3/31

2017/3/31

2018/3/31

2020/3/31

2019/3/31

2020/6/30

2020/9/30

حسابات تحت الطلب لدى البنوك والمؤسسات
المالية
38.107.871 22.146.906 4.367.401.603 10.856.529.458 11.498.385.575 11.360.948.733 11.834.253.040
ودائع ألجل
أسهم ومحافظ استثمارية مالية وصناديق غير
3.493.566.551 2.172.813.685 20.735.534.759 16.018.251.221 14.134.459.872 12.652.149.143 10.589.519.077
محددة المدة
122.330.442

سندات وأذونات خزانة
مساهمات غير مسعرة

336.003.061

148.846.303

269.656.154

181.499.064

220.228.771

171.088.953

344.953.274

209.561.916

155.700

-

-

()1.307.418

-

168.692.882 63.915.623 8.042.535.835 6.671.363.143 6.272.840.178 5.819.560.047 5.493.425.096

شركة وثيقة القابضة

7.500.000.000

2005

1.838.219.178

عقود تمويل استثماري

153.632.617

154.253.736

89.771.268

29.694.013

28.646.568

35.656

129.903

شركة عارف

15.000.000.000

2008

3.726.432.631

محافظ عقارية

468.020.413

498.504.839

514.910.589

546.010.589

610.840.617

876.498

6.744.056

796.078.334

المجموع
حصيلة االستثمارات المحققة

البنك األهلي المتحد

1.492.152.000
1.546.618.000

1985

1.150.114.986

3.705.933.845 2.259.944.068 34.129.912.656 34.502.499.293 32.912.095.317 30.903.918.955 28.997.183.746
37.919.305.682 36.433.959.821 )315.782.803( 1326.168.718 1.810.456.421 1.545.664.526 21.529.719

«برلمانيون ألجل القدس» تناقش وقف
العدوان على الشعب الفلسطيني
عقدت رابطة "برلمانيون ألجل القدس"،
اجتماعا برلمانيا طارئا ،بمشاركة الهيئة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن وم ـس ــاع ــدي
الــرئ ـيــس ورؤس ـ ــاء ال ــرواب ــط اإلقـلـيـمـيــة في
الرابطة ،إضافة إلى رؤساء لجان فلسطين
فــي الـبــرلـمــانــات ورؤسـ ــاء لـجــان الـعــاقــات
الخارجية والــدفــاع ،لبحث سبل دعــم حي
الشيخ جراح ووقف العدوان على قطاع غزة.
ونـ ــاقـ ــش االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،الـ ـ ــذي شـ ـ ــارك فـيــه
ب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــون م ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل وب ــاك ـس ـت ــان
ون ـي ـج ـي ــري ــا وإي ـط ــال ـي ــا واألردن وتــرك ـيــا
وت ـ ــون ـ ــس وم ـ ـصـ ــر والـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر والـ ـمـ ـغ ــرب
واليمن وإندونيسيا وماليزيا وفلسطين
والكويت ،تفعيل أعضاء التنفيذية والنواب
وال ـم ـســاعــديــن وال ـم ـس ـت ـشــاريــن وال ــرواب ــط
اإلقليمية وســائــر األع ـضــاء لــدعــم القضية
الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في
الهجمة اإلسرائيلية عليه في القدس وقطاع
غزة واألراضي المحتلة عام .1948
وقال رئيس الرابطة حميد األحمر ،خالل
كلمته فــي االج ـت ـمــاع ،إن الــوضــع الـحــالــي
ّ
وتحركا عمليا من جميع
يتطلب وقفة جادة
البرلمانات في العالم لوقف جرائم االحتالل
في األراضي الفلسطينية ،وخاصة في قطاع
ً
مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان
غزة،
فلسطين في البرلمانات العربية والضغط
على الحكومات للتحرك العاجل.
من جهته ،أوضح المدير العام للرابطة،
د .مـحـمــد ب ـل ـع ــاوي ،أن االج ـت ـم ــاع أوص ــى
بالضغط على المنضمات الدولية واألمــم
ال ـم ـت ـحــدة واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ال ــوالي ــات

المشاركون في االجتماع الطارئ
ال ـم ـت ـحــدة ل ــوق ــف الـ ـع ــدوان ع ـلــى األراضـ ــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى تـشـكـيــل لجنة
برلمانية لرفع قضايا ضد جرائم االحتالل
بحق الشعب الفلسطيني أ م ــام الجنائية
الدولية.
أم ــا نــائــب رئ ـيــس ال ــراب ـط ــة ،نــائــب وزي ــر
ال ـخ ــزان ــة وال ـمــال ـيــة ال ـت ــرك ــي ،د .نــورالــديــن
ن ـب ــات ــي ،ف ــأك ــد ًدعـ ــم ال ـج ـم ـهــوريــة الـتــركـيــة
ً
شعبا وبرلمانا وحكومة لحقوق الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ،وإدان ـ ــة اعـ ـت ــداءات االح ـتــال
ً
مشددا على أن ما يفعله
اإلسرائيلي بحقه،
االحـ ـت ــال ف ــي األراضـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة هو
"إرهاب دولة".
وناشد البرلمانيين التحرك العاجل لنصرة
الشعب الفلسطيني وإيقاف االعـتــداءات بحق
األطفال والمدنيين وعمليات التهجير القسري،

الشالحي يقترح إنشاء صندوق
للقدس بـ  100مليون دينار
ً
بقانون إلنشاء الصندوق
قدم النائب د .صالح الشالحي اقتراحا ً
للقدس ،موضحا أن ذلك يأتي تأكيدا للدور الريادي للكويت
الكويتي
ً
حكومة وشعبا في دعم القضايا اإلسالمية واإلنسانية ،والموقف
الثابت نحو القضية الفلسطينية والقدس كقضيتنا المصيرية.
ونص االقتراح على أن "ينشأ صندوق باسم الصندوق الكويتي
للقدس ،وهــو مؤسسة عامة لها الشخصية االعتبارية المستقلة،
ويشرف عليه ويرأس مجلس إدارته وزير الخارجية ،بهدف مساعدة
أبناء مدينة القدس ،ومدهم بالقروض والمنح الالزمة لتنفيذ برامج
التنمية في المدينة ،بالتنسيق مع المنظمات الدولية واإلسالمية
والعربية ،وذلــك طبقا لالئحة التنفيذية التي تصدرها الحكومة،
وبما يتفق مع ًالمصالح العليا للكويت ،ويخدم سياستها الخارجية
إقليميا ودوليا".
وبموجبه يكون رأسـمــال الصندوق  100مليون دينار مدفوعة
بالكامل  50في المئة من الجهات الحكومية ،و 25في المئة من الشركات
والـمــؤسـســات المساهمة والمقفلة ،و 25فــي المئة مــن مؤسسات
المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واألهلية
ومساهمات األفراد.
للصندوق أن يقترض ،وأن يصدر
يجوز
ـه
ـ
ن
أ
ـراح
وتضمن االقـتـ
ً
سـنــدات فــي ح ــدود مثلي رأسـمــالــه مضافا الـيــه االحـتـيــاطــي ،وذلــك
بالشروط واألوضــاع التي يقررها وزير الخارجية بناء على اقتراح
مجلس اإلدارة.

ً
الفتا إلى أن البرلمانات لديها دور ومسؤولية
كبيرة أمام اإلنسانية إليقاف ما يحدث.

البرلمان العربي

ّ
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،حـ ـ ــذر ال ـبــرل ـمــان
الـ ـع ــرب ــي مـ ــن خ ـ ـطـ ــورة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ــده ــور
ً
مشددا
األوضاع في األراضي الفلسطينية،
على ضرورة وقف االعتداءات اإلسرائيلية
على األراضي الفلسطينية ،وتجنيب شعوب
المنطقة المزيد من التصعيد.
وأشاد البرلمان العربي ،في بيان صحافي،
ّ
المشرفة ا لـتــي اتخذتها عــدد من
بالمواقف
الدول لمساندة وإغاثة الجرحى الفلسطينيين
ج ــراء ال ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي ال ـغــاشــم ،مــؤكــدا
أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين
األبية في مواجهة اإلحتالل الغاشم.

ةديرجلا
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زوايا ورؤى

طوني نجار و«األحمدية»

أحمد باقر

باقون كزهر النرجس *

حمزة عليان

رياح وأوتاد :القدس تكشف النفاق الغربي والخذالن العربي

د .خولة مطر

hamzaolayan@icloud.com
يعرفه أبناء الجالية اللبنانية في الكويت باسم "الخواجة طوني"
وكلمة "الخواجة" يخاطب بها األشخاص ذوو األخالق الحميدة والبيوت
الراقية ،وما إن انتشر خبر الوفاة قبل عيد الفطر بيوم واحد حتى ضجت
مواقع التواصل االجتماعي بالكالم عن مآثره وأفعاله.
طوني نجار أحب الكويت كما أحب بلده والجالية التي ينتمي إليها،
فقد عاش في الظل ،كما يصفه أحد المقربين منه وهو شربل الشمالي
ً
"بدون تكبر ،كان متواضعا ،معطاء بصمت مخلصا لشركته رافعا اسمها
ً
ً
صرحا كبيرا بحجم شركائه آل الثويني".
غاب أحد المساهمين في بناء الكويت الحديثة ذاك المهندس الذي
قاد "األحمدية" مع "الفرسان األربعة" كما يطلق عليهم ما يزيد على
النصف قــرن ،كان بحق شعلة لبنانية مضيئة في سماء الكويت كما
وصفه السفير اللبناني األسبق د .خضر حلوة.
الحقيقة أن الحديث عــن أســرة النجار يعيدنا إلــى تــاريــخ الجالية
اللبنانية في الكويت وهجرة "بيت النجار" ،وقصتهم معها ،فنقطة
البداية في التواصل المشترك بين اللبنانيين والكويتيين كان في عقد
العشرينيات من القرن الماضي ،حيث كــان اللبناني منيب مصطفى
الشمالي أول مهاجر وطئت قدماه أرض الكويت عام  ،1915تبعه فيما
بعد عزت محمد جعفر والذي ارتبط بعالقة خاصة مع الحاكم الشيخ
ً
ً
أحمد الجابر الصباح وصار مستشارا سياسيا لسموه ،وتوالت فيما
بعد موجات المهاجرين أبرزهم الدكتور محيي الدين سالمة عام ،1939
ثم األشقاء فوزي وعبدالله ناجي الحص وأميل البستاني وخولة رزق
وآخرون بالطبع.
تسجل الوثائق الرسمية الكويتية ،وجود مواطنين لبنانيين عام
ً
 1917وأربعة في الفترة ما بين  1938و ،1942و 20لبنانيا بين 1943
و 1947و 22آخرين وفدوا إليها عام  1949وصوال اليوم إلى نحو 45
ً
ألفا يعيشون على هذه األرض.
هجرة أسرة طوني نجار تعود إلى فترة أوائل الخمسينيات وهي
المرحلة التي شكلت بدايات الهجرة الفعلية اللبنانية والتي اتسمت
بالتعاون والتناغم المشترك فكانت تماثل هجرة الكويتيين إلى لبنان
ً
للدراسة والسياحة واإلقامة ،فكانت بيروت ومناطق الجبل مالذا آمنا
لهم.
ً
ووفقا لرواية السيد إيلي هاني ،خال المتوفى طوني نجار فالعالقة
بين نجيب النجار انطلقت عام  1954من إحدى المناطق القريبة من
حلب عندما كــان "المعلم نجيب" يقيم أحــد مشاريع البناء والفنادق
هناك تصادف أن الشيخ صباح األحمد وبرفقته عبداللطيف الثويني
كانا بزيارة رسمية إلى سورية ،تقدم محافظ حلب من الشيخ صباح
وأبلغه بوجود مهندس لبناني لديه فيال جميلة يمكن أن تقيموا فيها
فوافق والتقى به ليعرض عليه المجيء إلى الكويت ..وهذا ما حصل.
يروي السيد إيلي هاني وهو من أسرة ترتبط بصلة قرابة ومصاهرة
ً
مع عائلة النجار أن العمل كان مع بيت الفوزان أوال عندما وصل إلى
الكويت ،لكنه لم يدم سوى أشهر معدودة ،بعدها قامت العالقة مع أسرة
بيت الثويني وبشخص عبداللطيف الثويني لتأسيس شركة مقاوالت
عامة وتجارة أسمياها "األحمدية" نسبة إلى الحاكم الشيخ أحمد الجابر
والد األمير الراحل الشيخ صباح األحمد.
أوائل السبعينيات توفي نجيب النجار في لبنان وأكمل ابنه طوني
الرحلة ،وهو من مواليد  1939درس بمدرسة الفرير الفرنسية "بمنطقة
الجميزة ببيروت" والهندسة بجامعة لوزان بسويسرا ،جاء الكويت عام
 1963والتحق "باألحمدية" واستمرت العالقة المتينة والقائمة على الثقة
واالحـتــرام بين آل الثويني عبداللطيف ومن ثم إخوانه عبدالمحسن
وأحمد وأبنائهم وبين طوني النجار ،نمت العالقة بينهما وكان العم
عبدالمحسن الثويني بمثابة األب الروحي للمرحوم طوني ،توطدت
العالقة مع األبناء فيما بعد انضم إليهم إيلي هاني عام  1976بعد دراسة
الهندسة في الجامعة األميركية في بيروت و" "MITوتخرجه من هارفارد.
كانت الكويت بالنسبة إليه بلده الثاني بالفعل ال الـقــول ،فاختار
البقاء هنا والعيش في بيئة أخلص لها بالرغم من تملكه بيوتا في
سويسرا وفرنسا ولبنان،
عنده والء للكويت ولكل من عمل معه ،أحبه الكبار كما هي العالقة
بينه وبين األمير الشيخ صباح السالم والــذي كان الرسم يستهويه،
وكلما خطرت في باله فكرة استدعاه وناقشه واستـأنس برأيه ،وهكذا
العالقة مع األمير الشيخ جابر األحمد والشيخة بدرية.
ً
كبرت الكويت وكبر طوني نجار واألحمدية معا ،فكانت المشاريع
الـتــي أقــامـتـهــا الـشــركــة عــامــة عـلــى نجاحها فــي هــذا الـقـطــاع ونـجــاح
الجيل األول من المهاجرين اللبنانيين ،وكانوا بحق من الذين برزوا
بنجاحاتهم من أبناء الجالية ،والذين آثــروا العمل في الظل يقدمون
العون والمساعدات لمن يحتاجها.

ً
حسنا فعلت الشعوب اإلسالمية المغلوبة على أمرها بمناصرة
الحق الفلسطيني ووقوفها مع المظلومين وجمعها للتبرعات
التي تقويهم وتخفف عنهم وتجسد وحدة الشعوب العربية
واإلسالمية.
يحتج الصهاينة بوثائق عثمانية قديمة إلثبات أن حي
الشيخ جــراح ممتلكات يـهــوديــة ،وهــو احتجاج مضحك
ألن فلسطين كلها ،حسب الوثائق العثمانية ،ممتلكات
إسالمية.
وإذا احتج الصهاينة بهزيمة الدولة العثمانية في الحرب
العالمية األولى وتقسيم أراضيها ،فعليهم التسليم بقرار
األمــم المتحدة عــام  1948ويعيدوا جميع األراض ــي التي
احتلوها في حرب  1967للفلسطينيين بما فيها القدس.
وإذا اح ـت ـجــوا بـ ـق ــرارات األم ــم الـمـتـحــدة ال ـتــي أعطتهم
ً
جزءا من فلسطين فعليهم أن يحترموا باقي قرارات األمم
المتحدة التي أعطت الفلسطينيين باقي فلسطين والتي
ً
تأمر أيضا بحماية المدنيين في أي أرض محتلة ،وعدم
إجراء أي تغييرات ديمغرافية أو غيرها بما في ذلك عدم
بناء المستوطنات فيها.
وإذا احـتـجــوا بالحفاظ على أمــن إســرائـيــل لتبرير ما
يفعلونه من حصار وقتل وإخراج الفلسطينيين من بيوتهم
فعليهم أن يعترفوا بالقرارات الدولية التي تعطي الشعوب
التي تقع تحت االحتالل حق مقاومة االحتالل بكل الطرق.
من المؤسف أن جميع هذه القرارات الدولية التي صيغت
بأياد غربية علمانية تقوم الدول الغربية اليوم بمخالفتها
ٍ
وتكيل بمكيالين فتضع اللوم في العنف الحاصل اليوم
على الطرف الضعيف الــذي يريد التخلص من االحتالل
واستعادة أرضه والحفاظ على مسكنه.
ً
ومن المؤسف أيضا بل هو من الكذب والنفاق أن يطالب

الغرب وهو القوي المسيطر بحل الدولتين ،ثم يضع كل
قوته وعتاده في خندق المعتدي دون العمل على تنفيذ
هذا الحل.
لقد أسقطت قضية ا لـقــدس مصداقية ا لـمــوا ثـيــق التي
وضـعـهــا ال ـغــرب الـعـلـمــانــي بنفسه فــأصـبــح حــق الـحـيــاة
وحـقــوق اإلنـســان والحرية والـمـســاواة شـعــارات فــارغــة ال
يتم إعمالها على الــواقــع إال إذا وافـقــت مصالحهم ،فهي
عالمات ظاهرة للنفاق الذي يمارسه الغرب وتنطلي على
العلمانيين السذج في بالدنا.
إن احتالل المسجد األقصى الذي بارك الله حوله بنص
القرآن الكريم يجب أن يكون هو ّ
هم المسلمين األول ،وتبقى
قضية القدس في ضمير كل مسلم وال تذهب طي محاوالت
التطبيع اآلثمة ،وعلى الدول اإلسالمية أال يخذلوا قضية
اإلس ــام األول ــى وأن يـبــذلــوا كــل الـجـهــد الممكن مــن أجــل
تحرير األقصى ،ويكفي الشعوب اإلسالمية أن يعايشوا
ً
ً
يوما واحدا مما يعايشه الفلسطينيون هناك ،لذلك يجب
أن يستغلوا كــل عـنــاصــر ال ـقــوة ال ـمــاديــة والــدبـلــومــاسـيــة
والشعبية في سبيل مساعدة إخوانهم ونصرتهم ،وعليهم
أال يـحـتـجــوا بــأخ ـطــاء بـعــض ال ـج ـهــات أو ال ـحــركــات لكي
يتنصلوا من واجبهم الشرعي بل عليهم أن يأخذوا بزمام
المبادرة ،وأن تعلن الحكومات الجهاد بقدر المستطاع،
ويعدوا له العدة المناسبة ،قال رسول الله صلى الله عليه
وسـلــم" :إذا تبايعتم بالعينة وتــركـتــم الـجـهــاد ورضيتم
ً
بــالــزرع سلط الله عليكم ذال ال يرفعه حتى تـعــودوا إلى
دينكم".
ً
وحسنا فعلت الشعوب اإلسالمية المغلوبة على أمرها
بـمـنــاصــرة الـحــق الفلسطيني ووقــوفـهــا مــع المظلومين
وجمعها للتبرعات التي تقويهم وتخفف عنهم وتجسد
َ َ َ ُ َّ
نص َرن
واإلسالمية ،قال تعالى" :ولي
وحدة
العربية َ َ
الشعوب َّ َّ
َّ
ٌ
الل ُه َمن َي ُ
نص ُر ُه ِإن الل َه لق ِو ٌّي َع ِزيز".

داني رودريك*

إريك بوزنر*

تغيير نماذج السياسات االقتصادية يتطلب الحذر

تحيا الرئاسة اإلمبراطورية

لقد ماتت النيوليبرالية ،أو ربما ال تــزال
على قيد الـحـيــاة ،هــذا مــا يقوله الـنـقــاد هذه
األي ــام .ولكن في كلتا الحالتين ،من الصعب
إنكار أنه ثمة شيء ما جديد يحدث في عالم
السياسة االقتصادية.
فقد دعا الرئيس األميركي ،جو بايدن ،إلى
توسيع نطاق اإلنفاق الحكومي على البرامج
االجتماعية ،والبنية التحتية ،وعملية االنتقال
إلـ ــى االق ـت ـص ــاد األخـ ـض ــر ،وي ــري ــد اس ـت ـخــدام
المشتريات الحكومية إلع ــادة بـنــاء سالسل
التوريد المحلية وإعادة وظائف التصنيع إلى
الواليات المتحدة ،كما تسعى وزيرة الخزانة،
جانيت يلين ،إلــى زي ــادة منسقة عالميا في
ضرائب الشركات ،ويقلل جيروم باول ،رئيس
مجلس االحتياطي الفدرالي ،وهو أكثر الفروع
ال ـح ـكــوم ـيــة ت ـش ــددا فـيـمــا يـتـعـلــق بــاسـتـقــرار
األسعار ،من مخاوف التضخم ،ويقدم دعمه
للتوسع المالي.
وت ـم ـث ــل ك ــل هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـسـيــاسـيــة
خ ــروج ــا حـ ـ ــادا ع ــن ال ـح ـك ـمــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة فــي
واش ـن ـطــن ،فـهــل ت ـنــذر أي ـضــا ب ـن ـمــوذج جديد
للسياسة االقتصادية؟
ً
دائ ـم ــا كــانــت الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ـغ ــرب ب ـص ــورة عــامــة،
بحاجة إلى إصالح شامل ،فقد اكتسبت األفكار
السائدة منذ ثمانينيات القرن العشرين -التي
يطلق عليها بمسميات مختلفة؛ فهي تــارة
تسمى إجماع واشنطن ،وتارة أخرى أصولية
السوق أو الليبرالية الجديدة -قوة جذب في
األصل بسبب اإلخفاقات المتصورة للكينزية
والتنظيم الحكومي المفرط ،ولكنها خرجت
ع ــن ال ـس ـي ـط ــرة وأن ـت ـج ــت اقـ ـتـ ـص ــادات عــالـيــة
التمويل ،وغير متكافئة ،وغير مستقرة ،ولم
تـكــن مـجـهــزة للتعامل مــع الـتـحــديــات األكـثــر
أهمية الـيــوم وهــي تغير الـمـنــاخ ،واالنــدمــاج
االج ـت ـمــاعــي ،والـتـقـنـيــات ال ـجــديــدة المسببة
للخلل.
وق ــد ي ـك ــون م ــن الـمـفـيــد أن ي ـب ــدأ الـتـغـيـيــر
ال ـم ـط ـلــوب ف ــي ال ـن ـم ــوذج بـكـيـفـيــة تــدريـسـنــا
لالقتصاد ،إذ غالبا ما يكون خبراء االقتصاد
معجبين ب ـقــوة األس ـ ــواق فــي تـعــزيــز الــرخــاء
االق ـت ـص ــادي ال ـش ــام ــل ،وت ـعــد ي ــد آدم سميث
ال ـخ ـف ـي ــة إحـ ـ ـ ــدى ج ـ ــواه ـ ــر الـ ـ ـت ـ ــاج ف ـ ــي م ـهـنــة
االقتصاد ،وهي فكرة تقول إن األفراد المهتمين
بأنفسهم والذين يسعون فقط لتحقيق ثروة
شخصية قد ينتجون ازده ــارا جماعيا بدال
من الفوضى االجتماعية ،ولكنها تظل مخالفة
للتوقعات إلى حد كبير ،وربما يكون هذا هو
السبب في كون خبراء االقتصاد يكرسون قدرا
هائال من الوقت للتبشير بسحر األسواق.

ول ـكــن االق ـت ـصــاد ل ـيــس أنـ ـش ــودة األسـ ــواق
الحرة ،وفي الواقع ،تركز الكثير من تعليمات
االق ـت ـصــاد عـلــى الـكـيـفـيــة ال ـتــي قــد تـنـتــج بها
األسواق قدرا كبيرا من عدم المساواة ،وكيف
ت ـف ـشــل ب ـشــروط ـهــا ال ـخ ــاص ــة ف ــي تخصيص
ال ـ ـمـ ــوارد بـ ـكـ ـف ــاء ة ،إن األس ـ ـ ــواق ال ـت ــي تـكــون
تنافسية على أكمل وجه والتي تنتج بتناغم
توازنا مستقرا ،هي مجرد احتمال واحد من
بين العديد من الخيارات ،ونموذج (سميثيان)
ل ـيــس ال ـن ـم ــوذج ال ــوح ـي ــد ،وم ــع ذلـ ــك ،ف ــإن رد
الفعل السريع للعديد من خبراء االقتصاد هو
التعامل مــع األس ــواق التنافسية التي تعمل
بصورة جيدة باعتبارها المعيار المناسب
ألي خروج مقترح عن سياسة عدم التدخل.
ولـ ـحـ ـس ــن ال ـ ـحـ ــظ ،ي ــوج ــد ن ـ ـمـ ــوذج ج ــدي ــد
ل ـت ــدري ــس ع ـلــم االقـ ـتـ ـص ــاد ،ومـ ـش ــروع CORE
هـ ــو أداة ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت وك ـت ــاب
مدرسي متاح بالمجان ،اثنان من كبار خبراء
االقتصاد( ،صمويل بولز) من معهد سانتا في،
و(ويندي كارلين) من جامعة كوليدج لندن،
هما من وراء هذه الفكرة ،لكن مجموعة كبيرة
من خبراء االقتصاد في جميع أنحاء العالم
قــد تـعــاونــوا فــي تطويرها ،وبالفعل ،أصبح
ُيعتمد في غالبية أقسام االقتصاد بالجامعة
في المملكة المتحدة.
إن الميزة الرئيسية لنهج  COREهــي أنه
ي ـعــالــج ق ـضــايــا م ـثــل ع ــدم ال ـم ـس ــاواة وتـغـيــر
المناخ مباشرة ،ولكن الخطوة األكثر إثــارة
لالهتمام من الناحية التربوية هي أنه تستبدل
المعايير القياسية لالقتصاد بمعايير بديلة
أكثر واقعية وفائدة ،فعلى سبيل المثال ،على
عكس االقتصاد التقليدي ،يفترض  COREأن
األفراد اجتماعيون وقصيرو النظر ،وليسوا
أنانيين وبعيدي النظر ،وأن المنافسة ناقصة
وليست كاملة؛ فهي قائمة على مبدأ الرابح
يــأخــذ ك ــل شـ ــيء ،وال ـق ــوة ح ــاض ــرة دائ ـم ــا في
شكل عالقات بين المدير والوكيل في أسواق
ال ـع ـمــل واالئـ ـتـ ـم ــان ،ب ــدال م ــن ال ـت ـعــامــل معها
على أنها إمــا منتشرة أو خارجية ،والريوع
االقـتـصــاديــة م ــوج ــودة فــي كــل مـكــان وغالبا
ما تكون مطلوبة بالنسبة لالقتصادات التي
تعمل بصورة جيدة ،وليست نادرة أو نتيجة
لخطأ في السياسة.
إن مـثــل ه ــذا ال ـن ـمــوذج الـجــديــد للتدريس
وممارسة االقتصاد سينتج عنه فهم أفضل
للنتائج االجتماعية ،ولكن علينا أن ندرك أنه
لن ينتج نموذجا جديدا للسياسة االقتصادية،
وهذا ما ينبغي أن يكون عليه.
وجميع نماذج سياستنا السابقة -سواء
كــانــت ت ـج ــاري ــة ،أو لـيـبــرالـيــة كــاسـيـكـيــة ،أو

كينزية ،أو اشتراكية ديمقراطية ،أو ليبرالية
اجتماعية ،أو ليبرالية جديدة -كانت بها نقاط
مظلمة مهمة ألنها ُصممت على أنها برامج
عالمية يمكن تطبيقها في كل مكان وفي جميع
األوق ــات ،وحتما ،طغت النقاط المظلمة لكل
نموذج على االبـتـكــارات التي جلبتها بشأن
كـيـفـيــة تـفـكـيــرنــا ف ــي الـحــوكـمــة االق ـت ـصــاديــة،
وكانت النتيجة هي المبالغة في التأرجح بين
التفاؤل المفرط والتشاؤم بشأن دور الحكومة
في االقتصاد.
واإلجــابــة الصحيحة عن أي ســؤال يتعلق
بــال ـس ـيــاســة ف ــي ع ـلــم االق ـت ـص ــاد ه ــي "حـســب
األدلة" ،إذ نحتاج إلى تحليل وأدلة اقتصادية
لـتـقــديــم تـفــاصـيــل م ــا تـعـتـمــد عـلـيــه النتيجة
الـ ـم ــرج ــوة ،وال ـك ـل ـم ــات الــرئ ـي ـســة لــاق ـت ـصــاد
المفيد حقا هي االحتمالية ،والسياق ،وعدم
الشمولية ،ويعلمنا علم االقتصاد أن هناك
وقتا للتوسع المالي ،ووقتا للتراجع المالي،
و هـنــاك و قــت يجب أن تتدخل فيه الحكومة
فــي سالسل الـتــوريــد ،ووقــت يجب أن ُيسمح
فيه لألسواق بالتصرف بحرية ،وفي بعض
األح ـيــان ،يجب أن تـكــون الـضــرائــب مرتفعة؛
وأحيانا أخــرى ،منخفضة ،ويجب أن تتمتع
ال ـت ـج ــارة ب ـق ــدر أك ـب ــر م ــن ال ـحــريــة ف ــي بعض
المجاالت ،وأن تكون منظمة في أخــرى ،وإن
تحديد الروابط بين ظــروف العالم الحقيقي
ومدى الرغبة في أنواع مختلفة من التدخالت
هو جوهر علم االقتصاد الجيد.
وت ــواج ــه مـجـتـمـعــاتـنــا ت ـحــديــات أســاسـيــة
تتطلب مناهج اقـتـصــاديــة جــديــدة وتـجــارب
سياسية مهمة ،إذ أطلقت إدارة بايدن تحوال
اقتصاديا جريئا طــال انـتـظــاره ،ولكن يجب
أن ي ـكــون أول ـئــك الــذيــن يـسـعــون إل ــى نـمــوذج
اقتصادي جديد حذرين فيما يرغبون فيه ،وال
ينبغي أن يكون هدفنا خلق عقيدة متحجرة
أخرى ،بل تكييف سياساتنا ومؤسساتنا مع
المتطلبات المتغيرة.
* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي
بكلية جون إف كينيدي للعلوم الحكومية
بجامعة هارفارد ،هو مؤلف كتاب Straight
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مــن الـتـنــاقـضــات الــافـتــة للنظر بـيــن إدارت ــي
ترامب وبايدن الجدال الدائر حول ما إذا كانت
الرئاسة حصلت على قدر من السلطة أكبر مما
يتفق مع المصلحة العامة ،فقد كانت فترة والية
ترامب في منصبه مصحوبة بوابل من التعليقات
ال ـت ــي زع ـم ــت أن ال ــرئ ــاس ــة أص ـب ـحــت أقـ ــوى مما
ينبغي ،األمر الذي سمح بتمكين رجل مجنون
أو طاغية مــن تدمير حــريــات األميركيين ،وقد
حث المنتقدون الكونغرس والمحاكم على إعادة
تأكيد ذاتها قبل أن تنزلق البالد إلى االستبداد.
لكن منذ تــولــى جــو بــايــدن منصبه لــم يفعل
الديمقراطيون أي شــيء لكبح جماح الرئاسة،
فرغم أنهم يعرفون أن شخصا شبيها بترامب،
أو ترامب ذاتــه ،قد يخلف بــايــدن ،فإنهم حولوا
تــرك ـيــزهــم ال ـمــؤس ـســي إل ــى ح ـق ــوق ال ـت ـصــويــت،
ولـ ـك ــن ل ـ ـمـ ــاذا يـ ـه ــدر ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون ال ـفــرصــة
إلص ــاح الــرئــاســة؟ يتمثل أحــد التفسيرات في
أن الديمقراطيين ال يــريــدون المجازفة بإعاقة
رئيسهم ،خصوصا أن السيطرة على الكونغرس
قــد تفلت مــن قبضتهم فــي انتخابات التجديد
النصفي في عام  ،2022فإذا خسر الديمقراطيون
السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ،
ف ــإن سعيهم إ ل ــى تحقيق أ جـنــد تـهــم السياسية
يـفــرض عليهم تبني السلطة الرئاسية القوية
التي شجبوها قبل عام واحد.
يتلخص احتمال آخــر في أن الهجمات التي
شـنـهــا ال ـي ـس ــار ع ـلــى إ َسـ ـ ــاءة اس ـت ـخ ــدام تــرامــب
للسلطة لم تكن صادقة قـط ،ربما تصور منتقدوه
أن صــرخــات إدان ــة «الــدكـتــاتــوريــة» ستكون أكثر
فعالية من الشكاوى حول التخفيضات الضريبية
عندما يتعلق األمــر بإثارة المعارضة ،أو ربما
ت ـكــون الـسـلـطــات الــرئــاس ـيــة الـحــالـيــة مترسخة
بعمق في القانون والعرف إلى الحد الذي يجعل
أي محاولة إل ص ــاح المنصب محكوما عليها
بالفشل.
لكن بعيدا عن كل هذا ،هناك سبب أشد عمقا
وراء اس ـت ـم ــرار ال ــرؤس ــاء ف ــي ت ـكــديــس الـسـلـطــة
حتى رغــم أن هــذا االتـجــاه يثير االنــزعــاج :يريد
عامة الناس -بما في ذلك العديد من المراقبين
السياسيين المخضرمين -رئيسا قــو يــا ،ليس
بــدافــع مــن اإليـمــان بنظرية أو أيديولوجية ،بل
ألس ـب ــاب عـمـلـيــة ،فــالــرئــاســة ال ـقــويــة فـقــط تـبــدو
قـ ــادرة عـلــى مـعــالـجــة الـتـحــديــات ال ـعــديــدة التي
تواجه البالد.
كــان هــذا هــو ال ــدرس المستفاد مــن العقدين
األخيرين ،عندما ضربت الواليات المتحدة ثالث
أزمات رئيسة :هجمات الحادي عشر من سبتمبر
اإلره ــاب ـي ــة ،وأزمـ ــة  2009-2008ال ـمــال ـيــة ،واآلن
جائحة مــرض فـيــروس كــورونــا  2019وانهيار
 2021-2020االقتصادي.

تقف هي عند عتبة بيتها مع بعض ما استطاعت أن تجمعه
من حاجاتها هي وأسرتها ،تلمع عيناها بالدمع ونظرة التحدي
تلك النظرة التي عرفناها على وجوههم جميعا ليس اليوم أو
بــاألمــس أو فــي آخــر أيــام رمـضــان وقبل احتفاالت عيد الفطر،
بل قبل ذلك بسنين طويلة ،رجال ونساء شيوخ وأطفال ،كلهم
يتوارثون تلك النظرة ،كلهم يحملونها معهم في بقاع الكون
وأينما حلو ،كلهم يعرفون أنها أكثر قوة من درعهم الحديدي،
كلهم وليس وحدها ،ولكنها وقفت هناك عند باب بيتها.
وقفت وحدها في مواجهتهم ،عشرات منهم بل ربما أكثر ،هي
وحدها وهم بأسلحتهم ومالبسهم الواقية وعرباتهم المصفحة
أمامها وحدها ،تتحدث بهدوء العارف بمجرى التاريخ والقارئ
لــأحــداث المتتالية على شـعــوب عــاشــت تلك اللحظة نفسها
بكثير من الدم والتشرد واللجوء والوجع الساكن داخل كل من
ً
بقي أو ترك األرض مجبرا وبقيت األرض تنبت شقائق النعمان
ونرجسا وزعترا وزيتونا ،كلما قطعوا شجرة عمرها أطول من
عمر دولتهم ،عادوا هم ليغرسوا عشر أشجار زيتون.
بقيت هي في مكانها في حين كانوا يتراجعون الى الخلف
شيئا فشيئا وعيونهم يملؤها الخوف والترقب ،وبعد كل تلك
السنين لم يستطع علماؤهم وبحوثهم وجامعاتهم أن تفهم سر
تلك النظرة التي تتناقلها األجيال مع مفاتيح بيوتهم وتطريز
ثوب أمهاتهم ورائحة قهوتها وخبز الطابون وكعك العيد ،وحب
الحياة الــذي ترضعه األمهات ألبنائها حتى هــذا عجز علماء
النفس لديهم عن اإلجابة عن ذاك السؤال« :كيف يكون طريق
ً
حب الحب معبدا بالدم؟».
ً
وليس بعيدا عنها بحكم مسافات ال تحسب بالمؤشرات
واألرق ــام التقليدية لقياسها ،بــل ب ــذاك ال ــذي غرسته األمـهــات
في الوجدان ،هناك يحمل طفالن سمكتهم التي استطاعوا أن
ً
ً
ينقذوها بعد أن أمطرت السماء موتا ودمارا كثيرا منه!! ركضا
بعيدا خلف أمهم وأبيهم فرحين بأن قنابلهم لم تقتل الحياة في
بيتهم الذي تحول الى كومة من الحجارة المزركشة بألعابهم
وصورهم وذكرياتهم وكراسات مدارسهم ..هما من رضعا حب
الحياة والدفاع عنها لكل البشر بل كل الكائنات ،هما من عشقا
جارهم البحر وترافقا مع ساكنيه من األسماك والقواقع ،هما
أيضا كانت عيونهما تلمع بتلك النظرة نفسها مع مزيج من
الفرح في حين تحول كل ما حولهم الى كومة من الدمار.
أمــا هــو ذاك الـشــاب الــذي واجــه األسئلة الصعبة بكثير من
الـيـقـيــن والـثـقــة واإلي ـم ــان فـقــد أجــابـهــم ب ـهــدوء المنتصر رغــم
صعوبة اللحظة وانتشار الــدمــار ..تحدث بلغتهم مستخدما
ألفاظهم وقــرارات تلك المنظمة الدولية..هو كما هم يواجهون
الى جانب آلة الموت هناك ،آلة اإلعالم الدولية والعربية المدعية
الموضوعية والالبسة رداء الحيادية والمتصورة أنها تستطيع
االستمرار في الـخــداع كما وصفها تشومسكي بشكل واضح
وصريح في كتاباته المتعددة ،فهي تصنع الصورة وال تنقلها
كما تدعي!!! عرف الجيل الشاب كيف يواجههم بسالحهم نفسه
و عـلــى طريقتهم ،تعلم كيف يكشف كذبهم وتالعبهم بكثير
مــن الـهــدوء الــداخـلــي لمن هــم يرضعون القضية ويعيشونها
ويحملونهم معهم كما مفتاح بيتهم القديم الذي احتلته تلك
العائلة القادمة من هناك من كل هناك ال هنا..
تـطــاردك الـصــور أو أنــك تبحث عنها بين كعك العيد والــرد
ً
على التهاني القادمة في مجملها ،تحمل صورا من القدس وكل
فلسطين من بحرها لنهرها لجبالها ووديانها وصحرائها
وتاللها المكسية بالزهور أكثر من مئة نوع من الزهور ،حتى
سماها ذاك العاشق «أرض الورد» وعنون كتابه الذي وثق فيه
ورد فلسطين المتنوع حتى ال يسرق هو اآلخر كما يعملون على
سرقة كل تفصيل من أسماء البلدات والقرى والمدن ،إلى األكل
وتطريز الثوب والزهر و...و ....سرقات ال حدود لها ،فالورود في
الربيع تزهر في مختلف بقاع األرض إال في فلسطين فلكل فصل
زهرة حتى الخريق والشتاء ثم الربيع والصيف...
هم وحدهم يواجهون تلك الطائرات المتطورة والصواريخ
«الذكية» وكل أدوات الموت المتنقل ،وهم أيضا من يرسمون
االبتسامة كلما ازدادت حدة ماكينة القتل المتنقلة التي ال تفرق
بين طفل وشيخ ومدرسة ومستشفى ومنزل وشارع كان آمنا
حتى تحول إلــى حفرة من الـتــراب وبقايا حيوات كانت هناك
وستبقى هناك.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.

من الواضح أن اإلدارة تشكل ضرورة حاسمة
فــي الـتـصــدي لــأزمــات ،يبحث الـنــاس عــن قائد
يعطيهم الطمأنينة والثبات ،وحتى في أفضل
األوقـ ـ ـ ــات ي ـك ــون ال ـك ــون ـغ ــرس ُع ـ ــرض ــة لـلـشـجــار
واالنزالق إلى المهاترات التافهة ،وإلى ذلك النوع
من المساومة العقالنية رغم كونها مدمرة للذات
ُ
وتـفضي إلى التأخير بدال من الفعل.
أدت أزم ـ ــات م ـثــل ال ـك ـســاد الـعـظـيــم وال ـحــرب
العالمية الثانية إلى ظهور رئاسة «إمبراطورية»
حديثة ،فقد نقل الكونغرس األميركي السلطة
عن طيب خاطر إلــى الرئاسة من خــال سلسلة
مــن الـقــوانـيــن الـتــي عملت على تمكين السلطة
التنفيذية من االستجابة ألي أزمة جديدة ومنع
حــدوث ـهــا ،وف ــي حـقـبــة ال ـحــرب ال ـب ــاردة الــاحـقــة
التي اتسمت بالنمو التنظيمي ،أعطت الموارد
والسلطة قشرة للمنصب جعلته غريبا إلى حد
يتعذر معه حتى على مؤسسي أميركا التعرف
عليه.
تــزايــد حجم الحكومة الوطنية دون انقطاع
ح ـق ـي ـقــي م ـن ــذ الـ ـح ــرب ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،مــع
استئثار السلطة التنفيذية بكل المكاسب التي
تحققت فــي هيئة العاملين ،واألم ــوال ،والبنية
األســاس ـيــة .يــريــد الــديـمـقــراطـيــون رئـيـســا قــويــا
لتنظيم االقتصاد ،في حين يريد الجمهوريون
رئ ـي ـســا ق ــوي ــا ل ـح ـمــايــة الـ ـب ــاد م ــن ال ـت ـهــديــدات
األجنبية ،والـهـجــرة غير الشرعية ،وعلى نحو
متزايد ،ضمان األمان االقتصادي .وفي الحادي
عشر من سبتمبر ،اختفت كل الدوافع السياسية
المناهضة للحكومة التي ظهرت في ثمانينيات
َ
وتسعينيات القرن العشرين ،فقد طال َـب الرئيس،
وص ـ ــدق ال ـك ــون ـغ ــرس وال ـم ـح ــاك ــم ع ـلــى مـطـلـبــه،
بصالحيات رقابية وأمنية جديدة باسم حماية
األميركيين من الهجمات اإلرهابية وغير ذلك من
الغيالن األجنبية.
ثم استفزت األزمــة المالية التي اندلعت بعد
سبع سنوات أكبر تدخل على اإلطالق من جانب
ال ــدول ــة ف ــي االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ،ح ـيــث تــولــى
مـســؤولــو السلطة التنفيذية مــرة أخ ــرى قيادة
االستجابة ،وأدلــى الكونغرس بدلوه من خالل
تكميل الموارد غير المحدودة التي تتمتع بها
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة بـبـضــع م ـئــات إضــاف ـيــة من
مليارات ال ــدوالرات ،ثم من خــال توسيع نطاق
صــاحـيــات الــرئـيــس ،ال ــذي ك ــان هــائــا بالفعل،
لضبط النظام المالي بعد انقضاء األزمة ،وساعد
انعدام األمن الشخصي على نطاق واسع بفعل
الكارثة االقتصادية في دفــع التدخل الحكومي
المكثف في أسواق الرعاية الصحية خالل سنوات
حكم أوباما.
تكرر هذا النمط في العام الفائت ،فقد أفضت
الـجــائـحــة واألزمـ ــة االقـتـصــاديــة إل ــى الـمــزيــد من

تدخل الدولة ،مصحوبا بقيود كانت هي األعرض
قاعدة واألكثر امتدادا على الحريات الشخصي
فــي الـتــاريــخ األمـيــركــي (وإن ك ــان ذل ــك بــأمــر من
القادة المحليين ال إدارة ترامب الفوضوية).
كان اللغز الوحيد في هذه القصة التي تدور
حول السلطة التنفيذية المتزايدة التوسع متمثال
في رفض ترامب استخدامها في خضم واحدة
مــن أس ــوأ هــذه األزم ــات ال ـثــاث .انـضــم الساسة
الـلـيـبــرالـيــون ،الــذيــن ادعـ ــوا لـفـتــرة طــويـلــة أنهم
يؤمنون بأن ترامب كان يبحث عن عذر لتدشين
نظام دكتاتوري ،إلــى الجمهوريين في إمطاره
باألموال النقدية الستخدامها وفقا لهواه وما
يــراه مناسبا ،وطالبوه بفرض تدابير اإلغــاق
واسـتـحـضــار قــانــون اإلن ـت ــاج الــدفــاعــي لتعبئة
ال ـم ــوارد االقـتـصــاديــة الـخــاصــة فــي االسـتـجــابــة
مقاوما في األغلب األعم
للجائحة .كــان ترامب َ
لهذه الدعوات ،لكنه َص َّـدق على إنفاق أكثر من
تريليون دوالر من أمــوال اإلنـقــاذ التي رصدها
الكونغرس األميركي (وكان حريصا على ظهور
اسمه على شيكات التحفيز) .كان تصرف ترامب
ضعيفا وليس حاسما ألنه كان يخشى أن تؤدي
االستجابة الفدرالية القوية إلى إلحاق المزيد من
الـضــرر باالقتصاد وتقويض احـتـمــاالت إعــادة
انـتـخــابــه ،ورغ ــم أن تــرامــب يستحق الفضل في
إنشاء برنامج الشراء المسبق للقاحات ،أو عملية
 ،Warp Speedفإنه أعطى انطباعا بأنه يتبع
الكونغرس وال يقوده َ ،ودفع الثمن في صناديق
االقتراع ،وألن ترامب ق َّـد َم نفسه كقائد قوي إلى
اليمين فقد كان اليسار يخشاه باعتباره حاكما
مستبدا ،والمفارقة هنا غنية.
مــن الــواضــح أن بــايــدن عقد الـعــزم على عدم
ارتكاب الخطأ ذاته ،وألنه يرى أن تعظيم وتفخيم
منصب الرئاسة يخدمه على النحو األفضل ،فقد
أطلق بايدن البرنامج السياسي األكثر طموحا
في عقود من الزمن ،فهو لم يكتف بعدد كبير من
اإلج ــراء ات التنفيذية والمقترحات التشريعية
البعيدة المدى ،بل أظهر أيضا اعتزامه إصالح
المحكمة العليا ،آ خــر معاقل الجمهوريين في
الحكومة الـفــدرالـيــة .الــواقــع أن غياب المناقشة
ح ــول السلطة الــرئــاسـيــة -بـعــد أشـهــر قليلة من
هجوم حشد من الغوغاء على مبنى الكونغرس
األم ـي ــرك ــي ب ــأم ــر م ــن رئ ـي ــس م ـت ـهــم بـطـمــوحــات
استبدادية -يشير إلى أن الرئاسة اإلمبراطورية
جاءت لتبقى.
* أستاذ في كلية الحقوق في جامعة
شيكاغو ،وأحدث مؤلفاته كتاب «دليل زعماء
الدهماء :المعركة من أجل الديمقراطية
األميركية من المؤسسين إلى ترامب».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.279

السوق األول السوق الرئيسي

6.790

4.294

2.351 2.728 3.314

مستشفى وجامعة بمدينة جابر األحمد ...حسب قانون الشراكة
«الرعاية السكنية» وافقت على المزايدين المؤهلين للمشاركة في المشروعين
تـ ــأهـ ــل ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـم ـح ـل ـيــة
والعالمية لمشروعين لتأسيس مستشفى
وجامعة بمدينة جابر األحمد ،حيث وافقت
الهيئة العامة للرعاية السكنية في الكويت
( )PAHWعلى المزايدين المؤهلين مسبقا
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي م ـشــروع ـيــن ل ـل ـشــراكــة بين
القطاعين العام والخاص ( )PPPفي مدينة
جابر األحمد.
وبحسب "ميد" ،فإن المشروع األول ،الذي
يتم البحث عن عروض فنية ومالية له هو
جامعة خاصة ( ،)J4وتم تخصيص قطعة
أرض لـلـمـشــروع تبلغ مساحتها 88.977
مترا مربعا ،ويشمل نطاق العقد التصميم
والتمويل واإلنشاء والتشغيل والصيانة
والنقل على مدى  50عاما.
ومــن بين مقدمي الـعـطــاء ات المؤهلين
م ـ ـس ـ ـب ـ ـقـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع شـ ـ ــركـ ـ ــة ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
عـبــدالـمـحـســن ال ـشــرهــان ال ـت ـجــاريــة شــركــة

األكــاديـمـيــا الــدولـيــة للخدمات التعليمية
(م ـح ـل ــي) ،وش ــرك ــة ال ـجــام ـعــة الـبــريـطــانـيــة
(الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة) ،ومـجـمــوعــة الصين
( SFECOالصين) ،وكوليرز إنترناشيونال
(اإلمــارات) ،وشركة دانا العالمية (محلية)،
ومجموعة جاسم علي القبندي للتجارة
الـ ـع ــام ــة والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاوالت (مـ ـحـ ـل ــي) ،وش ــرك ــة
ميديكال آند بيوند (محلية) ،وشركة نور
لـلـتـكـنــولــوجـيــا الـطـبـيــة (م ـح ـل ــي) ،وشــركــة
ال ـت ـج ــاري ــة ل ـل ـع ـق ــارات (م ـح ـل ـي ــة) ،وش ــرك ــة
المجموعة التعليمية القابضة (محلية).
ويتعلق المشروع الثاني للشراكة بين
القطاعين ال ـعــام وال ـخ ــاص ،ال ــذي تطرحه
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،بتطوير
مـسـتـشـفــى خـ ــاص ( )J5ف ــي مــدي ـنــة جــابــر
األحـمــد ،ويقع المشروع على قطعة أرض
تبلغ مساحتها حوالي  40800متر مربع،
ويشمل نطاق العقد التصميم والتمويل

وا لـبـنــاء والتشغيل والصيانة والتحويل
على مدى  50عاما.
ومــن بين مقدمي الـعـطــاء ات المؤهلين
م ـس ـب ـقــا لـ ـ ـ ــ J5ش ــرك ــة األرجـ ـ ـ ـ ــان ال ـعــال ـم ـيــة
العقارية (محلية) ،وشــركــة أرك ــان الكويت
العقارية (محلية) ،وشركة أعيان العقارية
(م ـح ـل ـي ــة) ،وب ـي ـت ــك ك ــاب ـي ـت ــال لــاس ـت ـث ـمــار
(محلي) ،وشركة الصبية الطبية (محلية)،
وشركة الدائرة المركزية (محلية) ،وشركة
الجامعة البريطانية (المملكة المتحدة)،
ومـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـصـ ـي ــن ( SFECOالـ ـصـ ـي ــن)،
وكوليرز إنترناشيونال (اإلمارات) ،وشركة
دانــا العالمية (محلية) ،ومجموعة جاسم
علي القبندي للتجارة العامة والمقاوالت
(مـ ـحـ ـل ــي) ،وش ــرك ــة م ـي ــدي ـك ــال آن ـ ــد بـيــونــد
(محلية) ،وشركة نور للتكنولوجيا الطبية
(مـ ـحـ ـل ــي) ،وش ــرك ــة دار ال ـش ـف ــاء (م ـح ـل ــي)،
وشركة فؤاد الغانم وأوالده للتجارة العامة

كما شهد االجتماع الموافقة على مستندات
طرح الفرصة االستثمارية  Q1تطوير مركز
تجاري وناد صحي في القطعة  3من منطقة
الـقـيــروان ،وتمت الموافقة على مستندات
ط ــرح ال ـفــرصــة االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي م ـشــروع
خيطان الجنوبي  ،K1والتي هي عبارة عن
تخصيص أرض لمشروع تجاري لخدمة
القطعتين  1و.2
كما قرر مجلس إدارة «السكنية» الموافقة
ع ـلــى م ـس ـت ـنــدات ط ــرح ال ـم ــزاي ــدة الـخــاصــة
بــاس ـت ـث ـمــار ق ـط ـعــة أرض ك ــورش ــة مــؤقـتــة
ألعمال صيانة وإصالح السيارات بمدينة
صباح األحمد السكنية ،على أن تخصص
ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
مع استثنائهم من كفالة الصيانة وتخفيض
كفالة ضمان القيمة اإليجارية دعما لهم.

والمقاوالت (محلية) ،وشركة مدينة األعمال
الكويتية (محلية) ،وعيادة الميدان لخدمات
صـ ـح ــة الـ ـف ــم (م ـ ـح ـ ـلـ ــي) ،وشـ ــركـ ــة ال ـم ـط ــور
اإلقليمية للتطوير العقاري (محلي).
ومن المقرر تقديم العروض بحلول 12
سبتمبر لمناقصة  ،J4وبحلول  3أكتوبر
لمناقصة  ،J5وكانت وزيرة األشغال العامة
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د .رنا الفارس
وافـ ـق ــت الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ع ـلــى ال ـع ــدي ــد من
الـفــرص االسـتـثـمــاريــة وال ـمــزايــدات ،بينها
اعتماد دراسة جدوى ومستندات التأهيل
 FRQل ــ 8فــرص استثمارية جــديــدة ،منها
مستشفى خــاص في مدينة جابر األحمد
السكنية ،وجامعة خاصة.
كما تمت الموافقة على مستندات طرح
الفرصة االستثمارية  S5والمتعلقة بتطوير
مساحات تجارية في  3مواقع بالضواحي
 Bو Cو Dفي مدينة صباح األحمد السكنية،

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب متفاوتة لمؤشرات األسواق بنهاية رمضان

ً
مؤشر دبي األفضل نموا بـ  %1.2وأبوظبي و«تاسي» يربحان %0.9
●

علي العنزي

سجلت مؤشرات األسواق
المالية بدول مجلس التعاون
الخليجي مكاسب جيدة في
أ س ـب ــوع ق ـص ـيــر س ـبــق عطلة
عيد الفطر السعيد ،وتفاوت
عملها بين جلستين أو ثالث،
و ك ــا ن ــت جـمـيـعـهــا بمحصلة
أ سـبــو عـيــة خ ـض ــراء أفضلها
ل ـمــؤشــر سـ ــوق دبـ ــي ال ـمــالــي
الذي ربح نسبة  1.2في المئة
أي  32.1ن ـق ـطــة لـيـقـفــل عـلــى
مستوى  2696.03نقطة.
وت ـع ــادل م ــؤش ــرا أبــوظـبــي
و"تاسي" السعودي الرئيسي،
ال ـ ــذي ع ـم ــل لـجـلـسـتـيــن فـقــط
وحققا نسبة  0.9فــي المئة،
إذ أضـ ـ ــاف م ــؤ ش ــر أبــوظ ـبــي
ً
 57.34نقطة وأقفل قريبا عند
أعلى مستوياته على اإلطالق
على  6209.43نقطة.

بـيـنـمــا أضـ ــاف ال ـس ـعــودي
"ت ــاس ــي"  94.33نـقـطــة وع ــاد
الى مستوى  10322.68نقطة
ً
م ـق ـت ــرب ــا م ــن ق ـم ـتــه ال ـســاب ـقــة
ع ـل ــى حـ ـ ــدود  10400ن ـق ـطــة،
ً
وحـ ـ ــل راب ـ ـ ـعـ ـ ــا مـ ــؤشـ ــر س ــوق
مسقط الذي حقق نسبة 0.7
في المئة تعادل  25.25نقطة
ليقفل على مستوى 3835.27
نقطة وهي أعلى مستوياته
هذا العام.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــوق
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ال ـ ـمـ ــالـ ــي أضـ ـ ــاف
نصف نقطة مئوية تساوي
 7.02ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط لـ ـيـ ـقـ ـف ــل ع ـل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى  1528.79ن ـق ـط ــة،
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر بـ ـ ــورصـ ـ ــة
ً
الكويت العام ارتفاعا بنسبة
 0.4في المئة أي  26.53نقطة
ليقفل على مستوى 6279.01
ً
ن ـق ـطــة ،وأخ ـ ـيـ ــرا كـ ــان مــؤشــر
س ــوق قـطــر الـمــالــي األق ــل من

حيث المكاسب إذ ر بــح ثلث
ن ـق ـطــة م ـئــويــة ف ـقــط ت ـســاوي
 29.52نـ ـقـ ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل ع ـلــى
م ـس ـت ــوى  10925.24نـقـطــة
ً
مـقـتــربــا أك ـثــر نـحــو مـسـتــوى
 11ألف نقطة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
مستقرة حــول مـسـتــوى68.7
ً
دوالرا لـ ـلـ ـب ــر مـ ـي ــل ب ـن ـه ــا ي ــة
تـعــامــات األسـبــوع الماضي
و بـ ـ ـع ـ ــد أن ر بـ ـ ـح ـ ــت ب ـن ـه ــا ي ــة
األسبوع حوالي  2في المئة،
م ـمــا أع ــاده ــا إل ــى م ــا انـتـهــت
عليه خالل تعامالت األسواق
المالية بدول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ق ـب ــل ع ـط ـلــة عـيــد
الفطر.

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في  2021/05/11مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/05/11
مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

2021/05/06

6,252.48

10,228.35

10,895.72

3,810.02

1,521.77

6,152.09

2,663.93

2021/05/11

6,279.01

10,322.68

10,925.24

3,835.27

1,528.79

6,209.43

2,696.03

الفـرق

26.53

94.33

29.52

25.25

7.02

57.34

32.10

التغير ()%

%0.4

%0.9

%0.3

%0.7

%0.5

%0.9

%1.2

القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)

عـدد
الصـفـقـات
( صفقة)

إقـفـال
المـؤشــر
العــام

إقـفـال
المـؤشــر
األول

إقـفـال
المـؤشــر
رئيـسـي
50

عـدد
جـلـسـات
الـتــداول

2021/05/06

2,741,132,843

421,538,243

84,981

6,252.48

6,781.00

5,433.71

5

2021/05/11

2,173,905,347

304,342,929

64,890

6,279.01

6,790.43

5,483.74

3

الفـرق

567,227,496.00-

117,195,313.60-

20,091.00-

26.53

9.43

50.03

2.00-

التغير ()%

%20.7-

%27.8-

%23.6-

%0.4

%0.1

%0.9

%40.0-

األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة
(سهم)

نقاش بين «األسواق» ومراقب الحسابات الجمعة لـ ةديرجلا  :توقعات إيقاف شركتي تأمين عن مزاولة
و«صكوك» إلعادة السهم للتداول
بارتفاع أسعار مواد البناء  %30النشاط الرتكابهما مخالفات
•

●

تحفظ المراقب أساس قرار الهيئة
●

محمد اإلتربي

كـشـفــت م ـص ــادر رقــاب ـيــة عن
نقاش ثالثي بين هيئة أسواق
الـ ـ ـم ـ ــال ومـ ـ ــراقـ ـ ــب الـ ـحـ ـس ــاب ــات
وشـ ـ ــركـ ـ ــة صـ ـ ـك ـ ــوك الـ ـق ــابـ ـض ــة،
ت ـم ـه ـي ــدا لـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـسـ ـه ــم إل ــى
التداول خالل األيام المقبلة.
وق ــد أوق ـف ــت "أس ـ ــواق ال ـمــال"
سهم الـشــركــة عــن ال ـتــداول منذ
نـحــو  5أش ـه ــر ،حـيــث ك ــان آخــر
ت ــداول للسهم فــي  27ديسمبر
الماضي ،بناء على مالحظة من
مراقب حسابات الشركة بعدم
اليقين والتحفظ على البيانات
المالية بـشــأن مديونية اعتبر
أنـهــا ذات تــأثـيــر جــوهــري على
اسـتـمــراريــة الـشــركــة مــن وجهة
نظر المراقب.
وبحسب المصادر الرقابية،
ف ـ ـ ــإن هـ ـيـ ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال ال
تتحمل وزر إيقاف السهم طوال
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،ب ــل ت ــأخ ــذ ب ــرأي
وتـحـفـظــات مــراقــب الـحـســابــات
على البيانات المالية وبعض
الشكوك التي يبديها ،وبالتالي

تـحــوطــا تـتـخــذ الـهـيـئــة ق ــرارات
وق ــائ ـي ــة ح ـت ــى ي ـت ـم ـكــن م ــراق ــب
الـحـســابــات مــن الـحـصــول على
البيانات الالزمة والوافية التي
ت ـم ـك ـنــه م ــن إب ـ ـ ــداء ال ـ ـ ــرأي عـلــى
البيانات المالية للشركة بشكل
واضح وجلي.
وكشفت مصادر استثمارية
ومــالـيــة ،ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن ال ــرأي
بشأن شكوك في عدم استمرارية
الشركة كــان مبالغا فيه بعض
الشيء ،حيث إن الشركة يمكنها
االسـتـمــراريــة بـهــذا الــوضــع وال
توجد مخاطر وفق المالحظة.
وبالنسبة لملف المديونية
م ـ ـ ـحـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ـ ــع هـ ـيـ ـئ ــة
االستثمار ،يوجد مقابلها أصل
ع ـق ــاري جـيــد ومـ ــدر ،والـتـبــايــن
ح ـ ـ ــول سـ ـ ـ ــداد ال ـ ــدي ـ ــن ب ــاألص ــل
العيني يتمحور حــول إصــرار
ال ـشــركــة عـلــى أن ي ـكــون األص ــل
بقيمته العادلة وليس استدخال
األص ــل مقابل الــديــن فقط دون
األخـ ـ ـ ــذ فـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ج ــودت ــه
وتقييمه التقييم العادل.
وب ـح ـســب ال ـم ـص ــادر تــواجــه

الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ت ـ ـع ـ ـن ـ ـتـ ــا م ـ ـ ـ ــن أحـ ـ ــد
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن وال ـ ـمـ ــديـ ــريـ ــن
للمحفظة بتوصيات متشددة،
عـلـمــا أن األزمـ ــة عـلــى الجميع،
وسبق أزمة الجائحة الصحية
أزمـ ـ ـ ـ ــة مـ ــال ـ ـيـ ــة أواخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،2008
وشـ ـه ــدت ت ـع ــاون ــا ب ـيــن ال ــدائ ــن
والـ ـم ــدي ــن ،وه ـ ــو م ــا ل ــم ت ـجــده
الشركة حاليا.
وعن آخر المستجدات بينت
المصادر أن الطرف الدائن اتجه
ال ــى ال ـق ـض ــاء ،وهـ ــذا ال ـم ـلــف قد
يستغرق س ـنــوات للفصل فيه
ح ـتــى ال ــوص ــول ال ــى ح ـكــم بــات
و نـهــا ئــي مــن محكمة التمييز،
والذي ستسبقه درجتا تقاض،
ويتخللهما رأي خ ـب ــراء ،و هــو
خـ ـي ــار ق ــان ــون ــي وح ـ ــق بــديـهــي
ستطلبه الشركة.

سند الشمري

قــال رئيس مجلس إدارة شركة أمــاك كابيتال القابضة،
محمود الجمعة ،إن سوق البناء شهد ركودا حادا خالل الفترة
الماضية بسبب جائحة كورونا وإالج ــراء ات الصحية التي
تتخذها الحكومة لمواجهة هذه الجائحة.
ّ
وتوقع الجمعة ،في تصريح لـ "الـجــريــدة" ،أن تشهد مواد
البناء خالل الفترة القادمة وفي حال عودة الحياة الى طبيعتها
ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين  20و 30في المئةّ .
وأفاد الجمعة بأن هناك عددا كبيرا من المشاريع توقف،
بسبب اإلغالقات ،وفي حال عودتها ،سيكون هناك طلب
كبير على مــواد البناء ،إضافة الــى منح تراخيص البناء
لمدينة المطالع ،مما سيرفع أسعار مواد البناء بالنسبة
المذكورة.
وعن الشركة أوضح أن "أمالك كابيتال" كغيرها من الشركات
الـعــامـلــة فــي ه ــذا الـقـطــاع تــأثــرت نتيجة لـتــوقــف الـمـشــاريــع،
ّ
سيتغير مع أول خطوة لعودة النشاط
مشيرا الى أن الوضع
للمشاريع اإلنشائية.
وأوضح أن الظروف الحالية ّ
أجلت موضوع إدراج الشركة
في بورصة الكويت ،مشيرا الى أن التوجه ال يــزال موجودا،
وس ـن ـع ـمــل ع ـل ــى إدراج ال ـش ــرك ــة ف ــي ح ـ ــال ت ـح ـ ّـس ــن ال ــوض ــع
االقتصادي.
ّ
وبين أن القطاع الصناعي بحاجة الى تنظيم ودعم حكومي،
حيث إن القطاع يواجه العديد من التحديات ،جــراء جائحة
كورونا وما تبعها من إجراءات لمواجهة هذه الجائحة.
وأشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع الصناعي تأثرت
بشكل كبير ،وال ّ
بد أن تكون هناك خطة موضوعة لحماية هذه
الشركات من تداعيات "كورونا".

ً
إحداهما  60يوما واألخرى  3أشهر
●

جراح الناصر

أوقفت وحــدة تنظيم التأمين شركتي تأمين
عن مزاولة أنشطتهما لمدة  60يوما و 90يوما،
لمخالفتهما القانون رقم  125لسنة  2019بشأن
تنظيم التأمين والئحته التنفيذية.
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر ،ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن شركتي
ال ـتــأم ـيــن ال ـمــوقــوف ـت ـيــن ل ــم ت ـل ـتــزمــا بــالـتـعـهــدات
المكتوبة ضدهما ،ومخالفة الـقــانــون وق ــرارات
ال ــوح ــدة ،ال ــى ج ــان ــب وجـ ــود ش ــرك ــات ل ــم تـلـتــزم
بـبـعــض ال ـش ـكــاوى الـمـقــدمــة ض ــده ــا ،ول ــم تضع
حلوال إلنهائها.
وقررت الوحدة إيقاف إحدى شركات التأمين
 3أشـهــر ،المتناعها عــن تنفيذ أحـكــام قضائية
نهائية تتعلق بأنشطتها محل الترخيص ،وعدم
التزامها بتزويد الوحدة بالبيانات والمستندات
ال ـم ـط ـلــوبــة ،إض ــاف ــة الـ ــى اس ـت ـم ــرار ال ـش ــرك ــة في
استخدام نفس األسلوب الملتبس والمستند إلى
األقوال المرسلة غير المؤيدة بالمستندات في الرد
على استفسارات الوحدة بشأن األحكام النهائية
الـ ـص ــادرة ض ــد ال ـشــركــة واالخـ ـ ــال بــاالل ـتــزامــات
القانونية الواجبة عليها حيال الوحدة بوصفها
الجهة الرقابية.
ولـ ــم ت ـل ـتــزم ال ـش ــرك ــة ك ــذل ــك بــالـتـعـهــد ال ـم ـقــدم
للوحدة بتاريخ  ،2020 -12 – 27وتهديد ضياع

حـقــوق حملة الــوثــائــق ،وذل ــك لـمــا هــو ثــابــت في
الشكاوى المقدمة ضدها من عدم االلتزام بتسوية
مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب
المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص
عليها فــي ال ـقــرارات بشأن قــواعــد إص ــدار وثيقة
الـتــأمـيــن مــن الـمـســؤولـيــة الـمــدنـيــة الـنــاشـئــة عن
حوادث المرور.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ت ــم إي ـق ــاف ال ـشــركــة االخ ــرى
ش ـه ــري ــن ع ــن مـ ــزاولـ ــة أن ـش ـط ــة ال ـت ــأم ـي ــن ،وذل ــك
لمخالفتها التعهد الموقع منها في  26ديسمبر
 ،2020وعدم التزامها ومجلس إدارتها بالبند 12
من التعهد ،وذلك لما هو ثابت عليها.
وطــال ـبــت ال ــوح ــدة ،وف ــق ال ـ ـقـ ــرارات ،الـشــركــات
بتصحيح المخالفات المنسوبة اليها بموجب
المادة السابقة خالل مدة االيقاف ،ويحظر عليها
إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد
وثائق سارية خالل فترة التوقف ،ويرفع اإليقاف
عن الشركة بموجب قــرار يصدر من الوحدة في
حال قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها قبل
انقضاء مدة االيقاف ،على ان تظل جميع الوثائق
ومالحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية
الـمـفـعــول ،بـمــا تتضمنه مــن ح ـقــوق وال ـتــزامــات
وضـمــانــات ،وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة
األعمال اإلدارية المرتبطة بها.

ةديرجلا

•
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ً
 1474دينارا معدل األجر الشهري للكويتيين في القطاعين
 %83.6من موظفي «الحكومي» من حملة الشهادات ما بين الثانوية والدكتوراه
يبلغ معدل األجر الشهري
للكويتيين من الجنسين
في القطاع ًالحكومي نحو
 1533دينارا ( 1510دنانير
في نهاية عام ،)2019
ويبلغ نفس المعدل لغير
الكويتيين نحو 719
ً
دينارا ( 710دنانير في
نهاية عام  ،)2019بفارق
بين المعدلين بحدود
 113.2في المئة لمصلحة
الكويتيين.

ق ــال تـقــريــر "ال ـش ــال" االقـتـصــادي
األسـ ـب ــوع ــي ،إن آخـ ــر اإلحـ ـص ــاء ات
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة مـ ــن اإلدارة ال ـم ــرك ــزي ــة
لإلحصاء عــن العمالة فــي الكويت
كما فــي نهاية عــام ( 2020مصنفة
ً
وف ـقــا لـلـعــدد والـجـنــس والجنسية
واألجــور واألعـمــار ..إلــخ) ،تظهر أن
حـجـمـهــا ب ـلــغ ن ـحــو  1.993مـلـيــون
عامل من غير احتساب عدد العمالة
المنزلية ( 2.133مليون عــا مــل في
نهاية عام .)2019
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،وع ـن ــد إض ــاف ــة
العمالة المنزلية و مــا فــي حكمها
القطاع العائلي -البالغة نحو 669ألــف عامل ،يصبح المجموع نحو
 2.662مليون عامل ( 2.865مليون
عامل في نهاية عام  ،)2019في حين
تبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو
 25.1في المئة من إجمالي العمالة
في الكويت ،كما في نهاية عام 2020
( 25.5في المئة من إجمالي العمالة
في نهاية عام .)2019
ف ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،بـ ـل ــغ م ـع ــدل
األجـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ـهـ ــري ل ـ ـلـ ــذكـ ــور مــن
العمالة الكويتية فــي القطاع
ً
الحكومي نحو  1871دينارا
ً
( 1834دينارا في نهاية عام
 ،)2019وب ـل ــغ ذلـ ــك ال ـم ـعــدل
لإلناث الكويتيات نحو 1302
ً
دينار ( 1287دينارا في نهاية عام
 ،)2019بفارق بحدود  43.7في المئة
لمصلحة أجور الرجال.
وبـ ـل ــغ مـ ـع ــدل ال ـ ــرات ـ ــب ال ـش ـه ــري
للذكور غير الكويتيين في القطاع
ً
الـحـكــومــي نـحــو  757دي ـن ــارا (742
ً
دينارا ،في نهاية عام  ،)2019وبلغ
لــإ نــاث غير الكويتيات نحو 681
ً
ً
ديـنــارا ( 676ديـنــارا في نهاية عام

 ،)2019ب ـف ــارق لـمـصـلـحــة ال ــذك ــور
بحدود  11.3في المئة ،أي إن الفارق
بين الجنسين أكثر عدالة في حالة
غير الكويتيين.
وي ـب ـل ــغ مـ ـع ــدل األج ـ ـ ــر ال ـش ـه ــري
للكويتيين من الجنسين في القطاع
ً
الحكومي نحو  1533دينارا (1510
دنانير في نهاية عام  ،)2019ويبلغ
نفس المعدل لغير الكويتيين نحو
ً
 719دينارا ( 710دنانير في نهاية
عــام  ،)2019بـفــارق بين المعدلين
بحدود  113.2في المئة لمصلحة
الكويتيين.
ويـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ مـ ـ ـع ـ ــدل
األجر الشهري
للذكور

ً
 669ألفا إجمالي العمالة
المنزلية في نهاية 2020
ذكر "الشال" أن نحو ربع إجمالي العمالة
الوافدة في الكويت منزلية ،بلغ عددها كما
فــي نهاية عــام  2020وفــق ج ــداول اإلدارة
الـمــركــزيــة لــإحـصــاء نحو  669ألـفــا (732
ألف عامل في نهاية عام  ،)2019وموزعة
مناصفة تقريبا بين الذكور البالغ عددهم
نحو  329ألفا ،واإلناث البالغ عددهم نحو
 340ألفا.
ويـتـصــدر عمالة الــذكــور الـقــادمــون من
ال ـه ـنــد بـنـحــو  222أل ــف عــامــل ( 240ألـفــا
في نهاية  ،)2019بينما تتصدر الفلبين
عمالة اإلناث بنحو  142ألفا ( 158ألفا في
نهاية عــام  ،)2019وتتصدر الهند أرقــام
العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.8
فــي المئة مــن إجـمــالــي العمالة المنزلية،
تـلـيـهــا ال ـف ـل ـب ـيــن بـنـسـبــة  21.3ف ــي الـمـئــة
م ــن اإلج ـم ــال ــي ،وبـشـكــل ع ــام تـسـتـحــوذ 4
جنسيات هي الهند والفلبين وبنغالدش
وسريالنكا على نحو  94.3في المئة من
إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10
جنسيات ،بينما تحتل الجنسيات الست
األخرى ألعالها  2.2في المئة وأدناها 0.3
في المئة أو أقل ،بينما ضمن الدول العشر
المصدرة للعمالة المنزلية  3دول أفريقية
تتصدرها أثيوبيا بنصيب  2.2في المئة
مــن جملة تلك الـعـمــالــة ،ثــم ســاحــل العاج
وبنين بنسبة  0.3في المئة لكليهما.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية

ب ـف ـئ ــات ال ـع ـم ــال ــة الـ ــوافـ ــدة األخ ـ ـ ــرى وف ـقــا
لجنسياتها فسيبلغ عدد العمالة اإلجمالي
من الجنسية الهندية نحو  819ألفا (919
ألفا في نهاية  ،)2019أي ما نسبته 30.8
في المئة من جملة العمالة شامال العمالة
الكويتية ،ونحو  36.3في المئة من جملة
الـعـمــالــة ال ــواف ــدة ،أي تحتل ال ـص ــدارة في
الـحــالـتـيــن ،وتـلـيـهــا ف ــي الـتــرتـيــب الـثــانــي
العمالة المصرية بإجمالي عمالة بنحو
 482أ ل ـف ــا ( 517أ ل ـف ــا ف ــي ن ـهــا يــة ،)2019
وبنسبة  18.3في المئة من إجمالي العمالة،
ونحو  21.4في المئة من إجمالي العمالة
الوافدة.
ويليهما فــي الـتــرتـيــب الـثــالــث العمالة
الكويتية بنحو  407آالف ( 395أ لـفــا في
نهاية  )2019وبنسبة  15.3في المئة من
إج ـمــالــي ال ـع ـمــالــة ،وتــرت ـفــع ت ـلــك الـنـسـبــة
إذا ك ــان ــت أرق ــام ـه ــا ف ــي ال ـ ـجـ ــداول تشمل
العسكريين ،وتأتي بنغالدش في المرتبة
الرابعة بإجمالي عمالة بحدود  253ألفا
( 268ألفا في نهاية  ،)2019أو ما نسبته
 9.5في المئة من إجمالي العمالة ،ونحو
 11.2في المئة من إجمالي العمالة الوافدة،
وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي
عمالة بحدود  213ألفا ( 235ألفا في نهاية
 )2019وبنسبة  8فــي المئة مــن إجمالي
العمالة ،وبنحو  9.5في المئة من إجمالي
العمالة الوافدة.

ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
ً
ً
نحو  1474دي ـنــارا ( 1468دي ـنــارا،
ف ــي ن ـهــايــة عـ ــام  ،)2019أي أدن ــى
بنحو  21.3في المئة من معدل أجر
الذكور في القطاع الحكومي ،ويبلغ
ذلـ ــك ال ـم ـع ــدل ل ــإن ــاث ال ـكــوي ـت ـيــات
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص نـ ـح ــو 938
ً
ً
دينارا ( 919دينارا ،في نهاية عام
 ،)2019أي أدنى بنحو  28في المئة
م ــن م ـع ــدل زم ـيــات ـهــن ف ــي الـقـطــاع
الحكومي ،وال شك أن مخصصات
دعــم العمالة المواطنة ت ــؤدي إلى
ردم تلك الفروق.
وي ـب ـل ــغ مـ ـع ــدل األجـ ـ ــر ال ـش ـه ــري
للذكور غير الكويتيين في القطاع
ً
الـ ـخ ــاص ن ـحــو  289دي ـ ـنـ ــارا (277
ً
دي ـن ــارا ،فــي نهاية عــام  ،)2019أي
نـحــو  38.1فــي الـمـئــة مــن مستوى
زمالئهم في القطاع الحكومي،
ويـ ـبـ ـل ــغ م ـ ـعـ ــدل األج ـ ــر
الشهري لإلناث
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الكويتيات في القطاع الخاص نحو
 402دينار ( 394دينار في نهاية عام
 ،)2019وه ــو أعـلــى مــن مـعــدل أجــر
الذكور غير الكويتيين في القطاع
الخاص بنحو  39.1في المئة لكنه
أدنى من معدل زميالتهن في القطاع
الحكومي بنحو  41في المئة.
وف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال دم ـ ـ ـ ــج الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن
الـحـكــومــي والـ ـخ ــاص ،يـبـلــغ مـعــدل
األجــر الشهري للكويتيين الذكور
ً
ً
نـحــو  1787دي ـن ــارا ( 1754دي ـنــارا
ف ــي ن ـه ــاي ــة عـ ــام  ،)2019ول ــإن ــاث
ً
الكويتيات نحو  1245دينارا (1227
ً
دينارا في نهاية عام  ،)2019ويتسع
الـفــارق لمصلحة الــذكــور إلــى 43.5
في المئة.
وي ـب ـل ــغ مـ ـع ــدل األج ـ ـ ــر ال ـش ـه ــري
للذكور غير الكويتيين  301دينار
ً
( 289دينارا في نهاية عام ،)2019
ويبلغ لإلناث غير الكويتيات نحو
ً
ً
 462دينارا 454( ،دينارا في نهاية
عام )2019

ويـصـبــح ال ـفــارق لمصلحة اإلن ــاث
نحو  53.5في المئة.
وي ـب ـل ــغ مـ ـع ــدل األج ـ ـ ــر ال ـش ـه ــري
ً
ً
ل ـل ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ذكـ ـ ـ ـ ــورا وإنـ ـ ــاثـ ـ ــا فــي
ً
القطاعين نحو  1474دينارا (1450
ً
دينارا في نهاية عام  ،)2019ويبلغ
ً
لغير الكويتيين نحو  318دينارا
( 306دنانير في نهاية عام ،)2019
والبد من إعادة التذكير بأن كل هذه
األرق ــام ال تشمل العمالة المنزلية
ً
ً
التي سوف تترك أثرا كبيرا لألدنى
على معدالت أجور غير الكويتيين
لو أخذت في االعتبار ،كما أنها ال
تشمل أثر مخصصات دعم العمالة
للكويتيين الـعــامـلـيــن فــي ا لـقـطــاع
الخاص.
وبـ ـل ــغ ع ـ ــدد ال ـع ـم ــال ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ً
فــي القطاع الحكومي وفـقــا لنفس
المصدر نحو  334ألف عامل (322
أل ــف عــامــل فــي نـهــايــة ع ــام ،)2019
ويبلغ عددهم في القطاع الخاص
ن ـحــو  72.98أل ــف عــامــل (73.23
ألـ ــف ع ــام ــل ف ــي نـهــايــة
عام  )2019أي أنها
عمالة موزعة

إلـ ــى ن ـحــو  82.1ف ــي ال ـم ـئــة عـمــالــة
حـكــومـيــة و 17.9ف ــي الـمـئــة عمالة
قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـح ـكــومــي م ــن حملة
ال ـش ـه ــادات ال ـجــام ـع ـيــة ن ـحــو 43.1
في المئة إضافة إلــى نحو  4.4في
المئة من حملة الشهادات ما فوق
الـجــامـعـيــة ،ونـحــو  14.6فــي المئة
لمن يحملون شهادات فوق الثانوية
ودون الـجــامـعـيــة ون ـحــو  21.5في
الـمـئــة لحملة ال ـش ـهــادات الثانوية
أو ما يعادلها ،أي أن نحو  83.6في
المئة من موظفي القطاع الحكومي
من حملة الشهادات ما بين الثانوية
وحتى الدكتوراه.
ورغم ذلك ،ظلت إنتاجية القطاع
الحكومي ضعيفة ،إما بسبب بيئة
العمل الـمــزدحـمــة وغـيــر المنظمة،
أو ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ضـ ـ ـع ـ ــف ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى
التعليمي ،أو بسبب اإلنفصال ما
بين مخرجات التعليم ومتطلبات
سوق العمل ،أو حتى بسبب انتشار
الشهادات المضروبة.

 40.1مليار دينار إجمالي التسهيالت المقدمة
من البنوك في نهاية مارس
أفاد "الشال" بأن بنك الكويت المركزي ذكر في
نشرته اإلحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس
 ،2021والمنشورة على موقعه على اإلنترنت ،أن
رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما
فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل )2016
انخفض بما قيمته  622.3مليون دينار ،ليصبح
 1.050م ـل ـيــار ،ف ــي ن ـهــا يــة مـ ــارس  ،2021مـقــار نــة
بمستواه فــي نهاية مــارس  ،2020أي مــا نسبته
ن ـحــو  2.7ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ح ـجــم ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجمالي المقدر لعام  ،2020والبالغ نحو 38.3
مليارا (تقديرات الـ.)EIU
وب ـلــغ مـتــوســط أس ـعــار ال ـفــائــدة (ال ـعــائــد) على
أدوات الدين ا لـعــام ،مــدة السنة  1.375في المئة،
ولمدة سنتين  1.500في المئة ،ولمدة  3سنوات
 1.625ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،و ل ـم ــدة  5س ـن ــوات  1.750فــي
المئة ،ولمدة  7سنوات  1.875في المئة ،ولمدة
 10س ـنــوات  2.000فــي الـمـئــة ،وتـسـتــأثــر الـبـنــوك
المحلية بما نسبته  100فــي المئة مــن إجمالي
أدوات الــديــن ال ـعــام الـمـحـلــي ( 100فــي الـمـئــة في
نهاية مارس .)2020
وذكرت نشرة «المركزي» أن إجمالي التسهيالت
االئتمانية المقدمة من البنوك المحلية في نهاية
م ـ ــارس  2021ب ـلــغ ن ـحــو  40.181م ـل ـيــار د ي ـن ــار،
و هــو مــا يمثل نـحــو  54.4فــي ا لـمـئــة مــن إجمالي
مــوجــودات الـبـنــوك الـمـحـلـيــة ،بــارتـفــاع بـلــغ نحو
 1.101مليار ،أي بنسبة نمو بلغت نحو  2.8في
المئة عما كان عليه في نهاية مارس  ،2020وبلغ
إج ـمــالــي الـتـسـهـيــات الـشـخـصـيــة ن ـحــو 17.566
م ـل ـيــارا ،أي مــا نـسـبـتــه نـحــو  43.7فــي الـمـئــة من
إج ـمــالــي الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة (ن ـحــو 16.414
مليارا ،في نهاية مارس  )2020وبنسبة نمو بلغت

نحو  7في المئة.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو
 12.941مليار دينار ،أي ما نسبته نحو  73.7في
المئة من إجمالي التسهيالت الشخصية ،ونصيب
التسهيالت المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها
نحو  2.675مـلـيــار ،أي مــا نسبته نحو  15.2في
المئة من إجمالي التسهيالت الشخصية ،وبلغت
قيمة القروض االستهالكية نحو  1.605مليار.
وبلغت التسهيالت االئتمانية لقطاع العقار
نـ ـح ــو  9.281م ـ ـل ـ ـيـ ــارات د يـ ـ ـن ـ ــار ،أي مـ ــا نـسـبـتــه
نحو  23.1فــي المئة مــن اإل جـمــا لــي ( نـحــو 9.101
م ـل ـيــارات ،فــي نـهــا يــة م ــارس  ،)2020أي أن نحو
ثلثي التسهيالت االئتمانية تمويالت شخصية
وعقارية ،ولقطاع التجارة نحو  3.210مليارات ،أي
ما نسبته نحو  8في المئة (نحو  3.472مليارات
في نهاية مــارس  ،)2020ولقطاع الصناعة نحو
 2.147مـلـيــار ،أي مــا نسبته نـحــو  5.3فــي المئة
( ن ـح ــو  2.075م ـل ـيــار ،ف ــي ن ـهــا يــة مـ ــارس ،)2020
و ل ـق ـطــاع ا ل ـم ـق ــاوالت ن ـحــو  1.919م ـل ـيــار ،أي ما
نسبته نحو  4.8في المئة (نحو  1.950مليار ،في
نهاية مارس  ،)2020ولقطاع المؤسسات المالية
 غـيــر ا لـبـنــوك -نـحــو  953مـلـيــو نــا ،أي مــا نسبتهنحو  2.4في المئة (نحو  1.141مليار ،في نهاية
مارس .)2020
وتشير النشرة أيضا إ لــى أن إجمالي الودائع
ل ــدى ال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة بـلــغ نـحــو  43.884مـلـيــار
دي ـن ــار ،وه ــو م ــا يـمـثــل نـحــو  59.4ف ــي الـمـئــة من
إجمالي مطلوبات البنوك المحلية ،بارتفاع بلغ
ن ـحــو  426.7م ـل ـيــونــا ،ع ـمــا ك ــان عـلـيــه ف ــي نـهــايــة
م ــارس  ،2020أي بنسبة نـمــو بلغت نـحــو  1في
المئة فقط ،نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع

ا لـعــام بنحو  272.3مليونا ،مقابل ار تـفــاع قيمة
ودائع القطاع الخاص بنحو  699مليون دينار.
ويخص عمالء القطاع الخاص من تلك الودائع
بالتعريف الشامل ،أي شامال المؤسسات الكبرى،
مثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -ال
يشمل الحكومة  -نحو  36.596مليار دينار ،أي
مــا نسبته نحو  83.4فــي المئة ،ونصيب ودا ئــع
عمالء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 34.606
مـلـيــارا ،أي مــا نسبته نحو  94.6فــي ا لـمـئــة ،وما
ي ـعــادل نـحــو  1.990مـلـيــار ،بــالـعـمــات األجـنـبـيــة
لعمالء القطاع الخاص أيضا.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على
ودائ ــع الـعـمــاء ألج ــل ،بـكــل مــن الــديـنــار وال ــدوالر
مـقــار نــة بنهاية م ــارس  ،2020فـتــذ كــر ا لـنـشــرة أن
ال ـفــرق فــي مـتــوســط أس ـعــار ال ـفــائــدة عـلــى ودائ ــع
العمالء ألجل مــازال لمصلحة الدينار في نهاية
ا ل ـف ـتــر ت ـيــن ،ح ـيــث ب ـلــغ ا ل ـف ــرق ن ـحــو  0.728نقطة
لودائع شهر واحد ،ونحو  0.791نقطة لودائع 3
أشهر ،ونحو  0.843نقطة لودائع  6أشهر ،ونحو
 0.880نـقـطــة لــودائــع  12ش ـهــرا ،بـيـنـمــا ك ــان ذلــك
ا لـفــرق فــي نهاية مــارس  2020نحو  0.821نقطة
لودائع شهر واحد ،ونحو  0.805نقطة لودائع 3
أشهر ،ونحو  0.854نقطة لودائع  6أشهر ،ونحو
 0.907نقطة لودائع  12شهرا.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار
فــي م ــارس  2021مـقــابــل الـ ــدوالر نـحــو 302.070
فلس لكل دوالر ،بانخفاض بلغ نحو  1.7في المئة
مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس  ،2020عندما
بلغ نحو  307.150فلوس لكل دوالر.

 6.27مليارات دينار إجمالي موجودات «الخليج»
ت ـنــاول "ا ل ـشــال" إ ع ــان بـنــك الخليج
نـتــائــج أعـمــالــه لـلــربــع األول مــن الـعــام
ً
الـ ـح ــال ــي ،وأظ ـ ـهـ ــرت ت ـح ـق ـي ـقــه أرب ــاح ــا
(ب ـع ــد خ ـص ــم الـ ـض ــرائ ــب) ب ـل ـغــت نـحــو
 11.97مـلـيــون د ي ـن ــار ،مــر تـفـعــة بنحو
 3.37ماليين دينار أو ما نسبته نحو
 39.3ف ــي ا ل ـم ـئــة ،م ـقــار نــة بـنـحــو 8.60
م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،ل ـل ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا مــن
عــام  ،2020و يـعــود السبب فــي ارتفاع
األرباح الصافية ،إلى ارتفاع إجمالي
اإل يــرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة
أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات
التشغيلية ،إضافة إلى انخفاض جملة
المخصصات.
ف ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ارتـ ـ ـف ـ ــع إجـ ـم ــال ــي
اإليرادات التشغيلية بنحو  3.2ماليين
ً
دينار ،أو بنحو  8.4في المئة ،وصوال
إ لــى نحو  41.5مليون د يـنــار ،مقارنة
ً
بنحو  38.3مليونا .
وت ـح ـق ــق ذل ـ ــك ن ـت ـي ـجــة ارت ـ ـفـ ــاع بـنــد
ص ــاف ــي إيـ ـ ـ ــرادات ال ـف ــوائ ــد ب ـن ـحــو 3.7
ماليين دينار ،أو نحو  12.9في المئة،
ً
ً
وصوال إلى نحو  32.6مليونا ،مقارنة
ً
بنحو  28.9مليونا  ،لنفس الفترة من
عام  ،2020وارتفع بند صافي األتعاب
وا لـ ـعـ ـم ــوالت ب ـن ـحــو  150أ لـ ــف د ي ـن ــار،

بينما انخفضت جميع بنود اإليرادات
ً
األخرى بما مجمله  661ألفا .
مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ارت ـ ـفـ ــع إج ـم ــال ــي
المصروفات التشغيلية للبنك بنحو
 1.7م ـل ـي ــون د يـ ـن ــار ،أو ن ـح ــو  9.1فــي
ال ـم ـئــة ،لـيـصــل إل ــى نـحــو  20.4مـلـيــون
د ي ـ ـنـ ــار ،م ـق ــار ن ــة ب ـن ـحــو  18.7م ـل ـيــون
د ي ـنــار ،للفترة نفسها مــن عــام ،2020
نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين
وبند مصروفات أخرى بنحو مليوني
دينار ،بينما انخفض بند االستهالك
وبند تكاليف إشغال بنحو  307آالف
دينار.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة إلـ ــى إج ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ــرادات
التشغيلية نحو  49.3في المئة ،مقارنة
بنحو  48.9في المئة .وانخفضت جملة
المخصصات بنحو  2.1مليون دينار،
أي بنسبة بلغت نحو  19.5في المئة،
لـتـصــل إل ــى ن ـحــو  8.5مــاي ـيــن دي ـنــار،
م ـق ــار ن ــة ب ـن ـحــو  10.6مــا ي ـيــن د ي ـن ــار،
وبذلك ،ارتفع هامش صافي ربح البنك
إ لـ ــى ن ـحــو  28.8ف ــي ا ل ـم ـئــة م ــن جـمـلــة
اإلي ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة ،مـقــارنــة بنحو
 22.4فــي المئة خــال الفترة المماثلة
من عام .2020

وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أ ن إ ج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــي
مـ ــوجـ ــودات الـبـنــك
ار ت ـف ـعــت ب ـمــا قيمته
 159.4مليون دينار،
أي مــا نسبته 2.6
فــي ا لـمـئــة ،ليصل
إ ل ـ ـ ــى ن ـ ـحـ ــو 6.27
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات دي ـ ـنـ ــار،
م ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـحـ ـ ــو
 6.11م ـ ـل ـ ـيـ ــارات
ف ـ ـ ـ ـ ــي ديـ ـ ـسـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر
 ،2 0 2 0فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا
انخفض إجمالي
الموجودات بنحو
 161.1مليون دينار ،أو بنحو  2.5في
المئة ،عند مقارنته بما كان عليه في
الفترة نفسها من عام  2020حين بلغ
نحو  6.43مليارات دينار.
وارت ـ ـفـ ــع ب ـن ــد قـ ـ ــروض وسـ ـل ــف إل ــى
ع ـم ــاء ب ـن ـحــو  110.3مــا ي ـيــن د ي ـن ــار،
ً
أو مــا نـسـبـتــه  2.7فــي ا ل ـم ـئــة ،و ص ــوال
إ لــى نحو  4.22مليارات د يـنــار67.4( ،
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات)

مقابل  4.11مليارات دينار 67.3( ،في
المئة من إجمالي الموجودات) في
ديسمبر .2020
بـيـنـمــا ا نـخـفــض بنحو
 41.4مليون دينار ،أي
م ــا ن ـس ـب ـتــه  1فــي
ال ـم ـئ ــة ،م ـقــارنــة
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرة
ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا م ــن
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م 2 0 2 0
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــغ ن ـ ـحـ ــو
 4 . 2 6مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ر ا ت
د ي ـ ـنـ ــار 66.3 ( ،فــي
الـمـئــة مــن إجـمــالــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــودات)،
وب ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــت ن ـ ـس ـ ـبـ ــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض وس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــف
للعمالء إلى إجمالي الودائع نحو 77.8
فــي المئة مقارنة بنحو  77فــي المئة
في نهاية الربع األول من عام .2020
وانـخـفــض بـنــد ق ــروض وسـلــف إلــى
ب ـن ــوك ب ـن ـحــو  7.3مــا ي ـيــن د يـ ـن ــار ،أو
بنسبة  3.8في المئة ،ليصل إلى نحو
 184.8مليون دينار 2.9( ،في المئة من
إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) م ـقــابــل 192.1
ً
م ـل ـيــو نــا ( 3.1ف ــي ا ل ـم ـئــة م ــن إجـمــا لــي

الموجودات) كما في نهاية عام ،2020
ً
وا نـخـفــض بنحو  15.7مـلـيــو نــا  ،أو ما
نسبته  7.8في المئة حين بلغ 200.4
م ـل ـي ــون 3.1( ،ف ــي ا ل ـم ـئــة م ــن إ ج ـمــا لــي
ال ـم ــوج ــودات) عـنــد ال ـم ـقــارنــة بــالـفـتــرة
نفسها من عام .2020
وت ـش ـيــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك (م ـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب حـ ـق ــوق
ً
الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته
 660.1م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ،أي م ــا نـسـبـتــه
 13.3في المئة ،لتصل إ لــى نحو 5.63
م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،م ـقــارنــة بـنـحــو 4.97
م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار ،ب ـن ـهــايــة ع ــام ،2020
بينما انخفضت بنحو  158.8مليون
د يـ ـ ـن ـ ــار ،أي ب ـن ـس ـب ــة  2.7فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة،
عـ ـن ــد الـ ـمـ ـق ــارن ــة بـ ـم ــا كـ ـ ــان ع ـل ـي ــه ذل ــك
اإل ج ـمــا لــي فــي نـهــا يــة ا لــر بــع األول من
العام الفائت عندما بلغت آنذاك 5.79
مليارات دينار ،وبلغت نسبة إجمالي
المطلوبات إ لــى إجمالي الموجودات
نحو  89.8في المئة مقارنة بنحو 90.1
في المئة.
وت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل ال ـب ـي ــان ــات
المالية المحسوبة على أساس سنوي،
إ ل ــى أن ك ــل م ــؤ ش ــرات ا لــر بـحـيــة للبنك
ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من

عام  ،2020إذ ارتفع مؤشر العائد على
معدل ا لـمــو جــودات (R OA) ليصل إلى
نحو  0.8في المئة مقابل  0.5في المئة.
وارت ـف ــع مــؤشــر ال ـعــائــد ع ـلــى مـعــدل
رأس ا ل ـم ــال (R OC) ،لـيـصــل إ ل ــى نحو
ً
 15.7في المئة قياسا بنحو  11.3في
المئة.
ً
وارت ـفــع أي ـضــا ،مــؤشــر الـعــائــد على
معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل
إلى  7.5في المئة بعد أن كان عند 5.3
في المئة ،وبلغت ربحية السهم الواحد
(E PS) نـحــو  4فـلــوس مـقــا بــل  3فلوس
للربع األول من العام السابق.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية
ا لـسـهــم ا ل ــوا ح ــد ( )P/Eنـحــو  13.8مــرة
مقارنة بنحو  17.3مــرة (أي تحسن)،
نتيجة ار تـفــاع ربحية السهم ا لــوا حــد
بنسبة  33.3فــي ا لـمـئــة مـقــا بــل ار تـفــاع
ن ـس ـب ــي أقـ ـ ــل ل ـس ـع ــر الـ ـسـ ـه ــم ال ـس ــوق ــي
و بـ ـنـ ـح ــو  5.8فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مـ ـق ــار ن ــة مــع
مستواهما في  31مارس .2020
وبلغ مؤشرمضاعف السعر /القيمة
ا لــد فـتــر يــة (P /B) عـنــد  1.1م ــرة مـقــار نــة
بنحو  1.0مرة لنفس الفترة من العام
السابق.
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العميري

استقطاب
استثمارات
وعمالء من
عمليات الدمج
واالستحواذ
والبيع وإعادة
الهيكلة وتقديم
االستشارات
العامة

المخيزيم

أعلن حمد العميري رئيس
مجلس إدارة (االسـتـثـمــارات
ال ــوط ـن ـي ــة) ت ـح ـق ـيــق ال ـشــركــة
ً
أرباحا مالية للربع األول من
ه ــذا ال ـعــام ،وج ــاء ت النتائج
إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مــن
الـ ـظ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
مازالت تعيشها البالد ،بواقع
صافي ربح قدره  3.8ماليين
دينار أي  4.75فلوس للسهم
الواحد والخاص بمساهمي
الشركة األم خالل الربع األول
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي م ـق ــارن ــة
بصافي خسارة بـ 10.9ماليين
ديـنــار بخسارة للسهم تقدر
ً
ب ـن ـحــو  13.71ف ـل ـســا للسهم
ا لــوا حــد للفترة المقابلة لها
من عام .2020
وقال العميري ،في تصريح
صحافي أمــس ،إن اإلي ــرادات
الشاملة األخرى ارتفعت خالل
الربع األول من العام الحالي
إلى  3.2ماليين دينار مقارنة
بـ  2.2مليون خالل الربع األول
من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي أصول
ً
الشركة سجل نموا يقدر بـ4.7
ف ــي ال ـم ـئــة م ــا يـ ـق ــارب 228.6
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،مـ ـق ــارن ــة مــع

ن ـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ع ــام 2020
ً
ال ـتــي بـلـغــت  218.3مـلـيــونــا،
أما بالنسبة إلجمالي حقوق
المساهمين فبلغ خالل الربع
األول  181.9م ـل ـيــون دي ـن ــار،
وبـلـغــت األص ــول ال ـم ــدارة في
الـ ـش ــرك ــة خ ـ ــال الـ ــربـ ــع األول
مــن عــام  2021مــا يـقــارب 3.5
مليارات دوالر.
وأوض ـ ــح أن ه ــذه الـنـتــائــج
المالية االيجابية جاءت على
الرغم من الظروف االقتصادية
الصعبة التي مازالت تشهدها
المنطقة والعالم أجمع نتيجة
لـلـجــائـحــة وتــداع ـيــات ـهــا على
األس ـ ــواق االق ـت ـصــاديــة كــافــة،
و ف ــي ا لــو قــت نفسه نستطيع
ال ـ ـ ـقـ ـ ــول ،إن ال ـ ـشـ ــركـ ــة لــدي ـهــا
القدرة على التأقلم مع البيئة
ً
ً
التشغيلية محليا وإقليميا
ألن ـ ـهـ ــا ذات ق ـ ــاع ـ ــدة م ـت ـي ـنــة،
ولديها سياستها التحفظية
المتبعة إلدارة القطاعات التي
تتسم بالخطط االستراتيجية
المدروسة والمعتمدة.
عـلــى الـصـعـيــد نـفـســه ،قــال
الرئيس التنفيذي في الشركة
ف ـهــد ال ـم ـخ ـيــزيــم إن الـنـتــائــج
المالية خالل الربع األول من

الـ ـع ــام ات ـس ـمــت بــاإلي ـجــاب ـيــة،
واألداء المتميز ،الــذي عكس
مــدى نـجــاح فــريــق العمل في
ب ـن ــاء اس ـتــرات ـي ـج ـيــات فـعــالــة
وقادرة على ممارسات تتسم
بالدقة واإلح ـكــام ،واقتناص
الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة الـتــي
تنطوي على إمكانات النمو،
وتحقيق عوائد مالية مميزة،
ً
والـ ـ ـ ـ ــذي ال يـ ــألـ ــو جـ ـ ـه ـ ــدا فــي
تحقيق طموحات المساهمين
والعمالء.
وأوضــح المخيزيم أن أداء
فريق قطاع إدارة الثروات كان
ً
إيجابيا خالل الربع األول من
عام  ،2021إذ استطاع الفريق
تـ ـعـ ـظـ ـي ــم األص ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارة
بــالـشــركــة مــن خ ــال الـتــوســع
فـ ــي قـ ــاعـ ــدة الـ ـعـ ـم ــاء ال ـج ــدد
والـحـصــول على رساميل تم
ضخها في فرص استثمارية
فريدة ،كما تجدر اإلشارة إلى
رفع عوائد استثمار مشروع
عقار «تيسكو» من  9في المئة
ً
ً
ابتداء
الى  10في المئة سنويا
م ــن ال ــرب ــع األول ل ـعــام 2021
محققين بــذلــك عــوائــد تفوق
المعدل السائد.
وأك ـ ـ ـ ــد أن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات

الوطنية عملت على استقطاب
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات جـ ــديـ ــدة وعـ ــدد
م ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدد ،م ــن
خ ـ ـ ــال نـ ـ ـج ـ ــاح ف ـ ــري ـ ــق ق ـط ــاع
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي ق ـط ــاع ــات
ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة واالئ ـت ـم ــان
وتكنولوجيا المعلومات ،إذ
بدأ هذا الربع بمجموعة قوية
من التفويضات ،بما في ذلك
تـفــويـضــات االك ـت ـتــاب ال ـعــام،
وت ـف ــوي ـض ــات أرب ـ ــع عـمـلـيــات
لـلــدمــج واالس ـت ـح ــواذ ،وأرب ــع
عمليات بيع ،وإعادة الهيكلة،
وتقديم االستشارات العامة.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـقـ ـط ــاع م ـل ـتــزم
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــن جـ ــديـ ــديـ ــن
ف ـ ــي صـ ـ ـن ـ ــدوق لـ ـ ـ ــرأس الـ ـم ــال
اال سـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ( Venture
 )Capitalوصندوق للتحوط
( ،)Hedge Funو قـ ــد تـعــا قــد
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع م ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـمـ ــاء
ل ـت ـق ــدي ــم اس ـ ـت ـ ـشـ ــارات مــال ـيــة
وال ـ ـتـ ــي نـ ـت ــج ع ـن ـه ــا تـحـقـيــق
رس ــوم مالية مميزة ،إذ لدى
القطاع مجموعة ممتازة من
الصفقات للسنة المتبقية من
عام .2021
و ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أ د ا ء ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــا ع

عقيل :استمرار عمليات «يوباك»
األساسية بال انقطاع

«عمومية» الشركة ّ
تقر عدم توزيع أرباح عن 2020
عقدت شركة المشاريع المتحدة
ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة (ي ـ ـ ــوب ـ ـ ــاك)،
المتخصصة فــي إدارة الـعـقــارات
وال ـ ـمـ ــرافـ ــق الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،اج ـت ـم ــاع
الجمعية العمومية العادية للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020والجمعية العمومية غير
العادية ،وذلك من خالل الوسائل
اإللكترونية ،بنسبة حضور بلغت
 95.5بــالـمـئــة م ــن إج ـمــالــي أسـهــم
الشركة.
وقد وافق مساهمو الشركة على
جميع البنود المدرجة على جدول
أعمال الجمعية العمومية العادية،
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020فضال عــن المصادقة على
ت ــو صـ ـي ــة م ـج ـل ــس اإلدارة ب ـعــدم
تــوزيــع أربـ ــاح عــن الـسـنــة المالية
ذاتها.
ك ـم ــا وافـ ـ ــق م ـســاه ـمــو ال ـشــركــة
ً
أيضا على جميع البنود المدرجة
عـ ـل ــى ج ـ ـ ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية غير الـعــاديــة ،التي من
شــأن ـهــا زيـ ـ ــادة رأس ـ ـمـ ــال ال ـشــركــة
ال ـ ُـم ـص ــرح ب ــه إلـ ــى 113.250.000
دينار موزعة على 1.132.500.000
سهم نـقــدي ،وبقيمة اسمية لكل
منها  100فلس.

وقــد تراجعت إي ــرادات "يوباك"
خالل عام  2020إلى  6.73ماليين
دينار ،بتراجع نسبته  49بالمئة،
مـ ـ ـق ـ ــار ن ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــام  .2019و كـ ــذ لـ ــك
ال ــرب ــح ق ـبــل ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالس ـت ـهــاك واإلط ـف ــاء إل ــى 2.59
مليون دينار ،وبتراجع نسبته 69
بالمئة ،مـقــارنــة بـعــام  .2019كما
سـجـلــت "ي ــوب ــاك" صــافــي خـســارة
 3.27مــايـيــن دي ـن ــار ،بـمــا يـعــادل
خ ـســارة للسهم الــواحــد مـقــدارهــا
 13.3فلسا ،وبتراجع نسبته 135
بالمئة ،مقارنة بعام .2019
وفي هذا الصدد ،قالت الرئيسة
الـتـنـفـيــذيــة لـشــركــة ي ــوب ــاك نــاديــة
ً
عـ ـقـ ـي ــل" :ك ـ ـ ــان عـ ـ ــام  2020م ـل ـي ـئــا
ب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــات؛ وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
أن ـنــا ات ـخــذنــا اإلج ـ ـ ــراءات الــازمــة
لتقليل التكلفة وتخفيف المخاطر
ذات الـ ـصـ ـل ــة خـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،فـقــد
تـ ــأثـ ــرت ع ـم ـل ـيــات ـنــا فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ً
بشكل مـبــاشــر ،ن ـظــرا ل ــإج ــراء ات
االح ـت ــرازي ــة وال ـتــداب ـيــر الــوقــائـيــة
المختلفة التي اتخذتها الحكومة
للحد من السفر واحتواء جائحة
فيروس كورونا الراهنة.
كما أننا نواصل العمل عن كثب
مع اإلدارة العامة للطيران المدني
وال ـس ـل ـط ــات ال ـح ـكــوم ـيــة األخـ ــرى

بشأن تطبيق اإلج ــراء ات الالزمة،
وتــذلـيــل كــافــة الـعـقـبــات لـمـعــاودة
ً
حركة الطيران والتعافي تدريجيا
خالل المرحلة المقبلة".
وأض ــاف ــت ع ـق ـيــل" :ع ـل ــى الــرغــم
مــن هــذه التحديات وبيئة العمل
ال ـص ـع ـب ــة ،ف ـق ــد اسـ ـتـ ـم ــرت مـعـظــم
عملياتنا األساسية دون انقطاع،
حتى خالل فترات اإلغالق .كما أننا
نواصل تطوير خدماتنا الرقمية
وتحسينها لتعزيز تجربة العمالء
فــي مبنيي ا ل ــر ك ــاب  1و 4بمطار
الكويت الدولي".
وع ـل ــى ص ـع ـيـ ٍـد آخ ـ ــر ،تـتــواصــل
أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ــم مـ ــول
بأبوظبي ،حيث تم إنجاز أكثر من
 75بالمئة من األعمال األساسية
بالمشروع ،كما في نهاية ديسمبر
.2020
ومــن موقعه فــي جــزيــرة الــريــم،
سيصبح ريم مول وجهة الترفيه
وال ـت ـس ــوق ال ـم ـثــال ـيــة بــالـمـنـطـقــة،
إذ يـقــدم مليوني ق ــدم مــربـعــة من
خيارات البيع بالتجزئة وتناول
الـ ـطـ ـع ــام والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــة والـ ـت ــرفـ ـي ــه،
بـمــا فــي ذل ــك أك ـبــر حــديـقــة ألـعــاب
ث ـل ـج ـيــة فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــمSnow Abu
 .Dhabiوس ـي ـضــم ري ــم م ــول أول
منظومة متكاملة للبيع بالتجزئة

نادية عقيل

الـمـتـعــددة الـقـنــوات فــي المنطقة،
إذ نعمل على توطين نظام بيئي
متكامل ومعزز بإمكانات التجارة
ا لــر قـمـيــة واللوجستية المميكنة
بــالـكــامــل ،مما يجمع كــل خدمات
الـم ـسـت ـهـلـك ـيــن وتـ ـج ــار ال ـت ـجــزئــة
لضمان تجربة سلسة فيما بينهم.

فهد المخيزيم

حمد العميري

االسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة لدى
الـ ـش ــرك ــة أشـ ـ ــار إل ـ ــى ت ـطــويــر
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـعـ ـم ــل وت ـك ـث ـيــف
جهود التسويق للوحدات ،إذ
تمت إضافة عقار جديد إلى
قاعدة محفظة إدارة العقارات،
وتمت مواصلة زيــادة معدل
الـتـحـصـيــل وه ـن ــاك زي ـ ــادة 5
فــي الـمـئــة بنسبة اإلي ـ ــرادات،
ً
كما يتم التركيز أ يـضــا على
ت ـج ـه ـيــز وتـ ـس ــوي ــق مـنـتـجــع
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـم ــوس ــم ال ـص ـيــف

وذلك باتباع خطط تسويقية
مدروسة.
ونــوه المخيزيم بالجهود
ا ل ـم ـب ــذو ل ــة واألداء ا لـمـتـمـيــز
لشركة االستثمارات الوطنية
خ ـ ــال الـ ــربـ ــع األول مـ ــن ع ــام
 ،2021ا لـ ـ ــذي ي ـع ـكــس األداء
ال ـم ـت ــوازن والـ ـق ــوي لـلـشــركــة،
ً
التي اعتمدت دائما على وضع
الخطط المسبقة ،لتظل على
استعدادها التام بالتعامل مع
جميع المتغيرات في السوق

المحلي الخليجي والعالمي
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ،وأن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدة لـ ـك ــل الـ ـتـ ـح ــدي ــات
وال ـت ـطــورات الـتــي تـطــرأ على
ً
ال ـســوق االسـتـثـمــاري محليا
ً
ً
وإقليميا وعالميا.

 5.3ماليين دينار أرباح «الكويت
للتأمين» في الربع األول
شريف :نواصل اتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة األزمة
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـك ــوي ــت لـلـتــأمـيــن
نتائح الربع األول للعام الحالي ،حيث
بلغ إجمالي األقساط التي تم االكتتاب
ب ـه ــا (والـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ـم ــل ك ــام ــل أق ـس ــاط
تأمينات الحياة) للفترة الحالية 14.2
مـلـيــون دي ـن ــار ،مـقــابــل  11.9مليونا
لنفس الفترة العام الماضي ،بزيادة
بنسبة ت ـســاوي  19فــي الـمـئــة ،وبلغ
صــافــي األقـ ـس ــاط الـمـكـتـسـبــة للفترة
الحالية  5.8ماليين ،مقابل  5.2ماليين
لنفس الفترة العام الماضي ،بزيادة
بنسبة تساوي  12في المئة.
وبلغ صافي الربح التشغيلي 1.9
مليون دينار ،بعد خصم المصاريف
اإلداري ــة والعمومية للفترة الحالية،
م ـق ــاب ــل  1.6م ـل ـي ــون ل ـن ـف ــس ال ـف ـت ــرة
الـعــام الماضي بنسبة  19فــي المئة،
وانخفضت إيـ ــرادات االسـتـثـمــار إلى
 3.78ماليين للفترة الحالية ،مقارنة
بـ 5.7ماليين للفترة الماضية ،بسبب
انخفاض توزيعات أرباح مساهماتنا،
لكن نجحت الشركة في تخفيف آثار
ه ـ ــذا االنـ ـخـ ـف ــاض عـ ــن ط ــري ــق زي ـ ــادة
األرباح المحققة من عمليات التداول،
حيث ارتفعت هذه األرباح بنسبة 43.6
فــي الـمـئــة ،وبــذلــك بـلــغ صــافــي أرب ــاح
الــربــع األول ل ـهــذا ال ـعــام  5.3ماليين
دينار ( 17.4مليون دوالر) ،وبربحية
 28.6فلسا للسهم.
وصــرح الرئيس التنفيذي سامي

شــريــف «بــأن ـنــا حـقـقـنــا تـلــك الـنـتــائــج
التشغيلية حــرصــا مـنــا عـلــى الــوفــاء
ب ــالـ ـت ــزام ــاتـ ـن ــا ت ـ ـجـ ــاه ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
والـ ـعـ ـم ــاء ،وم ــازل ـن ــا ن ــواص ــل ات ـبــاع
سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا
فــي إدارة األزم ــة الـتــي بــدأنــاهــا العام
الـ ـم ــاض ــي» ،مـضـيـفــا أنـ ــه إلـ ــى جــانــب
الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات فـ ـ ــإن ال ـ ــرب ـ ــع األول ك ــان
حــافــا بــاإلن ـجــازات ،حيث تــم تثبيت
الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي لـشــركـتـنــا من
وكالتي  AM Bestو Moodysعند A-
و A3على التوالي مع نظرة مستقبلية
مستقرة.
وتــابــع شــريــف« :انـطــاقــا مــن مبدأ
المسؤولية االجتماعية قامت الشركة
بمبادرة تشجيع أفراد المجتمع على
أخذ لقاح كورونا عن طريق إعطائهم
خ ـص ـمــا  10ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى تــأمـيــن
ال ـس ـيــارات الـشــامــل فــي حــالــة أخــذهــم
اللقاح ،وكذلك قامت الشركة بتوعية
الموظفين باعتبارهم من أهم أصول
الشركة على أخذ اللقاح ،مع تفهمنا
العميق لتردد وخوف البعض ،وكان
هــذا دورن ــا ك ــإدارة فــي معالجة سوء
الـفـهــم ل ــدى الـبـعــض ،وكـســر الحاجز
ال ـن ـف ـس ــي الـ ـن ــات ــج عـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
المضللة».
وأضاف أن «الشركة مستمرة أيضا
وب ـق ــوة ف ــي خـطـطـهــا لـمــواكـبــة تـطــور
خدمات التأمين تكنولوجيا ،وقامت

سامي شريف

بقفزات نوعية بهذا الخصوص ،حيث
ت ـقــوم دائـ ــرة الـمـعـلــومــاتـيــة بالشركة
ب ــإح ــداث ت ـغ ـي ـيــرات ع ـلــى الـمـنـظــومــة
الحالية التي تساعد على التواصل
مع العمالء ،سواء على مستوى تلبية
احتياجاتهم من ناحية المطالبات أو
تجديد التأمينات لهم ،ومازلنا نتطلع
إلى الكثير مما يجب عمله في الفترة
المقبلة ،وأنتهز هذه الفرصة ألشكر
ك ــل م ــن س ــاه ــم ف ــي تـحـقـيــق أهــداف ـنــا
م ــن م ـج ـلــس اإلدارة وال ـم ـســاه ـم ـيــن
والموظفين».

لقاحات «كورونا» ستغذي الفجوة بين األغنياء والفقراء
«ذا إيكونومست» :األغلبية العظمى للوفيات البالغة  6.7ماليين من نصيب الفقراء ومتوسطي الدخل
ق ـ ــال ت ـق ــري ــر «ذا إي ـك ــون ــوم ـس ــت» الـ ـم ــرك ــزي إن ــه
ً
باستخدام البيانات المعروفة عن  121متغيرا ،من
الوفيات المسجلة إلى الديموغرافيا« ،قمنا ببناء
نمط من االرتباطات يتيح لنا ملء الفجوات التي
تفتقر إلى األرقــام ،ويشير نموذجنا إلى أن مرض
(كوفيد )19أودى بالفعل بحياة  7.1ماليين إلى 12.7
ً
مليون شخص» ،الفتا إلــى أن  10ماليين شخص
ماتوا وكانوا لوال ذلك ليعيشوا.
ورأى التقرير أن هذا العدد من «الوفيات الزائدة»
يزيد على ثالثة أضعاف العدد الرسمي ،ومع ذلك
هو األساس لمعظم اإلحصاءات المتعلقة بالمرض،
بـمــا ف ــي ذل ــك م ـعــدالت الــوف ـيــات وال ـم ـقــارنــات بين
البلدان.
وجاء في التقرير ،أن «أهم نظرة ثاقبة من عملنا
هي أن (كوفيد  )19كان أكثر صعوبة على الفقراء
مما كان يعرفه أي شخص ،وتشير األرقام الرسمية
إلى أن الوباء ضرب على شكل موجات ،وأن الواليات
المتحدة وأوروب ــا تضررت بشدة ،على الرغم من
أن أميركا الجنوبية قد دمــرت ،بدا أن بقية العالم
النامي خرجت بشكل طفيف».
و«عــرضـنــا ي ــروي قـصــة أخ ــرى ،عـنــدمــا تحصي
جميع الجثث ،ترى أن الوباء قد انتشر بال رحمة
ً
من العالم الغني المتصل إلى أماكن أكثر فقرا وأكثر
عزلة .كما فعلت ذلك ،ارتفع معدل الوفيات اليومي
العالمي بشكل حاد».
ً
وكانت معدالت الوفيات مرتفعة جدا في بعض
البلدان الغنية ،لكن األغلبية العظمى من  6.7ماليين
حالة وفاة أو نحو ذلك لم يحسبها أحد كانت في
الـفـقــراء ومتوسطي الــدخــل ،فــي رومــانـيــا وإي ــران،
ت ـجــاوزت الــوفـيــات الــزائــدة ضعف الـعــدد ال ــذي تم

ً
تحديده رسميا للمرض ،في مصر يبلغ حجمها
 13مرة ،في أميركا الفرق  7.1في المئة.
ً
الهند ،حيث يموت حوالي  20ألف شخص يوميا،
ليست دولة نائية ،تشير أرقامنا إلى أنه من حيث
الوفيات كنسبة من السكان ،كان جائحة بيرو أسوأ
 2.5مرة من وباء الهند ،والمرض يشق طريقه عبر
نيبال وباكستان ،وتنتشر المتغيرات المعدية بشكل
أسرع ،وبسبب استبداد النمو المتسارع ،تطغى على
أنظمة الرعاية الصحية وتمأل مستودعات الجثث
ً
حتى لو لم يكن الفيروس أكثر فتكا.
في نهاية المطاف ،فــإن الطريقة لوقف هــذا هو
الـتـطـعـيــم ،كـمـثــال عـلــى ال ـت ـعــاون وري ـ ــادة ال ـع ـلــوم ،
تصنف لقاحات كوفيد  19في فئة برنامج أبولو
الفضائي .في غضون عام واحــد فقط من اكتشاف
الفيروس  ،يمكن حماية الناس من المرض الشديد
والموت ليستفيد مئات الماليين منهم.
ومع ذلك ،فإن اللقاحات على المدى القصير سوف
ً
تغذي الفجوة بين األغنياء والفقراء .وقريبا ،سيكون
األشخاص الوحيدون الذين يموتون من فيروس
كورونا في البلدان الغنية ضعفاء بشكل استثنائي
أو سيئي الحظ بشكل استثنائي ،وكذلك أولئك الذين
رفضوا فرصة التطعيم ،على النقيض من ذلك  ،في
البلدان الفقيرة ،لن يكون أمام معظم الناس خيار.
سيبقون بدون حماية عدة أشهر أو سنوات.
ال يمكن للعالم أن يــرتــاح بينما يـمــوت الـنــاس
بسبب عدم الحصول على جرعة بليغة تكلف أقل من
 4دوالرات لدورة من جرعتين .من الصعب التفكير
فــي اسـتـخــدام ال ـمــوارد بشكل أفـضــل مــن التطعيم.
التقدير المركزي لخبراء االقتصاد للقيمة المباشرة
للدورة هو  2900دوالر  -إذا قمت بتضمين عوامل

مثل فيروس كورونا الطويل وتأثير ضعف التعليم
 ،فإن المجموع أكبر بكثير .إن االستفادة من مليار
جرعة إضافية تم توفيرها بحلول يوليو ستصل
إلى مئات المليارات من الدوالرات .يعني الفيروس
ً
األقل انتشارا حدوث طفرة أقل ،بالتالي تقل فرصة
ظهور متغير جديد يعيد إصابة اللقاح.
تــزداد إمــدادات اللقاحات بالفعل .بحلول نهاية
ً
أبريل ،وفقا لشركة  ، Airfinityوهي شركة تحليالت،
أنتج صانعو اللقاحات  1.7مليار جرعة  ،بزيادة 700
مليون عن نهاية مارس وعشر مرات أكثر من يناير.
قبل الــوبــاء ،كانت سعة اللقاح العالمية السنوية
حوالي  3.5مليارات جرعة ،وتشير أحدث التقديرات
إلــى أن إجمالي الناتج فــي عــام  2021سيكون 11
ً
ً
ً
مليارا تقريبا ،ويتوقع البعض في الصناعة فائضا
ً
عالميا في عام .2022
ومع ذلك ،فإن العالم محق في السعي للحصول
على المزيد مــن الجرعات فــي وقــت أق ــرب ،ومــن ثم
اق ـتــرح الــرئـيــس جــو بــايــدن ال ـت ـنــازل عــن مطالبات
الملكية الفكرية على لقاحات (كوفيد ،)19ويجادل
ً
العديد من الخبراء بأنه ،نظرا إلى أن بعض القدرات
التصنيعية فــي طريقها إلــى الـتـســول ،فقد تتوفر
ماليين الجرعات اإلضافية إذا شارك مالكو براءات
االختراع أسرارهم ،بما في ذلك في البلدان الموجودة
ال ـيــوم فــي مــؤخــرة قــائـمــة االن ـت ـظــار ،تسمح قــواعــد
التجارة العالمية بالتنازل .متى تستدعيهم إذا لم
تكن في خضم جائحة؟
نعتقد أن بايدن مخطئ ،قد يشير التنازل إلى أن
إدارته تهتم بالعالم  ،لكنها في أحسن األحوال لفتة
فارغة وفي أسوأ األحوال إيماءة ساخرة.
ً
اإل ع ـفــاء لــن يفعل شيئا لسد النقص الملح في

الجرعات في عام  .2021يحذر رئيس منظمة التجارة
العالمية ،المنتدى الذي سيتم فيه طرحه ،من أنه قد
ال يكون هناك تصويت حتى ديسمبر.
سيستغرق نقل التكنولوجيا ستة أشهر أو نحو
ذلك حتى لو بدأ اليوم.
مع لقاحات  mrnaالجديدة التي تصنعها شركتا
ً
 Pfizerو  Modernaقد يستغرق األمر وقتا أطول.
لنفترض أن نقل التكنولوجيا كان أســرع من ذلك،
فلن يكون صانعو اللقاحات ذوي الخبرة متاحين
لـلـتــأجـيــر وال يـمـكــن لـلـمـصـنـعـيــن ال ـح ـص ــول على
مدخالت من الموردين الذين تتفجر دفاتر الطلبات
بالفعل.
ً
يتطلب لقاح شركة  Pfizer 280مدخال من موردين
في  19دولة.
ال يمكن ألي شركة إعادة إنشاء ذلك على عجل.
ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـط ــوي ــل ،ال يـمـكــن الـتـنـبــؤ بتأثير
الـتـنــازل عــن وصـفــة الـلـقــاح .ربـمــا سـيــؤدي بالفعل
إلــى نقل التكنولوجيا إلــى الـبـلــدان الـفـقـيــرة؛ على
ً
األرجح ،على الرغم من أنه سيسبب ضررا من خالل
تعطيل سالسل التوريد ،وإهدار الموارد ،وفي نهاية
المطاف ،ردع االبتكار .مهما كان األمر ،إذا اقتربت
اللقاحات من فائض في عــام  ، 2022فــإن الفرسان
سيصلون بعد فوات األوان.

إبرة في الوقت المناسب
ً
إذا كــان بــايــدن يريد حقا إح ــداث فــرق  ،فيمكنه
التبرع باللقاح اآلن مــن خــال  .covaxلقد أفرطت
الدول الغنية في الطلب ألنها لم تكن تعرف اللقاحات
التي ستنجح .طلبت بريطانيا أكثر من تسع جرعات

لكل شخص بالغ  ،بينما طلبت كندا أكثر من 13
جرعة لكل شخص بالغ.
مــن الخطأ وضــع المراهقين ،الــذيــن يتعرضون
لخطر ضئيل للوفاة من فيروس (كوفيد  ،)19أمام
كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية
في البلدان الفقيرة.
ال ينبغي للعالم الغني أن يخزن المعززات لتغطية
السكان عدة مرات في حالة عدم االحتياج إليها .في
األشهر الستة المقبلة  ،قد ينتج عن ذلك مليارات
الجرعات من اللقاح.
ً
يمكن للبلدان أيـضــا تحسين سالسل التوريد.
كــافــح معهد  ،Serum Instituteوهــو صــانــع لقاح
هـنــدي ،للحصول على أج ــزاء مثل المرشحات من
أميركا ألن الصادرات كانت مشوبة بقانون اإلنتاج
الدفاعي ( ، )dpaالذي يضع الموردين في حالة حرب.
أذن بايدن بــاإلفــراج لمرة واحــدة  ،لكن يجب أن
ً
يركز على إمداد العالم بدال من ذلك .ويجب استخدام
الـلـقــاح الـنـهــائــي بشكل أف ـضــل .فــي بـعــض الـبـلــدان
الفقيرة ،يضعف اللقاح دون استخدام بسبب التردد
والفوضى في التنظيم .من المنطقي إعطاء األولوية
للحصول على طلقة واحــدة في كل ذراع ضعيف ،
قبل الشروع في الثانية.
نموذجنا غير تنبؤي .ومع ذلك ،فإنه يشير إلى
أن بعض أجزاء العالم معرضة للخطر بشكل خاص
 أحد األمثلة على ذلك هو جنوب شرق آسيا  ،التيتضم أكثر من  650مليون شخص ،والتي نجت حتى
اآلن مــن الوفيات الجماعية دون سبب واض ــح .لم
ينفذ (كوفيد )19مجراه بعد .لكن اللقاحات خلقت
فرصة إلنقاذ ماليين األرواح .يجب على العالم أال
يبددها.
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سلطان :الشركة تواصل الحفاظ على أصولها التشغيلية صاحبة الجزء األكبر من أرباحها
وافق مجلس إدارة «أجيليتي»
على اعتماد توصية لسياسة
توزيع األرباح النقدية
المستقبلية تقضي بتوزيع 20
ً
فلسا للسهم الواحد كحد
أدنى للسنوات ًالثالث المقبلة،
وقد تشمل أيضا برنامج شراء
أسهم الخزينة في ًالحدود
المسموح بها قانونيا ،وعالوة
قد يوصي مجلس
على ذلكً ،
اإلدارة ووفقا لتقديره
المطلق ،بأنواع أخرى من
توزيعات األرباح أو زيادة في
قيمة التوصية السابقة.

أعلنت شركة "أجيليتي" نتائجها المالية
للربع األول من عام  2021محققة صافي أرباح
بقيمة  12.6مليون دينار أو  6.01فلوس للسهم
الواحد ،بزيادة  28.7في المئة عن الربع األول
مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،فـيـمــا بـلـغــت األربـ ــاح قبل
احتساب الفوائد والضرائب  26.9مليون دينار
ً
بزيادة  31في المئة ،واإليرادات  485.5مليونا
بزيادة  28.6في المئة.
وق ــال ط ــارق سـلـطــان نــائــب رئ ـيــس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لـ "أجيليتي"" :بدأنا
عام  2021بشكل جيد .فقد كان أداء الخدمات
ً
ً
اللوجستية العالمية المتكاملة موفقا ،معززا
بـ ـظ ــروف الـ ـس ــوق ال ـم ــوات ـي ــة وجـ ـه ــود اح ـت ــواء
التكاليف التي كان لها دور مهم في ذلك .كما
أظهرت شركات أجيليتي للبنية التحتية بشكل
عــام عــامــات قوية على التعافي مــن تداعيات
ال ــوب ــاء ال ـع ــال ـم ــي .وه ـ ــذه ال ـش ــرك ــات ســاهـمــت
بمتوسط  80في المئة من أرباح أجيليتي قبل
احـتـســاب الـفــوائــد والـضــرائــب خــال السنوات
الخمس الماضية".
وفيما يخص الصفقة مع شركة دي أس في
بانالبينا  DSV Panalpinaوا لـتــي تستحوذ
بموجبها دي أس في  DSVعلى نشاط الخدمات
اللوجستية التابع ألجيليتي ،أوضح سلطان:
"سوف تستمر أجيليتي باالحتفاظ بأصولها
التشغيلية التي تولد الجزء األكبر من أرباحها،
ً
فضال عن االستفادة من فرص التطور والخبرة
والتميز التشغيلي واإلمـكــانــات التي يوفرها
العمل مع شركة دي أس في  ،DSVالتي تعتبر
واحــدة مــن أفضل الشركات ً
أداء فــي الصناعة
اللوجستية .كما أنه يخلق المرونة والموارد
إلعداد الشركة للمرحلة المقبلة من النمو".

النتائج المالية
تم إدراج كل بنود النتائج المالية الخاصة
بالخدمات اللوجستية في البيانات المجمعة
لـلــربــع األول مــن ال ـعــام ،لـكــن فيما بـعــد وحتى
االن ـت ـه ــاء م ــن صـفـقــة االس ـت ـح ــواذ سـيـتــم ذلــك
بصورة محدودة بحسب المعيار المحاسبي
الدولي إلعداد التقارير المالية  IFRS 5والخاص
باألصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ،إذ
سيتم إدراج نتائج الخدمات اللوجستية المالية
ً
حـســب ه ــذا الـمـعـيــار ،ب ــدال مــن إدراج بنودها
بالتفصيل في البيانات المالية المجمعة.

توصية مجلس اإلدارة
وناقش مجلس اإلدارة ووافــق على اعتماد
ت ــوص ـي ــة ل ـس ـيــاســة ت ــوزي ــع األربـ ـ ـ ــاح ال ـن ـقــديــة
ً
المستقبلية تقضي بتوزيع  20فلسا للسهم
ال ــواح ــد ك ـحــد أدن ـ ــى وذل ـ ــك ل ـل ـس ـنــوات ال ـثــاث
ً
القادمة ،وقد تشمل أيضا برنامج شراء أسهم
ً
الخزينة في الحدود المسموح بها قانونيا.
عــاوة على ذلــك ،قد يوصي مجلس اإلدارة
ً
ووفـ ـق ــا ل ـت ـقــديــره ال ـم ـط ـلــق ،ب ــأن ــواع أخـ ــرى من
توزيعات األربــاح أو زيــادة في قيمة التوصية
الـســابـقــة .وه ــذه الـتــوصـيــات وكـمــا هــو الـحــال
مع جميع التوصيات ،فإنها تخضع لموافقة
الجمعية العامة للمساهمين وكذلك الجهات
المعنية في حينه.

الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة
بلغت أرباح الخدمات اللوجستية العالمية

الربع األول 2021
(مليون دينار كويتي)

الربع األول 2020
(مليون دينار كويتي)

التغيير
()%

اإليرادات

485.5

377.6

% 28.6

صافي اإليرادات

133.9

127.4

% 5.1

األرباح قبل الفوائد والضرائب

26.9

20.5

% 31.0

صافي األرباح

12.6

9.8

% 28.7

ربحية السهم (فلس)

6.01

4.67

% 28.7

األرقام في الجدول أعاله مقربة
طارق سلطان

المتكاملة ،قبل احتساب الفوائد والضرائب،
 16.4مليون دينار ،بزيادة قدرها  936.1بالمئة
عن الفترة نفسها من العام السابق .وكانت هذه
الزيادة مدفوعة بظروف سوق الشحن المواتية
والنمو في خدمات التخزين ،إلى جانب التركيز
القوي على احتواء التكاليف.
وبلغ صافي إيــرادات الخدمات اللوجستية
 77.2مليون دينار ،بزيادة  16.2بالمئة مقارنة
بالربع األول مــن عــام  ،2020ويــرجــع ذلــك إلى
زيادة صافي إيرادات خدمات الشحن وخدمات
التخزين.
وترجع الزيادة في صافي إيــرادات خدمات
ال ـش ـحــن ال ـج ــوي إل ــى ارتـ ـف ــاع أح ـج ــام الـشـحــن
وال ـعــوائــد واألنـشـطــة ذات الـصـلــة بالشحنات
االستثنائية المرتبطة بالوضع الحالي للسوق،
حيث ارتفعت أحجام الشحن في الربع األول من
 2021بنسبة  14.8بالمئة عن مستوياتها في
الربع األول من .2020
أما الزيادة في صافي إيرادات قطاع الشحن
ّ
تحسن العوائد بشكل
البحري فقد نتجت عن
أساسي ،حيث تقلصت سعات الشحن البحري
المتاحة في جميع أنحاء العالم ،بسبب تعافي
أح ـجــام ال ـش ـحــن ،ال سـيـمــا فــي أوروب ـ ــا وآسـيــا
والمحيط الهادي.
وجاء النمو في خدمات التخزين للربع األول
مــن األداء ال ـقــوي ال ــذي حققته بشكل رئيسي
منطقتي آسيا والمحيط الهادي (الصين وهونغ
كونغ وسنغافورة) والشرق األوسط وإفريقيا
(السعودية ودبي والكويت) .بينما شهد قطاعا
المعارض والفعاليات والخدمات اللوجستية
للمشاريع ،ال ـلــذان تـضــررت أعمالهما بسبب
ً
الوباء ،انخفاضا في صافي اإليرادات.

مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية
شهدت مجموعة شــركــات أجيليتي للبنية
ً
التحتية نموا في األرباح قبل احتساب الفوائد
وال ـضــرائــب بنسبة  2.2بــالـمـئــة ،محققة 24.7
مـلـيــون دي ـنــار فــي الــربــع األول مــن ع ــام ،2021
بينما جاءت إجمالي إيرادات المجموعة على
نفس مستويات العام الماضي .وتستمر شركات
البنية التحتية فــي تطبيق استراتيجياتها
للنمو وقد بدأت في التعافي من االنكماش الذي
أحدثه الوباء .وتظل مجموعة البنية التحتية
المساهم الرئيسي في ربحية المجموعة.

وقد انخفضت إيرادات أجيليتي للمجمعات
الـلــوجـسـتـيــة بـنـسـبــة  10.2بــالـمـئــة ف ــي الــربــع
األول ،ب ـس ـبــب خـ ـس ــارة اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـخــاصــة
ب ــأراض ــي أمـ ـغ ــرة ،إال أن زي ـ ــادة اإليـ ـ ـ ــرادات في
ً
العمليات بــالـسـعــوديــة قــد عـ ّـوضــت ج ــزء ا من
هــذه الخسائر ،وال يــزال هناك طلب قــوي على
ً
م ـســاحــات ال ـت ـخــزيــن .ف ـض ــا ع ــن ذلـ ــك ،تـهــدف
استراتيجية التطوير الخاصة ب ـ «أجيليتي»
إلــى زي ــادة أصولها مــن األراض ــي عبر البلدان
التي تعمل فيها.
وتستمر «أجيليتي» للمجمعات اللوجستية
في التوسع والتطور عبر القارة اإلفريقية ،كما
ه ــو مـخـطــط ل ـهــا .ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط :أوش ــك
تطوير مجمع أجيليتي اللوجستي في الرياض
على االنتهاء بشكل كامل وفي الكويت ،تتطلع
ال ـشــركــة إل ــى تـحـسـيــن أداء األصـ ــول الـحــالـيــة،
وستبدأ تطوير مشروع مجمع صباح األحمد
اللوجستي في شهر يوليو.
جـ ـ ــاءت إيـ ـ ـ ـ ــرادات ت ــرايـ ـسـ ـت ــار ،وه ـ ــي شــركــة
متخصصة فــي تقديم ا لـخــد مــات اللوجستية
المتكاملة لقطاع المنتجات النفطية ،للربع
ً
األول مــن  2021تقريبا على نفس مستويات
الــربــع األول مــن الـعــام الماضي ،إال أن الشركة
ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــن ت ـس ـج ـي ــل نـ ـم ــو أحـ ـ ـ ـ ــادي الـ ــرقـ ــم،
ّ
تحسن األداء
ويــرجــع ذلــك بشكل رئيسي إلــى
فــي خدماتها لقطاع الــوقــود .وكــانــت عالقات
ترايستار الطويلة األ م ــد وأعمالها المتكررة
مــع العمالء المميزين مــن العوامل األساسية
لنجاحها.
ب ـعــد ع ــام ات ـســم بــال ـص ـعــاب ،عـ ــادت ربـحـيــة
شــركــة نــاش ـيــونــال ل ـخــدمــات ال ـط ـي ــران (ن ــاس)
إلــى مستويات مــا قبل الــوبــاء فــي الــربــع األول
من  .2021وعلى الرغم من االنخفاض الكبير
فــي ع ــدد ال ــرح ــات عـبــر شبكتها ،والـ ــذي أدى
بالتبعية إل ــى انـخـفــاض اإليـ ـ ــرادات بنسبة 7
بالمئة ،إال أن شركة ناس نفذت خطتها الحتواء
وإدارة التكاليف ،والتي حققت بدورها نتائج
إيـجــابـيــة .وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،أطـلـقــت «ن ــاس»،
بنجاح ،عمليات جديدة في مطار بغداد الدولي،
وقدمت العديد من العروض الجديدة الخاصة
بــالـخــدمــات الـصـحـيــة .وتـظــل خــدمــات الشحن
ً
ً
جزءا أساسيا من أعمال الشركة ،إال أن خدمات
صاالت الركاب ال تزال كاسدة.
وشهدت شركة المشاريع المتحدة للخدمات
ً
الجوية (يوباك) انخفاضا في اإليرادات بنسبة
 38.7بالمئة في الربع األول من  ،2021ويرجع

«األولى للوقود» تهدي عيادي ألطفال بيت
عبدالله ومستشفى الجهراء
نـ ـظـ ـم ــت ش ـ ــرك ـ ــة أول ـ ـ ـ ــى ل ـت ـس ــوي ــق
الـ ــوقـ ــود ي ــوم ــا لـ ــزيـ ــارة م ــرك ــز "ب ـيــت
ع ـب ــدال ـل ــه" ل ــرع ــاي ــة األط ـ ـفـ ــال ،ال ـتــابــع
للجمعية الكويتية لرعاية األ طـفــال
في المستشفى (.)KACCH
وي ـعــد مــركــز "ب ـيــت ع ـبــدال ـلــه" أحــد
المراكز األولى من نوعها في الشرق
األوســط التي تقدم أعلى مستويات
من العناية والدعم األسري لألطفال
من ذوي األمراض المستعصية.
وخالل الزيارة ،أهدى ممثلو قسم
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة فــي شــركــة األول ــى
ل ـت ـســويــق ال ــوق ــود عـ ـي ــادي لــأطـفــال
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األلـ ـع ــاب
التربوية والترفيهية ،لرسم االبتسامة
والفرحة على وجوههم ومساعدتهم
على التعافي ،حيث تساعد األلعاب
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــارات وصـ ـق ــل
شخصيتهم منذ الطفولة.

وزارت "األولـ ــى" فــي الـيــوم التالي
مستشفى ا ل ـج ـهــراء ،بالتنسيق مع
قسم الخدمة االجتماعية والنفسية
في المستشفى ،وتــم إهــداء العيادي
ل ــأطـ ـف ــال الـ ـم ــرض ــى بــالـم ـس ـت ـش ـفــى،
وهي مجموعة من األلعاب الترفيهية
وال ـتــربــويــة لــرفــع مـعـنــويــاتـهــم أثـنــاء
فـ ـ ـت ـ ــرة عـ ــاج ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
وإسعادهم.
وتـ ـ ـن ـ ــدرج هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ضـمــن
ب ــرن ــام ــج ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ل ـش ــرك ــة األول ـ ـ ــى ل ـت ـس ــوي ــق الـ ــوقـ ــود،
وأن ـش ـط ـت ـه ــا اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
ب ــاألطـ ـف ــال ،ح ـيــث ت ـح ــرص "األولـ ـ ــى"
دائـ ـم ــا ع ـلــى م ـش ــارك ــة ودع ـ ــم جميع
األ ط ـفــال فــي مختلف المستشفيات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ،م ــن خـ ــال زي ــارت ـه ــا
وأن ـش ـط ـت ـهــا ال ـم ـس ـت ـمــرة ع ـل ــى م ــدار
السنة.

خالل تسليم العيادي

«طلبات الكويت» تختتم مبادرات شهر رمضان
ك ـ ـ َّـرس ـ ــت "طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات" ،م ـن ـصــة
ت ــوصـ ـي ــل ال ـ ـط ـ ـعـ ــام وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
اإللكترونية الرائدة في المنطقة،
تطبيقها لرد الجميل ومساعدة
المحتاجين خالل شهر رمضان،
من خالل العمل مع أكثر من 15
جمعية خيرية بــاألســواق التي
تعمل فيها.
َّ
وت ـمــكــن ع ـمــاء "ط ـل ـبــات" من
المساهمة والتبرع لعدد كبير
من المشاريع الخيرية من خالل
الـتـطـبـيــق .إذ سـهـلــت "ط ـل ـبــات"
توفير أكثر من  ٥٣٠٠٠وجبة في
الكويت خالل شهر رمضان ،من
َ
خ ــال م ـب ــادرتــي "رم ـض ــان على
األبواب" و"جمعة العطاء".
وقـ ــامـ ــت "ط ـ ـل ـ ـبـ ــات" ب ـش ــراك ــة

استراتيجية مع منصة ""Give
الـكــويـتـيــة غـيــر الــربـحـيــة تهدف
إلى مساعدة المجتمعات واألسر
الـمـحـتــاجــة داخـ ــل ال ـكــويــت ،من
خالل إطالق مبادرات رمضانية
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـعـ ـم ــاء "طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات" مــن
خاللها التبرع بوجبات اإلفطار
والـســات الغذائية الرمضانية
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة فـ ـ ـ ــي تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا
للمحتاجين.
م ــن  1أب ــري ــل إل ــى  10أبــريــل،
أطلقت "طلبات" و" "Giveمبادرة
"رمضان على األبواب" ،ما سمح
ل ـل ـع ـم ــاء ب ــالـ ـتـ ـب ــرع ل ـص ـن ــدوق
الـ ـ ـس ـ ــال ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ال ـت ــاب ــع
لجمعية التنمية الخيرية .وفي
نهاية المبادرة ،تبرعت "طلبات"

بنفس قيمة مساهمات العمالء
خالل فترة الحملة.
فــي أي ــام الـجـمـعــة خ ــال شهر
رمضان ،عندما ينتهي العميل من
تنفيذ طلبه على منصة "طلبات"،
كــانــت تـظـهــر ل ــه رس ــال ــة منبثقة
تخبره بتفاصيل حملة ُ
"جمعة
الـعـطــاء" الـتــي أطلقتها المنصة
بالتعاون مع شركة "."Give
وفـ ـ ــي كـ ــل يـ ـ ــوم ج ـم ـع ــة خ ــال
ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ق ــام ــت "ط ـل ـبــات"
بــإعــادة تــوجـيــه كــل عميل يرغب
في المساهمة والتبرع إلى منصة
" "Giveل ـل ـت ـبــرع إلـ ــى ال ـم ـش ــروع
والوجهة التي يختارها.
مـ ـ ــديـ ـ ــر دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
والـ ـع ــاق ــات ال ـح ـكــوم ـيــة بـشــركــة

طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،عـ ـب ــدالـ ـل ــه
المنصور ،قال" :هذا العام ،اخترنا
ت ـكــريــس مـنـصـتـنــا ل ــرد الـجـمـيــل
ل ـم ـج ـت ـم ـع ـنــا ،مـ ــن خ ـ ــال ش ــراك ــة
اسـتــراتـيـجـيــة م ــع مـنـصــة ،Give
ً
وكـنــا فـخــوريــن حـقــا بمشاركات
عمالئنا وإحساسهم اإلنساني
تجاه األسر المحرومة ،وتمكينهم
م ــن ال ـم ـســاه ـمــة وال ـت ـب ــرع خ ــال
الشهر الفضيل".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور" :فـ ــي
(ط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــات) كـ ـعـ ـض ــو ف ـ ــاع ـ ــل ف ــي
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،س ـن ـس ـت ـمــر فـ ــي أداء
دورن ــا فــي مساعدة المحتاجين
والتواجد عند الحاجة".

عبدالله المنصور

ّ
ذلك بصورة رئيسية إلى توقف العمليات في
مطار الكويت الدولي ،واستمرار تعليق السفر
نتيجة ل ـلــوبــاء ،وتـسـتـمــر «ي ــوب ــاك» فــي اتـخــاذ
إجراءات متنوعة للتخفيف من التأثير السلبي
على أعمالها ،ومن المتوقع أن يــؤدي برنامج
التطعيم الجاري تنفيذه في الكويت إلى إعادة
حركة الطيران واالنتعاش التدريجي في الحركة
الجوية بحلول الربع الثالث من العام.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ت ــم إن ـج ــاز أك ـث ــر م ــن 90
بالمئة مــن أعـمــال التشييد بمجمع ريــم مول
بأبوظبي .وسيوفر المجمع ل ــزواره مليوني
ق ـ ــدم م ــرب ـع ــة م ــن خ ـ ـيـ ــارات ال ـب ـي ــع بــال ـت ـجــزئــة
وت ـنــاول الـطـعــام والتسلية والـتــرفـيــه ،بما في
ذلك أول نظام متعدد القنوات للبيع بالتجزئة
فــي المنطقة يـكــون مـعــززا بالكامل بإمكانات
التجارية اإللكترونية والخدمات اللوجستية
الرقمية .كما سيضم ريم مول أكبر حديقة ألعاب
ثلجية في العالم .Snow Abu Dhabi
أما شركة غلوبال كليرنجهاوس سستمز -
المتخصصة في تحديث عمليات الجمارك  -فقد
ً
حققت نـمــوا فــي اإلي ــرادات بنسبة  8.3بالمئة
في الربع األول من العام .وتشهد الشركة بوادر
االنتعاش وزيادة حجم التبادل التجاري ،وهي
ً
تدرس فرصا جديدة في مجال تحديث الجمارك
وتبحث عن طرق لتنويع دخلها.
وأضاف سلطان« :كان أداء شركات أجيليتي
للبنية التحتية قويا ومستقرا على مر السنين،
وه ــي ش ــرك ــات ل ـكــل مـنـهــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــة نمو
خاصة .وقد بدأت الشركات المتضررة من الوباء
بــالـتـعــافــي ،كـمــا تــواصــل كــل منها استكشاف
فرص جديدة للنمو .وتتمثل رؤية «أجيليتي»
الطويلة المدى في السعي الفعال إلى النمو في
األسواق الناشئة ،واستهداف التقنيات الجديدة
مــن خ ــال ه ــذه ال ـشــركــات وغ ـيــرهــا ،وستعمل
الـصـفـقــة مــع شــركــة دي إس فــي  DSVكمحفز
لتسريع وتـيــرة االسـتـثـمــارات فــي هــذا القطاع
وتوسيع نطاقها وحجمها».

النتائج المالية للربع األول من 2021
• سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة مليون
 12.6مليون دينار في الربع األول من عام 2021
ب ــزي ــادة  28.7ف ــي ال ـم ـئــة ،فـيـمــا بـلـغــت ربـحـيــة
السهم  6.01فلوس للسهم الواحد مقابل 4.67
فلوس للسهم الواحد في نفس الفترة من العام
الماضي.

•ب ـل ـغــت األربـ ـ ــاح ق ـبــل اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد
والـضــرائــب  26.9مليون ديـنــار بــزيــادة 31
في المئة.
• بلغت إي ــرادات أجيليتي  485.5مليون
ديـنــار بــزيــادة  28.6فــي الـمـئــة ،كما شهدت
صافي اإليرادات زيادة بنسبة  5.1في المئة
في الربع األول من عام .2021
• بلغت إي ـ ــرادات الـخــدمــات اللوجستية
الـعــالـمـيــة الـمـتـكــامـلــة  379.3مـلـيــون ديـنــار
بــزيــادة  39.6فــي المئة عــن الــربــع األول من
عام .2020
• جاءت إيرادات مجموعة شركات البنية
التحتية متماشية مع الربع األول من العام
الماضي إذ بلغت  110.6ماليين دينار.
• تتمتع أجيليتي بميزانية جيدة إذ تبلغ
قيمة األصول  2.3مليار دينار وصافي دين
بقيمة  209.4ماليين دينار كما في  31مارس
 2021وتدفقات نقدية من العمليات تساوي
ً
 40.3مليونا في الربع األول من عــام 2021
بزيادة  52.5في المئة.
وتبقى أجيليتي ملتزمة بمواصلة تعظيم
القيمة لمساهميها ،فاستثمار أجيليتي في
شــركــة دي أس فــي  DSVمقابل االسـتـحــواذ
على أعمال الخدمات اللوجستية العالمية
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ي ـم ـنــح أج ـي ـل ـي ـتــي ح ـص ــة  8فــي
المئة في واحدة من أكبر شركات الخدمات
اللوجستية وأفـضـلـهــا ً
أداء ،مــع االحـتـفــاظ
بــأصــول ـهــا ال ـمــرب ـحــة وال ـعــال ـيــة الـقـيـمــة في
األسـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة .وس ـت ــواص ــل مـجـمــوعــة
شركات أجيليتي للبنية التحتية النمو ،وهي
شركات مربحة تتضمن أجيليتي للمجمعات
ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ،وش ــرك ــة ن ــاس الـمـتـخـصـصــة
فــي خــدمــات ال ـط ـيــران وتــراي ـس ـتــار المعنية
بــال ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة ل ـلــوقــود وShipa
المختصة بتمكين التجارة.
كما سـتــواصــل االسـتـثـمــار فــي التقنيات
الحديثة ،والتمكين الرقمي لسالسل اإلمداد
واس ـت ـك ـش ــاف مـ ـج ــاالت ال ـت ـع ــاون ال ـت ـجــاري
المحتملة بيننا وبين شركة دي أس في .DSV
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العيسى :نواصل تعزيز وضع الشركة النقدي عبر تخفيض مستوى الديون
أعلنت الشركة الوطنية العقارية ،التي تعمل
حاليا على تطوير مشاريع ضخمة مختلفة
فــي منطقة الـشــرق األوســط وشـمــال إفريقيا،
عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع األول
المنتهي في  31مارس  ،2021وحققت الشركة
صــافــي رب ــح خ ــاص بمساهمي الـشــركــة األم
بلغ  1.4مليون دينار ،أي ما يعادل  0.96فلس
للسهم ،مقارنة ب ــ 0.6مليون ،وربحية سهم
بلغت  0.40فلس في الربع األول المنتهي في
 31مارس .2020
وبلغت اإلي ــرادات التشغيلية للشركة 5.7
ماليين دينار في الربع األول من عام  ،2021أي
ما يمثل زيــادة قدرها  52.5في المئة مقارنة
بــالــربــع األول مــن ع ــام  ،2020وبـلــغ إجمالي

األصول  487مليونا ،كما في  31مارس .2021
وق ــال نــائــب رئـيــس مجلس إدارة الشركة
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ـي ـصــل ال ـع ـي ـس ــى« :م ــع
اس ـت ـمــرار عـمـلـيــات التطعيم ضــد كــوفـيــد 19
فــي الـبـلــدان الـتــي تعمل فيها الـشــركــة فإننا
متفائلون بشأن التأثير اإليجابي على أعمال
الشركة في الفترات المتبقية من عــام ،2021
وس ـت ــواص ــل إدارة ال ـشــركــة ات ـخ ــاذ الـتــدابـيــر
االسـتـبــاقـيــة ال ــازم ــة لـلـحـفــاظ عـلــى ال ـمــاءة
المالية للشركة ،والتغلب على أي تحديات
اقتصادية واجتماعية قــد تنجم مـجــددا عن
أزمة كوفيد  19الحالية».
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـي ـس ــى« :سـ ـت ــواص ــل ال ـشــركــة
تـنـفـيــذ اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الــرام ـيــة إل ــى تعزيز

وضعها النقدي ،من خالل تخفيض مستوى
ديونها الى أقل من  100مليون دينار ،وتقليل
المطلوبات والمصاريف الى الحد األدنى ،مع
التركيز على تحسين أداء أصولها التشغيلية،
وتطوير مشروعيها الضخمين ريم مول في
أبوظبي وجراند هايتس في مصر».
وي ـقــع مـجـمــع ري ــم م ــول ف ــي ج ــزي ــرة الــريــم
بأبوظبي ،ويعد مــن أكبر مشاريع التجزئة
والتسلية وتناول الطعام والترفيه ،كما يضم
أك ـثــر م ــن  450م ـت ـجــرا ،وسـيـسـتـقـطــب كـبــرى
العالمات التجارية في المنطقة والعالم ،والتي
سبق أن أكدت تأجيرها في المجمع.
وف ــي م ـصــر ب ـلــغ م ـش ــروع ج ــران ــد هــايـتــس
السكني المتكامل والضخم مرحلة متقدمة

«الخليج» يتوج الفائزة الرابعة في السحب
الشهري لحساب الراتب بالعام الحالي
أ ج ــرى بنك الخليج السحب
الشهري الرابع لحساب الراتب،
عن شهر أبريل ،وكان الفوز من
ن ـص ـيــب ال ـع ـم ـي ـلــة الـمـحـظــوظــة
سارة سعد رسام الجري ،التي
فازت بجائزة  12ضعف الراتب.
ُ
وع ـقــد الـسـحــب ي ــوم االثنين
ال ـمــاضــي ،فــي الـمـقــر الرئيسي
لبنك الخليج ،بحضور وإشراف
مـ ـمـ ـث ــل مـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة.
وبهذه المناسبة ،قال المدير
ال ـع ــام لـلـمـجـمــوعــة الـمـصــرفـيــة
لألفراد في البنك ،محمد القطان:
«هذا السحب هو الرابع لحساب
الراتب هذا العام ،وبينما نبارك
ل ـل ـف ــائ ــزة الـ ـج ــري ع ـل ــى ف ــوزه ــا
ّ
بـ ـ ـ  12ضـ ـع ــف رات ـ ـب ـ ـهـ ــا ،ن ــذك ــر
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء بـ ـ ـ ــأن هـ ـ ـن ـ ــاك ف ــرص ــا
ً
شهريا ،إضافة
مستمرة للربح
إلى السحب السنوي الكبير على
جائزة الكبرى ،وهي  100ضعف
الــراتــب .كما أن حـســاب الــراتــب
مــن بـنــك الـخـلـيــج هــو الحساب
الوحيد في الكويت الــذي ّ
يقدم
ً
عروضا خاصة مصممة حسب
حاجة العميل».
يــذ ًكــر أن «ال ـخ ـل ـيــج» ق ــد ق ـ ّـدم
عـ ــروضـ ــا م ـ ـطـ ــورة مـ ــن ح ـســاب
الـ ــراتـ ــب ل ـل ـع ـمــاء ل ـع ــام ،2021
حـيــث يمكن للعميل اال خـتـيــار
بـ ـي ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ج ــائ ــزة
نقدية تصل إلى  200دينار ،أو

الـحـصــول عـلــى ق ــرض مــن دون
فــوائــد ،وعـلــى بطاقة ائتمانية
م ـجــان ـيــة ،وذلـ ــك لـلـعــامـلـيــن في
القطاعين الحكومي ًوالخاص،
كما ّ
يقدم البنك عروضا خاصة
للعاملين في الصفوف األولــى
ً
تقديرا لجهودهم المستمرة في
مواجهة فيروس كورونا.

إعـ ـ ــادة تـصـنـيــف ال ـع ـم ـيــل لفئة
أعلى من بين عمالء البنك.
ويـمـكــن أن يستفيد مــن هــذا
العرض الموظفون الكويتيون
ال ـعــام ـلــون ف ــي اإلدارة الـعــامــة
ل ــإطـ ـف ــاء ،وال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي،
والـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي (بـ ـم ــا فـيــه
ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة)،
والعاملون في الوزارات التالية:
ال ـص ـح ــة ،وال ـ ــدف ـ ــاع ،واإلع ـ ـ ــام،
والداخلية.

ً
ص ـمــم ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج عــرضــا
ً
خــا صــا للموظفين الكويتيين
العاملين فــي الصفوف األولــى
الراغبين فــي تحويل رواتبهم
إل ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـن ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ــج ،ح ـي ــث
يـحـصـلــون ع ـلــى مـجـمــوعــة من
المميزات التي تبدأ فور إتمام
تـحــويــل ال ــرات ــب ،ومـنـهــا هــديــة
نقدية حتى  200د .ك ،أو قرض
مــن دون فــوائــد حـتــى  10آالف
دي ـنــار ،أو ع ــرض مــن الــوكــاالت
المعتمدة لقرض سيارة ،إضافة
إل ــى ب ـطــاقــة ائـتـمــانـيــة ف ـي ــزا أو
ماستركارد معفاة من الرسوم
السنوية للسنة األولى ،وبطاقة
م ــاسـ ـت ــرك ــارد وورل ـ ـ ــد مـجــانـيــة
(عـنــد إنـفــاق  5000دي ـنــار) .إلى
جـ ــانـ ــب م ـ ــزاي ـ ــا أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـش ـمــل
ص ـنــدوق أم ــان ــات مـجــانــا لمدة
سنة عند فتح الحساب ،خدمات
كــون ـس ـيــرج م ـجــان ـيــة ،ك ـمــا تتم

العرض الخاص لحساب الراتب

عرض العاملين
في الصفوف األولى

ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة الـ ـع ــروض
وال ـمــزايــا ال ـتــي يـحـصــل عليها
عمالء حساب الراتب ،يوفر بنك
الخليج فــرصــة اخـتـيــار الميزة
األنسب للعميل من بين عدد من
االختيارات المغرية.
ويوفر عرض حساب الراتب
لعام  2021إلــى جميع العمالء
الكويتيين الجدد ممن يحولون
رواتبهم إلى بنك الخليج ،فرصة
ً
تلقائيا في السحوبات
الدخول
الشهرية ،وال ـفــوز ب ـ  12ضعف
الــراتــب ،وفــي السحب السنوي
على أكبر جائزة لحساب الراتب
فــي الـكــويــت ،وهــي  100ضعف
الراتب.
ويـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــح ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب الـ ـ ــراتـ ـ ــب
الـعـمــاء ال ـجــدد مـمــن يـحــولــون
رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة

ال ـح ـص ــول ع ـلــى ج ــائ ــزة نـقــديــة
ف ــوري ــة ت ـصــل إل ــى  200دي ـنــار،
أو قــرض مــن دون فــوائــد حتى
 10آالف ديـنــار ،بـشــرط أال يقل
الــراتــب ال ــذي يـتــم تحويله إلــى
البنك عن  500دينار.
وبـ ــإم ـ ـكـ ــان الـ ـعـ ـم ــاء الـ ـج ــدد
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ب ـط ــاق ــات فـيــزا
وم ــاس ـت ــرك ــارد االئ ـت ـمــان ـيــة من
دون رسـ ــوم سـنــويــة ف ــي الـعــام
األول ،مع إمكان الحصول على
قرض تصل قيمته إلى  70ألف
دينار وتسديده خالل  15سنة،
أو قرض استهالكي تصل قيمته
إلى  25ألفا.
ويـسـتـفـيــد م ــن ه ــذا ال ـعــرض
ال ـعــام ـلــون ف ــي وزارة الـتــربـيــة،
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـفـ ـط ــي ،وأب ـ ـطـ ــال
الكويت العاملون فــي مختلف
ج ـ ـه ـ ــات الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـحـ ـك ــوم ــي
والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
إضافة إلى العاملين في وزارة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،والـ ـنـ ـس ــاء ال ـع ــام ــات
فــي الـقـطــاع الـحـكــومــي ،وأف ــراد
الجيش ،وعـمــاء بــاقــة األفضل
(.)Preferred

السحوبات

محمد القطان

رواتـبـهــم إل ــى بـنــك الخليج في
أ عـ ـ ــوام  2019و 2020و،2021
وذل ـ ــك ل ـفــرصــة الـ ـف ــوز ب ـجــائــزة
تصل إلى  12ضعف الراتب في
السحب الشهري ،و 100ضعف
الراتب في السحب السنوي.
ي ــذك ــر أن ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج هــو
الوحيد في الكويت الــذي ّ
يقدم
ل ـع ـم ــائ ــه فـ ـ ــرص ال ـ ـفـ ــوز ب ـه ــذه
المبالغ الضخمة في سحوبات
شهرية وسنوية ،وذلــك مقابل
تحويل رواتبهم إليه فقط.

من التطوير وتسليم الوحدات السكنية ،ويعد
جزءا من مشروع أكبر تملكه شركة كواديكو،
التابعة للشركة الوطنية العقارية ،حيث يضم
المشروع األكبر أجزاء يقوم بتطويرها ثالثة
مطورين ،ويمتد هذا المشروع على مساحة
إجمالية تبلغ  3.8ماليين متر مــر بــع ،يلبي
االحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي
في القاهرة وضواحيها.
وي ـعــد ك ــل م ــن مـجـمــع ري ــم م ــول وم ـشــروع
جراند هايتس من االستثمارات الواعدة التي
ستمكن الـشــركــة مــن تـعــزيــز مــركــزهــا المالي
عـبــر تـنــويــع م ـصــادر دخـلـهــا التشغيلية في
السنوات القادمة.

«بيتك» يواصل حملة «يسوى ّ
تحول»
فرص للفوز بجوائز  77كيلو من الذهب عبر حساب الرابح
ي ـت ـيــح ب ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل ال ـكــوي ـتــي
(بيتك) ،للعمالء فرصا عديدة لربح
الــذهــب عـبــر ح ـســاب ال ــراب ــح ،حيث
تـصــل الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة السنوية
للجوائز إلى  77كغم من الذهب لـ 45
رابحا خالل فترة الحملة التي تمتد
لسنة ،وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى
 12كغم سنويا.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ض ـم ــن إط ـ ـ ــار حـمـلــة
«يـ ـس ــوى ت ـ ـحـ ـ ّـول» ال ـت ــي تـسـتـهــدف
تعزيز العالقة بين البنك والعمالء،
وت ـم ـن ـح ـه ــم ع ــال ـم ــا مـ ــن الـ ـع ــروض
التمويلية والمصرفية الحصرية،
ال ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب بـ ــاقـ ــة م ـت ـك ــام ـل ــة مــن
ال ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة ال ـتــي تـضـيــف قيمة
لتجربة العميل المصرفية.
ويـمـكــن للعميل دخ ــول الـسـحــب عـلــى جــوائــز
حساب الرابح من خالل فتح الحساب وتحويل
الــراتــب عليه ،فعند تحويل الــراتــب إلــى حساب
«الرابح» واستمرارية تحويله للشهور الثالثة التي
تسبق السحب ،سيتمكن العميل من المشاركة في
السحوبات ،وهي :سحب شهري بمعدل  3فائزين
بـ  1كغ من الذهب لكل فائز ،وسحب ربع سنوي
بمعدل  3فــائــزيــن ب ـ  3كــغ مــن الــذهــب لكل فائز،
كما يجرى سحب الجائزة الكبرى ضمن السحب
السنوي ،وهي عبارة عن  12كغ من الذهب للرابح
األول ،و 3كــغ مــن الــذهــب للرابح الـثــانــي ،و 2كغ
من الذهب للرابح الثالث ،وبذلك يكون مجموع
ً
الفائزين  45عميال ،ومجموع جوائزهم  77كغ
من الذهب خالل السنة.

أبرز مميزات الحملة

ويـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج
س ـح ــوب ــات ش ـه ــري ــة وس ـن ــوي ــة،
ً
تلقائيا جميع عمالء
يشارك بها
ّ
حـ ـس ــاب الـ ــراتـ ــب م ـم ــن ح ــول ــوا

وم ــن أبـ ــرز ال ـم ـم ـيــزات ال ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا الـحـمـلــة
الــى جانب الــذهــب 0 ،بالمئة أرب ــاح على تمويل

«التجاري» يختتم برنامجه االجتماعي لشهر رمضان
اخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
برنامجه الرمضاني االجتماعي
الـ ــذي أط ـل ـقــه م ــع ب ــداي ــة الـشـهــر
ال ـ ـكـ ــريـ ــم ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وال ـ ـ ــذي
ه ــدف إل ــى إبـ ــراز روح الـتـكــافــل
والـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي بـيــن
البنك وأفراد وقطاعات المجتمع
كافة ،رغم الظروف االستثنائية
التي ّ
يمر بها العالم والكويت،
ً
نـظــرا لتفشي جائحة كــورونــا،
إال أن ت ـل ــك ال ـ ـظـ ــروف الـ ـت ــي لــم
تـمـنــع الـبـنــك عــن ال ـتــواصــل مع
ً
الجمهور افتراضيا والمشاركة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة خـ ـ ــال رمـ ـض ــان،
م ـ ـ ــع االل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزام بـ ـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
ً
واالشتراطات الصحية ،حفاظا
ع ـل ــى ص ـح ــة ال ـج ـم ـي ــع ،وك ــذل ــك
فريق العمل بالبنك.
وفي هذا السياق ،قالت نائبة
المدير الـعــام بقطاع التواصل
ال ـمــؤس ـســي ،أم ــان ــي الـ ـ ــورع ،إن
البنك التجاري يــواصــل القيام
بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـيـ ـت ــه االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
ورس ــال ـت ــه ال ـه ــادف ــة إل ــى خــدمــة
الـمـجـتـمــع ،خــاصــة خ ــال شهر
رمـضــان المبارك والمناسبات
المختلفة ،الفتة في هذا الصدد
إل ــى أن ال ـب ـنــك اس ـت ـهــل نـشــاطــه
ب ــزي ــارة ل ـن ــزالء مـسـتـشـفــى ابــن
سينا ،قسم جــراحــة األعـصــاب،
ل ـت ـه ـن ـئ ـت ـه ــم ب ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـش ـه ــر
المبارك.

تهنئة رجال اإلطفاء بعيد الفطر

أماني الورع

وبـيـنــت الـ ــورع أن مــن ضمن
ب ــرن ــامـ ـج ــه ال ــرمـ ـض ــان ــي ل ـه ــذا
ال ـعــام ،أطـلــق «ال ـت ـجــاري» حملة
ت ــوزي ــع وجـ ـب ــات اإلفـ ـط ــار على
ال ـص ــائ ـم ـي ــن م ــن عـ ـم ــال ال ـب ـنــاء
وال ـت ـن ـظ ـي ــف الـ ـم ــوج ــودي ــن فــي
ال ـش ــوارع ،بـهــدف الـتــواصــل مع
هذه الفئة طوال الشهر الفضيل،
للتخفيف مـعــانــاتـهــم وإدخ ــال
الفرحة والسرور إلى قلوبهم في
ظل هذه الظروف االستثنائية،
موضحة أن فكرة توزيع وجبات
اإلفطار جاءت استكماال لحملة
«هون عليه».
وكالعادة في الشهر الكريم،
نـظـمــت أسـ ــرة ال ـب ـنــك ال ـت ـجــاري
الكويتي ممثلة بقطاع التواصل

جانب من توزيع القرقيعان على األطفال المرضى في مستشفى الطب الطبيعي
الـمــؤســس زي ــارة لكل مــن أبناء
م ــؤس ـس ــة ال ــرع ــاي ــة الـمـتـكــامـلــة
ل ــذوي اإلعــاقــة الـتــابـعــة للهيئة
العامة لشئون اإلعاقة وأطفال
م ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـطـ ــب ال ـط ـب ـي ـعــي
والتأهيل الصحي لمشاركتهم
ذوي ال ـه ـم ــم اح ـت ـفــال ـيــة فــرحــة
«الـ ـ ـق ـ ــرقـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــان» ،حـ ـي ــث ي ـج ــدد
البنك مــن خــال هــذه الـمـبــادرة
ً
اإلن ـس ــان ـي ــة عـ ـه ــدا ق ـط ـعــه عـلــى

نفسه بمشاركة نــزالء مختلف
ـات فــرحــة
الـ ـم ــراك ــز وال ـج ـم ـع ـي ـ ّ
ال ـق ــرق ـي ـع ــان ،ال ـت ــي ت ـم ــث ــل أح ــد
الـعــادات الكويتية القديمة في
شهر رمضان من كل عام.
وبـمـنــاسـبــة االح ـت ـفــال بعيد
الـ ـفـ ـط ــر ،قـ ـ ــام ف ــري ــق ال ـت ــواص ــل
المؤسسي بزيارة خاصة لرجال
اإلطفاء في مركز إطفاء مشرف،
لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد

فيصل العيسى

ً
ً
وت ـق ــدي ــرا وع ــرف ــان ــا بـجـهــودهــم
في حماية األرواح والممتلكات
م ــن خ ـطــر ال ـح ــري ــق ،ف ـضــا عن
قيامهم بجميع عمليات اإلنقاذ
والـتـعــامــل مــع ال ـك ــوارث فــي كل
األوقـ ــات وخ ــال شـهــر رمـضــان
المبارك للمحافظة على حياة
المواطنين والمقيمين في حالة
نشوب حــرائــق .وفــي إطــار آخر
قام البنك باالحتفال بعيد الفطر

ال ـس ـع ـيــد م ــع ع ـم ــال الـتـنـظـيــف
والـبـنــاء ،وتــوزيــع كـســوة العيد
عـلــى ه ــذه الـفـئــة ال ـجــديــرة بكل
اهـتـمــام ،فــي إط ــار حملة «هــون
ع ـل ـي ـهــم» الـ ـ ــذي أط ـل ـق ـهــا الـبـنــك
لعامها التاسع على التوالي.
ً
وفي سياق متصل ،وتجاوبا
م ـ ــع األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـط ـل ـق ـهــا
الـبـنــك عـبــر مـنـصــات الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـتــي
باتت تستقطب اهتمام العديد
م ــن ال ـم ـتــاب ـع ـيــن ،ل ـف ـتــت الـ ــورع
إلــى أن البنك أطلق سلسلة من
النصائح الصحية والرياضية
ورســائــل توعية بــالـتـعــاون مع
م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـم ــواس ــاة ونـ ــادي
سبارتن كويت ،إضافة الى عدد
آخر من المسابقات التي أطلقها
خ ــال الـشـهــر الـفـضـيــل ورص ــد
ا ل ـج ــوا ئ ــز ا ل ـن ـقــد يــة للمتابعين
والجمهور.
واخ ـت ـت ـمــت الـ ـ ــورع حــديـثـهــا
مـبـيـنــة أن «ال ـت ـج ــاري» يــواصــل
مـ ـب ــادرات ــه اإلن ـس ــان ـي ــة ودع ـم ــه
ل ـبــرامــج الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة،
انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه
االجتماعية تجاه مختلف أفراد
وقطاعات المجتمع.

السيارات حتى  25ألف دينار ،وفترة سداد حتى
 5س ـنــوات عـلــى عــامــات تـجــاريــة م ـخ ـتــارة ،الــى
جانب عروض خاصة مقدمة من وكاالت سيارات
مشاركة في الحملة.
كما تـقـ ّـدم الحملة عــرضــا خــاصــا على بطاقة
التيسير وبحدود استخدام تصل حتى  5آالف
دينار ،وعرضا خاصا على بطاقة الخصم ماستر
ك ــارد وورل ــد الخطوط الجوية الكويتية (نــادي
الواحة) ،إضافة إلى أميال تصل حتى  50ألف ميل.
وتشمل حملة «يسوى تحول» كل عمالء «بيتك»
الحاليين والجدد ممن تنطبق عليهم الشروط.
ويمكن للعمالء اختيار كــل أو بعض الـعــروض
الـ ـم ــذك ــورة ح ـس ــب م ـط ــاب ـق ــة ال ـع ـم ـي ــل ل ـل ـشــروط
واألحكام الخاصة بكل عرض.
وي ــواص ــل «بـيـتــك» تـمـ ّـيــزه فــي تـقــديــم خــدمــات
وم ـن ـت ـجــات مـتـمـيــزة تـلـبــي ط ـمــوحــات ال ـع ـمــاء،
وتمنحهم تجربة مصرفية استثنائية بأعلى
معايير الجودة.

« »KIBيرعى البطل العالمي
يوسف العبدالرازق

العبدالرازق مع بوخمسين
ان ـط ــاق ــا م ــن إيـ ـم ــان بـنــك
الكويت الدولي ( )KIBالمطلق
بالطاقات الشبابية الكويتية،
وقــدراتـهــا الــامـحــدودة على
ح ـص ــد مـ ــراكـ ــز م ـت ـق ــدم ــة فــي
مختلف المحافل العالمية،
وت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا م ـ ـ ــع س ـي ــاس ـت ــه
الـ ـه ــادف ــة ل ـت ـم ـك ـيــن ال ـش ـب ــاب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ف ـ ــي الـ ـمـ ـي ــادي ــن
الرياضية ،قدم « »KIBرعايته
ل ـب ـط ــل الـ ـع ــال ــم فـ ــي ري ــاض ــة
ال ــدراج ــات الـمــائـيــة «الـجـيــت
سكي» يوسف العبدالرازق.
ويعتبر العبدالرازق أحد
أبـ ـ ـ ــرز األسـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ــري ــاض ـي ــة
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وأحـ ـ ـ ــد أل ـم ــع
نـ ـج ــوم ريـ ــاضـ ــة ال ـ ــدراج ـ ــات
المائية على مستوى العالم،
فـ ـمـ ـش ــواره ال ــري ــاض ــي يـمـتــد
ألكـ ـث ــر مـ ــن  18عـ ــامـ ــا ،وه ــو
مـصـنــف أوال ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـع ــال ــم ،وت ــم تـتــويـجــه بطال
عــالـمـيــا  6م ـ ــرات ،كـمــا أح ــرز
عددا من الميداليات الذهبية
فــي األولـمـبـيــات ،إضــافــة إلى
دخــولــه موسوعة «غينيس»
لألرقام القياسية كأكثر قائد
محترف لـلــدراجــات المائية
استطاع حصد ألقاب عالمية.
وصــرح المدير التنفيذي
لــوحــدة االتـصــال المؤسسي
ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ن ـ ـ ـ ــواف ن ــاجـ ـي ــا:
«ن ـف ـخــر ف ــي  KIBبــاحـتـضــان
األبـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــال وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
الكويتيين الذين استطاعوا
رف ــع اس ــم الـكــويــت عــالـيــا في
المحافل الدولية والعالمية،

وأص ـب ـحــوا إض ــاف ــة حقيقية
وم ـثــاال يـحـتــذى بــه للشباب
في الكويت والعالم ،ورعايتنا
اليوم للبطل العالمي يوسف
العبدالرازق صاحب التاريخ
الحافل بــاإلن ـجــازات ،والــذي
اسـ ـتـ ـط ــاع ب ـ ــأدائ ـ ــه الـمـت ـم ـيــز
تحقيق مراكز غير مسبوقة
عــالـمـيــا ،هــي بمنزلة رســالــة
شكر وتقدير منا جميعا لما
ب ــذل ــه» ،مـضـيـفــا« :كــون ـنــا في
 KIBبنكا للحياة فنحن نؤمن
بأن تقديم الدعم للرياضيين
م ـ ـ ــن األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدة األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة
لـمـسـتـقـبــل أف ـض ــل لــأج ـيــال
القادمة ،وتحفيز لهم لتحدي
الصعاب واالجتهاد لتحقيق
أهدافهم».
مـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،ص ـ ـ ــرح
الـعـبــدالــرازق« :أتـقــدم بجزيل
ال ـش ـكــر واالم ـت ـن ــان إل ــى KIB
الذي قدم لي الدعم والرعاية،
حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى أكـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل م ـ ـس ـ ـيـ ــرتـ ــي
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـم ـح ــاف ــل
الــدولـيــة والـعــالـمـيــة ،وأحقق
الـمــزيــد مــن اإلن ـج ــازات التي
تجعلني ارفع اسم الكويت».
الـجــديــر بــالــذكــر أن «»KIB
يـ ــرعـ ــى ن ـخ ـب ــة مـ ــن األب ـ ـطـ ــال
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الميادين الرياضية بصورة
م ـس ـت ـم ــرة ،ويـ ــوفـ ــر ل ـه ــم كــل
اإلمكانيات التي تمكنهم من
المنافسة بصورة تليق باسم
الكويت.
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اقتصاد

العمالت الفدرالية واليورو اإللكتروني الخطوة التالية
في تقرير اصدرته ترى
«ذا إيكونومست» أن
« »govcoinsهي تجسيد
جديد للمال ،حيث تعد
بجعل التمويل يعمل بشكل
أفضل ،مع تحويل السلطة
من األفراد إلى الدولة.

ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي يـقـلــب
ال ـت ـمــويــل ،ح ـيــث ت ـحــولــت Bitcoin
ً
من كونها هوسا للفوضويين إلى
فئة أصول بقيمة  1تريليون دوالر،
والـ ـت ــي ي ـص ــر ال ـع ــدي ــد م ــن م ــدي ــري
الصناديق على أنها تنتمي إلى أي
محفظة متوازنة .وأصبحت أسراب
التجار اليوميين الرقميين قوة في
وول ستريت.
فـلــدى  PayPalمــا يـقــرب مــن 392
مليون مستخدم ،في إشــارة إلى أن
أميركا تالحق عمالقة المدفوعات
الرقمية في الصين .ومــع ذلــك ،كما
يــوضــح ت ـقــريــر «ذا اي ـكــونــوم ـســت»،
فــإن االضـطــراب األقــل مالحظة على
الحدود بين التكنولوجيا والتمويل
قد ينتهي به األمر باعتباره األكثر
ثـ ــوريـ ــة :م ــع إنـ ـش ــاء ع ـم ــات رقـمـيــة
ً
حـكــومـيــة ،وال ـتــي ت ـهــدف عـ ــادة إلــى
السماح لألشخاص بإيداع األموال
ً
مباشرة في بنك مــركــزي ،متجاوزا
المقرضين التقليديين.
وتعتبر « »govcoinsهي تجسيد
جــديــد ل ـل ـمــال .إن ـهــم ي ـع ــدون بجعل
التمويل يعمل بشكل أفضل ،ولكن
ً
أيـضــا لتحويل السلطة مــن األف ــراد
إل ـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة ،وت ـغ ـي ـيــر ال ـج ـغــراف ـيــا
السياسية وتغيير كيفية تخصيص
رأس الـ ـم ــال .لـ ــذا ي ـجــب مـعــامـلـتـهــم
بتفاؤل وتواضع.
قبل عقد من الزمان أو نحو ذلك،
وسـ ــط ح ـط ــام ب ـنــك ل ـي ـمــان بـ ـ ــراذرز،
تذمر بــول فولكر ،الرئيس السابق
لــاحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي ،مــن أن آخــر

اب ـت ـك ــار م ـف ـيــد ل ـل ـب ـنــوك كـ ــان ج ـهــاز
ال ـصــراف اآلل ــي .مـنــذ األزمـ ــة ،رفعت
الصناعة من لعبتها .قامت البنوك
بـتـحــديــث أنظمتها الـمـتـعـثــرة .قــام
رواد األعمال ببناء عالم تجريبي من
«التمويل الالمركزي» ،والذي يعتبر
البيتكوين الجزء األكثر شهرة فيه،
والذي يحتوي على أعمال شغب من
الرموز وقواعد البيانات والقنوات
التي تتفاعل بدرجات متفاوتة مع
التمويل التقليدي .وفي الوقت نفسه،
أص ـب ــح لـ ــدى ش ــرك ــات «ال ـم ـن ـصــات»
المالية اآلن أكثر من  3مليارات عميل
يستخدمون المحافظ اإللكترونية
وتطبيقات الدفع .إلى جانب ،PayPal
يوجد متخصصون آخرون مثل Ant
 Groupو GrabوMercadoPago
وال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ــراس ـ ـخـ ــة م ـث ــل Visa
والمنتمون الى  Silicon Valleyمثل
.Facebook
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـع ـ ـم ـ ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
الحكومية أو للبنك ا لـمــر كــزي هي
الـخـطــوة التالية ،ولكنها تــأتــي مع
منعطف ،ألنها ستعمل على تركيز
ً
السلطة في الدولة بــدال من نشرها
عبر الشبكات أو منحها لالحتكارات
الخاصة .الفكرة من ورائهم بسيطة،
ً
بدال من االحتفاظ بحساب لدى بنك
تجزئة ،يمكنك القيام بذلك مباشرة
م ــع ب ـنــك م ــرك ــزي م ــن خ ــال واج ـهــة
ت ـش ـبــه ت ـط ـب ـي ـقــات م ـثــل  Alipayأو
ً
 .Venmoب ــدال مــن كـتــابــة الشيكات
أو الــدفــع عبر اإلنترنت باستخدام
بطاقة ،يمكنك استخدام التكاليف

الرخيصة للبنك المركزي ،وستكون
أم ــوال ــك مـضـمــونــة مــن قـبــل الــدولــة،
ً
ول ـيــس بـنـكــا .تــريــد ش ــراء بـيـتــزا أو
مساعدة شقيق؟ ال دا ع ــي للتعامل
مع مركز اتصال  Citigroupأو دفع
رســوم  ،Mastercardفبنك إنكلترا
واالحتياطي الفدرالي في خدمتك.
ي ـب ــدو ت ـح ــول ال ـب ـن ــوك ال ـمــركــزيــة
هــذا من أرستقراطيي التمويل إلى
عـمــالـهــا بـعـيــد ال ـم ـن ــال ،لـكـنــه ج ــار.
أك ـث ــر م ــن  50سـلـطــة ن ـق ــدي ــة ،تمثل
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن ال ـنــاتــج المحلي
اإلجـمــالــي الـعــالـمــي .حـيــث أص ــدرت
ً
جزر البهاما نقودا رقمية .وطرحت
الصين برنامجها التجريبي لليوان
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ألك ـ ـثـ ــر مـ ــن 500000
ش ـخ ــص .ي ــري ــد االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ً
ً
يوروا افتراضيا بحلول عام ،2025
وأطـ ـلـ ـق ــت ب ــري ـط ــان ـي ــا ف ــري ــق ع ـمــل،
وأم ـيــركــا ،ال ـقــوة الـمــالـيــة المهيمنة
ً
ً
في العالم ،تبني دوالرا إلكترونيا
ً
افتراضيا.
أحــد دواف ــع الحكومات والبنوك
ال ـم ــرك ــزي ــة ه ــو الـ ـخ ــوف م ــن ف ـق ــدان
السيطرة .تسخر البنوك المركزية
الـيــوم الـنـظــام المصرفي لتضخيم
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة .إذا ان ـت ـق ـلــت
المدفوعات والودائع والقروض من
الـبـنــوك إلــى الـعــوالــم الرقمية ،التي
يديرها القطاع الخاص ،فستكافح
ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة إلدارة الـ ـ ــدورة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وضـ ـ ــخ األمـ ـ ـ ـ ــوال فــي
النظام أثناء األزمة .يمكن أن تصبح
الـشـبـكــات الـخــاصــة غـيــر الخاضعة

ً
ً
لإلشراف غرضا متوحشا لالحتيال
وانتهاكات الخصوصية.
ال ــداف ــع اآلخـ ــر ه ــو ال ــوع ــد بنظام
مالي أفضل .من الناحية المثالية،
ً
ً
يوفر المال مخزنا موثوقا للقيمة،
ووحدة حساب ثابتة ووسيلة دفع
فعالة .تتباين الـعــامــات التجارية
ألم ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـي ـ ــوم .ي ـم ـك ــن أن ي ـعــانــي
ال ـ ـمـ ــودعـ ــون غ ـي ــر الـ ـم ــؤم ــن عـلـيـهــم
إذا فـشـلــت ال ـب ـنــوك ،ول ــم يـتــم قـبــول
عمالت البيتكوين على نطاق واسع

إيلون ماسك يفتح النار على «بتكوين»

العمالت الرقمية
الحكومية أو
للبنك المركزي هي
الخطوة التالية بعد
«التمويل الالمركزي»

ب ـ ـعـ ــد ش ـ ـهـ ــريـ ــن مـ ـ ــن تـ ـنـ ـصـ ـي ــب نـ ـفـ ـس ــه م ـل ـكــا
للتكنولوجيا أو «تيكنو كينج» واستثمار 1.5
مليار دوالر في عملة بيتكوين ،وقبول شركته
تـســا ه ــذه العملة تـســويــة لـلـمــدفــوعــات .لــم يــدر
بخاطر أشد المتداولين تشاؤما أن يكون إيلون
م ــاس ــك أحـ ــد أسـ ـب ــاب ن ــزي ــف حـ ــاد أص ـ ــاب س ــوق
العمالت المشفرة وصوال إلى األسهم المرتبطة
بعملة بيتكوين في جميع أنحاء العالم.
يأتي ذلك بعد قــرار شركة تسال وقف قبولها
عملة بيتكوين تسوية لمدفوعات زبائنها لشراء
السيارات الكهربائية ،وأرجع إيلون ماسك السبب
في قــرار «تسال» إلــى قلقه باالستخدام المتزايد
للوقود االحفوري لتعدين بيتكوين ومعامالتها.
وق ـ ــررت «ت ـس ــا» وق ــف شـ ــراء عـمـلــة بيتكوين

وتفضيلها للعمالت المشفرة ذات اال سـتـخــدام
المحدود للطاقة ،وغرد ماسك« :نعتقد أن بيتكوين
لـهــا مستقبل واعـ ــد ،لـكــن ه ــذا ال يـمـكــن أن يأتي
بتكلفة كبيرة على البيئة» .ووصلت «بيتكوين»
فــي تـعــامــات أم ــس إل ــى  49أل ــف دوالر ،ورفـعــت
خسائرها إلى  15في المئة خالل يوم.
وألن الـمـصــائــب ال تــأتــي فـ ــرادا ،أعـلـنــت وزارة
العدل األميركية وإدارة اإليرادات الداخلية «»IRS
فـتــح تـحـقـيــق مــع أك ـبــر مـنـصــة ل ـت ــداول الـعـمــات
المشفرة في العالم .BINANCE HOLDINGS
ويبحث المسؤولون التحقيق في جرائم غسل
األموال والضرائب والحصول على معلومات من
األفراد المطلعين على أعمال  ،BINANCEوسريعا
تعرضت العمالت المشفرة لموجة بيع قاسية،

حيث تراجعت عملة بيتكوين بخمسة عشر ألف
دوالر خالل ساعات قليلة.
ولم يقف النزيف على العمالت المشفرة فقط بل
تبعه ليصل إلى األسهم المرتبطة بعملة بيتكوين
والشركات التي استثمرت في هذه العمالت.
وم ــا مــن شــك فــي أن الـحــركــة الـسـعــريــة القوية
ارتفاعا أو تراجعا ،والمرتبطة بأسعار العمالت
المشفرة ،ستبقى سيدة الموقف ،على األقــل في
الوقت المنظور ،وذلك للمخاطرة العالية بالتعامل
معها ،إضافة إلى عدم وضوح الرؤية لمستقبل
العديد من هذه العمالت.
(العربية.نت)

وبـطــاقــات االئـتـمــان بــاهـظــة الثمن.
سـ ـتـ ـح ــرز ال ـ ـع ـ ـمـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
ال ـح ـكــوم ـيــة درج ـ ـ ــات ع ــال ـي ــة ،ألن ـهــا
مضمونة من الدولة وتستخدم مركز
ً
ً
دفع مركزيا رخيصا.
نـتـيـجــة ل ــذل ــك ،يـمـكــن أن تخفض
ا لـ ـعـ ـم ــات ا ل ـح ـك ــو م ـي ــة govcoins
ن ـف ـقــات تـشـغـيــل ال ـص ـنــاعــة الـمــالـيــة
العالمية ،والتي تصل إلى أكثر من
ً
ً
 350دوالرا سنويا لكل شخص على
و ج ــه األرض .يمكن أن يجعل هــذا
ً
التمويل متاحا لـ  1.7مليار شخص
يفتقرون إلى الحسابات المصرفية.
يمكن للعمالت الرقمية الحكومية
ً
أي ـض ــا تــوس ـيــع م ـج ـمــوعــات أدوات
الـحـكــومــات مــن خ ــال الـسـمــاح لها
بإجراء مدفوعات فورية للمواطنين
وخفض أسعار الفائدة إلى ما دون
ال ـص ـف ــر .بــال ـن ـس ـبــة لـلـمـسـتـخــدمـيــن
العاديين ،فإن جاذبية وسيلة دفع
مـجــانـيــة وآم ـن ــة وف ــوري ــة وعــالـمـيــة
أمر واضح.
وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــداء هــو
الذي يخلق المخاطر غير المقيدة،
يمكن أن تصبح العمالت الحكومية
 govcoinsب ـس ــر ع ــة ق ـ ــوة مـهـيـمـنــة
ف ــي ال ـت ـمــويــل ،ال سـيـمــا إذا جعلت
تــأثـيــرات الشبكة مــن الـصـعــب على
الناس االنسحاب .يمكن أن تزعزع
استقرار البنوك ،ألنه إذا خبأ معظم
الناس والشركات أموالهم في البنوك

المركزية ،فسيتعين على المقرضين
إيـجــاد مـصــادر تمويل أخــرى لدعم
قروضهم.
أم ـ ــوال ج ــدي ــدة ،مـشــاكــل جــديــدة،
هـ ــذا ال ـن ـط ــاق ال ــواس ــع م ــن ال ـفــرص
وال ـم ـخــاطــر أم ــر شـ ــاق .إن ــه يكشف
أن الحكام المستبدين في الصين،
ال ــذي ــن يـ ـق ــدرون ال ـس ـي ـطــرة ق ـبــل كل
شيء آخر ،يحدون من حجم اليوان
اإللكتروني ويضيقون الخناق على
المنصات الخاصة مثل  .Antيجب
ً
على المجتمعات المفتوحة أيضا
ً
المضي قدما بحذر من خالل وضع
سقف لحسابات العمالت الرقمية،
على سبيل المثال.
ت ـح ـتــاج ال ـح ـكــومــات وال ـش ــرك ــات
ال ـم ــال ـي ــة إل ـ ــى االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـحــول
طويل األجل في كيفية عمل األموال،
وهــو أمــر بالغ األهمية مثل القفزة
نحو العمالت المعدنية أو بطاقات
الــدفــع ،وه ــذا يعني تـعــزيــز قوانين
الخصوصية ،وإصالح كيفية إدارة
ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة ،وإع ـ ـ ــداد بـنــوك
الـ ـتـ ـج ــزئ ــة ل ـل ـق ـي ــام ب ـ ـ ــدور هــام ـشــي
أك ـثــر .الـعـمــات الــرقـمـيــة الحكومية
هــي الـتـجــربــة العظيمة الـتــالـيــة في
مجال التمويل ،وهي تعد بأن تكون
ذات أهمية أ كـبــر بكثير مــن أجهزة
الصراف اآللي المتواضعة.

ّ
«الوطني» :مخاوف التضخم يتردد صداها في األسواق العالمية

تقرير التضخم يتراجع باألسهم العالمية ...وتطمينات «المركزي» األميركي تدفعها نحو التعافي
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر أس ـ ـ ـع ـ ــار
المستهلك األ مـيــر كــي بنسبة
 4.2ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة ع ـ ـلـ ــى أ سـ ـ ــاس
سنوي في أبريل ،بعد ارتفاعه
بنسبة  2.6بالمئة في مارس،
ل ـي ـس ـجــل ب ــذل ــك أعـ ـل ــى نـسـبــة
ن ـمــو م ـنــذ عـ ــام  ،2008وذل ــك
ً
وف ـق ــا لـبـيــانــات وزارة العمل
األم ـيــرك ـيــة ،إذ ارت ـف ــع مــؤشــر
ال ـت ـض ـخ ــم األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،الـ ــذي
يـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــي أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـ ـم ـ ــواد
الـغــذائـيــة والـطــاقــة المتقلبة،
بنسبة  3بالمئة على أساس
س ـنــوي وبـنـسـبــة  0.9بالمئة
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ش ـ ـهـ ــري ،فـيـمــا
ً
ي ـعـ ّـد أي ـض ــا أع ـلــى بـكـثـيــر من
التوقعات.
وحسب تقرير أسواق النقد
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،تـ ـعـ ـتـ ـب ــر قـ ـ ـ ـ ــراءات
ً
التضخم المرتفعة انعكاسا
لـ ـم ــزي ــج م ـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ال ـت ــي
تتضمن تدابير الدعم المالي
القوية وزيادة اإلنفاق في ظل
انتعاش النشاط االقتصادي
بعد إطــاق بــرامــج اللقاحات
المضادة لفيروس كوفيد.-19
ً
كـمــا تـعـكــس الـبـيــانــات أيـضــا
زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة
ب ــال ـم ـس ـت ــوي ــات الـمـنـخـفـضــة
ً
ن ـس ـب ـيــا لـلـتـضـخــم ف ــي بــدايــة
تفشي الـ ّجــائـحــة ،وه ــو األمــر
ال ـ ــذي ح ـ ــذر م ـنــه رئ ـي ــس بنك
االحتياطي الفدرالي األميركي
جيروم باول في وقت سابق.
إال أنـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مــن
ذلــك ،ساهم ارتـفــاع البيانات
ً
أك ـث ــر م ـم ــا كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا فــي
تــأج ـيــج م ـخ ــاوف ســاب ـقــة من
أن ارتفاع التضخم قد يجبر
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي عـ ـل ــى رف ــع
ً
أسعار الفائدة مبكرا عما كان
ً
م ـتــوق ـعــا .وأكـ ــد «االحـتـيــاطــي
ال ـفــدرالــي» م ــرارا أن مـثــل تلك
الزيادات ستكون مؤقتة فقط،
ألن االقـ ـتـ ـص ــاد ي ـح ـت ــاج إل ــى
وقــت حتى يصل إلــى مرحلة
االسـ ـتـ ـق ــرار ب ـعــد إعـ ـ ــادة فتح
األنشطة االقتصادية.
وفي إطار استجابة مجلس
الـمـسـتـشــاريــن االقـتـصــاديـيــن
بالبيت األبيض ،أفاد المجلس

بــأن االقتصاد األميركي كان
يشهد مرحلة «إع ــادة تــوازن»
األس ـع ــار فــي ظــل تـعــافـيــه من
ال ـجــائ ـحــة .وصـ ــرح المجلس
بأنه «ستصدر بيانات شهرية
أقل أو أعلى من التوقعات في
ظــل الـتـقــاء الـطـلــب ال ـقــوي مع
ت ـعــافــي الـ ـع ــرض .ول ــن يسير
التعافي من الجائحة في خط
مستقيم .وسيواصل مجلس
الـمـسـتـشــاريــن االقـتـصــاديـيــن
مراقبة البيانات فور ورودها».
وع ـلــى خلفية ص ــدور هــذا
التقرير ،تراجعت أسهم وول
س ـتــريــت ،وتـ ـ ــردد ص ــدى تلك
الـحــركــات فــي أس ــواق األسهم
الـمـخـتـلـفــة ف ــي أن ـح ــاء الـعــالــم
كافة.

مطالبات البطالة تنخفض
إلى أدنى مستوياتها منذ
بداية الجائحة
باالنتقال إلى سوق العمل،
ان ـخ ـف ــض ع ـ ــدد األم ـي ــرك ـي ـي ــن
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــوا ب ـط ـل ـب ــات
للحصول على إعانات البطالة
األس ـبــوع الـمــاضــي إلــى أدنــى
مستوى منذ بداية الجائحة،
إذ وص ــل ع ــدد ال ـط ـل ـبــات إلــى
 473ألف طلب فقط.
كما أن الطلبات األسبوعية
للحصول على إعانات البطالة
أ صـ ـبـ ـح ــت اآلن أ ق ـ ـ ــل ب ـك ـث ـيــر
م ـقــارنــة بـمـسـتــويــات الـ ــذروة
التي بلغتها في شهر يناير،
عندما وصـلــت إلــى  900ألف
طـلــب ،على الــرغــم مــن أنـهــا ال
تزال بعيدة عن مستويات ما
قبل الجائحة التي كانت أدنى
من  200ألف طلب.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـل ـت ـقــريــر ،صــرحــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـ ـ ــأن ّنـ ـح ــو 16.9
مليون شخص تلقوا إعانات
ال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة خ ـ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
المنتهي في  24أبريل (أحدث
ال ـب ـيــانــات ال ـم ـت ــاح ــة) ،مـقــابــل
 16.2م ـ ـل ـ ـيـ ــون ش ـ ـخـ ــص فــي
األسبوع السابق.
وفــي أبــريــل ،أض ــاف أربــاب
العمل  266ألــف وظيفة فقط،
فيما يعد أقل بكثير مما كان

ً
م ـتــوق ـعــا ،كـمــا يـعـتـبــر إش ــارة
قوية إلى أن الشركات تواجه
صعوبات شديدة للعثور على
عدد كاف من العمال.
وعارض الرئيس جو بايدن
فكرة أن التدابير التحفيزية
تـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـب ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض
م ـ ـعـ ــدالت ال ـت ــوظ ـي ــف ال ـش ـهــر
ّ
الماضي ،وحــث وزارة العمل
ع ـلــى ال ـت ـع ــاون م ــع ال ــوالي ــات
المختلفة لتحديث المتطلبات
ا لـتــي يــرا عــى بموجبها قيام
مـ ـتـ ـلـ ـق ــي اإلعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات ال ـب ـح ــث
ع ــن وظـيـفــة وال ـح ـصــول على
ال ـم ـن ـص ــب إذا عـ ـ ــرض عـلـيــه
ذلك .وصرح بايدن« :إذا كنت
تتلقى إعانة بطالة ويعرض
عليك وظيفة مناسبة ،فإنك ال
يمكنك أن ترفض تلك الوظيفة
وتـسـتـمــر فــي الـحـصــول على
مزايا البطالة».

تباطؤ وتيرة مبيعات التجزئة
في أبريل
ت ـب ــاط ــأت وتـ ـي ــرة مـبـيـعــات
ال ـت ـج ــزئ ــة فــي
الـ ـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ـ ــات
المتحدة على
غـيــر المتوقع
ف ــي أب ــري ــل ،إذ
أ ع ـل ـن ــت وزارة
ال ـت ـجــارة ثبات
القراءة الشهرية
د و ن تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ،
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع
البينات المعدلة
بـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة 10.7
بالمئة في مارس.
وبالنظر إلى الرقم
األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي
ي ـس ـت ـب ـعــد ال ـع ـنــاصــر
الـمـتـقـلـبــة وال ـمــرت ـبــط
ً
ً
ارتـبــاطــا وثـيـقــا بإنفاق
المستهلكين كنسبة من
ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي،
شـ ـه ــدت م ـب ـي ـع ــات ال ـت ـج ــزئ ــة
ً
انخفاضا بنسبة  1.5بالمئة
ب ـع ــد تـسـجـيـلـهــا ن ـس ـبــة نـمــو
معدلة بلغت  7.6بالمئة في
مارس.
وتـســاهــم تـلــك البيانات

في إثارة المزيد من المخاوف
ف ــي أعـ ـق ــاب صـ ـ ــدور ب ـيــانــات
التضخم والتوظيف المثيرة
ل ـل ـق ـل ــق .وت ـل ـق ــى األشـ ـخ ــاص
المستحقون شيكات إضافية
بقيمة  1.400دوالر في مارس
كـ ـ ـج ـ ــزء مـ ـ ــن ح ـ ــزم ـ ــة اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ
الـبــالـغــة  1.9تــريـلـيــون دوالر
الـتــي قـ ّـدمـهــا البيت األبـيــض.
وتشير التقارير إلى أن األسر
ج ـم ـع ــت مـ ــا ال يـ ـق ــل عـ ــن 2.3
تريليون دوالر من المدخرات
أثناء الجائحة ،ومن المقرر أن
ينعكس ذلك على اإلنفاق في
وقت الحق من العام الحالي.

المفوضية األوروبية ترفع
ّ
توقعاتها االقتصادية
رفعت المفوضية األوروبية
تـ ــوق ـ ـعـ ــات ـ ـهـ ــا آلف ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـنـ ـم ــو
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي بـ ـشـ ـك ــل ك ـب ـيــر
خالل العامين المقبلين على

خلفية ت ـســارع وت ـيــرة حملة
ّ
وتحسن الطلب على
اللقاحات
ال ـص ــادرات ،مما يـعــزز فرص
ت ـع ــاف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ـيـ ــورو مــن
الجائحة غير المسبوقة التي
هزت أركان االقتصاد.
ً
ووفقا للتقديرات ،ستشهد
ً
مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ن ـم ــوا بنسبة
 4.3بالمئة هذا العام وبنسبة
 4.4بالمئة عــام  2022مقارنة
ب ــالـ ـت ــوقـ ـع ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـت ــي
أش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى تـ ـسـ ـج ــل م ـع ــدل
نـمــو بنسبة  3.8بــا لـمـئــة لكال
ال ـ ـعـ ــام ـ ـيـ ــن .وبـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـتـ ــراجـ ــع
التاريخي لمستويات اإلنتاج
بنسبة  6.6بالمئة عــام ،2020
م ــن الـمـتــوقــع أن ت ـعــود جميع
الدول األعضاء إلى مستويات
ما قبل األزمة بنهاية عام .2022
كما ستساهم خطة اال نـعــاش
االق ـت ـص ــادي ال ـم ـعــروفــة بــاســم
«الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـق ـ ــادم» فـ ــي ت ـعــزيــز
ً
االنـتـعــاش جــزئـيــا ،وال ــذي من
ال ـم ـق ــرر أن ي ـتــم تـفـعـيـلــه في
الصيف.
وتصل القيمة اإلجمالية
ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــة
ال ـت ـح ـف ـي ــز
التي تمتد
ع ـلــى م ــدار

 6سنوات إلى نحو  140مليار
يـ ـ ــورو ،ب ـمــا يـتـضـمــن تـقــديــم
الـمـنــح ل ـلــدول األع ـض ــاء على
مدى العامين المقبلين ،وهو
األمر الذي قد ينعكس في حد
ذات ــه فــي هيئة زي ــادة الناتج
المحلي اإلجمالي بنسبة 1.2
بالمئة.

االقتصاد البريطاني ينكمش
 %1.5في الربع األول
ان ـك ـمــش اق ـت ـص ــاد الـمـمـلـكــة
الـمـتـحــدة بـنـسـبــة  1.5بالمئة
في الربع األول من عام .2021
وذل ــك فــي ظــل اسـتـمــرار فرض
إجراءات اإلغالق على مستوى
ال ـب ــاد ،ف ــي م ـحــاولــة الح ـتــواء
تزايد حاالت اإلصابة بفيروس
كــوفـيــد ،-19وتشير التوقعات
المستقبلية إل ــى أن ــه مــع رفــع
تدابير اإلغالق وزيادة النشاط
االق ـت ـص ــادي ،م ــن الـمـتــوقــع أن
ً
ً
تشهد ا لـبــاد انتعاشا كبيرا .
وقـ ـ ــد ظـ ـه ــرت ب ــا ّل ـف ـع ــل بـ ـ ــوادر
الـتـعــافــي الـمـتــوقــع فــي مــارس
الماضي ،حيث سجل االقتصاد
أســرع وتيرة نمو شهري منذ
أغسطس الماضي بنسبة 2.1
بالمئة.

ّ
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـت ــوق ــع
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي نمو
ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي
للمملكة المتحدة بنسبة 5.3
بالمئة ع ــام  ،2021ليتعافى
ب ــذل ــك مـ ــن االن ـ ـك ـ ـمـ ــاش الـ ــذي
عاصره العام الماضي ،والذي
ي ـع ــد أعـ ـل ــى مـ ـع ــدل ان ـك ـم ــاش
سنوي يشهده منذ الصقيع
العظيم عام .1709
ً
ووفـ ـق ــا لـمـكـتــب اإلح ـص ــاء
الــوط ـنــي ،يـعــد م ـعــدل الـنــاتــج
ً
ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي ح ــال ـي ــا
أق ــل بـنـسـبــة  8.7بــالـمـئــة عن
مستويات مــا قبل الجائحة.
وأعلن رئيس الوزراء بوريس
جونسون أن المرحلة التالية
مــن تخفيف تــداب ـيــر اإلغ ــاق
ً
سـ ـتـ ـمـ ـض ــي قـ ـ ــدمـ ـ ــا ك ـ ـمـ ــا هــو
مخطط لــه الـيــوم ،مــع افتتاح
ق ـط ــاع ــات ال ـض ـيــافــة وال ـس ـفــر
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
المهيمن على اقتصاد البالد.

ّ
«أوبك» تتوقع ارتفاع
الطلب في النصف الثاني

ارتفعت أسعار النفط إلى
أع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا األس ـبــوع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ووصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت إل ـ ــى
ً
 69.32دوالرا للبرميل لخام
ً
مــزيــج بــرنــت و 66.08دوالرا
لـلـبــرمـيــل ل ـخــام غــرب
تكساس الوسيط،
ف ـي ـم ــا يـ ـع ــد أع ـل ــى
إغالقات يشهدها
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط م ـ ـ ـنـ ـ ــذ م ـ ـ ـ ـ ــارس.
وكشفت البيانات الصادرة
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي عــن
ت ــراج ــع صـ ـ ــادرات ال ـخــام
األم ـي ــرك ــي إل ــى حــوالــي
 1.8م ـل ـي ــون بــر م ـيــل
ً
ي ــومـ ـي ــا ،ف ـي ـمــا يـعــد
أدنـ ـ ــى ال ـم ـس ـتــويــات
المسجلة منذ أكتوبر ،2018
في حين تراجعت المخزونات
ب ـن ـس ـبــة  0.4م ـل ـي ــون بــرم ـيــل
م ـقــابــل  2.87م ـل ـيــون بــرمـيــل
ال ـم ـتــوق ـعــة .وص ــرح ــت وكــالــة
الطاقة الدولية ،في تقريرها
الـ ـشـ ـه ــري ،ب ـ ــأن ال ـط ـل ــب عـلــى
النفط يفوق العرض بالفعل.

وكــانــت ل ـ «أوب ــك» وجـهــة نظر
مماثلة ،إذ التزمت بتوقعاتها
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ــدوث
ان ـ ـت ـ ـعـ ــاش ق ـ ـ ــوي ف ـ ــي ال ـط ـل ــب
على النفط عام  2021بفضل
ّ
تفوق معدل النمو الحالي في
الـصـيــن وال ــوالي ــات المتحدة
على التداعيات الناجمة عن
الجائحة في الهند.
ّ
وضخت إيــران ،المستثناة
م ــن ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ال ـطــوع ـيــة
بسبب العقوبات األميركية،
ً
م ــزي ــدا م ــن الـنـفــط ف ــي أبــريــل،
م ـم ــا أدى إلـ ــى زي ـ ـ ــادة إن ـت ــاج
ال ـم ـج ـمــوعــة ب ـم ـقــدار  30ألــف
ً
برميل يوميا فقط.
وتـ ـت ــوق ــع «أوب ـ ـ ـ ــك» ارتـ ـف ــاع
الـطـلــب بـمـقــدار  5.95ماليين
بــرمـيــل يــومـيــا ه ــذا ال ـع ــام ،أو
مــا ي ـعــادل نـسـبــة  6.6بالمئة
 وه ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـف ـ ــس ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــاتال ـ ـصـ ــادرة ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي.
إال أن ـ ـ ــه تـ ـم ــت اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
أن ـنــا قــد نـشـهــد مـعـظــم النمو
خـ ـ ــال الـ ـنـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي مــن
ال ـع ــام .وت ـق ـ ّـدر الـمـجـمــوعــة أن
ا ل ـك ـم ـيــة ا ل ـم ـط ـلــو بــة لتحقيق
التوازن بين الطلب والعرض
العالميين سترتفع إلى 27.65
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا ع ــام
 2021م ـقــا بــل  25.08مـلـيــون
برميل يوميا من اإلنتاج في
ً
أب ــري ــل .ويـتــم حــالـيــا تخفيف
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــات ال ـ ـطـ ــوع ـ ـيـ ــة
لإلنتاج التي فرضتها «أوبك»
ً
وحلفاؤها تدريجيا فــي ظل
توقعات ارتفاع الطلب.
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اقتصاد
«سيرفيس هيرو» :الشركات بحاجة إلى نهج شامل
للتميز في الخدمة وبناء والء العمالء
ةديرجلا

•
العدد  / 4733االثنني  17مايو 2021م  5 /شوال 1442هـ

economy@aljarida●com

أبوغزالة لـ ةديرجلا  :رضا العميل مهم بأوقات األزمات أكثر منه في الرخاء
•

قالت فاتن أبوغزالة الرئيسة والشريكة ّ
تخص التميز بالخدمة كوضع استراتيجيات مناسبة ،وبناء ثقافة الحكومة لالستجابة لجائحة كورونا من المجتمع الكويتي من
المؤسسة لشركة
ترتكز على التميز داخل المؤسسات ،والتدريب على جودة الخدمة مواطنين ومقيمين في  ،2020وشمل االستطالع فيهما
«سيرفيس هيرو» إن شركتها هي المبتكرة للمؤشر المحايد
ّ
المجتمع العام والخاص والمدني وركائز كل منهم ،وتم القياس
المؤسسات.
أداء
ترفع
الذي
الخدمات
من
وغيرها
الكويت
من
خذ
يت
لقياس رضا العمالء ،الذي
ً
الوحيد في المنطقة ً
ً
وأضافت أبوغزالة في حوار مع «الجريدة» أنه إضافة إلى نشاطها استنادا إلى سبعة عوامل رئيسية هي المخاوف والثقة وتكريس
مقرا له ،إذ تبذل جهودا حثيثة ذات عالقة بالتميز في الخدمة
من خالل قياس رضا العمالء في مختلف التخصصات والمجاالت األساسي لقياس رضا العمالء ،ووسط جائحة كوفيد 19-فقد
الجهود والخدمات واالستجابة لألسئلة واالستعالمات
أطلقت الشركة استبيانين استثنائيين بهدف تقييم جهود
والمصادر اإلعالمية واألفكار المستقبلية ،وإليكم التفاصيل:
في القطاع الخاص ،كما تقدم الشركة مجموعة من الخدمات
* م ــا الـنـتــائــج ال ـتــي خــرجــت بـهــا "سيرفيس
هيرو" من دراسات السوق على مدار العام األول
من جائحة كورورنا؟
 على مــدار العام األول من جائحة كورورناوج ــدت سيرفس هـيــرو أن رضــا العمالء يعتبر
ً
ً
عنصرا هاما في أوقات األزمات أكثر منه في أوقات
الرخاء ،حين تالحظ العالمات التجارية تقلص
إيراداتها نتيجة انخفاض مستويات االستهالك
من المستهلك.
ومن المرجح أثناء األزمات أن يبقى األشخاص
مخلصين للعالمات الـتـجــاريــة الـتــي تـقــدم لهم
خدمات جيدة المستوى ،وبما أن الناس يدخلون
العام الثاني من جائحة كوفيد  ،19فإن التحدي
ال ــذي ي ــواج ــه ال ـعــامــات الـتـجــاريــة ه ــو التركيز
ً
على جودة الخدمة ،عطفا على أن هذه العالمات
التجارية بحاجة إلى فهم كيفية التفاعل مع رغبات

المستهلكين من خــال القنوات المختلفة التي
يتفاعلون بها مع العالمة التجارية ،سواء داخل
المتجر أو عبر الهاتف أو على المواقع اإللكترونية
الخاصة بالعالمات التجارية أو عبر التطبيقات.
* مــا م ـجــاالت الـخــدمــة الـتــي تــأثــرت أكـثــر من
غيرها خالل هذا العام؟
 لقد تحولت طريقة تفاعل المستهلكين معالعالمات التجارية بشكل ملحوظ في عام 2020
مقارنة بما قبل الجائحة.
كما انخفضت نسبة زي ــارات المتجر بنسبة
 19فــي الـمـئــة ،فــي حـيــن زادت وت ـيــرة الـخــدمــات
عبر اإلنـتــرنــت بأكثر مــن  40فــي الـمـئــة .وتشكل
منصات اإلنـتــرنــت اآلن مــا نسبته  37فــي المئة
من التفاعل مع الخدمة في دولة الكويت .كما أن
هناك بعض الفئات تقوم بتنفيذ أكثر من  60في
المئة مــن تعامالتها مــن خــال التطبيقات مثل

مستويات الرضا عبر القناة التفاعلية
الفرع /المتجر

خدمة الهاتف

الموقع اإللكتروني

مؤشر سيرفيس هيرو

التطبيق

0

81.4

72.6

0

المطاعم المحلية

72.2

88.9

تطبيق التوصيل

67.4

79.1

78.7

المقاهي

85.5

0

0

المطاعم الفاخرة

0

91.1

88.9

71.8

الوجبات السريعة

75.5

74.4

79.3

76.3

المطاعم غير الرسمية

66.1

83.1

0

77.2

األندية الصحية

44.4

44.4

91.7

75.2

السوبر ماركت

64.4

85.7

69.7

67.9

اإللكترونيات

75.6

50.9

64.4

71.4

األثاث المنزلي

75

42.4

79.9

68.3

المالبس

72.7

74.1

71.1

74.9

المستشفيات الخاصة

77.1

75.5

88.1

64.3

مزودو اإلنترنت

66.9

42.5

59.3

50.6

مزودو الهواتف النقالة

66.8

46.7

61.3

52.8

البنوك التقليدية

74.3

65.6

65.6

65.1

البنوك اإلسالمية

75.1

68.2

66.5

67.2

الطيران

70.3

66.1

71.1

70.7

وكاالت بيع السيارات

0

80.1

80

72.8

صيانة السيارات

0

77.3

88.9

64.1

معدل الكويت

70.6

68.7

74.9

69.5

ال ـب ـنــوك وم ـ ــزودي خــدمــات اإلن ـتــرنــت ومشغلي
الهاتف المحمول وتطبيقات خدمات التوصيل،
وتختلف شــرائــح المستخدمين فــي كــل منصة
تفاعل (قناة) من حيث التركيبة السكانية والقطاع
التي يتفاعلون معه ،مما يكشف عن بعض الرؤى
الخاصة بالقناة.

المستخدمون داخل المتجر ( 69.5نقطة)
تشمل هــذه الشريحة اإلن ــاث والمستهلكين
ً
األعلى سنا (في خمسينيات العمر) والكويتيين
الذين يميلون بدرجة أعلى إلى التسوق في متاجر
العالمات التجارية ،يقيمون في منطقتي األحمدي
والجهراء ويفضلون الحصول على تعليم متوسط
كما أن منهم خريجون.
أما القطاعات التي توجد بها أعلى مستويات
فــي زي ــارة المتاجر فتشمل الـسـيــارات الجديدة
وخــدمــات الـسـيــارات والمقاهي والمستشفيات.
تتم التفاعالت كل ثالثة أشهر أو بصورة شهرية.

طلب الخدمة عبر الهاتف ( 68.7نقطة)
تتشابه هذه الشريحة مع شريحة مستخدمي
المتجر ،وتضم كبار السن من العرب الحاصلين
على شهادة الثانوية العامة أو خريجي الجامعات
الذين يقطنون في مدينة الكويت ومحافظة مبارك.
هم يستفيدون من خدمات الهاتف من مشغلي
الهاتف المحمول ومزودي خدمات اإلنترنت إلى
جانب الخدمات المصرفية لــأفــراد والوجبات
ً
السريعة ،ويتفاعلون مــع الخدمة أسبوعيا أو
ً
شهريا.

طلب الخدمة عبر المواقع اإللكترونية (74.9
نقطة)

تضم هذه الشريحة الجنسيات غير العربية
وذوي المؤهالت األكاديمية األقل ،ويميلون أكثر
الس ـت ـخــدام مــواقــع الــويــب الـخــاصــة بــالـعــامــات
التجارية ،وتعتبر المنتجات اإللكترونية وخدمات

مشغلي الهاتف المحمول وتطبيقات التوصيل
ً
ومزودي خدمات اإلنترنت هي األكثر استخداما
ضمن التفاعل مع خدمات المواقع اإللكترونية.

طلب الخدمة عبر التطبيقات ( 70.6نقطة)

ً
تضم هذه الشريحة المستهلكين األصغر سنا
والذكور ومن يحملون شهادات جامعية ،وهي
ً
الفئات األعلى استخداما للتطبيقات .يتم استخدام
تطبيقات التوصيل وتطبيقات البنوك ومشغلي
الـهــاتــف الـمـحـمــول ومـقــدمــي خــدمــات اإلنـتــرنــت
ً
شهريا أو مرتين في العام.
* مــا الـخــدمــات الـجــديــدة الـتــي سيطرت على
المشهد أثناء جائحة كورونا؟
 ه ـن ــاك ج ــان ــب ج ــدي ــد آخ ــر ل ـخــدمــة الـعـمــاءي ـت ـل ـخــص ف ــي ك ـي ـف ـيــة إدارة الـ ـش ــرك ــات ألوام ـ ــر
التوصيل التي تنطبق على بعض الفئات كمحال
السوبر مــاركــت أو أمــاكــن المطاعم أو األث ــاث أو
اإللكترونيات ،لكن ذلك ال ينطبق على فئات أخرى
مثل خدمات السيارات أو البنوك أو المستشفيات
أو شركات الطيران.
ً
واسـتـنــادا إلــى بيانات عــام  ،2020اتضح أنه
حينما وقع تفاعل بين العميل وإحــدى خدمات
التطبيقات ،بلغ حينها أقل معدل لخدمة التوصيل
 ،65.5وهــي نتيجة منخفضة بشكل خــاص مع
خــدمــات توصيل األث ــاث المنزلي ومرتفعة مع
خدمات األطعمة غير الرسمية .ثاني أدنى درجة
ت ــم تسجيلها كــانــت ع ـنــد ال ـط ـلــب ع ـبــر الـمــوقــع
اإللكتروني إذ بلغت نسبة الرضا عند توصيل
الخدمة  67نقطة .أقــل نقاط تم تسجيلها كانت
مع خدمات توصيل المنتجات اإللكترونية بينما
أعالها مع خدمات توصيل الوجبات السريعة.
ولـيـكــون بـمـقــدور الـعــامــات الـتـجــاريــة تقديم
أفضل خدمة عمالء بغض النظر عن قناة التفاعل
المستهدفة ،فهي بحاجة إلى متابعة كيفية إدارة
وحل الشكاوى.
وثمة مالحظة أن السبب المحتمل وراء علو

الشكاوى وقناة التفاعل
قناة التفاعل

معالجة الشكاوى

الرضا

النسبة

التطبيقات

66.5

69.8

%95

بالمتجر  /الفرع

71.2

70.4

%101

عبر الهاتف

57.6

61.9

%93

عبر الموقع اإللكتروني

66.2

68.3

%97

اإلجمالي

«كي بي إم جي» تطلق خدمات استشارية
تستهدف شركات التجارة اإللكترونية
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ ظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــور ج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة
"كوفيد ،"19-شهدت القطاعات
التقليدية في الكويت ،بما في
ذلك النفط والغاز والعقارات
الـتـجــاريــة والـضـيــافــة ،تأثيرا
سلبيا كـبـيــرا .ومــع ذل ــك ،فقد
أدت الجائحة أيضا إلى تحول
مختلف القطاعات بالكامل،
وفي كثير من الحاالت أشعلت
مــوجــة جــديــدة مــن الـنـمــو من
خالل الرقمنة.
كانت التجارة اإللكترونية
بالفعل أحد القطاعات سريعة
النمو في الكويت ،لكنها تلقت
دفعة أخرى ،حيث أدت سلسلة
اإلغ ـ ـ ــاق إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر أن ـم ــاط
الشراء لدى المستهلكين .وقد
تعطل نموذج عمليات التجارة
التقليدية ،واعتمدت الشركات
على التجارة الرقمية للبيع.
مـ ــن واقـ ـ ــع ال ـت ـح ـل ـيــل الـ ــذي
أجـ ـ ـ ـ ـ ــري م ـ ـ ــع "كـ ـ ـ ـ ــي-نـ ـ ـ ـ ــت" ف ــي
أك ـت ــوب ــر  ،2020وجـ ـ ــدت "ك ــي
ب ــي إم ج ــي" ف ــي ال ـك ــوي ــت ،أن
المعامالت المنجزة من خالل
ب ــوا ب ــات ا ل ــد ف ــع زادت بشكل
ك ـب ـيــر ،م ـقــارنــة ب ـن ـقــاط الـبـيــع
ومـ ـع ــام ــات ال ـ ـصـ ــراف اآللـ ــي،
خ ــال ف ـتــرة اإلغ ـ ــاق ف ــي عــام
ما يشير بوضوح إلى
،2020
ُ ً
ُ
المضي قدما للمدفوعات في
الكويت.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــا يـ ـق ــدر
بأكثر مــن  150شــركــة تجارة
إل ـك ـتــرون ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت بــدأ
معظمها الـعـمـلـيــات قـبــل أقــل
من سنتين.
و ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن أن أ ع ـ ـ ـمـ ـ ــال
الـ ـتـ ـج ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ه ــذه
ع ـط ـلــت ال ـط ــري ـق ــة الـتـقـلـيــديــة
لـمـمــارســة األع ـمــال التجارية
فــي مختلف الـقـطــاعــات ،فمن
المحتمل أن تواجه تحديات

فاتن أبوغزالة

أنكول أجروال

ماجد مكي

هارشا براكاش

ت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،وتـ ـك ــون مـطــالـبــة
بـ ـ ــاالم ـ ـ ـت ـ ـ ـثـ ـ ــال لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات
التنظيمية المتطورة ،والتي
ُ
غــالـبــا مــا تـكــون مـعـقــدة .تعد
مخاطر الهجمات اإللكترونية
و عـ ــدم اال م ـت ـث ــال للمتطلبات
التنظيمية حقيقية ،ويجب
أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون أم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
وخ ـص ــوص ـي ــة ال ـب ـي ــان ــات مــن
بـيــن أه ــم اهـتـمــامــات شــركــات
التجارة اإللكترونية .تعتبر
أنـ ـظـ ـم ــة األم ـ ـ ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي
الموثوقة ووظــائــف االمتثال
القوية ضرورية منذ البداية.
تتفهم "كــي بي إم جــي" في
الـكــويــت الـتـحــديــات الرئيسة
ال ـتــي تــواجــه أع ـمــال الـتـجــارة
اإللكترونية الجديدة والقائمة،
بما في ذلك حاجتها إلى
فهم جدوى مفهوم أعمالها،
واالسـ ـتـ ـع ــداد لـلـنـمــو وزيـ ــادة
األم ـ ـ ـ ــوال ،وح ـم ــاي ــة أع ـمــال ـهــم
م ــن االح ـت ـي ــال وال ـت ـه ــدي ــدات،
وااللتزام باللوائح.
وفـ ــي مـ ـع ــرض ح ــدي ـث ــه عــن
إطـ ـ ــاق هـ ــذه الـ ـخ ــدم ــات ،ق ــال
أن ـ ـكـ ــول أج ـ ـ ـ ـ ــروال ،الـ ـش ــري ــك -
استشارات الصفقات ،كي بي

إم جي في الكويت" ،استنادا
إلــى مناقشاتنا المتكررة مع
المروجين /المالكين ،أنشأنا
مجموعة محددة من الحلول
ل ـل ـشــركــات ال ـت ــي تـتـطـلــع إلــى
إنـ ـ ـش ـ ــاء أو ت ـن ـم ـي ــة ع ـم ـل ـيــات
التجارة اإللكترونية .الغرض
من هذه الخدمات هو مساعدة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق
طموحاتها وأهدافها الرقمية،
مع االمتثال للوائح المحلية.
وقد قام فريقنا بتطوير حلول
م ـخ ـص ـص ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــات ع ـبــر
جميع مراحل النضج".
تـشـمــل خ ــدم ــات ك ــي ب ــي إم
جـ ــي الـ ـك ــوي ــت اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارة اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــة
وتقييمات السوق ودراســات
الـ ـ ـج ـ ــدوى واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــو وخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
وال ـت ـق ـي ـي ـم ــات واس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
االنـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــاج واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواذ
واالسـ ـتـ ـش ــارات الـمـحــاسـبـيــة
واسـتـعــداد األم ــن السيبراني
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــوادث
وال ـتــدق ـيــق ال ــداخ ـل ــي لتقنية
ال ـم ـع ـلــومــات وت ــدق ـي ــق األم ــن
السيبراني.

وق ـ ــال م ــاج ــد م ـك ــي ،رئـيــس
قسم استشارات تكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات ،ك ــي ب ــي إم جي
ف ــي الـ ـك ــوي ــت" :م ـ ــع اس ـت ـم ــرار
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــع ع ـبــر
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،ف ــإنـ ـه ــا م ـعــرضــة
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـتـ ــزايـ ــد ل ـل ـه ـج ـمــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة .يـ ـت ــم تـنـسـيــق
ه ــذه الـهـجـمــات اإللـكـتــرونـيــة
واستهدافها تجاه أي شركة
تبيع البيانات الشخصية عبر
اإلنترنت أو تقوم بجمعها".
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع" :ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن أن
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ،م ـث ــل ال ـب ـن ــوك،
غالبا ما تمتلك بنية تحتية
قوية لتكنولوجيا المعلومات
للحماية من هذه التهديدات،
ف ـق ــد ت ـف ـت ـقــر ش ــرك ــة ال ـت ـج ــارة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة إل ــى
البنية التحتية أو السياسات
أو الـجــاهــزيــة الـكــافـيــة لألمن
السيبراني".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :م ـ ـ ـ ــع مـ ـ ــراعـ ـ ــاة
ذلـ ـ ـ ــك ،ن ـ ـقـ ــدم نـ ـ ـم ـ ــوذج خ ــدم ــة
الـتـجـنـيــب ل ـشــركــات الـتـجــارة
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة .ت ـ ـحـ ــت هـ ــذا
التجنيب ،نقوم بإنشاء نظام
اس ـت ـج ــاب ــة ل ـ ـل ـ ـحـ ــوادث ،وف ــي

حــالــة وقـ ــوع ه ـج ــوم ،يساعد
مستشارونا في حل التهديد
وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة مـ ـشـ ـه ــد ال ـت ـه ــدي ــد
واالح ـت ـي ــاج ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
الشاملة للمستقبل .مع ضغط
بنك الكويت المركزي من أجل
التنظيم واالمتثال في قطاع
ال ـ ــدف ـ ــع ،ي ـج ــب ع ـل ــى ش ــرك ــات
التجارة اإللكترونية التفكير
ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـجـ ــرد ف ـك ــرة
مزعزعة لالستمرار والنمو".
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ه ــارش ــا
بـ ــراكـ ــاش ،ال ـم ــدي ــر ال ـم ـســاعــد
– اس ـت ـش ــارات ال ـص ـف ـقــات في
ك ــي ب ــي إم ج ــي ف ــي ال ـكــويــت،
"تمتلك الكويت معظم اللبنات
األس ــاسـ ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة ل ـن ـجــاح
أعـمــال الـتـجــارة اإللكترونية.
ف ــال ـم ــواط ـن ــون ال ـش ـب ــاب ذوو
الـ ـ ــدخـ ـ ــل ال ـ ـمـ ــرت ـ ـفـ ــع الـ ـمـ ـت ــاح
وم ـع ــدالت ان ـت ـشــار الـخــدمــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوات ـ ـ ــف
المحمولة واإلنترنت المرتفعة
تـبـشــر بــالـخـيــر ل ـل ـكــويــت .مع
قـ ـ ـي ـ ــام ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات بـ ــدفـ ــع ال ـت ـب ـن ــي
الــرق ـمــي م ــن أج ــل خــدمــاتـهــم،
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ـي ـ ــوم س ــوق
مـثــالــي لـلـشــركــات ال ـتــي تركز
عـلــى تـعــزيــز التبني الــرقـمــي.
نـحــن عــازمــون عـلــى مساعدة
رواد األعمال الكويتيين على
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن هـ ــذا ال ـس ــوق
المحتمل ،لبدء وتنمية أعمال
التجارة اإللكترونية الخاصة
ب ـهــم م ــع تـلـبـيــة مـتـطـلـبــاتـهــم
التنظيمية".
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درجات الخدمة في المتجر هو أن درجة التعامل
مع الشكاوى متشابهة ،في حين أن التفاعالت عبر
الهاتف قد تكون في أدنى مستوياتها كونها ال
تقوم بمعالجة الشكاوى بصورة جيدة.
* ب ـ َـم تـنـصــح ال ـشــركــات بمختلف أنشطتها
الصناعية حول الحفاظ على معايير خدمة عالية؟
 هنا إثارة للنقطة األخيرة حول كيفية الحفاظعلى معايير الـخــدمــة العالية بغض النظر عن
الموقف المعني .يتم إجراء تحليل االرتباط بين
ُبعد الخدمة وتأثيره على درجة الرضا العام .وإلى
مــدى بعيد فــإن المحرك الرئيسي للرضا العام
وبدرجة تأثير تبلغ  32في المئة هو الموثوقية ،ما
يعني دقة واتساق عرض الخدمة والقدرة على حل
المشكالت بفعالية .تليها الخدمة الرقمية بتأثير
نسبته  25في المئة.
تحتاج الشركات إلــى نهج شامل للتميز في
الخدمة لتكون قادرة على بناء والء العمالء ،كما
يجب أن تكون الخدمة متسقة عبر القنوات ومع
ً
جميع أبعادها ،لكن يلزم أيضا فهم احتياجات
العمالء ومعالجة الشكاوى فور ورودها.
تم تتبع درجة التميز في الخدمات على مدى
ً
السنوات الـ  11عاما الماضية ،ومن خالل الخبرة
يتم التعرف على كيفية بناء التميز في الخدمة
داخل المنظمات.
إن الـشــركــات ال ــرائ ــدة فــي قطاعاتها عـلــى مر
السنين تتغير فــي الغالب وقليل مــن العالمات
التجارية تحتفظ بنتائجها ،وحـتــى ان القليل
منها تمكنت من التطور باستمرار عبر السنين.
إن ما نسبته  5في المئة من العالمات التجارية
التي تعتبر من بين الرواد ولديها درجات عالية،
تشترك جميعها في أن لديها نهج تميز متكامل
مع آلية للحفاظ عليه.
ي ـبــدأ ه ــذا م ــن ال ـق ـيــادة ويـشـمــل فــريــق العمل
وطريقة التواصل وبــرامــج المكافآت والتدريب
ً
واألنـظـمــة والتتبع وال ـمــوارد .يتم العمل حاليا
مــع العالمات التجارية الــرائــدة للعمل كمصدر
استشاري للتميز في الخدمة وعنصر مساعد
على تحسين نماذجها واستخدامها ضمن إطار
عملي متسق.
ع ـن ــدم ــا ان ـط ـل ـقــت أعـ ـم ــال ش ــرك ــة "س ـيــرف ـيــس
هيرو" في عام  2010كانت تعتزم الحصول على
معيار موثوق فيه ومستقل لمساعدة العالمات
التجارية على فهم أوضاعها داخــل السوق من
أجل التحسين والتطوير.
يجب اليوم استكمال القياس بخدمات أخرى
ً
وه ــو مــا ب ــدأ تـقــديـمــه فـعـلـيــا ،مــن أج ــل مساعدة
الشركات على االستمرار في االزدهار وفي إبراز
األداء ُ
المتقن ،بغض النظر عــن األزم ــة الـتــي قد
تواجهها.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ألبوم فاطمة القديري األفضل في الواليات المتحدة
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أطلقت الفنانة والملحنة فاطمة القديري ألبومها الثالث ( ،)Medieval Femmeالذي
جاء بطابع إلكتروني ومستوحى من القصائد الكالسيكية للمرأة العربية ،ويتضمن
عشر قطع موسيقية ،أبرزها " ."Malaakواحتل األلبوم مرتبة أفضل ألبوم إلكتروني على
مستوى الواليات المتحدة .أما أصوات اآلالت الموسيقية ،فقد استمدت من موسيقى
العصور الوسطى التقليدية ،وأعيدت صياغتها في بيئة تتناسب مع العصر الحديث.
واأللبوم عبارة عن محاكاة ألحالم اليقظة ،وتأتي موسيقاه بصورة تصويرية تجذب
المستمع إ لــى عوالم ال توصف .أ مــا غــاف األ لـبــوم ،فقد أ خــذ من إ حــدى لوحات الفنانة
ثريا البقصمي ،وجاء ت اللوحة بعنوان "انتظار" ،حتى تتناسب مع محتوى األلبوم.
جدير بالذكر ،أن القديري ُو لــدت عــام  1981في السنغال ،و هــي مهتمة باستكشاف
الـثـقــافــات األخـ ــرى ،مــن خ ــال عـمـلـهــا ،وت ــم إدراج اسـمـهــا عـلــى قــائـمــة جــائــزة "لــومـيـيــر"
الفرنسية في دورتها السنوية عن الموسيقى التصويرية التي ألفتها لفيلم "أتالنتيك"
الحاصل على عدة جوائز ،وكذلك نالت جائزة مهرجان "قرطاج".

ملصق األلبوم
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َّ
هنا الزاهد :غيرت جلدي في «النمر»
وأحببت العمل مع محمد إمام
«جلسات العمل ساعدتني في اإللمام بتفاصيل دوري»
القاهرة  -هيثم عسران:

أطلت الفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني من
خالل مسلسل «النمر» ،حيث شاركت مع محمد إمام
في بطولة العمل.
في دردشتها مع «الجريدة» تحدثت هنا عن
المسلسل وتفاصيله ،إضافة إلى تجربتها األخيرة
«حلوة الدنيا سكر» ،ومشاريعها الفنية المقبلة.
* كيف وجدت ردود الفعل على تجربتك في مسلسل
«النمر»؟
 سـعــدت ب ــردود األفـعــال الـتــي تابعتها عبر مواقعال ـت ــواص ــل خ ــال رمـ ـض ــان ،فــرغــم اس ـت ـم ــرار الـتـصــويــر
بالتزامن مع العرض ،فإنني كنت حريصة على متابعة
تعليقات الجمهور وردود الفعل على شخصية ملك،
التي أعتبرها بمنزلة تغيير جلد بشكل كامل عن األدوار
األخيرة التي قدمتها ،والحمد لله الجمهور لمس هذا
األمر وأشاد بها.

* ماذا عن التعاون األول مع محمد إمام؟
 محمد إمام من الفنانين الذين تحب العمل معهم،فهو فـنــان يـحــرص على تقديم أعـمــال جـيــدة ،ويعطي
مـســاحــة لـمــن يعمل مـعــه فــي أن يـقــدم أفـضــل مــا لــديــه،
وأعتبر نفسي محظوظة بالعمل معه .والحقيقة فريق
ً
عمل المسلسل من أكثر ُصناع الدراما تميزا ،بداية من
السيناريست محمد صالح العزب ،الذي كتب معالجة
ً
درامية متميزة جــدا ،وصــوال للمخرجة شيرين عادل،
التي تمنيت العمل معها حتى قبل «النمر» ،لالستفادة
من خبرتها الكبيرة وتجاربها المميزة على مختلف
المستويات.
* هــل ثمة تحضيرات سبقت العمل ساعدتك على
تفاصيل شخصية ملك؟
 بــال ـف ـعــل ،ع ـقــدنــا الـكـثـيــر م ــن ج ـل ـســات ال ـع ـمــل قبلالتصوير ،وحتى قبل تصوير المشاهد كان يحدث حوار
حول بعض التفاصيل وطريقة التعامل فيها ،وهذا األمر
َّ
سهل كثيرا من األمور بالنسبة لي ،السيما أنني ال أعرف
ً
كثيرا عن منطقة الصاغة وكواليس الحياة فيها ،لذا

* هل قصدت التغيير بعد تجربة «حلوة الدنيا سكر»؟

كانت هذه الجلسات مفيدة جدا بالنسبة لي ،لمساعدتي
على تقديم الشخصية بشكل جيد.
* ما أصعب مشهد بالنسبة لك؟
 ثمة مشاهد صعبة فــي ا لـعـمــل ،مــن بينها مشهداكتشاف ملك لهوية النمر ،وساعدني فيه كثيرا محمد
إمــام ،حتى ال أتعرض لإلصابة خــال تصويره ،كذلك
مشهد الـمــواجـهــة بيني وبـيــن وال ــدت ــي ،الـتــي اعتقدت
ً
ً
تحديدا َّ
تسبب
أنها ماتت قبل  20عاما ،وهذا المشهد
في دخولي بنوبة بكاء شديدة بعد التصوير ،لتأثري
الكبير ،وتعايشي مــع ملك ومعاناتها وصدمتها في
اكتشاف أن والدتها ال تزال على قيد الحياة.

محمد سامي يتعرض لحملة شرسة
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات اإلعالمية ،أنه
تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب
السيناريو محمد سامي.
وأخـ ــرج ســامــي مـسـلـســل «ن ـســل األغـ ـ ــراب» في
الموسم الرمضاني السابق ،بطولة أحمد السقا
وأم ـيــر كـ ــرارة وم ــي عـمــر ،فـيـمــا س ــادت حــالــة من
السخرية من المسلسل وأبطاله طوال فترة عرضه.
ولم تكشف الشركة عن أسباب وقف التعامل،
ف ــي ح ـي ــن ط ــال ــب ال ـب ـع ــض ب ــال ـك ــف ع ــن اإلس ـ ــاءة
للمخرج سامي ووقف حملة «الشماتة».
ومـ ــن أب ـ ــرز ردود ال ـف ـع ــل ت ـج ــاه هـ ــذه األزم ـ ــة،
ت ـع ـل ـي ـقــات ال ـف ـن ــان ــة م ـه ــا أحـ ـم ــد ،ب ـع ــدم ــا ظ ـهــرت
انتقادات شديدة لمسلسل «نسل األغراب» ،السيما
عقب قــرار الشركة المتحدة إيـقــاف التعامل مع
المخرج محمد سامي.
وكانت الفنانة مها أحمد نشرت بثا مباشرا
عبر صفحتها ب ـ «إنـسـتـغــرام» تــروي فيه مواقف
متعددة مــع السقا وك ــرارة شعرت فيها بأنهما

محمد سامي
تخليا عنها ،ولــم يسانداها ،ما دفعها للدخول
فــي أزم ــة نفسية ال ت ــزال تـتـعــافــى مـنـهــا .وعقب
ً
ذلك تعرضت مها النتقادات عنيفة جــدا ،بسبب
السلوك المرفوض.

رندا حجاج :دخلت التمثيل مصادفة

* هل يعني ذلك أنك تفضلين الدراما عن السينما؟
 أبحث عن األدوار الجيدة والمناسبة في السينما أوالتلفزيون ،لكن األمر يرتبط بالتزامي بالتعاقدات التي
أقوم بإبرامها بالفعل ،واعتذاري عن الفيلم جاء ألنني
ارتبطت قبله بأعمالي الدرامية .والحقيقة أنني ال أرغب
عادة في الحديث عن األعمال التي اعتذر عنها ،لكن هذه
المرة األمر ارتبط بإعالن مشاركتي ،وبالفعل كنت أنوي،
لوال الظروف التي تعرضت لها.

رندا حجاج

* هل األمر مرتبط بإصابتك بفيروس كورونا فقط؟

 منذ قراءتي للسيناريو الذي كتبه محمدصالح العزب ،وجدت أنني أمام شخصية
مختلفة ،وحرصت على التمسك بالدور،
رغ ــم ارت ـبــاطــي وقـتـهــا بــالـعـمــل على
مسلسل «حلوة الدنيا سكر» ،لكن
ضغطت على نفسي ،لحماسي
الشديد للتجربة ،وللتعاون مع
فريق العمل ،وبدأت التحضير
لها ،فالمسألة لم تكن سهلة
عـلــى اإلطـ ــاق ،خصوصا
أن « ح ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــوة ا ل ـ ــد ن ـ ـي ـ ــا
س ـك ــر» أق ـ ــدم ف ـيــه عــدة
ش ـخ ـص ـيــات ،ولـيــس
شـخـصـيــة واحـ ــدة،
ومن هنا جاء ت
الصعوبة.

 بالفعل ،فعندما تعافيت كنت أعمل على مدار اليومتقريبا ،حتى أعوض فترة مرضي ،ألن هناك التزامات
بمواعيد تسليم الحلقات للقنوات ،وضغط التصوير
ً
على الهواء ليس أمر سهال على اإلطالق.
* وصفت تجربتك في «حلوة الدنيا سكر» بأنها من
أصعب التجارب ،ما السبب؟
 بــال ـف ـعــل م ــن أصـ ـع ــب الـ ـتـ ـج ــارب ،ل ـك ــن أيـ ـض ــا مــنأمتعها بالنسبة لي ،ألنني قدمت خاللها مجموعة من
الشخصيات ،وليست شخصية واحدة ،وإيقاع الحلقات
السريع والحكايات الكوميدية المختلفة ،كل هذه األمور
ً
جعلته تجربة صعبة ،فضال عن إصابتي بكورونا خالل
التصوير ،ما زاد من العبء النفسي الذي تحملته خالل
التصوير بشكل كبير.
* هل هناك مشاريع سينمائية جديدة خالل الفترة
المقبلة؟
 أحتاج إلى إجازة في الوقت الحالي ،بعد المجهودالكبير الذي بذلته في التصوير ،فعلى مدار األشهر
الماضية لــم أحصل على إج ــازة ،وكنت أتنقل
بين بالتوهات التصوير المختلفة لالنتهاء
من ارتباطاتي ،وسأقضي اإلجــازة مع
عائلتي التي حرمت منها.

أع ـل ـن ــت ال ـف ـن ــان ــة رن ـ ـ ــدا ح ـ ـجـ ــاج ،أنـ ـه ــا مـ ــررت
بظروف صعبة أثناء تصويرها مسلسل "أمينة
ٍ
حــاف" ،موضحة أن والدتها كانت محجوزة في
المستشفى بسبب إصابتها بورم في المخ.
وأضافت حجاج ،أنها في بعض األحيان كانت
تبكي فور انتهائها من تصوير بعض المشاهد،
الـتــي كــانــت تظهر فيها مبتسمة عـلــى الـشــاشــة،
بحكم دورها الكوميدي في المسلسل.
وأش ـ ــادت ب ــوق ــوف أسـ ــرة عـمــل الـمـسـلـســل إلــى

جــوارهــا فــي األزم ــة التي مــرت بها بسبب مرض
وال ــدتـ ـه ــا ،إذ كـ ــان ي ـت ــم ت ــأج ـي ــل م ــوع ــد تـصــويــر
مشاهدها لوقت متأخر من اليوم ،لتكون بجوار
والدتها في المستشفى ،خالل الفترة الصباحية.
وأوضحت أنها دخلت مجال التمثيل الدرامي
م ـص ــادف ــة ،ول ــم تـخـطــط ل ــذل ــك ،وك ــان ــت ت ــرك ــز في
ً
التمثيل المسرحي فقط وفقا لدراستها ،لكن عندما
عرضت عليها المشاركة في مسلسل "ما أدراك ما
أمس" مع الفنانة إلهام الفضالة ،وافقت على ذلك.

وفاة نادية العراقية متأثرة بـ «كورونا»
تــوفـيــت أم ــس الـفـنــانــة نــاديــة ال ـعــراق ـيــة ،بعد
صراع مع فيروس كورونا استمر عدة أيام ،حيث
تسبب الفيروس في فقدانها للبصر قبل دخولها
المستشفى لتلقي العالج.
ً
ورحـ ـل ــت ن ــادي ــة ع ــن ُع ـم ــر ي ـنــاهــز  58ع ــام ــا،
واسمها الحقيقي فاتن محمود ،حيث اشتهرت
ً
بـنــاديــة ال ـعــراق ـيــة ،ن ـظــرا لـمــولــدهــا وعـمـلـهــا في
ً
العراق ،فيما جاءت إلى مصر قبل نحو  24عاما،
لتستقر وتبدأ مسيرتها الفنية ،وتقدم عددا من
األدوار الصغيرة بأفالم ومسلسالت عديدة.
وتــدخـلــت نقابة الممثلين فــي عــاج الفنانة
الراحلة ،بتوفير مكان لها بأحد المستشفيات،
بعدما اشتكت من عدم قدرتها على إيجاد مكان
للعالج ،حيث لم تنضم إلى النقابة حتى رحيلها،
ُ
وكانت تعمل بموجب تصاريح فنية مؤقتة تمنح
للممثلين.
وعانت نادية في السنوات األخيرة انحسار

نادية العراقية
ُ
األضواء عنها بشكل كبير ،حيث لم تعرض عليها
أعمال بوقت تواجدت فيه من خالل حسابها على
"فيسبوك" الذي تفاعلت من خالله مع الجمهور.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :ثمة سعادة تنتظرك بعد إنجاز
المشروع الذي بين يديك.
ً
ً
عاطفيا :إذا أردت أن يبقى قلبك حافال
بالحب ،فعليك أن تزرع االبتسامة على
وجهك.
ً
اجتماعيا :ال تخف من نظرة اآلخرين
إليك ،وال تحلل أفكارهم فيك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مـهـنـيــا :نـهــار جميل ج ــدا فـيــه لـقــاء ات
مهنية ينبغي اإلفادة منها.
ً
عاطفيا :أمور عاطفية وشيكة الحدوث
ً
تحدث فرحا في عالقتك.
ً
اجتماعيا :تتمتع بالحيوية والنشاط،
وتعد نفسك لنشاطات اجتماعية.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ْ
مهنيا :ال تحاول العمل مع َمن ال يفهم
ّ
عليك ،ألنك تضيع وقتك.
ً
عاطفيا  :لكي تبقى عالقتك العاطفية
سليمة اعتمد الصدق والمصارحة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أش ــد س ـج ــون ال ـح ـيــاة هو
عندما تنغلق على نفسك ألسباب تافهة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :اليوم من أفضل أيام الشهر تقريبا،
َّ
وتحرك.
فاغتنم الفرصة
ً
عاطفيا :مشاكلكما الخاصة بدأت تطغى
على عالقتكما العاطفية ،فانتبها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـلــزمــك بـعــض التغيير على
الصعيد االجتماعي ،فكثف اتصاالتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :من الذكاء أال تظهر معرفتك المهنية
في بعض المواقف.
ً
ً
عــاطـفـيــا :س ــوف تـعـيــش أي ــام ــا سـعـيــدة مع
الشريك ،فالحظ إلى جانبكما.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ينبغي أن تبقى مـتـفــائــا ،كي
تستطيع رؤية الجمال حولك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـح ـصــد ربـ ـح ــا ك ـث ـي ــرا ل ـج ـهــودك
السابقة واستثمارك في مشروع ناجح.
ً
عاطفيا :ينتظر الحبيب منك كلمة طيبة أو
هدية للتعبير عن حبك له.
ً
اجتماعيا :تقوم باتصاالت عدة مع معارفك
ً
تحضيرا للقاءات قريبة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـم ـه ــارة ف ــي عـمـلــك ه ــي الـتــي
ستصل بك إلى أعلى مراتب النجاح.
ً
عاطفيا :يقوى رباط الحب بينكما إذا
تفاهمتما حول جميع األمور.
ً
اجتماعيا :كــل إنـســان تـقــوده رغباته،
فانتبه ،كي ال تقع في الشرك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :يتجاوب المسؤولون معك ،ويبدأ
ً
وضعك بالتحسن تدريجيا.
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـش ـه ــد مـ ــع الـ ـش ــري ــك وض ـع ــا
ً
متعاونا يمنحكما راحة نفسية.
ً
اجتماعيا :ال تأخذ المسائل بالكثير من
الجدية عندما تكون في مناسبة للترفيه.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :إبداء النصيحة للزمالء ضروري
ً
جدا ،شرط أن تكون في محلها.
ً
عاطفيا :أنت تغامر بحريتك من أجل حبك،
ً
لكن لن تكون ُ خاسرا.
ً
اجتماعيا :يقال إن الوقت من ذهــب ،فال
تصدق ،ألنه أغلى من الذهب.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــوق ــع ع ـل ــى ع ـق ــد أو ت ـب ـحــث مــع
المحامي في موضوع إرث.
ً
عاطفيا :أروع ما في عالقتك مع الحبيب
ً
هو حنانك عندما تكون هادئا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــل مــا تفعله مــن حـسـنــات لن
يضيع ،فعين الله تراك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :إذا أخبرت أحــدا بأسرار مهنتك
ً
أهديته سهما قد يرميك به.
ً
عاطفيا :ال تعكر صفو حياتك العاطفية
بفرض إرادتك في كل وقت.
ُ
ً
ً
اجتماعيا :من األفضل أحيانا أن تبقي
ً
فمك مقفال ،وإن كنت تعرف الحقيقة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :تـنــاقــش تـفــاصـيــل عـقــد أو اتـفــاق
شفهي ،وتتوصل إلى قبوله.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ـتــرك أي مـشـكـلــة عــالـقــة مع
الشريك قبل ذهابك إلى النوم.
ً
اجتماعيا :هدفك العائلي تقوية الروابط
بين الجميع ،وسوف تنجح بذلك.
رقم الحظ.22 :
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وهدان :محظوظ بمجاورة أمير كرارة وأحمد عيد على أفيشات األفالم

«أخافني الضرب في فيلم خالويص وبكيت بسبب سيارة الترحيالت»
يقدم نفسه كأحد المواهب الفنية التي
على مدار نحو  5سنوات ،استطاع الطفل أدم وهدان ًأن ً
اشتهرت ًفي طفولتها بين السينما والتلفزيون مقدما أدوارا مختلفة في تجارب حققت أغلبيتها
ً
نجاحا كبيرا.
في دردشته مع «الجريدة» يتحدث آدم عن هذه التجارب وبدايته مع التمثيل وغيرها من التفاصيل
عن كواليس التجارب التي شارك فيها.
● كيف جاءت تجربتك األولى
في التمثيل؟

أفتقد رجاء
الجداوي وأدعو
لها باستمرار...
وعمرو سالمة
أهداني حلويات
في التصوير

 ب ـ ــدأت ال ـت ـم ـث ـيــل وعـ ـم ــري 4سنوات ،وأدين بالفضل في هذا
األمــر إلى والدتي التي اكتشفت
ً
م ــوه ـب ـت ــي مـ ـبـ ـك ــرا وسـ ـع ــت إل ــى
ً
تقديمي أدوارا فنية ،إضافة إلى
الـمـخــرج خــالــد الـحـلـفــاوي الــذي
يعتبر أول من جعلني أقف أمام
الـكــامـيــرا ،وال ت ــزال تربطني به
ً
عــاقــة جـيــدة ج ــدا ،فهو مــن أهم
المخرجين الذين تركوا بصمة
ً
في عملي الفني وشجعني كثيرا،
ً
ولعب دورا في ترشيحي ألعمال
أخرى بعد تعاوني األول معه في
فيلم "خالويص".
● هل جمعتك عالقة شخصية
معه؟

أتواصل مع
دينا الشربيني
باستمرار
ووالدتي تختار
أعمالي

 لم تكن هناك معرفة مسبقةبيني وبينه على اإلطالق ،ولكنه
تـ ـع ــرف ع ـل ــي مـ ــن خ ـ ــال ف ـيــديــو
أرسلته والدتي له لتقديم مشهد
تمثيلي معين كان يطلبه خالل
بحثه عن الطفل الــذي سيشارك
فــي فيلم "خ ــاوي ــص" مــع أحمد
ع ـيــد ،وبــال ـف ـعــل ب ـعــدمــا ص ــورت
والـ ــدتـ ــي ال ـم ـش ـهــد ف ــي ال ـم ـن ــزل،
تــواص ـلــوا مـعـهــا وأخ ـب ــروه ــا أن
االسـتــاذ خالد يريدني لديه في
ال ـم ـك ـتــب وع ـن ــدم ــا ذهـ ـب ــت إل ـيــه
ال ـت ـق ـي ـتــه ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى وط ـلــب
مـنــي تـقــديــم مـشـهــد آخ ــر أمــامــه،
وأخ ـبــرنــي بـعــد ذل ــك بــاخـتـيــاري
للفيلم ووقتها لــم أ كــن التحقت
بــالـصــف األول االب ـت ــدائ ــي بـعــد،
ثم بدأت التحضيرات للتصوير
والوقوف أمام الكاميرا.
● م ـ ـ ـ ــا أول مـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد قـ ـم ــت
بتصويره؟
 مـشـهــد س ـي ــارة الـتــرحـيــاتوهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــن أصـ ـ ـع ـ ــب الـ ـمـ ـش ــاه ــد
بــال ـن ـس ـبــة ل ــي بــال ـف ـي ـلــم خــاصــة

أنـنــي ركـبــت س ـيــارة الترحيالت
لـلـمــرة األول ــى فــي حـيــاتــي خــال
ال ـت ـصــويــر ،وأخ ـب ــرن ــي االس ـت ــاذ
خ ـ ــال ـ ــد بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ب ـ ـكـ ــائـ ــي فــي
الـ ـمـ ـشـ ـه ــد ،لـ ـك ــن بـ ـكـ ـي ــت ب ـش ـكــل
حـ ـقـ ـيـ ـق ــي ب ـ ـس ـ ـبـ ــب خـ ـ ــوفـ ـ ــي م ــن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة ،ف ـه ــو مـ ــن ال ـم ـشــاهــد
الـصـعـبــة بــالـنـسـبــة ل ــي ،خــاصــة
أنني لم أكن اشعر بالراحة آنذاك
ليس فقط بسبب السيارة نفسها،
ولكن الرتدائي في قدمي حذاء لم
اكن احبه يومها وبعد االنتهاء
مــن الـتـصــويــر صـفــق لــي جميع
الـ ـم ــوج ــودي ــن وشـ ـع ــرت بــأن ـنــي
قدمت ما أرادوه بشكل جيد.
● ألــم تقلق مــن الــوقــوف أمــام
الكاميرا للمرة األولى؟
 على العكس ،لــم أشعر بأيقلق من الكاميرا بل كنت أتعامل
معها وكــأنـهــا ليست مــوجــودة،
وأت ـ ــذك ـ ــر أنـ ـن ــا لـ ــم نـ ـق ــم ب ــإع ــادة
تصوير مشهد أكثر من مــرة إال
ً
ً
ً
مشهدا واحدا فقط وكان مرتبطا
بالتصوير وقت غروب الشمس
وكـ ــانـ ــت ال ـم ـش ـك ـل ــة فـ ــي طـبـيـعــة
االضاء ة وليس في أنني أخطئ
أو أشرد بذهني عن التصوير.
● م ــاذا عــن كــوالـيــس تصوير
الفيلم؟
ً
 جمعتني عــاقــة طيبة جــدام ـ ــع أح ـ ـمـ ــد عـ ـي ــد وآيـ ـ ـت ـ ــن ع ــام ــر
وكذلك المخرج خالد الحلفاوي
فـجـمـيـعـهــم ق ــام ــوا بـمـســاعــدتــي
ً
كثيرا لعدم إشعاري بالقلق من
ال ـت ـصــويــر وأح ـم ــد ك ــان يقضي
وقــت االس ـتــراحــة مـعــي بالكامل
ً
ً
تـقــريـبــا ،ونـتـنــاول الـطـعــام مـعــا،
فـ ـه ــو ش ـخ ـص ـي ــة أحـ ـبـ ـه ــا ع ـلــى
المستوى اإلنساني ،وكان الفيلم
بداية قوية لي في التمثيل بشكل
عام والسينما بشكل خاص ألن
صــورتــي وض ـعــت عـلــى االفـيــش
معه وانتباني شعور بالسعادة

ال ـش ــدي ــدة ع ـنــدمــا ك ـنــت اشــاهــد
االفـيــش بالصاالت السينمائية
أو في الشوارع.
● مــا هــي الـمـشــاهــد الصعبة
األخرى بالنسبة لك؟
 مشاهد الضرب التي حدثتف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــن وظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت خـ ــال
األحـ ـ ــداث ،ه ــذه الـمـشــاهــد كــانــت
صـعـبــة بــالـنـسـبــة لــي رغ ــم أنـنــي
لم أشترك فيها لكن كنت أشعر
بخوف حقيقي من االشتباكات
خالل تصويرها ،فكانت هذه هي
المرة األولى التي أرى فيها مثل
هــذه األمــور في الــواقــع ،وخوفي
الذي شاهده الجمهور في الفيلم
كان خوفا حقيقيا وليس تمثيال.
● هل وجدت صعوبة في حفظ
السيناريو الخاص بالفيلم؟
 هـ ــذا األم ـ ــر ســاعــدت ـنــي فيهً
والدتي كثيرا ،فهي كانت تدربني
على الكالم باستمرار ،وتراجع
م ـع ــي ال ـم ـش ــاه ــد ال ـخ ــاص ــة بـكــل
يــوم تصوير قبلها بـيــوم ،فهي
كانت المسؤولة عن هذه النقطة
مـ ـع ــي بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق م ـ ــع ال ـم ـخ ــرج
خالد الحلفاوي الــذي كان يقوم
بتوجيهي عـنــد الـتـصــويــر حــال
حدوث أي تعديالت أو تغييرات
ب ـخــاف مــا كـنــا نـحـضــر لــه قبل
التصوير
.
● كـيــف تــابـعــت ردود الـفـعــل
على الفيلم؟
 سعدت بالفيلم عند عرضهوباإلشادات التي حصلت عليها
م ــن كـثـيــريــن ،خــاصــة أصـحــابــي
عندما شــاهــدوا الفيلم أعجبوا
بـ ـ ــه ،وب ـ ـ ـ ـ ــدأوا الـ ـتـ ـص ــوي ــر م ـع ــي،
ً ً
كنت سعيدا جدا بهذه التجربة
التي فتحت الباب أمامي لمزيد
مــن األع ـمــال الفنية وم ــن بينها
مـشــاركـتــي فــي مسلسل "عــزمــي
وأشجان" مع حسن الرداد وإيمي
س ـم ـيــر غ ــان ــم ب ـعــدمــا شــاهــدنــي
مـخــرج المسلسل إس ــام خيري
في الفيلم.
● حدثنا عن تجربتك في هذا
المسلسل؟
 أح ــب حـســن وإي ـمــي قـبــل أنً
أع ـم ــل م ـع ـهــم ،ل ــذا ك ـنــت سـعـيــدا
بــأنـنــي مـحـظــوظ بالعمل معهم
ً
وقـ ـضـ ـيـ ـن ــا وق ـ ـتـ ــا طـ ــويـ ــا م ـع ــا
ف ــي ال ـت ـصــويــر ،أت ــذك ــر المشكلة
الوحيدة التي واجهتنا كانت في
ً
قضاء وقت طويل جدا بالتصوير
خـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان ولـ ــم يـكــن
ه ـنــاك مــزيــد م ــن ال ــوق ــت لـلــراحــة
ً
فكنا نعمل لساعات طويلة جدا
م ـم ــا اص ــاب ـن ــي ب ـ ــاإلره ـ ــاق ،لـكــن
حسن وايمي كانا حريصين على
قـضــاء أوق ــات االسـتــراحــة معي،
وعدم إشعاري بأي ضغوط.
● ماذا عن مشاركتك في فيلم
"النادي السري للرجال"؟

مع محمد هنيدي

 ر شـحـنــي للفيلم ا لـمـخــرجخالد الحلفاوي ،وكانت فرصة
ً
جيدة جدا بالنسبة لي أن أعمل

مع كريم عبدالعزيز وغادة عادل
في عمل واحد ،فهم من النجوم
الكبار الذين أحبهم وأتابعهم،
وكــوالـيــس الـعـمــل معهم كانت
ً
ممتعة جـ ــدا ،وتـعــامـلـهــم معي
مثل عائلتي وأكثر ،أتذكر أنني
ف ــي م ــرة ل ــم أك ــن أس ـت ـطــع ربــط
حذائي وشاهدني كريم في هذا
الموقف فقام بربط الحذاء لي،
أما غــادة فكانت تعاملني مثل
ً
والدتي وتقضي أوقاتا طويلة
ف ــي ال ـت ـصــويــر بـضـحــك ولـعــب
دون كلل أو ملل.
● وتجربة "عيش حياتك"؟
 ت ـع ــاون ــت ف ــي هـ ــذا الـفـيـلــممـ ــع س ــام ــح ح ـس ـي ــن وس ــام ـي ــة
ال ـ ـطـ ــراب ـ ـل ـ ـسـ ــي ،والـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم هــي
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــي عـ ـشـ ـتـ ـه ــا ف ــي
ال ـت ـص ــوي ــر ،خ ــاص ــة أن ســامــح
من الشخصيات الكوميدية في
ال ــواق ــع ال ـتــي ت ـحــب أن تقضي
ال ـ ـيـ ــوم م ـع ـه ــا ،وفـ ــريـ ــق ال ـع ـمــل
بــالـكــامــل ك ــان يـحــب الـلـعــب في
الـكــوالـيــس لــذا استمعت بهذه
التجربة بشدة وأحببتها.
● شاركت مع أمير كرارة في
"ك ـل ـبــش  ،"3ك ـيــف جـ ــاء ت هــذه
التجربة؟
 رش ـح ـنــي لـ ـل ــدور الـمـخــرجبيتر ميمي الذي أعتز بثقته في
وإشــاداتــه بي دائما ورشحني
ً
مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا لـ ــاش ـ ـتـ ــراك مـ ـع ــه فــي
فيلم "مــوســى" وهــو من االفــام
المختلفة ،لكن دعنا نعود إلى
تجربة "كلبش "3التي جمعتني
م ــع أمـ ـي ــر ك ـ ـ ــرارة ح ـي ــث قــدمــت
ش ـخ ـص ـيــة اب ـ ـنـ ــه ،وال ـم ـس ـل ـســل
ح ـق ــق ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا بـجـمـيــع
أجزائه وكنت سعيدا ألنني كنت
معه على افيش المسلسل قبل
عرضه ،وعاملني بحب شديد
فــي الكواليس وقبل التصوير
اصـطـحـبـنــي إلـ ــى م ـنــزلــه وق ــام
بدعوتي على الغداء وجعلني
اشاهد منزله من الداخل وخلق
حالة من الود في عالقتنا معا
ً
جعلتني سعيدا بالعمل معه،
وخالل التصوير طلب ان اكون
م ـعــه ف ــي ال ـك ــرف ــان ال ـخ ــاص به
ً ً
ً
وكنا نقضي وقـتــا طــويــا معا
بكواليس التصوير.
● ل ـك ـنــك ش ــارك ــت ف ــي نـفــس
ال ـع ــام بـمـسـلـســل "آلخـ ــر نـفــس"
م ــع يــاسـمـيــن ع ـبــدال ـعــزيــز ،هل
وج ــدت صـعــوبــة فــي التنسيق
بين العملين؟
 بالفعل ،العمالن عرضا فينفس العام ،لكني لم اجد مشكلة
فــي التصوير بفضل مساعدة
والـ ـ ــدتـ ـ ــي وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ــواعـ ـي ــد
التصوير بشكل جعلني اصور
العملين من دون مشاكل وأركز
في كل منهما بما يناسبه.
● كيف وج ــدت الـتـعــاون مع
ياسمين؟
 أحببت ياسمين عبدالعزيزً
جــدا ،فهي كانت تعاملني مثل
والدتي ،وطلبت من والدتي ان
ت ـقــوم ب ــإع ــداد وج ـبــة "مـحـشــي"
لـهــا ،بسبب حبي الـشــديــد لها
وتعلقي بها.
ً
● شــاركــت أيـضــا فــي تجربة
مـسـلـســل "م ــا وراء الـطـبـيـعــة"،
كيف جاءت هذه المشاركة؟
 عـلـمــت أن ال ـم ـخــرج عـمــروس ــام ــة يـبـحــث ع ــن أط ـف ــال من
أجل المسلسل وبالفعل ذهبت
إلجـ ـ ــراء اخـ ـتـ ـب ــارات االوديـ ـش ــن
ال ـخ ــاص ــة بــال ـم ـس ـل ـســل ،وقـمــت
بـعـمــل مـشـهــد م ــع اح ـم ــد أمـيــن
بـ ـع ــد اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ل ــي،
ورش ـ ـحـ ــت فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة لـ ــدور
رفـعــت اسـمــاعـيــل فــي طفولته،

شخصيتي
في «ما وراء
الطبيعة»
تغيرت
وال أخجل
من التقديم
في اختبارات
األوديشن

ملصق فيلم «خالويص»

آدم وهدان
ثــم حصلت على دور طــه الــذي
قدمته في المسلسل ،وسعادتي
بهذا المسلسل ليس فقط ألنه
أول عمل مصري يعرض على
"ن ـت ـف ـل ـك ــس" ويـ ـت ــرج ــم ب ـل ـغــات
ع ــدة ح ــول الـعــالــم ولـكــن ألنني
ً
ً
ً
قدمت دورا صعبا جدا استلزم
مني تحضيرات كثيرة خاصة
فــي بــروفــات المالبس الـتــي تم
إجـ ــراؤهـ ــا ل ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة قـبــل
بداية التصوير ،والمخرج عمرو
ً
س ــام ــة ك ــان يـشـجـعـنــي دائ ـم ــا
وي ـقــوم بــإهــدائــي حـلــويــات مع
كل مشهد جيد أقوم بتقديمه.
● ه ـ ــل قـ ـم ــت ب ــاالس ـت ـع ــان ــة
بمدرب لحفظ السيناريو؟
 والدتي هي من كانت تعملع ـل ــى ت ـح ـف ـي ـظــي ل ـل ـس ـي ـنــاريــو،
فكنت الطفل الوحيد في العمل
ال ـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم يـ ـك ــن مـ ـع ــي م ـ ـ ــدرب،
فالتفاهم بيني وبـيــن والــدتــي
وحرصها على ان اق ــدم افضل
أداء جعلني اتمكن مــن تقديم
الـ ــدور بـشـكــل اعـتـقــد أن ــه جيد،
وك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس ع ــرف ــون ــي
م ــن خ ــال دور ط ــه وأصـبـحــوا
ي ـ ـن ـ ــادون ـ ــي بـ ـ ـه ـ ــذا االسـ ـ ـ ـ ــم فــي
الشارع.
● مــن االع ـمــال المهمة التي
ش ــارك ــت فـيـهــا مـسـلـســل "لـعـبــة
ال ـن ـس ـي ــان" ،ك ـي ــف ج ـ ــاءت ه ــذه
التجربة؟
 بــال ـف ـعــل ،ف ـهــو م ــن االدوارال ـم ـه ـمــة بــال ـنـس ـبــة ل ــي درام ـي ــا
وأحببت العمل بشدة ويرجع
الفضل في ترشيحي للمسلسل
ل ـل ـم ـخــرج ه ــان ــي خـلـيـفــة ال ــذي
اختارني وتمسك بي وبتقديمي
للدور ،وجعلني اعيد االوديشن
الـ ـخ ــاص بـ ــالـ ــدور ح ـت ــى اك ــون
ف ـ ــي اف ـ ـضـ ــل صـ ـ ـ ـ ــورة ،واتـ ــذكـ ــر
ً
هـ ـ ــذا االودي ـ ـ ـشـ ـ ــن جـ ـ ـي ـ ــدا ،فـهــو

مع أسماء جالل في «لعبة النسيان»

كـ ــان لـمـشـهــد ل ـقــائــي م ــع ديـنــا
الشربيني عند عودتها للمنزل
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ب ـع ــد الـ ـح ــادث،
وس ـ ـعـ ــدت بـ ـه ــذا الـ ـعـ ـم ــل الـ ــذي
ً
يـمـكــن ان اع ـت ـب ــره اسـتـثـنــائـيــا
بــال ـن ـس ـبــة لـ ــي ،وج ـع ـل ـنــي على
تواصل دائم مع دينا الشربيني
حـيــث نـتـحــدث مـعــا بــاسـتـمــرار
عـ ـل ــى "الـ ـ ــوات ـ ـ ـسـ ـ ــاب" ،فـ ـه ــي مــن
الشخصيات التي أحبها بشدة.
● كـ ـي ــف كـ ـ ــان الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
الفنانة رجــاء الجداوي خاصة
أن المسلسل آخر عمل شاركت
فيه؟
 ماما رجاء من الشخصياتال ـتــي أحـبـتـنــي ب ـشــدة ب ـصــدق،
ً
وأش ـع ــر بــاف ـت ـقــادهــا جـ ــدا منذ
رحيلها فهي من الشخصيات
ً
التي ال يمكن أن تنساها مطلقا،
ً
وك ــان ــت دائ ـ ـمـ ــا م ــا تـنـصـحـنــي
وتـ ـس ــاع ــدن ــي أمـ ـ ـ ــام ال ـك ــام ـي ــرا
وخلفها ،وحرصها الشديد علي
وخوفها وقلقها من أن أتعرض
ألي سوء ،وأدعي لها باستمرار.
ً
● ب ـع ــدم ــا أص ـب ـح ــت وج ـه ــا
ً
م ــأل ــوف ــا فـ ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل ،ل ـم ــاذا
تستمر فــي الـتـقــدم الخـتـبــارات
االوديشن؟
ً
 أريـ ـ ــد أن اقـ ـ ــدم مـ ــزيـ ــدا مــنً
األعمال الفنية وأن أعمل كثيرا،
وهـنــاك الكثير مــن المخرجين
وصناع الفن الذين لم اعرفهم
ب ـع ــد ،وع ـن ــدم ــا أع ـل ــم أن هـنــاك
اختبارات الختيارات أطفال في
أعمال فنية أتوجه دون تــردد،
ف ـب ــال ـب ـح ــث عـ ــن ف ــرص ــة ج ـيــدة
ً
ليس عيبا.
● إ ل ـ ـ ـ ــى أي م ـ ـ ـ ــدى ت ـ ــأ ث ـ ــرت
دراسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك بـ ـسـ ـب ــب انـ ـشـ ـغ ــال ــك
بالتمثيل؟
 لم تتأثر الدراسة لحرصيع ـل ــى ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ــن مــواع ـيــد

على أفيش «كلبش»

ال ـت ـصــويــر وم ــواع ـي ــد ال ــدراس ــة
وه ـ ــذا األم ـ ــر ت ـق ــوم ب ــه وال ــدت ــي
خاصة عند التنسيق مع صناع
االعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــي اش ـ ـتـ ــرك فـيـهــا
فتخبرهم بمواعيد االمتحانات
ً
وأسعى دائما ألن احافظ على
ت ـفــوقــي ف ــي ال ـم ــدرس ــة بـجــانــب
تركيزي في التمثيل.
● هل تقوم باختيار االعمال
التي تعرض عليك؟
 م ـ ـسـ ــألـ ــة االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار ب ـيــدوال ــدت ــي وحــدهــا هــي مــن تقرر
م ـ ــا ي ـن ــاس ـب ـن ــي وت ـب ـل ـغ ـن ــي أو
تعتذر دون إبالغي وهذا األمر
ال يضايقني ألنني اعــرف انها
حــريـصــة عـلــى تـقــديـمــي أفضل
االعمال وتقديم أدوار تناسبني
وت ــدف ـع ـن ــي لـ ــامـ ــام ،وأح ـي ــان ــا
اسمع انها اعـتــذرت عن أعمال
خالل التصوير وال يكون لدي
خلفية عنها ،لكن كــل ثقة بها
وباختياراتها ودعمها لي.
●كيف جــاء ت مشاركتك في
مسلسل "خلي بالك من زيزي"؟
 م ــن خـ ــال ال ـم ـخ ــرج كــريــمالـ ـشـ ـن ــاوي ،ف ـهــو م ــن رشـحـنــي
وتـ ــواصـ ــل م ـع ــي وق ـم ــت بـعـمــل
أودي ـشــن مـعــه ،وسـعـيــد بأنني
اتواجد من خالله في رمضان.
● هـ ـ ــل تـ ـ ـن ـ ــوي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
بالتمثيل في المستقبل؟
 ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،ألن ـ ـنـ ــي أح ــبالتمثيل ،ولدي رغبة في دراسة
الـ ـطـ ـي ــران ل ـط ـم ــوح ــي أن أقـ ــوم
بــزيــارة كل دول العالم بجانب
عملي كممثل وهي الهواية التي
أحبها بشدة.

توابل ةديرجلا
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فاروق الفيشاوي« ...برنس السينما المصرية»

ُ
اختطاف النجم «المد ِمن»

سيرة

()١٠ - ٧

من المنزل إلى المستشفى

كادت األضواء تنحسر عن الفنان فاروق الفيشاوي ،وتعثرت رحلته مع النجومية وموعدها أهم من االلتزام بمواعيد تصوير أفالمه ،واكتفى خالل تلك الفترة
مسرحية «شباب امرأة» ،وكان مجرد آلة تمارس دورها على المسرح،
والتألق في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ،وسقط في هاوية اإلدمان ً بعمله في ً
يغادرها إال عندما ينادونه ،وفي
تسعة أشهر ،وغامر بنجاحاته السابقة ،وتدهورت
حالته الصحية ،وبات مهددا ثم يفلت هاربا إلى داخل الحجرة المغلقة وال ً
كل يوم تتكرر النداءات ،وال يدري هل كان مق ِنعا بأدائه شخصية الشاب الريفي
باإلفالس ،وبعد تعافيه من غواية السموم المدمرةّ ،قرر أن يواجه جمهوره
باعترافات صادمة حول أصعب تجربة مر بها في حياته ،وتوالت صفحات
الذي يصطدم بعالم المدينة ،أم أن الجمهور في نهاية العرض يصفق مجاملة
جديدة من رحلة الفنان المشهور.
للنجم «المدمن»!
فقد الفيشاوي ألقه الفني ،وصارت «جرعة الهيرويين» ترمومتر حياته اليومية،
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

شبح اإلفالس
يطارد الممثل
المتألق في
كواليس
المسرح

الفيشاوي
يقاوم آالم
السموم
ُّ
المدمرة بتذكر
ابنيه أحمد
وعمر

وسـ ــط أج ـ ـ ــواء اإلدمـ ـ ـ ــان ت ـب ــدل ــت ح ـي ــاة فـ ــاروق
ً
الفيشاوي تماما ،وفقد إحساسه بالزمن ،وعالقته
ً
بالطعام كانت تقريبا مــرة كل يومين ،وال يدرك
ً
شيئا من حوله سوى ندماء السوء ،ويسهر معهم
لتعاطي الهيرويين ،وكان من الضروري أن يكونوا
ً
جميعا من «فئة المدمنين» ،فقد ّ
تعرف إلى أنواع
كثيرة من البشر ،لكن ليس بينهم أحد من أهل الفن،
بل فئات أخرى ،وكانت جرعة السموم ال تستغرق
واع ،لكنه
أكثر من ثالث دقائق ،وبعدها يشعر أنه ٍ
مكترث بالعالم من حوله ،ويفيق بعد زوال أثر
غير
ٍ
المخدر على آالم تنهش بقوة في جسده.
ّ
وتحول الفتى الوسيم إلى شخص آخر ال يعرفه
في المرآة ،ونومه ال يتجاوز ثالث ساعات ،يفتح
ً
بعدها عينيه متلهفا إلى رائحة السموم في أنفه،
والقفازات الحديدية تحجب عنه أقرب الناس إليه،
وال يطيق أن يجادله أح ـ ٌـد ،وأصـبــح أهــم شخص
ً
لــديــه ،ذلــك الــذي يشتري لــه الـ ُّـســم ،ويطالبه يوما
بعد يــوم بالمزيد من الـمــال ،وبــدأ يفتش جيوبه
ً
ويقلبها بحثا عن الثمن ،وكما يحترق مسحوق
الهيرويين ويتبخر كذلك احترق رصيده في البنك
وبدأ يتبخر!...
ولم يكن رصيده المادي وحده الذي يتضاء ل
ويـخـتـفــي ،ب ــل كــانــت ه ـنــاك أرص ـ ــدة أخـ ــرى ب ــدأت
ت ـح ـتــرق .ك ــان وزنـ ــه ق ــد ان ـخ ـفــض ،وظ ـه ــرت عليه
ً
عالمات الهزال ،وفي شهر واحد فقد  11كيلوغراما،
وبدأ يرى صورته في نظرات اآلخرين المعبرة عن
الشفقة واألســف ،ويخشى على نفسه من وقعها
ع ـلــى ن ـف ـســه ،وأص ـب ــح إل ــى ج ــان ــب ع ـي ــون بــائـعــي
ً
«الهيرويين» التي تالحقه يرى عيونا أخرى تطل
من وجــوه كل الذين كانوا يــرون شحوبه وقوامه
الناحل ،ووجهه الذي افتقد نضارته رغم أنه كان
ً
يـخـفـيــه وراء لـحـيــة أطـلـقـهــا اس ـت ـع ــدادا ل ــدور في
مسلسل تلفزيوني ،ورغــم تأجيل تصويره ،فإنه
احـتـفــظ بلحيته الـطــويـلــة ،ليختفي وراء ه ـ ــا من
عيون اآلخرين.
َّ
وبدأ الفنان الذي صعد ُسلم النجومية بسرعة
الصاروخ ،يدرك أنه على حافة الخطر ،واستشعر
هــزالــه وضعفه وإفــاســه ،ولـلـمــرة األول ــى أراد أن
ً
يهرب من العيون التي تطارده وأصبح عبدا لها
مــن دون أن يفكر فــي الـتـمــرد ،وكــانــت تملي عليه
أوامرها فيستجيب لها من دون أي مقاومة ،وفجأة
شعر أنه يريد أن يقاوم ...أن يرفض ...أن يقول ال...
ولكنه ضعيف ...هزيل ...ثم إنه بدأ يفقد قدرته على
التركيز بل قدرته على مجرد النطق ...كان يفتح
ً
عينيه جـيــدا وي ـسـ ّـدد الـسـيـجــارة المشتعلة بين
أصابعه إلى المنفضة ،كأنه يريد أن يفقأ العيون
التي تطل منها ،كما تـطــارده من أي مكان يتجه
إليه ،وفي كل مرة كان يخطئ التصويب.

الغرباء والمصيدة
وجـ ــاء ت الـلـحـظــة الـحــاسـمــة فــي تـلــك التجربة
ً
الـ ـم ــدم ــرة ،وكـ ـ ــان ال ــوق ــت ظ ـ ـهـ ــرا ،ح ـي ــن اسـتـيـقــظ
ّ
الفيشاوي من نومه ،واتجه إلى الحمام كعادته،
وأخذ جرعة الهيرويين وبعدها تراءت له خياالت
وصور غريبة ،ورأى أربعة غرباء أمامه ،وال يدري
ً
ِّ
يصور فيلما
هل كان في منزله أم في االستوديو
ً
ً
أم أنه يصارع كابوسا مفزعا ،وتوالت المشاهد
ببطء شديد ،وسألهم عن هويتهم ،فاقتربوا منه،
ً
وقيدوا حركته ،وأخرج أحدهم حقنة غرزها سريعا
في ذراعه ،ثم اختفى كل شيء.

مع الفنان محمد رمضان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فاروق الفيشاوي

في أحد أفالمه مع ممدوح وافي
ً
أفــاق الفيشاوي ليجد نفسه راق ــدا فــوق فراش
في غرفة أنيقة ذات نافذة حديدية ،ونظر حوله في
دهشة ،وأدرك أنه ليس في منزله ،وال يبدو أنها
زنزانة في أحد السجون ،وتذكر أنه ّ
تعرض لعملية
اختطاف ،وغاب عن الوعي بعد أن غرزوا الحقنة
فــي ذراعـ ــه ،ول ــم يـعــرف إال فيما بـعــد ،أن ــه أمضى
ثالثة أيــام كاملة في نوم عميق ،وأنــه بعد ساعة
أو أقل عاد لينام من جديد ،كان يريد أن ينام ،لقد
ً
سهر كثيرا ،وجاء الوقت الذي يستريح فيه جسده
المنهك منذ أن سقط في هاوية اإلدمان.
وبعد مرور  24ساعة أخرى ،فتح فاروق عينيه
ً
ُمـجــددا ،وشعر بأشواك توخز جسده ،وحــاول أن
يطردها بخياالت بعيدة يجري وراء هــا ،ويتذكر
ً
عندما كــان طالبا فــي كلية اآلداب ،وش ــارك فريق
التمثيل في مسرحية «المصيدة» للكاتبة اإلنكليزية
أج ــاث ــا كــري ـس ـتــي ،وقـ ــال ل ــه ال ـم ـخــرج عـبــدالــرحـيــم
الزرقاني« :نصيحتي لك االلتحاق بمعهد التمثيل»،
ّ
وقرر أن يجمع بين الكلية والمعهد ،وها هو يترك
كلية اآلداب ويتجه إلى التمثيل.
ً
فــي تلك الـلـحـظــات ،كــان الـفـيـشــاوي راق ــدا على
ف ـ ــراش غ ــري ــب ،ويـ ـق ــاوم وخـ ــز األش ـ ـ ــواك الـمــؤلـمــة
باستعادة تلك الذكريات ،ويجري وراءها ويشدها
ُ
دعي وهــو في السنة
ناحيته ،وتذكر عندما است ِ
األخيرة بالمعهد لتمثيل روايــة «سندريال» على
مسرح الطفل ،وقدموا له البطلة التي ستقوم بدور
«سندريال» الطالبة بالسنة األولى في كلية اآلداب،
واسمها سمية األلفي ،وتزوجها بعد قصة حب
كبيرة ،وصارت «سندريال» الحياة.
وللمرة األولى بدأ يبكي ،ووخز األشواك يذكره
بسقوطه فــي هــاويــة اإلدم ــان ،وتــذكــر ابنه أحمد،
الذي كان عمره سبع سنوات في ذلك الوقت ،والذي
يعشق الـتـمـثـيــل ،وشقيقه ع ـمــر ...هــل ب ــدأ ينطق
ويقول «بابا»؟ ...إنه ال يزال في سن تسعة أشهر...
ً
قطعة اللحم الطري ...أحمد وعمر أين هما؟ وأخيرا
ً
عــرف أنــه فــي داخ ــل مستشفى خــاص يقع بعيدا
عن قلب القاهرة ،وأن زوجته «سندريال» هي التي
رتبت خطفه من بيته بهذه الصورة ،واختارت أن
تتم عملية الخطف هذه في يوم ذكرى مولد النبي
(صلى الله عليه وسلم) ،كأنها أرادت لزوجها أن
يبدأ حياة جديدة في يوم ال ُينسى.
ت ـلــك ال ـم ــرة ل ــم ي ـهــرب ال ـف ـي ـشــاوي م ــن بــرنــامــج
ً
العالج ،وكان صادقا في وعده بالخروج من سجن
العيون التي كانت تـطــارده ،ويريد أن يعود إلى
زوجته الحبيبة وولديه ،ويستأنف حياته بشكل
طبيعي مع أهله وأصدقائه الحقيقيين ،ويضبط
م ــواع ـي ــد ع ـم ـلــه ف ــي االسـ ـت ــودي ــو وأمـ ـ ــام عــدســات
ال ـت ـصــويــر ،وي ـف ـتــح ال ـن ــواف ــذ لـيـنـســل مـنـهــا ضــوء

مع عمرو دياب وعادل إمام والمخرج السيد راضي

الفنان
المحظوظ
يتعافى من
لعنة اإلدمان
ً
بعد  20يوما
فقط

الفيشاوي في مشهد سينمائي

فاروق وسمية وابنهما أحمد
ِّ
ويعوض
الشمس ،ويرى جمال العالم من حوله،
ش ـه ــور ال ـح ــرم ــان ف ــي غ ــرف ــة مـغـلـقــة م ــع ه ــاوس
وخياالت اإلدمان.

طريق الشفاء
اختفى فاروق الفيشاوي عن األنظار ،واستطاعت
ُ
ً
زوج ـتــه أن تـحـ ِـكــم الـحـصــار حــولــه ،وتـمـنــع تـمــامــا،
باالتفاق مع إدارة المستشفى ،أي زيارة له ،وأشاعت
ً
أنه سافر إلى الخارج للعالج ،وال تعرف عنه شيئا،
ً
واستسلم زوجها هذه المرة للعالج ،بل كان سعيدا
بانتشاله من تلك الهاوية ،وتحمل اآلالم الشديدة
لالنسحاب التدريجي للسموم من جسده ،وفي كل
يوم كانت تزيد مقاومته ،ويدرك أنه سيخوض رحله
صعبة في طريقه إلى الشفاء.
ً
كان الفيشاوي محظوظا ،ألن هناك من يستغرق
ً
عالجهم  20شـهــرا وال ينجح معهم ذلــك الـعــاج...
ونسبة نجاج الـعــاج معهم ال تتجاوز فــي أحسن
ً
األحـ ــوال  20فــي الـمـئــة ،و 80فــي الـمـئــة تـقــريـبــا من
ً
المدمنين ال يشفون ،بينما مكث هو  20يوما فقط
في المستشفى ،وتماثل للشفاء ،وعاد مرة أخرى إلى
منزله ،واسترد شعوره بالدفء األسري مع زوجته
وولــديــه ،ورأى الـفــرق فــي عيون الـنــاس ،وأدرك أنه
استرد «فاروق» اإلنسان والفنان المتوهج مرة أخرى.
بـعــد عــودتــه مــن رحـلـتــه الــرهـيـبــة ،أراد أن يقف
فوق أعلى مكان ويتحدث إلى كل شاب ،وكلهم في
ً
رأي ــه «أح ـمــد وع ـمــر» يـقــول لـهــم جميعا بـكــل الحب
واإلخالص :حذار من محاولة المغامرة أو المخاطرة
بتجربة أي مخدر والهيرويين بالذات ،وال تصدقوا
ما ُيقال لكم عن نشوة يثيرها ،فكل آثاره أنه يقبض
ْ
على َمن يتعاطاه ،ويتعامل معه بذراعين فوالذيتين
كأنه ال يريد أن يترك المتعاطي إال في السجن أو

ً
الفيشاوي واأللفي معا في المواقف الصعبة

«السندريال»
تحاصر
النجم المدمن
في مصحة
عالجية

ك ـ ـ ــان وج ـ ـ ـ ــود ال ـ ـف ـ ـي ـ ـشـ ــاوي ف ـ ــي ح ـي ــاة
الفنانة سمية األلفي بمثابة الحياة لها،
على الــرغــم مــن انفصالهما منذ سنوات
طويلة ،فقد ظل بالنسبة إليها األب واألخ
ً
وال ـصــديــق والـحـبـيــب ،وكــانــت دائ ـم ــا ما
تشعر باالطمئنان وهو على قيد الحياة،
رغــم قلة الـلـقــاء ات بينهما فــي السنوات
األخيرة ،وكلما تذكرته تحدثت عن وفائه

وشهامته ،ودعمها في أصعب الظروف
التي واجهتها.
وال ـح ـق ـي ـق ــة أن الـ ـفـ ـيـ ـش ــاوي كـ ـ ــان إل ــى
ً
جوارها دائما ،بل إنها فوجئت بعد وفاته
ً
أن هناك بيوتا تعيش بدعم مالي منه،
وقررت أن تكمل األمر من بعده.
وأج ـ ــرت األل ـف ــي  5عـمـلـيــات جــراح ـيــة،
ً
ً
وك ـ ــان دائـ ـم ــا مـ ــوجـ ــودا بـجــانـبـهــا س ــواء

خارج مصر أو داخلها ،منها جراحة كان
ً
موعدها في التاسعة صباحا ،وتوجهت
ً
إلى المستشفى ،فوجدت الفيشاوي نائما
فــي الـجـنــاح الـخــاص بـهــا ،فقد خشى أن
ينام في منزله فال يستطيع االستيقاظ
في الصباح ،لذلك قضى ليلته في انتظار
وصولها.
وظ ـل ــت ع ــاق ــة ال ـث ـنــائــي وط ـي ــدة حتى

اللحظات األخيرة من حياة الفنان الراحل،
وكـ ــان م ــن ال ـص ـعــب أن ت ـع ــود عالقتهما
الــزوج ـيــة م ــرة أخ ـ ــرى ،وكـ ــان الـفـيـشــاوي
ً
يردد دائما أنه ال يصلح للزواج ،ويفضل
أن يكون مثل الطير ،واتخذت عالقتهما
ً
مسارا آخر من الدعم في المواقف الصعبة،
وكالهما يجد اآلخر بجانبه.

لقطة من أحد أفالمه السينمائية
مستشفى األمراض العقلية أو أي نهاية مأساوية.
فى فترة اإلدمان اعتزل الفيشاوي أصدقاءه كما
ً
اعتزل الحياة ،وهرب من العمل ،وأصبح ليله نهارا،
وأضـحــى نـهــاره نصف لـيـ ٍـل ،فالهيرويين ال يترك
فرصة لمتعاطيه للتفكير ،وال شيء يستطيع المدمن
أن يفكر فيه سواه ،وتتالشى في داخله عاطفة األبوة
واألمومة واألخــوة ،وكل مشاعره تتركز في كيفية
حصوله على المخدر ،وبعد ذلك ال يكترث بأي شيء.
وكانت إمكانياته المادية تسمح له بأن يشتريه،
ً
ً
وأن يدفع ثمنا له  600جنيه يوميا ،ورغم مكاسبه
الكبيرة فقد تبخر من يديه المال ،ولكن ماذا يفعل
أي شاب أدمنه وال يجد ثمنه ،وهنا خطر الهيرويين
ّ
ويتحول إلى مجرم
على مدمنه وعالقته بالناس،
أو لص وربما قاتل من أجل ثمن الجرعة المميتة.
ً
وك ــان الـفـيـشــاوي مـحـظــوطــا بــإفــاتــه مــن قبضة
اإلدمـ ـ ـ ــان ،وع ـن ــدم ــا روى ت ـجــرب ـتــه ل ــم ت ـكــن حـكــايــة
ً
لـلـتـسـلـيــة ،وإن ـم ــا لـتـكــون ه ــادي ــا لـشـبــاب ب ـل ــده ،أن
يـحـتــرس مــن الـخـطــر ،وف ــي ذل ــك الــوقــت أك ــد النجم
السينمائي أنه على استعداد أن يمد يده لمن يريد
أن ي ـبــذل الـجـهــد فــي مـقــاومــة ه ــذا الـشـبــح الـمــدمــر،
ً
واعتبر أن عالج المدمن ال يمكن أن يتم بعيدا عن
المصحات المتخصصة ،ولكن العالج مكلف وغال،
ويجب أن يسهم المجتمع في توفير سبل العالج
وإقــامــة المصحات ،وأن تتضافر الجهود لحماية
الشباب ،وال يجب النظر إلى عالج المدمن كوصمة
عــار ،بل منحه طاقة إيجابية للمقاومة ،والمضي
في طريق الشفاء.
اعتراف الفيشاوي بإدمانه وإقالعه عن المخدرات
جـعـلــه مـحــل تـقــديــر مــن جــانــب جـمـهــوره الـعــريــض
وكــذلــك زمــائــه الفنانين س ــواء مــن أبـنــاء جيله أو
األجيال الشابة ،فال يكاد يخلو أرشيف ذكريات أي
فنان أو فنانة من صورة تذكارية واحدة على األقل
التقطها مع برنس السينما المصرية ،حتى وإن لم
يجمع بينهم وبينه أي عمل فني.

ألف ليلة وليلة ١٨
ملك الزمان يطمع في قافلة معروف اإلسكافي
توابل ةديرجلا

•
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محملة بكل أنواع األقمشة وفصوص الذهب واألشياء النفيسة
القاهرة  -ةديرجلا•

توقفت شهرزاد في الحلقة ً السابقة ،عندما اشتكى التجار للملك من مراوغة وتهرب معروف من سداد ديونه للتجار ،وقالوا
للملك ،إنهم أعطوا معروفا ستين ألف دينار من أجل التجارة ،وكلما سألوه عن القافلة يقول لهم إنها في الطريق ،ومحملة
بكل أنواع األقمشة وفصوص الذهب ،وإنه سيعطيهم المثل مثلين ،فطمع الملك في القافلة ،وفي هذه الحلقة ،يستشير
الملك وزيره في أمر هذا التاجر ،فينصحه الوزير بعدم التعامل معه ،ويؤكد له أنه نصاب ،ولكن الملك اليستمع لنصائح وزيره،
ويطمع بقافلة معروف التي لم تأت بعد ،وقال أزوجه ابنتي ،وأحصل منه على حمولة القافلة كلها.

اإلسكافي لم
يكن ينقصه
الذكاء فأغرى
الملك بالذهب
والجواهر
فزوجه ابنته

الوزير يحذر
الملك من
الوقوع في
براثن التاجر
المزيف لغاية
في نفسه

ول ـمــا كــانــت الـلـيـلــة ال ــراب ـع ــة واألربـ ـع ــون بعد
الـسـبـعـمـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد :بلغني أي ـهــا الملك
السعيد ،أن الــوزيــر لما قــال للملك :مــا أظـنــه إال
ً
نصابا ،والنصاب قد أخرب بيت الطماع ،قال له
الملك :يا وزير أنا أمتحنه وأعرف هل هو نصاب
أو صادق ،فأنا أبعث إليه وأحضره عندي ،وإذا
جلس أكرمه وأعطيه الجوهرة فإن عرفها أو عرف
ونعم ،وأن لم يعرفها
خير
ثمنها يكون صاحب
ٍ
ٍ
فهو نصاب محدث فأقتله أقبح قتلةٍ .

اختبار
ثــم أن الملك أرســل إليه وأحـضــره ،فلما دخل
عليه سلم عليه فــرد عليه الـســام وأجلسه إلى
جانبه ،وقال له :هل أنت التاجر معروف؟ قال :نعم
قــال لــه :إن التجار يزعمون أن لهم عندك ستين
ألــف ديـنــار فهل مــا يقولونه حــق؟ قــال :نعم قال
َ
لــه :لـ َـم لــم تعطهم أمــوالـهــم؟ قــال :يصبرون حتى
المثل مثلين ،وأن أرادوا
تجيء حملتي وأعطيهم
ً
ً
ذهبا ًأعطيهم وإن أرادوا فضة ٌ أعطيهم وإن أرادوا
بضاعة أعطيهم ،والذي له ألف أعطيه ألفين في
نظير ما أستر به وجهي مع الفقراء ،فإن ماعندي
كثير ،ثم أن الملك قــال :يا تاجر خذ هذه وأنظر
ً
مــا جنسها وم ــا قيمتها ،وأع ـطــاه جــوهــرة قــدر
البندقة ،كان الملك اشتراها بألف دينار ٍ،ولم يكن
ً
عنده غيرها وكان مستعزا بها ،فأخذها معروف
عليها باإلبهام والشاهد فكسرها ،ألن
بيده وفرك ٌ
الجوهرة رقيقة ال تتحمل ،فقال له الملك :ألي شيء
كسرت الجوهرة؟ ،فضحك وقال :يا ملك الزمان ما
ٌ
هذه جوهرة هذه قطعة معدن تساوي ألف دينار،
كيف تقول عليها أنها جوهرة؟ ،إن الجوهرة يكون
دينار ،وإنما يقال على هذه
ثمنها سبعون ألف
ٍ
قطعة معدن ،والجوهرة ما لم تكن قدر الجوزة ال
ً
قيمة لها عندي وال أعتني بها ،كيف تكون ملكا
معدن قيمتها
وتقول على هذه جوهرة وهي قطعة
ٍ
ـار؟ ،ولكن أنتم م ـعــذورون ألنكم فقراء،
ألــف دي ـنـ ٍ
وليس عندكم ذخائر لها قيمتها ،فقال له الملك:
يا تاجر هل عندك جواهر من الذي تخبرني به؟
ٌ
كثير فغلب الطمع على الملك فقال لــه :هل
قــال:
ً
تعطيني جواهر صحاحا؟ ،قال له :حتى تجيء
ً
الحملة أعطيك كثيرا ،ومهما طلبته فعندي منه
كثير وأعطيك مــن غير ثمن ،فخرج الملك وقــال
للتجار :إذهبوا إلى حال سبيلكم واصبروا عليه
حتى تجيء الحملة ثم تعالوا خذوا مالكم مني
وراح ــوا ،هــذا مــا كــان مــن أمــر مـعــروف والـتـجــار.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

الملك والوزير
وفي الليلة الخامسة واألربعين بعد السبعمئة،
قالت شـهــرزاد :وأمــا مــا كــان مــن أمــر الملك ،فإنه
ً
أقبل على الوزير وقال له :الطف التاجر معروفا
وخذ وأعط معه في الكالم ،وأذكر له ابنتي حتى
ي ـتــزوج بـهــا ونغتنم ه ــذه الـخـيــرات الـتــي عـنــده،
فقال الــوزيــر :يــا ملك الــزمــان إن حــال هــذا الرجل
ٌ
ٌ
وكذاب ،فأترك هذا
نصاب
لم يعجبني وأظن أنه
الكالم لئال تضيع ابنتك بال شيء ،وكان الوزير
ً
ســابـقــا طـلــب مــن الـمـلــك أن يــزوجــه الـبـنــت وأراد
زواجها له ،فلما بلغها ذلك لم ترض ،ثم أن الملك
قال له :يا خائن أنت ال تريد لي خير ألنك خطبت
ً
ابنتي ســابـقــا ولــم تــرض أن تـتــزوج بــك ،فصرت
اآلن تقطع طريق زواجها ،ومرادك أن ابنتي تبور
حتى تأخذها أنت ،فاسمع مني هذه الكلمة ليس
ً
ً
لك عالقة بهذا الكالم ،كيف يكون نصابا أو كذابا
مع أنه عرف ثمن الجوهرة مثلما اشتريتها به،
ً
وكسرها ألنها لم تعجبه ،وعنده جواهر كثيرة،
فمتى دخل على ابنتي يراها جميلة فتأخذ عقله
ويحبها ويعطيها جواهر وذخائر ،وأنت مرادك أن
تحرم ابنتي وتحرمني من هذه الخيرات ،فسكت
الوزير وخاف من غضب الملك عليه.

معروف والوزير

الملك يختبر
معروف
بجوهرة ثمينة
فيكسرها
اإلسكافي أمام
عينيه

وقــال الوزير في نفسه :أغــر الكالم على البقر
ثم ميل على التاجر معروف ،وقال له :إن حضرة
الملك أحبك وله بنت ذات حسن وجمال يريد أن
يزوجها لك فما تقول؟ ،فقال :ال بأس ولكن يصبر
ٌ
واسع
حتى تجيء حملتي ،فإن مهر بنات الملوك
ومقامهن أن ال يمهرن إال بمهر يناسب حالهن،
وفــي هــذه الساعة مــا عندي مــال ،فليصبر علي
حتى تجيء حملتي ،فالخير عندي كثير وال بد
كيس ،وأحتاج إلى
أن أدفع صداقها خمسة آالف
ٍ
كيس أفرقها على الفقراء والمساكين ليلة
ألــف
ٍ
كيس أعطيها للذين يمشون في
ـف
ـ
ل
وأ
الدخلة،
ٍ
كيس أعمل بها األطعمة للعساكر
الــزفــة ،وألــف
ٍ
وغ ـيــرهــم ،وأح ـت ــاج إل ــى مـئــة ج ــوه ــرة فأعطيها
للملكة صبيحة ال ـعــرس ،ومـئــة جــوهــرة أفرقها
على الجواري والخدم،
فأعطي كل واحد ٍة

ً
ً
جوهرة تعظيما لمقام العروسة ،وأحتاج إلى أن
صدقات
عريان من الفقراء ،وال بد من
أكسو ألف
ٍ
ٍ
وه ــذا ش ــيء ال يمكن إال إذا ج ــاء ت الـحـمـلــة فــإن
ً
ً
عندي شيئا كثيرا ،وإذا جــاء ت الحملة ال أبالي
بهذا المصروف كله.

توبيخ الوزير
فراح الوزير وأخبر الملك بما قاله ،فقال الملك:
حيث كان مــراده ذلك كيف تقول عنه أنه نصاب
كــذاب؟ ،قال الوزير :ولم أزل أقول ذلك ،ففزع فيه
الملك ووبخه وقال له :وحياة رأسي أن لم تترك
هذا الكالم لقتلتك فأرجع إليه وهاته عندي وأنا
مني له أصطفي ،فذهب إليه ًالوزير وقال له :تعال
ً
كلم الملك ،فقال سمعا وطاعة ثم جاء إليه .وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

زواج ابنة الملك
وفي الليلة السادسة واألربعين بعد السبعمئة،
لمعروف :ال تعتذر بهذه
قالت شهرزاد :قال الملك ً
األعــذار فإن خزنتي مآلنة فخذ المفاتيح عندك
وان ـفــق جميع مــا تـحـتــاج إل ـيــه ،وأع ــط مــا تـشــاء،
واكس الفقراء ،وافعل ما تريد ،وما عليك من البنت
والجواري ،وإذا جاءت حملتك فأعمل مع زوجتك
بصداقها
ما تشاء من اإلكرام ،ونحن نصبر عليك ٌ
ً
حتى تجيء الحملة ،وليس بيني وبينك فرق أبدا،
ثم أمر شيخ اإلسالم أن يكتب الكتاب ،فكتب كتاب
البنت على التاجر معروف ،وشرع في عمل الفرح
وأمر بزينة البلد ،ودقت الطبول ومدت األطعمة
من سائر األلوان ،وأقبلت أرباب المالعب وصار
مقعد،
الـتــاجــر مـعــروف يجلس على كــرســي فــي
ٍ
وتأتي قدامه أربــاب المالعب والشطار والجنك
وأرب ــاب الـحــركــات الغريبة والـمــاهــي العجيبة،
وص ــار يــأمــر ال ـخــازنــدار ويـقــول لــه :هــات الذهب
والفضة ،فيأتيه بالذهب والفضة وصــار يــدور
على المتفرجين ويعطي كل من لعب بالكبشة،
ويحسن للفقراء والمساكين ويكسوا العريانين،
ً
ً
وصــار فرحا عظيما ،وما بقي الخازندار يلحق
أن يجيء باألموال من الخزنة ،وكاد قلب الوزير
أن ينفقع من الغيظ ،ولم يقدر أن يتكلم ،وصار
التاجر علي يتعجب من بذل هذه األموال ،ويقول
للتاجر مـعــروف :الله والــرجــال على صدغك أما
كـفــاك أن أضـعــت م ــال الـتـجــار حـتــى تضيع مــال
الملك؟ ،فقال التاجر مـعــروف :ال عالقة لــك ،وإذا
بأضعافه،
ٌ
جاءت الحملة أعوض ذلك على الملك ٌ
وصار يبذر األموال ويقول في نفسه :كبة حامية
الذي يجري علي يجري والمقدر ما منه مفر.

الخازندار يعلن
إفالس خزنة
الملك ومعروف
يعده بتقديم
األموال

زفة العروس
ً
ولــم يــزل الـفــرح مــدة أربعين يــومــا ،وفــي ليلة
الحادي واألربعين عملوا الزفة للعروسة ،ومشى
قدامها جميع األمراء والعساكر ولما دخلوا بها
الذهب على رؤوس الخالئق ،وعملوا
ينثر
ً
صار ً
ً
لها زفــة عظيمة وصــرف أمــواال لها مقدر عظيم،
وأدخلوه على الملكة فقعد على المرتبة العالية
وأرخوا الستائر وقفلوا األبواب وخرجوا وتركوه
ً
ً
يد وقعد حزينا
عند العروسة،
فخبط يــدا على ٍ
ً
ً
ـف ويـقــول :ال حول
مــدة وهــو يضرب كفا على كـ ٍ
وال قوة إال بالله العلي العظيم ،فقالت له الملكة:
ً
يا سيدي سالمتك ما لك مغموما؟ ،فقال :كيف ال
ً
أكون مغموما وأبوك قد شوش علي وعمل معي
ً
عملة مثل حرق الــزرع األخضر ،قالت :وما عمل
معك أبي قل لي؟ قال :أدخلني عليك قبل أن تأتي
حملتي ،وكــان مــرادي أقــل ما يكون مئة جوهر ٍة
ٌ
أفرقها على جــواريــك لكل واح ــد ٍة منهن جوهرة
تفرح بها وتقول :أن سيدي أعطاني جوهرة في
ليلة دخلته على سيدتي ،وهــذه الخصلة كانت
ً
تعظيما لمقام وزيادة في شرفك ،فأني ال أقصر
ً
في بذل الجواهر ألن عندي منها كثيرا ،فقالت:
ال تهتم بذلك وال تغم نفسك بهذا السبب ،أما أنا
فما عليك مني إال أني أصبر عليك حتى تجيء
الحملة ،وأمــا الـجــواري فما عليك منهن ،ومتى
جاء ت الحملة فأننا نتحصل على تلك الجواهر
وغـيــرهــا .وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح فسكتت عن
الكالم المباح.

صباح العرس
وفي الليلة السابعة واألربعين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،لما أتى
الصباح دخل التاجر معروف ديوان الملك ،فقام
ـرام،
ـزاز وإك ـ ٍ
لــه مــن فيه على األق ــدام وقابلوه بــإعـ ٍ
وهنأوه وباركوا له ،وجلس بجانب الملك ،وقال:
أين الخازندار؟ فقالوا :ها هو حاضر بين يديك
فقال :هات الخلع وألبس جميع الوزراء واألمراء
وأربـ ـ ــاب ال ـم ـنــاصــب ،ف ـجــاء ل ــه بـجـمـيــع م ــا طلب
إنسان
وجلس يعطي كل من أتــى له ويهب لكل
ٍ
على قــدر مقامه ،واستمر على ًهــذه الحالة مدة
ً
عشرين يوما ولم يظهر له حملة وال غيرها.

ً
معروف ،وكان الملك جالسا هو والوزير ال غير
ٍ
وقبل األرض بين يديه ،وقــال :يا ملك الزمان أنا
ٌ
شيء ربما تلومني على عدم اإلخبار به:
أعلمك
إعـلــم أن الـخــزنــة فــرغــت ولــم يبق فيها شــيء من
الـمــال إال القليل ،وبعد عشرة أيـ ٍـام نقفلها على كشف المستور
الفارغ.
فقال لها :يا سيدتي سأخبرك بالصحيح ومهما
فقال الملك :يا وزير غن حملة نسيبي تأخرت
ولم يبن عنها ٌ
علم ،فضحك الوزير وقال له :الله أردت فافعلي ،فقالت لــه :قــل وعليك بالصدق فإن
ٌ
فعل الصدق سفينة النجاة وإياك والكذب فإنه يفضح
يلطف بك يا ملك الزمان ما أنت إال مغفل عن ً
النصاب الـكــذاب ،وحياة رأســك أنــه ال حملة صاحبه ،ولله در من قال:
هــذا
ً
له وال كبة تريحنا منه وإنما هو ما زال ينصب
علـيك بـالـصـدق ولـو أنـه
عليك حتى أتلف أموالك وتزوج ابنتك بال شيء،
أحرقك الصدق بنـار الـوعـيد
وإلــى متى وأنــت غافل عن هــذا الـكــذاب؟ ،فقال له		
وأبغ رضا الله فأغبـى الـورى
الملك :يــا وزيــر كيف العمل حتى نعرف حقيقة
من أسخط المولى وأرضى العبيد
حاله؟ فقال لــه :يا ملك الــزمــان ال يطلع على سر		
الرجل إال زوجته فأرسل إلي ابنتك لتأتي خلف
ً
ـي اعـلـمــي أن ــي لـســت ت ــاج ــرا ،وال
ـ
ت
ـد
ـ
ي
ـ
س
ـا
ـ
ي
ـال:
ـ
ق
ـ
ف
الستارة حتى أسألها عن حقيقة حاله ،فقال :ال
ً
ً
ً
ٌ
ٌ
كذاب لي حملة وال حامية ،وإنما كنت في بــادي رجال
نصاب
بأس بذلك ،وحياة رأسك أن ثبت أنه
ً
إسكافيا ،ولي زوجة اسمها فاطمة ،وجرى لي معها
ألقتلنه أشأم قتلة.
كذا وكذا ،وأخبرها بالحكاية من أولها إلى نهايتها،
فـضـحـكــت وق ــال ــت :أن ــك م ــاه ـ ٌـر ف ــي صـنــاعــة الـكــذب
إبالغ الزوجة
والنصب ،فقال لها :يا سيدتي الله تعالى يبقيك
ثم أنه أخذ الوزير ودخل إلى قاعة الجلوس ،لستر العيوب وفك الكروب ،فقالت :أعلم أنك نصبت
وأرسل إلى ابنته فأتت وراء الستارة وكان ذلك على أبي وغررته بكثرة فشرك حتى زوجني بك من
في غياب زوجها ،فلما أتــت قالت :يا أبــي ماذا طمعه ،ثم أتلفت ماله والوزير منكر ذلك عليك ،وكم
ٌ
ٌ
كذاب
نصاب
تريد؟ قــال :كلمي الوزير ،قالت :أيها الوزير ما مرة يتكلم فيك عند أبي ويقول له :إنه
بــالــك؟ ،قــال :يــا سيدتي إعلمي أن زوجــك أتلف ولكن أبي لم يطعه فيما يقول.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
مهر وهــو لــم يزل
مــال أبـيــك ،وقــد تــزوج بــك بــا ٍ
يعدنا ويخلف الميعاد ،ولــم يبن لحملته علم
بالجملة نريد أن تخبرينا عنه ،فقالت :أن كالمه تدبير
وقت يجيء ويعدني بالجواهر
كثير وهو في كل ٍ
وفي الليلة التاسعة واألربعين بعد السبعمئة،
والـحـلــي والــذخــائــر والـقـمــاشــات المثمنة ،ولــم
ً
أر شيئا فقال :يا سيدتي هل تقدرين في هذه قالت شهرزاد قالت :بلغني أيها الملك السعيد ،إن
الليلة أن تأخذي وتعطي معه في الكالم وتقولي زوجة معروف قالت له :إن الوزير تكلم فيك عند أبي،
شيء فأنك وقال له أنك نصاب كذاب وأبي لم يطعه بسبب أنك
له :أفيدني بالصحيح وال تخف من
ٍ
ً
ً
صرت زوجي وال أفرط فيك بحقيقة األمر وأنا كنت خطبتني ،وأن تكون لي بعال وأكون لك أهال،
ً
أدبــر لك تدبيرا ترتاح بــه ،ثم قربي وبعدي له ثم إن المدة طالت وقد تضايق أبي وقال لي :قرريه
ٌ
مصر لك على
فــي الـكــام وأري ــه المحبة وقــرريــه ثــم بعد ذلك قد قررتك وانكشف المغطى ،وأبــي
أفيدينا بحقيقة أمره ،فقالت :يا أبت أنا أعرف الـضــرر بهذا السبب ،ولكنك صــرت زوجــي وأنــا ال
كيف أختبره .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت أفــرط فيك ،فــإن أعلمت أبــي بهذا الخبر ثبت عنده
ٌ
ٌ
وكذاب وقد نصبت على بنات الملوك،
نصاب
أنك
عن الكالم المباح.
وذه ـبــت بــأمــوالـهــم فــذنـبــك عـنــده ال يـغـفــر ويقتلك
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ٍ
ً
مملوك،
حضر عليها زوجها معروف على جري عادته ال أقبله ولو مت ،ولكن قم اآلن وألبس بدلة
ٍ
دينار من مالي وأركــب
فقامت لــه وتناولته مــن تحت إبطه وخادعته واحمل معك خمسين ألــف
ٍ
ً
ً
جواد وسافر إلى بالد يكون حكم أبي ال ينفذ
خداعا زائــدا ،فلما رأته مال إليها بكليته قالت على
ٍ
ً
ً
له :يا حبيبي ،يا قرة عيني ويا ثمرة فؤادي ال فيها ،وأعمل تاجرا هناك وأكتب لي كتابا وأرسله
ساع يأتيني به ألعلم في أي البالد أنت ،حتى
أوحشني الله منك وال فرق الزمان بيني وبينك مع
ٍ
فإن محبتك سكنت فؤادي ونار غرامك أحرقت أرســل لك كل ما طالته يــدي ،فــأن مــات أبــي أرسلت
ً
ٌ
ـرام وإذا مــت أن ــت أو أنــا
ـزاز وإكـ ـ ٍ
كبدي وليس فيك تفريط أبــدا ،ولكن مــرادي أن إلـيــك فـتـجــيء ب ــإع ـ ٍ
فالقيامة تجمعنا وهــذا هو
تخبرني بالصحيح ألن حبل الكذب غير نافعةٍ إلى رحمة الله تعالى ً
ٌ
طيب ال أقطع عنك
وال تـنـطـلــي ف ــي ك ــل األوق ـ ــات وإلـ ــى ٌ مـتــى وأن ــت الصواب ،وما دمت طيبة وأنت
خائفة أن يفتضح المراسلة وال أمــوال ،قم قبل أن يطلع النهار عليك
تنصب وتكذب على أبي وأنا
ً
أم ــرك عـنــده قبل أن تــدبــر لــه حيلة فيبطش بك وينزل بك الدمار .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
فأفدني بالصحيح ،وما بك إال ما يسرك ومتى عن الكالم المباح.
أعـلـمـتـنــي بـحـقـيـقــة األمـ ــر ال تـخـشــى م ــن شــيء
يـضــرك ،فكم تــدعــي أنــك تــا ٌ
ـوال
جــر وصـ ًـاحــب أم ـ ٍ
ٌ
ً
تقول
وأنت
طويلة
ولك حملة وقد مضت لك مدة
وإلى اللقاء في حلقة الغد
ٌ
حملتي حملتي ،ولم يبن عن حملتك علم ويلوح
الهم بهذا السبب ،فــإن كــان كالمك
على وجهك ٌ
ً
لـيــس لــه صـحــة فـقــل ل ــي ،وأن ــا أدب ــر لــك تــدبـيــرا
تخلص به أن شاء الله.

معروف يتخفى
في زي مملوك
ويهرب من
القصر بمساعدة
زوجته

الهروب

إفالس خزنة الملك
ثم أن الخازندار تضايق
منه غاية الضيق ،ودخــل
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـل ــك ف ـ ــي غ ـي ــاب

فــي الليلة الخمسين بعد السبعمئة،
قالت شهرزاد :إن معروف قال لزوجته :يا
مملوك،
سيدتي أنا في عرضك ولبس بدلة
ٍ
وأمـ ــر ال ـس ـيــاس أن ي ـش ــدوا ل ــه جـ ــواد من
ً
الخيل ،فشدوا له جوادا ثم ودعها وخرج
من المدينة في آخر الليل ،فصار كل من
ٌ
مملوك من مماليك السلطان
رآه يظن أنه
ٌ
مسافر في قضاء حاجةٍ .
فلما أصـبــح الـصـبــاح ج ــاء أبــوهــا هو
والوزير إلى قاعة الجلوس وأرسل إليها
فأتت وراء الستارة ،فقال لها :يا بنيتي

مــا تقولين؟ قــالــت :أق ــول :ســود الله وجه
وزيــرك ،فإنه كان مــراده أن يسود وجهي
مــن زوج ــي ،ق ــال :وكـيــف ذل ــك؟ قــالــت :إأنــه
دخل علي أمس قبل أن أذكر له هذا الكالم
ٌ
كتاب
وإذا بفرج الطواشي جاء إلي وبيده
وق ـ ــال :أن ع ـشــرة مـمــالـيــك واق ـف ــون تحت
ش ـب ــاك ال ـق ـصــر وأع ـط ــون ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب،
وقالوا لي :قبل لنا أيادي سيدي معروف
وأع ـطــه ه ــذا الـكـتــاب ،فــإنـنــا مــن مماليكه
الــذيــن مــع الحملة ،وقــد بلغنا أنــه تــزوج
بنت الملك فأتينا إليه لنخبره بما حل

بنا فــي الـطــريــق ،فــأخــذت الكتاب وقرأته
فرأيت فيه :من المماليك الخمسمئة إلى
حـضــرة سـيــدنــا الـتــاجــر م ـعــروف ،وبـعــد،
فالذي نعلمك به أنك بعدما تركتنا خرج
العرب علينا وحاربونا وهم قدر ألفين من
الفرسان ونحن خمسمئة مملوك ،ووقع
بيننا وبين العرب حرب عظيمة ،ومنعونا
ً
ع ــن ال ـطــريــق وم ـض ــى ل ـنــا ث ــاث ــون يــومــا
ونحن نحاربهم وهذا سبب تأخيرنا عنك.

توابل ةديرجلا
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عبدالله الرويشد :يسعدني غناء دويتو
مع نوال مرة أخرى
كشف الفنان عبدالله الرويشد أنه يعتزم طرح ألبومه المقبل خالل
نهاية يونيو أو مطلع يوليو المقبل قبل عيد األضحى ،وسيضم 4
ـان ،واحــدة منها من ألحانه ،وأخــرى باللون اليمني القديم
أو  5أغـ ٍ
بعنوان "يا جماله".
وبين الرويشد أنــه تـعــاون فــي األلـبــوم مــع الفنان عبدالقادر
الهدهود في لحنين ،ويتعاون مع الملحنخالد الشيخ ،والمؤلفة
فتحية عجال ن في أغنية جديدة ،وتعتبر أول أغنية في ألبومه
الجديد ،الفتا إلى أنه بذل مجهودا كبيرا خاللها.
ونفى ما يردده البعض بشأن رفضه أغنية "التاكسي" التي غناها
مشعل العروج ،وأغنية "بديت أطيب" التي غناهافضل شاكر ،و"أكو
مثلك" للفنانةنوال ،مؤكدا أن هذه األغاني لم تعرض عليه أبدا ،وال
يعلم من أين يأتي البعض بهذه الشائعات.
وأك ــد اسـتـعــداده للتعاون فــي أغنية مــع الفنانة
نوال ،مضيفا" :أبرك الساعات عندما أغني دويتو
مرة أخــرى مع نــوال ،وفي الوقت الــذي تريده أنا
مــوجــود" ،مضيفا أنــه ال يخاف من الحسد ألن
الله الحافظ ،ولم تحدث معه أي مواقف بشأن
الحسد جعلته يخاف منه .وعن الفنان الذي
يجعله يـضـحــك وي ـخــرجــه م ــن أي ح ــزن أو
غضب ،أشار إلى أن هناك الكثير من الفنانين،
أبرزهم الفنانحسن البال م كونه قادرا على
رسم البسمة على وجهه في أي وقت.

ريانة تطرح «إنت السبب»
طرحت الفنانة السعودية
ريانة أول أغنية لها بعنوان
"إن ــت الـسـبـب" ،أل ـحــان الفنان
المصريرامي جمال ،وكلمات
أحمد المالكي ،وتوزيع وسام
عبدالمنعم.
ُي ــذك ــر أن ري ــان ــة اكـتـشـفـهــا
وآمن بموهبتها المنتج ورجل
األعـمــال حمزة ناصر ،ووجد
لــديـهــا الـمــوهـبــة واإلح ـســاس
وكل المؤهالت لتكون صوت
الشباب الغنائي.
ً
وتـعـمــل ريــانــة حــالـيــا على
اخ ـت ـيــار مـجـمــوعــة أغـنـيــاتـهــا
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وسـ ـيـ ـت ــول ــى إدارة
ال ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة (فـ ـ ــور إم)
المنتج حمزة ياسين ،وتولى
ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر وم ـ ـ ـ ــدرب
األصـ ــوات فــي لـبـنــان والـعــالــم
العربيطوني البايع تدريبها
على الغناء الصحيح.
وقــد أشــاد بصوت الفنانة
الشابة العديد مــن الفنانين،
بينهم الفنان المصري تامر
حسني ،الذي أعاد نشر أغنيته

نوال

"تـتــر مسلسل نـســل األغ ــراب"
بـ ـص ــوتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ص ـف ـح ـت ــه،
بعدما سجلتها ونشرتها عبر
صـفـحـتـهــا ب ـمــوقــع ال ـتــواصــل
ً
االجتماعي ،معتبرا أنها أدتها
بشكل جميل.
بدورهَّ ،
عبر الفنان اللبناني
ول ـ ـيـ ــد ت ــوفـ ـي ــق ع ـ ــن إع ـج ــاب ــه
بصوتها ،وتمنى لها النجاح
الذي تستحقه.

الفهد :الجمهور يشعر بالملل من التكرار
ذ ك ــرت ا لـفـنــا نــة حـيــاة الفهد
أنها تلقت عدة عروض ألعمال
درامية جديدة ،لكنها ال تزال
تـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن "شـ ـ ـ ــيء م ـخ ـت ـلــف
وغـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــب" ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى أن
"الجمهور أصبح يشعر بالملل
مــن الـمــوضــوعــات االعـتـيــاديــة
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــررة" ،وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن
تـ ــر ك ـ ـيـ ــز هـ ــا اآلن يـ ـنـ ـص ــب فــي
البحث عن موضوع مختلف،
لــم تـتــم مـعــالـجـتــه مــن قـبــل في
الدراما؛ ألنها "لن تقدم أعماال
مكررة أو عادية".
وح ـ ـ ــول س ـب ــب اس ـت ـعــان ـت ـهــا
بـ ــوجـ ــوه شـ ــابـ ــة وج ـ ــدي ـ ــدة فــي
أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا ،قـ ـ ــالـ ـ ــت" :البـ ـ ـ ـ ــد مــن
تقديم الدعم للشباب الفنانين
والمخرجين والمؤلفين؛ كي
يتمكنوا مــن تـقــد يــم خطوة
كبيرة فــي الـمـجــال الفني،
وه ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن سـ ـيـ ـكـ ـمـ ـل ــون
المسيرة فيما بعد".
وعـ ـ ـ ـ ــن دورهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي
مـسـلـســل "مــارغــريــت"،
ب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن ا ع ـ ـت ـ ـقـ ــاد
الكثيرين بــأن العمل

•

خبريات
راشد الماجد يطرح «الزين
جابر» عبر «يوتيوب»

حياة الفهد مع نجوم مسلسل «مارغريت»
مـ ـ ـ ــزج ب ـ ـيـ ــن ثـ ـق ــافـ ـت ــي ال ـ ـشـ ــرق
والـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــرب "غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ص ـ ـح ـ ـيـ ــح"،
مـتــابـعــة" :اسـتـعـنــا فـقــط بجزء
م ـ ـ ــن ن ـ ـظـ ــام ـ ـهـ ــا اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي،
والهدف األساسي كان التركيز
ع ـل ــى م ـع ـت ـق ــدات ـه ــا ،بـ ـض ــرورة
وجود وريث حتى ال تنتهي".
و سـبــق أن ردت ا لـفـهــد على
ا لـجــدل المثار بـشــأن تقليدها
الـمـلـكــة الـبــريـطــانـيــة إلـيــزابـيــث
فـ ــي م ـس ـل ـس ـل ـهــا "مـ ــارغـ ــريـ ــت"،
الـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ــرض فـ ـ ــي رمـ ـ ـض ـ ــان،

مؤكدة أنها أخذت منها الشكل
العام ،وأصبح هناك تشابه في
ا لـشـكــل ،موضحة أ نـهــا تعشق
بريطانيا ،والملكة إليزابيث
تحديدا.
وأشـ ــارت إل ــى أن الـكـثـيــريــن
يـ ـق ــول ــون إنـ ـه ــا قـ ـل ــدت ال ـم ـل ـكــة
إل ـيــزاب ـيــث ،لـكـنـهــا لــم تـقـلــدهــا،
ول ـ ـكـ ــن رب ـ ـمـ ــا ط ــولـ ـه ــا وش ـك ــل
ج ـس ـم ـهــا والـ ـم ــاب ــس األن ـي ـقــة
التي ارتدتها أوجدت تشابها.

المسرح في العيد بين «الحي» و«األونالين»
قدم الفنانون بعض العروض
المسرحية خالل عطلة
عيد الفطر ،وجاءت متنوعة
بين المسرح الحي وعروض
األونالين.

ريانة

عبدالله الرويشد

١٩

مسك وعنبر

طرح الفنان السعوديراشد
املاجدأغنيته الجديدة "
الزين جابر" على "يوتيوب"،
من كلمات فهد املساعد،
وألحان سهم ،وتوزيع بشار
سلطان.
ويقول مطلع األغنية" :لله يا
هذا الوله خذتنا وين ،ما عاد
فينا اللي على البعد قادر ،يا
وحشة اللي من ملحها بطرف
بالزين .والزين
عني اتجبره
ّ
جابر ضحكاتها ملة حبايب
وغالني تمسح على القلب
وتسر الخواطر ماكنها إال
اتقول لي باكر تزين ماعندي
ادنى شك بتزين باكر".

كرو يشارك في بطولة
فيلم «»Poker Face

فضة المعيلي

مــع ت ــدرج ع ــودة الـحـيــاة إلــى طبيعتها،
وب ـم ـن ــاس ـب ــة حـ ـل ــول عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر ،ق ــدم ــت
مسرحية "مــوجــب" عــروضـهــا خــال العيد
على مسرح المهن الطبية بمنطقة الجابرية.
وأطـلــق الفنان محمد الحملي ،فــي حسابه
على "إنستغرام" ،عدة بوستات تبين تجهيزات
المسرح حسب االشتراطات الصحية ،وأيضا
الـتـقــط صـ ــورا ع ــدة مـنـهــا صـ ــورة كـتــب عليها
"ناطرينكم" ،وتعليق آخر" :طعمتوا؟ حجزتوا؟
جهزوا كماماتكم وحياكم" ،وبث فيديو إرشاديا
قدمه المذيع خالد البناو ،وفيديوهات لبروفات
الـفـنــانـيــن ق ـبــل الـ ـع ــرض ،ول ـق ـطــات م ــن عــرض
المسرحية أثناء عرضها في العيد.
وق ـبــل ع ــرض الـمـســرحـيــة ق ــال الـحـمـلــي:
"مسرحنا جاهز ،وهناك تباعد اجتماعي،
والـلــه يوفقنا فــي مسرحية موجب ونقدم
عرضا جميال" ،ثم كتب تعليقا" :المسؤولية
كبيرة جدا ،أشكر وزارة الصحة على ثقتهم
وحرصهم على الـفــن والفنانين مــن خالل
تطبيق نموذج آلية عملية المسارح".
وع ــن فــريــق الـعـمــل ،أش ــار ال ــى أن "كمية
الفن والتألق الذي زرعته في نفوس فريقي

مشهد من مسرحية «موجب»
أح ـصــده ال ـيــوم مــن خ ــال مـعــرفـتــي التامة
وإيماني بقدراتهم الفنية".

االشتراطات الصحية
وف ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ل ـل ـف ـن ــان ح ـس ــن ال ـ ـبـ ــام عــن
المسرحية وعرضها ذكر" :حضرنا المسرحية
ونالت إعجابنا ،وكل التوفيق للفنان محمد
الحملي ،وشكرا على التزامك باالشتراطات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وال ـ ـخ ـ ـطـ ــة ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا ل ـنــا
كمسرحيين ،وسنقوم باتباعها حتى تعود
الحياة إلى طبيعتها ،ونرجع نبتسم كفنانين

ومسرحيين وسعادتنا تكمن عندما نرسم
االبتسامة على وجه الجمهور ،ونحن إن شاء
الله قروب البالم نجهز لعمل سوف نطلقه".
من جهة أخــرى ،كان لألطفال جانب من
العروض المسرحية عبر الـ"أونالين" ،حرصا
على سالمتهم ،ومنها مسرحيتا األطفال
الهادفتان لمسرح محمد اياد ""The Farm
و" ،"Go Ninjaوالـتــي استهلت عروضهما
من أول أيــام عيد الفطر بعرضين ،وأيضا
تم عرض مسرحية "حكاية سنفور "1على
قناة مجد لألطفال أول أيام العيد.

ينضم النجم راسل كرو
لفريق عمل فيلم POKER
 .FACEوينتمي الفيلم إلى
نوعية اإلثارة والتشويق،
وهو من إخراج جيري فليدر.
وقام بكتابة الفيلم ستيفن
إم .كوتس ،ويلعب كرو
«دور جيك» امللياردير
التكنولوجي الذي يجمع
أصدقاء طفولته بمنزله في
ميامي من أجل ما يتحول
إلى لعبة بوكر عالية
املخاطر .هؤالء األصدقاء
ُ
لديهم عالقة حب وكره مع
املضيف ،وقد وضع مخططا
مفصال مصمما لتحقيق
عدالة معينة لهم جميعا.
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دوليات

حرب غزة تدخل أسبوعها الثاني بأكبر حصيلة شهداء

ً
• إسرائيل تستهدف منازل قادة «حماس» وأهدافا مدنية بال سابق إنذار ...و ٣آالف صاروخ للفصائل في  7أيام
• الكويت :االحتالل يهدد أمن المنطقة • حراك عربي بمجلس األمن واجتماع أوروبي وبايدن يهاتف نتنياهو وعباس

ُ
موقع سقوط صاروخ أطلق من غزة على مدينة رامات غان أمس (أ ف ب)

مدفعية إسرائيلية تقصف غزة أمس (أ ف ب)

لليوم السابع على التوالي،
تواصل التصعيد العسكري
بين إسرائيل وحركة حماس،
مخلفا أكبر حصيلة قتلى في
يوم واحد ،وخسائر مادية
وبشرية جسيمة ،وسط تعثر
المساعي الدولية للوصول إلى
وقف لتبادل القصف والغارات
وإطالق الصواريخ.

انتفاضة
الداخل تتوسع
و«الكابينيت»
يدرس الخطوات
القادمة

مع تعثر الجهود الدبلوماسية
المكثفة إلن ـهــاء الـقـتــال ،ال ــذي بدأ
أسبوعه الثاني اليوم ،قصف سالح
الجو اإلسرائيلي عشرات المواقع
الـمــدنـيــة والـمـبــانــي السكنية في
ق ـطــاع غ ــزة ،مــا أس ـفــر عــن سقوط
أكـ ـب ــر ح ـص ـي ـلــة ش ـ ـهـ ــداء فـ ــي ي ــوم
واح ـ ــد ،بينما واص ـل ــت الفصائل
الفلسطينية إطـ ــاق ال ـصــواريــخ
م ـس ـت ـهــدفــة خ ـص ــوص ــا ت ــل أب ـيــب
ومحيطها ،فــي ظــل تــوســع دائ ــرة
المواجهات في مدن الخط األخضر
بين فلسطينيي الداخل المعروفين
بـ"عرب  "48والمستوطنين اليهود.
وفــي الـيــوم السابع مــن حملته
الدموية ،التي أسفرت عن استشهاد
ما ال يقل عن  181فلسطينيا ،بينهم
 52طفال و 31امرأة وإصابة ،1200
وفرار نحو عشرة آالف من القطاع،
اس ـت ـه ــدف ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
مكاتب الرئيس السياسي لحركة
حماس بالخارج إسماعيل هنية،
والداخل يحيى السنوار ،وشقيقه
رئـ ـي ــس الـ ـخ ــدم ــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة
والقوى العاملة في الحركة محمد
السنوار ،ورئيس دائرة التخطيط
والتطوير سامح شراج ،ومنزل قائد
كتيبة الزيتون يوسف عبدالوهاب.
وق ـبــل اج ـت ـمــاع مـجـلــس األم ــن
ال ـطــارئ لبحث تـصــاعــد العنف،
ال ــذي تسبب أيـضــا فــي مقتل 10
إسرائيليين وجــرح  ،282إضافة
إل ـ ــى حـ ـ ـ ــاالت الـ ـهـ ـل ــع ،أوضـ ـح ــت
إس ــرائ ـي ــل أن "م ــوج ــة ال ـضــربــات
الـمـسـتـمــرة اس ـت ـهــدفــت أك ـثــر من
 90هــدفــا فــي أن ـحــاء غ ــزة" خــال
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات األربـ ـ ـ ـ ــع وال ـع ـش ــري ــن
الماضية.
وف ــي وق ــت أث ــار تــدمـيــر مبنى
من  13طابقا ،يضم فريقي قناة
الجزيرة القطرية ووكالة األنباء
األميركية أسوشيتد برس ،موجة
غـضــب دول ـي ــة ،أعـلـنــت إســرائـيــل
أن الفصائل الفلسطينية أطلقت
حتى السابعة من صباح أمس ٣
آالف صاروخ نحو إسرائيل ،سقط
 450منها داخل القطاع ،في حين
اع ـت ــرض ن ـظــام الـقـبــة الـحــديــديــة
اإلسرائيلي نحو .1150
وأك ـ ـ ــد الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
استهداف البنية التحتية لحركتي
حماس والجهاد اإلسالمي ،ومن
ب ـي ـن ـهــا نـ ـظ ــام أنـ ـف ــاق واسـ ـ ــع فــي
 30مــوق ـعــا ب ـحــوالــي  100غ ــارة،
واس ـت ـه ــداف م ـصــانــع لــأسـلـحــة
ومخازن ذخيرة.
ونـ ـش ــر ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
معلومات وصورا لمسؤولين كبار
فــي "ح ـمــاس" ،زعــم تصفيتهم في
إطار عملية "حراس األسوار" ،وبرر
تدمير مبنى المؤسسات اإلعالمية
بأنه كان "يحوي مصالح عسكرية

تــابـعــة لــاسـتـخـبــارات العسكرية
للحركة ،ومكاتب إعالمية مدنية
تتستر مــن ورائ ـهــا وتستخدمها
دروعا بشرية".
وفـ ـ ــي أعـ ـل ــى ح ـص ـي ـلــة يــوم ـيــة
ل ـت ـب ــادل ال ـق ـص ــف ،أع ـل ـنــت وزارة
ا لـصـحــة الفلسطينية استشهاد
 33ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا ف ـ ــي الـ ـض ــرب ــات
اإلسرائيلية على غزة أمس ،بينهم
ثمانية أطفال و 12سيدة.
وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن
إسرائيل استهدفت مقري وزارتي
العمل والتنمية االجتماعية وكل
الشوارع المؤدية لمستشفى الشفاء
ومــوقــع كتيبة  14فــي دي ــر البلح
ومقرا لهيئة المعابر الفلسطينية
على الحدود مع مصر ،و 5منازل
في شارع الوحدة دون سابق إنذار،
وه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن األسـ ــر تحت
أنقاض المنازل ،كما قصفت منزال
لعائلة البطش في جباليا ،والبنك
الوطني بحي الــرمــال ،كما أطلقت
ال ــزوارق الحربية القذائف صوب
شاطئ بحر السودانية.
وأكـ ـ ــدت األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ف ــرار
نـحــو عـشــرة آالف مــن سـكــان غــزة
مــن منازلهم بــالـقــرب مــع الـحــدود
اإلسرائيلية خوفا مــن أي عملية
برية ،موضحة أنهم "يحتمون في
المدارس والمساجد وأماكن أخرى،
في ظل جائحة كورونا ،مع وصول
م ـحــدود للماء وال ـغ ــذاء وخــدمــات
النظافة والصحة".

انتفاضة الداخل
وبينما لم يتوقف دوي صفارات
اإلنـ ـ ــذار ج ـنــوب إس ــرائ ـي ــل ،عـقــدت
الـحـكــومــة الـمـصـغــرة "الـكــابـيـنــت"
اجتماعا جديدا لمناقشة الخطوات
ال ـق ــادم ــة ،وأفـ ـ ــادت بـعــض وســائــل
اإلعالم العبرية بأن بعض الوزراء
حثوا خالله على وقف العملية على
وجه السرعة.
وتــوسـعــت دائ ــرة ال ـن ــزاع ،الــذي
يعتبر األك ـثــر دمــويــة مـنــذ ،2014
لـ ـتـ ـشـ ـم ــل أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ع ـ ـنـ ــف ق ــوم ـي ــة
وهجمات بين اليهود والعرب في
الـضـفــة الـغــربـيــة م ــن نــابـلــس إلــى
الخليل ،وفي جميع أنحاء األراضي
التي تحتلها إسرائيل منذ .1967
وأ عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
الفلسطينية أمس استشهاد اثنين
في الضفة الغربية متأثرين بجروح
حرجة ،بعد إصابتهما بالرصاص
الحي ،لترتفع حصيلة المواجهات
م ــع ج ـيــش االحـ ـت ــال ف ــي الـضـفــة
ال ـغــرب ـيــة م ـنــذ يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة إلــى
 15شهيدا ،إضــافــة إلــى مئات من
المصابين بينهم حاالت خطيرة.
ورغ ــم تـمــديــد إســرائ ـيــل إغــاق
المسجد األقصى أمام المستوطنين
ال ــذي ــن ي ــدع ــون الق ـت ـح ــام ــه ،ه ــدد

وزير الدفاع بيني غانتس "بإلغاء
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـس ــاع ــدة االقـ ـتـ ـص ــاد
وال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي بـعــد
أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا" ،ف ــي حـ ــال ح ــدوث
اضطرابات في أراضي .48
وفي مؤتمر صحافي ليل السبت
 األحد ،قال رئيس الوزراء بنياميننتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بأن
يكون "مجتمعنا اليهودي" مهددا
بالهجمات ،مضيفا" :تنتظرنا أيام
ليست بالسهلة ،وعلينا أن نبقى
يقظين ومــوحــديــن .وسنعمل كل
ما هو مطلوب إلعــادة الهدوء إلى
شوارع إسرائيل".
وعـشـيــة إح ـيــاء الفلسطينيين
ذك ـ ــرى الـنـكـبــة أمـ ــس األول ،حــذر
ال ــرئـ ـي ــس اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي رؤوفـ ـي ــن
ريفلين من حرب أهلية في إسرائيل،
بـعــد مــواجـهــات انــدلـعــت فــي مــدن
ال ـ ـخـ ــط األخـ ـ ـض ـ ــر بـ ـي ــن ع ـ ـ ــرب 48
والمستوطنين ،السيما فــي اللد
ويافا القريبة من تل أبيب وعكا.
وعلى وقع التوتر في مدن الخط
األخضر ،قتلت القوات اإلسرائيلية
ً
فلسطينيا قــالــت إن ــه نـفــذ عملية
ده ــس أس ـف ــرت ع ــن إص ــاب ــة ثالثة
جنود بجروح بالغة في حي الشيخ
جراح بالقدس المحتلة.
وف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة م ــن رام
الـ ـل ــه إل ـ ــى ال ـخ ـل ـي ــل ،وف ـ ــي جـمـيــع
أن ـح ــاء األراضـ ـ ــي الـمـحـتـلــة ،رشــق
فلسطينيون بالحجارة والزجاجات
الحارقة وغيرها من المقذوفات،
الـ ـق ــوات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـت ــي ردت
بإطالق الرصاص المطاطي وفي
بعض الحاالت بالرصاص الحي.
وص ـ ــرح ال ـس ـف ـيــر اإلســرائ ـي ـلــي
ف ــي بــرلـيــن جـيــريـمــي يـسـخــاروف
ب ــأن ه ـنــاك كـثـيــرا م ــن المسلمين
ال ـم ـت ـح ــدري ــن م ــن أص ـ ــول عــربـيــة
يعيشون فــي إســرائ ـيــل ،وي ــؤدون
دورا له أهمية متزايدة دائما في
السياسة ،مـحــذرا مــن أن "حماس
تسعى لتدمير هذا التعايش الفعال
بهجماتها الصاروخية".

تدخل دولي
دولـ ـيـ ــا ،تـتـكـثــف ال ـم ـفــاوضــات
الدبلوماسية في الكواليس سعيا
لوضع حد للعنف ،وعقد مجلس
األمن اجتماعا طارئا عبر الفيديو
أمــس ،كما يجتمع وزراء خارجية
دول االتحاد األوروبي غدا إلجراء
محادثات مماثلة.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول الـ ـ ـش ـ ــؤون
اإلســرائ ـي ـل ـيــة والـفـلـسـطـيـنـيــة في
وزارة الخارجية األميركية هادي
عمرو مع القادة اإلسرائيليين في
القدس أمس قبل التوجه إلى الضفة
الغربية المحتلة إلجراء محادثات
مع المسؤولين الفلسطينيين.
وفي ظل الحراك الدولي لوقف

الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على
األراض ـ ــي الفلسطينية المحتلة،
ب ـحــث وزراء خ ــارج ـي ــة ال ـت ـعــاون
اإلسالمي أمس تداعيات األحداث
الدامية واعـتــداءات االحتالل على
القدس الشريف ومحيط المسجد
األقصى المبارك وموجة الضربات
الهيستيرية المستمرة على قطاع
غزة.

موقف إسالمي
وف ـ ــي ك ـل ـم ـتــه أم ـ ـ ــام االج ـت ـم ــاع
الطارئ للمنظمة ،برئاسة نظيره
السعودي فيصل بن فــرحــان ،دان
وزي ــر الـخــارجـيــة الـكــويـتــي أحمد
الـ ـن ــاص ــر جـ ــرائـ ــم االحـ ـ ـت ـ ــال ضــد
الفلسطينيين ،مشيرا إلــى أن "ما
تشهده فلسطين اليوم أحد أعنف
اع ـتــداءات االحـتــال الصهيوني"،
مـحــذرا مــن أن "تصعيد االحـتــال
يهدد أمن وسالم المنطقة ،وجرائمه
في القدس هي انتهاك لكل األعراف
الدولية".
وأوضح الناصر أن "االنتهاكات
اإلسرائيلية في القدس تستهدف
ت ـغ ـي ـيــر ال ـح ـق ــائ ــق وف ـ ــرض األم ــر
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع" ،م ـع ــرب ــا عـ ــن اس ـت ـن ـكــار
الكويت بـ"أشد العبارات محاوالت
االحتالل اإلسرائيلي طمس معالم
الـقــدس الـشــريــف ،واسـتـمــرار بناء
الـمـسـتــوطـنــات ،وتهجير الشعب
الفلسطيني ف ــي خ ــرق للقوانين
والمواثيق الدولية" ،وقــال" :نجدد
ت ـم ـس ـك ـنــا ب ــال ـم ــوق ـف ـي ــن ال ـع ــرب ــي
واإلسالمي بأن السالم هو الخيار
العادل والشامل".
وجدد وزير الخارجية السعودي
رفض المملكة التام واستنكارها
إلج ــراءات االحـتــال االستفزازية،
ومنها إخــاء المنازل فــي القدس
الشرقية بالقوة وفــرض السيادة
عليها ،وجميع األعمال العسكرية
ضــد المدنيين ،وتـقــويــض فرص
استئناف عملية الـســام ،ونسف
الجهود الدولية الرامية لتحقيق
األمـ ـ ــن واألم ـ ـ ـ ــان واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار في
المنطقة.
ودع ـ ـ ــا بـ ــن فـ ــرحـ ــان الـمـجـتـمــع
الدولي وكل الجهات والمنظمات
الحقوقية الى تحمل مسؤولياتها
تجاه التصعيد الخطير المخالف
لــأعــراف والقوانين ،مـشــددا على
أن "ال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـق ــدس يعتبر
مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـن ــا جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ،وع ـل ــى
المجتمع الدولي التحرك العاجل
لوقف العمليات العسكرية فــورا،
وإدخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات وع ـ ــاج
ال ـج ــرح ــى ،وإحـ ـي ــاء ال ـم ـفــاوضــات
الـمـبـنـيــة ع ـلــى الـتـمـســك بــالـســام
على أس ــاس حــل الــدولـتـيــن ،وفقا
لـلـمــرجـعـيــات ال ــدول ـي ــة ومـ ـب ــادرة
السالم العربية".

ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ري ـ ـ ــاض ال ـم ــال ـك ــي
مـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي إلــى
تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة
للجرائم والتصعيد اإلسرائيلي،
بـمــا فــي ذل ــك الـتـحــرك فــي مجلس
األم ــن ال ــدول ــي والجمعية العامة
لــأمــم المتحدة ،ومجلس حقوق
اإلنسان ،والمحاكم الدولية لتحميل
االحتالل المسؤولية ،ولمساءلته
وم ـح ــاس ـب ـت ــه ،وف ـ ـ ــرض ع ـقــوبــات
اقتصادية وسياسية ،ومواجهة أي
طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات
العدائية.
وأكد نائب رئيس الــوزراء وزير
الخارجية األردني أيمن الصفدي أن
"فلسطين ستبقى القضية المركزية
األولــى ،والقدس ومقدساتها خط
أح ـمــر ،وال س ــام شــامــا وال أمــن
وال استقرار دون إعالنها عاصمة
للدولة المستقلة ذات السيادة على
خطوط  ،"1967متابعا" :ستبقى
ح ـم ــاي ــة الـ ـمـ ـق ــدس ــات اإلس ــام ـي ــة
والمسيحية والحفاظ على هويتها
العربية المهمة األسمى التي يكرس
الوصي عليها الملك عبدالله الثاني
كل إمكانات األردن لها".

بايدن وإدارته
وفــي واشـنـطــن ،أع ــرب الرئيس
جو بايدن ،خالل محادثة هاتفية
مع نتنياهو ،أمس األول ،عن "قلقه
البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف
فــي إســرائـيــل وقـطــاع غ ــزة ،وشــدد
خ ــال أول م ـحــادثــة م ـنــذ تسلمه
منصبه مع الرئيس محمود عباس
على ض ــرورة أن تــوقــف "حـمــاس"
إطـ ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ ع ـلــى ال ــدول ــة
العبرية.
وأكـ ــد ب ــاي ــدن لنتنياهو دعمه
القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن
نفسها ،ودان الهجمات العشوائية
على مدنها من الحركة اإلسالمية
وغيرها من الفصائل في غزة ،كما
أكــد التزامه القوي بحل الدولتين
عـبــر ال ـت ـفــاوض بــاعـتـبــاره أفضل
طريق للتوصل إلى تسوية عادلة
ودائمة للنزاع.
وجــدد بــايــدن لعباس "االلـتــزام
األم ـي ــرك ــي بـتـعــزيــز ال ـش ــراك ــة" مع
الفلسطينيين والتي تدهورت بشدة
فــي عهد الرئيس السابق دونالد
تــرامــب ،معربا عن "دعمه لتدابير
تتيح للشعب الفلسطيني التمتع
بالكرامة واألمن والحرية والفرص
االقتصادية التي يستحق" ،مذكرا
باستئناف المساعدة األميركية في
أبريل ،بعدما توقفت في عهد سلفه
الجمهوري.

ياسر السعدي

الجراح
«الشيخ جراح» يفتح ِ
ما أشبه اليوم باألمس ،تمر السنون والقرون ،واالعتداءات على
ً ً
المسلمين ومقدساتهم ال تتوقف ،ويبقى التاريخ شاهدا حيا على تلك
المؤامرات والحمالت االستعمارية على حضارتنا العربية واإلسالمية
ً
من جهة ،كما يظل شاهدا على تخلفنا وهزائمنا وسكوننا األشبه
بالموت من جهة أخرى ،ومع كل صفعة صهيونية توجه إلى كرامتنا،
سواء في فلسطين المحتلة أو غيرها ،نقف حيالها مطأطئي الرؤوس
خانعي الكرامة ،ال حيلة لنا إال رفع سيوف االستهجان واالستنكار
الجوفاء عبر التصاريح والتغريدات ،رغم أننا ،كما قال أعداؤنا ،نملك
كل مقومات القوة إذا أردنا صنعها ،فلماذا وكيف وصلنا إلى هذا الدرك
األسفل من الهوان والتخلف واإلذالل؟!
لماذا ال نتعلم من الدروس ،التي تلقننا إياها بين الفينة واألخرى
جيوش االستعمار الغربي ،وال سيما الكيان الصهيوني ،إلخضاع
إلرادتهم ومحو حضارة العروبة واإلسالم؟
أمتنا
ُ
ً
لـمــاذا لــم نعد الـعــدة بعدما قــرأنــا وسمعنا جـيــدا وصية لويس
التاسع ملك فرنسا عام 1250م ،التي أكد فيها ضرورة نشر الفرقة بين
المسلمين إلضعافهم وعدم إقامة حكم صالح وسوي في بالدهم...
مع ضرورة تخريب أنظمة الحكم لديهم بالرشوة والفساد والنساء،
بل إنه دعا صراحة إلى الحيلولة دون قيام جيش قوي ووحدة عربية
وإسالمية ،مع العمل على زرع كيان أو دولــة تابعة للغرب في قلب
بالد العرب.
ً
لماذا لم نعر باال لما قاله المستشرق هانوتو (المستشار السياسي
لــوزارة المستعمرات الفرنسية في القرن التاسع عشر)« :لقد تركزت
أه ــداف الـحــروب الصليبية على استرجاع بيت المقدس مــن أيــدي
المسلمين البرابرة ،وإزاحة نفوذهم من مهد اإلنسانية ،ونقلهم إلى
الحضارة الغربية وتشويه الدين اإلسالمي وإبراز الخالفات الشعوبية
والقومية والعنصرية بينهم ،وتمجيد القيم الغربية والحرية الفردية»؟!
لماذا تجاهلنا توصيات وقرارات مؤتمر كامبل ( )١٩٠٧-١٩٠٥الذي
يعد أخطر مؤتمر على األمتين العربية واإلسالمية ،حينما اجتمعت
أعتى الدول االستعمارية لعقده (بريطانيا– فرنسا– بلجيكا– هولندا–
إسبانيا– إيطاليا) ،وفي نهاية ذلك المؤتمر المشؤوم خرجوا بوثيقة
سموها وثيقة كامبل ،تضمنت توصيات بالتركيز على المنطقة
العربية واإلسالمية وتفكيكها ومحاربتها وإضعافها ،وإبقاء شعوب
المنطقة جاهلة ،وحرمانها من التقدم والتقنية ،ومحاربة أي توجه
وحدوي لديها ،مع فصل دولها اإلفريقية عن اآلسيوية ،وإقامة دولة
إسرائيل «العازل» لتمنع التواصل والوحدة بين هذه الدول ،وتحقيق
أهداف الغرب؟!
لماذا لم نتعلم من دروس مؤتمر سايكس بيكو ،ووعــد بلفور،
ومؤتمر ســان ريـمــو وفــرســاي لإلمعان فــي تقسيم ال ــدول العربية
كمناطق نفوذ ألوروبا؟!
لماذا نتجاهل دعم الدول الغربية لحليفتها إسرائيل وتقويتها،
لتصبح قوة عظمى في المنطقة ،وتقترب من تحقيق حلمها المنشود
«من الفرات إلى النيل حدودك يا إسرائيل»؟!
لماذا مازلنا نعول على األمم المتحدة التي شرعنت تقسيم فلسطين
إلى دولتين عربية ويهودية ،وألغت السيادة العربية على القدس،
وقــررت قيام دولــة إسرائيل التي تبوأت مقعدها في األمــم المتحدة
بصفتها العضو  59فيها؟!
لماذا نتغاضى عن حاضرنا ومستقبلنا ،وما يحيط بنا من أخطار،
ونـحــارب أي فكرة توصلنا إلــى التضامن العربي واإلســامــي ،ولم
نعد نشعر بالمسؤولية القومية بعد التنازل عن حقوقنا العربية
المسلوبة ،وتقزم دورنــا وحجمنا ،بل آمالنا ،حتى بتنا ،على حد
قول محمد حسنين هيكل ،ال نخوض معاركنا إال ونحن نيام ،وال
نحقق النصر إال في األحالم ،في مقابل اشتعال الخالفات في فرعيات
الفرعيات ،وفي أصغر األشياء ،وهو خالف متجذر دفع المتنبي إلى
ً
ً
ً
فينا ساكنا منذ أحد عشر قرنا:
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يـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ْـت مـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـل ـ ـه ـ ــا األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم؟!
لماذا لم نسأل أنفسنا ما الذي أوصلنا إلى هذا الوضع المزري من
الوهن والتخلف والتشرذم ،حتى باتت حصوننا مهددة من الداخل
أكثر من الخارج؟!
متى سنصحو لهذه المؤامرات ونلملم مآسينا ومصائبنا ،ونقف
ً
ً
ً
ً
صفا واحــدا وقلبا واحــدا وننبذ الخالفات لمواجهة هذه المخاطر
المحدقة بنا ،كي نعيد مجدنا التليد ،حيث كنا سادة الدنيا وخير
أمة أخرجت للناس عندما كنا مؤمنين ومتحابين تحت راية العروبة
واإلسالم ...فماذا حدث؟!
وأمام تلك التساؤالت المريرة تبرز تساؤالت ّ
تهون مرارة األولى،
وتنقلنا من ظلمة الخذالن إلى عزة الشرف :ما سر تلك القوة التي
يتمتع بها أهلنا هناك في فلسطين؟ كيف يقفون هكذا أمام أحدث
أسلحة توصل إليها العلم الحديث وتزود بها الكيان المحتل؟ كيف
يقف طفل ّلما يتجاوز التاسعة بحجارته أمام جندي ببنادقه فيخاف
الجندي ويهرب من أمامه؟ كيف تستقبل األمهات نبأ وفاة الشهداء
بكل هذا الصبر والثبات؟ كيف تتحول مصاصات األطفال سكاكين
تطعن الغزاة وتزيل النوم من عيونهم؟!
فتحية إجــال وإكبار لسكان حي الشيخ جــراح وأطفالهم الذين
يقفون بكل شجاعة وبسالة أمام المستبدين ،تحية ألرواح الشهداء
الذين بذلوا دماءهم من أجل كرامة وعزة العرب والمسلمين ،تحية
إجالل وإكبار لرجال المقاومة الشرفاء في كل مكان الذين أثبتوا للعالم
أن صاحب الحق هو األقوى مهما بلغت قوة المغتصب.
وتحية لك أيها الصبي الغزاوي الحيفاوي العكاوي ،الذي أذهل
العالم وجعله يتساءل كما تساءل نزار قباني:
«أي صبي هذا الخارج من رحم األحزان؟
من هو هذا الولد ...التبدأ في عينيه بدايات األكوان؟
من هو هذا الولد الزارع قمح الثورة في كل مكان؟».
تحية لك أيها الصبي ،وتحية لكل األطفال الرجال الذين يرسمون
بأناملهم خريطة الكرامة ،ويبعثون ما مات في أمتهم من معاني الكفاح
والوحدة واإليمان.

تظاهرات دعم للفلسطينيين من أميركا إلى آسيا
تظاهر اآلالف في مدن أميركية وكندية وأوروبية وآسيوية
وإسالمية وعربية ،تأييدا للفلسطينيين ،أمس األول ،داعين إلى
وقف الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة.
وشهدت مــدن نيويورك ووميشيغان وداالس وسان
دي ـي ـغــو وإدمـ ـنـ ـت ــون وف ـيــادل ـف ـيــا وت ــورن ـت ــو وفــان ـكــوفــر
طــن وواشـنـطــن وبــورتــانــد ودي ــرب ــورن تجمعات
وبــوسـ ُ
سلمية نظمت تحت شعار "دافعوا عن فلسطين" ،وهتف
الـمـشــاركــون" :حــريــة حــريــة فلسطين" ،و"م ــن الـنـهــر إلــى
البحر ،فلسطين حرة"َّ .
ولوحوا بأعالم فلسطينية ،ورفعوا
ُ
الفتات كتب عليها" :فلينته الفصل العنصري اإلسرائيلي"
و"الحرية لغزة".
كما احتشد اآلالف في مدينة مونتريال الكندية ،داعين
إلى "تحرير فلسطين".
ون ــدد الـمـحـتـجــون ب ــ"جــرائــم ال ـحــرب" الـتــي ارتكبتها
إسرائيل في غــزة ،ورفعوا الفتات تتهم الدولة العبرية
بانتهاك القانون الدولي.
وتظاهر آالف األشخاص في مدينتي ملبورن وسيدني
األسـتــرالـيـتـيــن ،احـتـجــاجــا عـلــى الـهـجـمــات الـتــي تشنها
إسرائيل على غزة.
وف ــي ب ــاري ــس ،اسـتـخــدمــت ال ـشــرطــة الـفــرنـسـيــة الـغــاز
المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة مؤيدة

للفلسطينيين جرت رغم أن ُّ
السلطات حظرتها ،خشية
اندالع أعمال عنف معادية للسامية.
وأعلنت وزارة الداخلية ،أن ما بين  2500و 3500شخص
اح ـت ـشــدوا فــي حــي ب ــارب ــاس الـمـكـتــظ بــالـمـهــاجــريــن شمال
العاصمة ،فيما قال المنظمون إن العدد بلغ  5آالف متظاهر
تجمعوا وسط انتشار نحو  4200شرطي.
وقطعت الشرطة الشوارع الكبرى والطرق الضيقة التي
اضـطــر الـمـتـظــاهــرون لالنسحاب باتجاهها ،تحت أنظار
السكان وال ـمــارة ،وقــد عمد البعض إلــى تسجيل األحــداث
بواسطة هواتفهم.
وعمد البعض إلى رشق الحجارة ،وحاولوا قطع الطرق
بواسطة حواجز معدنية تستخدم في ورش البناء ،إال أن
الشرطة الحقت القسم األكبر منهم ،ومنعت إجــراء مسيرة
كانت مقررة في ساحة الباستيل.
وهتف متظاهرون" :الحرية لفلسطين" و"لتخرج إسرائيل،
ً
ملكا لك"ّ ،
ملوحين باألعالم الفلسطينية.
فلسطين ليست
وأوقف  44شخصا في باريس ،علما بأن عدد الموقوفين
في مختلف أنحاء فرنسا بلغ  51شخصا .وفي باريس ونيس
َّ
تعرض شرطيان إلصابة طفيفة.
وش ـهــدت الـعــاصـمــة األلـمــانـيــة (بــرل ـيــن) ت ـظــاهــرات مـنــددة
بــالـعــدوان اإلســرائـيـلــي .كما تظاهر نحو أل ــف شخص ضد

«حماس» لديها
غواصات

يهود معارضون للعملية العسكرية اإلسرائيلية في غزة يتظاهرون في واشنطن أمس األول (أ ف ب)
إسرائيل وتأييدا للفلسطينيين في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.
وفــي بـنـغــادش تـظــاهــر اآلالف مــن مختلف األح ــزاب
السياسية في العاصمة (داكــا) ،تنديدا واحتجاجا على
العدوان المستمر على غزة.

وفي األردن ،جرى ُّ
تجمع أمام مسجد الكالوتي بالعاصمة
عمان قرب السفارة اإلسرائيلية ،وطالب المعتصمون بإغالق
السفارة اإلسرائيلية في عمان وإسقاط اتفاقية وادي عربة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

نـقـلــت ت ـقــاريــر عـبــريــة ع ــن مـصــادر
بالجيش اإلسرائيلي ،أمس ،أن بحوزة
"حماس" غواصات مسيرة ،قادرة على
ً
حمل عبوة ناسفة بزنة  50كيلوغراما
ويتم توجيهها بواسطة نظام تحديد
ً
الـمــواقــع  ،GPSوأن ــه اسـتـهــدف قسما
منها في األيام األخيرة.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن "حـ ـم ــاس"
حاولت استهداف منصة حقل الغاز
البحري "تمار" بمقذوفات قبل أن تفيد
تقارير بتوقف العمل بالمنصة التي
ً
تبعد عن شواطئ غزة  20كيلومترا.
وحسب مصادر في جهاز األمن
اإلســرائـيـلــي ،فمن الـجــائــز أن تبقى
بـ ـح ــوزة "حـ ـم ــاس" ثـ ــاث غ ــواص ــات
إض ــاف ــة إل ــى قـ ــدرات بـحــريــة أخ ــرى،
بـيـنـهــا زوارق ك ــوم ــان ــدوز ســريـعــة،
وطائرات بدون طيار دقيقة ومعدات
غطس رغم تعرضها لضربات خالل
األسبوع الماضي تحتاج إلى عامين
لترميمها.

ةديرجلا
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إيران تخشى إحباط الناخبين ...والرئاسة بين الريجاني ورئيسي
طهران تستعد لرفع العقوبات النفطية وظريف يعقد لقاءات في روما بعد إلغاء زيارته للنمسا
طهران  -فرزاد قاسمي

تكثف السلطات اإليرانية
وأجنحة النظام الجهود من
أجل الحشد لمشاركة واسعة
في االنتخابات الرئاسية
المقبلة ،وسط مخاوف من
اتساع دائرة عزوف الناخبين
بسبب اإلحباط ،في حين
أكدت مصادر لـ "لجريدة" أن
المنافسة على المنصب الرئاسي
باتت محصورة بين رئيس
السلطة القضائية األصولي
المتشدد إبراهيم رئيسي
ورئيس البرلمان السابق علي
الريجاني.

غ ــداة إق ـفــال ب ــاب تـقــديــم الترشيحات
لخوض االنتخابات الرئاسية المقررة في
 18يونيو المقبل ،برزت مخاوف في إيران
من احتمال اتساع دائرة العزوف عن اإلدالء
ب ــاألص ــوات فــي االسـتـحـقــاق ال ــذي يأتي
بالتزامن مــع خــوض طـهــران مفاوضات
صعبة مــع إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جو
بايدن بشأن إحياء االتفاق النووي ورفع
الـعـقــوبــات الـخــانـقــة الـتــي فــرضـهــا سلفه
دونالد ترامب بعد انسحابه من الصفقة
الذرية عام .2018
وفــي حين تـعـ ّـول السلطات اإليــرانـيــة
على إظهار الدعم الشعبي لها من خالل
الـحـشــد لـمـشــاركــة كـبـيــرة بــاالنـتـخــابــات
لـ ـمـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا فـ ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن م ــوق ـف ـه ــا
التفاوضي بالمحادثات غير المباشرة
م ــع واش ـن ـطــن ال ـتــي تــرعــاهــا "ال ـتــروي ـكــا"
األوروب ـيــة ،بريطانيا وألمانيا وفرنسا،
ركــزت الصحف اإليرانية الـصــادرة أمس
على الخشية من انخفاض عدد المقترعين
في انتخابات الشهر المقبل الختيار خلف
ّ
للرئيس المعتدل حسن روحاني ،ألن ذلك
قد يكرر تجربة االنتخابات التشريعية
 2020التي شهدت نسبة امتناع قياسية
تجاوزت  57بالمئة ،وانتهت بفوز كبير
لـلـتـيــار ال ـم ـت ـشــدد أت ـ ــاح ل ــه ن ـيــل غــالـبـيــة
المقاعد في البرلمان.
ودع ــت منصات حكومية ،أم ــس ،إلى
"ض ـم ــان وجـ ــود مــرشـحـيــن م ــن مختلف
ال ـت ــوج ـه ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي الـمـنــافـســة
النهائية" ،من أجل الوصول إلى تحقيق
"نسبة ّمشاركة الفتة".
وحذرت من ّ"خطر اإلصابة باإلحباط"
فــي ح ــال لــم يــوفــر الــذيــن تتم المصادقة
على خوضهم االنتخابات ،قدرة تمثيلية
واسـعــة قــدر اإلم ـكــان ،معتبرة أن طهران
تحتاج إلــى أن تبعث إلــى العالم "رسالة
قوية" عبر "نسبة المشاركة".
وأفادت استطالعات رأي مختلفة بأن
"أكثر من نصف الناخبين" ال يرغبون في
المشاركة بعملية االقتراع.
وخ ـل ـص ــت ت ـح ـل ـيــات إل ـ ــى أن ال ـع ــدد
الكبير من المسؤولين أو القادة الحاليين
والسابقين الذين تقدموا بترشيحهم ،لم
يساهم في "رفع حرارة" حماسة الناخبين
التي ال تزال "جليدية".

في  2003كانت
إيران جاهزة
الختبار
المكونات
الرئيسة في
الريجاني ورئيسي
صنع قنبلة
وفـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار الـ ــائ ـ ـحـ ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة
نووية
واشنطن بوست

للمرشحين لالنتخابات الرئاسية المقبلة،
رسم اسمان من أوساط المحافظين معالم

رئيسي عقب تسليم طلب ترشحه لالنتخابات بمقر وزارة الداخلية في طهران أمس األول (إرنا)
المعركة المقبلة ،مع تسجيل اسميهما في
الـيــوم األخـيــر ،وهـمــا المحافظ المعتدل
علي الريجاني الرئيس السابق لـ "مجلس
ال ـشــورى" ،واألصــولــي المتشدد إبراهيم
رئ ـي ـســي ال ـ ــذي ي ـتــولــى رئ ــاس ــة الـسـلـطــة
القضائية منذ .2019
وعلمت "الـجــريــدة" مــن مصدر مطلع،
أمــس ،أن الريجاني الــذي دخــل البرلمان
ع ــدة م ــرات كـمــرشــح لــأصــولـيـيــن حــاول
ك ـس ــب دعـ ــم ق ـس ــم م ــن ال ـت ـي ــار ال ـم ـت ـشــدد
لترشحه ،لكنه فشل بسبب يقينهم بقرب
مواقفه من تيار روحاني في االنتخابات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة .وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى الريـ ـج ــان ــي لــم
ً
ي ـس ـت ـط ـيــع أيـ ـضـ ــا الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دع ــم
اإلصالحيين ،لكنه يأمل أن يكرر ما فعله
روحــانــي الــذي كسب دعمهم في الجولة
النهائية بعد فشل مرشحهم فــي جذب
الجماهير.
ّ
وتجمع أوساط التيار المتشدد على أن
المرشحين اإلصالحيين ليس لديهم أي
فرصة للنجاح ،ويعتقدون أنهم يربطون
مـصـيــرهــم بـنـجــاح م ـفــاوضــات فيينا أو
االلتحاق بركب الريجاني للحصول على
نصيب في الحكومة المقبلة.
ووفق وكالة األنباء الرسمية "إرنا" ،بلغ
عدد من سجلوا ترشيحاتهم  592شخصا
ّ
بـيـنـهــم  40ام ـ ـ ــرأة .ل ـك ــن ال ـع ــدد الـنـهــائــي

للمتنافسين سيكون أقل من ذلك بكثير،
إذ أن مجلس "صيانة الدستور" سيتولى
دراســة األسـمــاء وأهلية المرشحين قبل
الـمـصــادقــة عـلــى الـتــرشـيـحــات النهائية
التي ستعلن بحلول  26الجاري و 27منه.

جولة ظريف
إلى ذلك ،وصل وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف ،أمس ،إلى روما للقاء
المسؤولين اإليطاليين وكذلك المسؤولين
في "الفاتيكان".
ونـ ــاقـ ــش ظ ــري ــف خ ـ ــال لـ ـق ــاءات ــه فــي
إيطاليا تعزيز التعاون في القضايا ذات
االهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي
والدولي.
وبــدأ ظريف جولة أوروبـيــة الخميس
ال ـمــاضــي ،وكــانــت الـعــاصـمــة اإلسـبــانـيــة
مدريد محطته األولى.
وألـغــى الـمـســؤول اإليــرانــي زي ــارة كان
مــن الـمـقــرر أن يـقــوم بـهــا للنمسا أمــس،
وذلك بعد رفع أعالم إسرائيلية على مبان
حكومية في فيينا.

استعداد وعقبات

السيسي وحمدوك بباريس للمشاركة
في مؤتمر لدعم السودان
وص ـ ـ ـ ــل ،أم ـ ـ ـ ــس ،الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـص ــري
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي إل ـ ــى ال ـعــاص ـمــة
الفرنسية بــاريــس للمشاركة فــي كـ ٍـل من
مؤتمر باريس لدعم المرحلة االنتقالية
في السودان ،وقمة تمويل االقتصاديات
ً
اإلفريقية ،اللذين سيعقدان اليوم وغدا.
وقــال الناطق الرسمي باسم الرئاسة
المصرية بسام راضي ً ،أمس ،إن مشاركة
الـسـيـســي تــأتــي تـلـبـيــة ل ــدع ــوة الــرئـيــس
الفرنسي إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،فــي ضوء
العالقات الوثيقة والمتنامية بين مصر
ً
وفرنسا ،فضال عن الدور المصري الحيوي
لدعم المرحلة االنتقالية في السودان على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأوضـ ــح راضـ ــي ،أن الـسـيـســي ينوي
التركيز خالل أعمال "مؤتمر دعم المرحلة
االنتقالية في السودان" على أهمية تكاتف
المجتمع الدولي لمساندة السودان خالل
المرحلة التاريخية المهمة التي ّ
يمر بها،
واستعراض الجهود المصرية الجارية
في هذا الصدد على مختلف المستويات

االقتصادية والسياسية واألمنية.
وتابع أن السيسي سيلقي الضوء خالل
أعمال "قمة تمويل االقتصاديات اإلفريقية"
على مختلف الموضوعات التي تهم الدول
اإلفــريـقـيــة فـيـمــا يتعلق بــأهـمـيــة تعزيز
الجهود الدولية لتيسير اندماجها في
االقتصاد العالمي ،بما يساهم في تحقيق
نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة
كورونا ،كذلك تيسير نقل التكنولوجيا
للدول اإلفريقية ،ودفــع حركة االستثمار
األجنبي إليها.
وأضـ ــاف راضـ ــي ،أن بــرنــامــج الــزيــارة
ً
إلى فرنسا يتضمن أيضا عقد السيسي
مـ ـب ــاحـ ـث ــات قـ ـم ــة مـ ــع مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ،لـبـحــث
م ــوض ــوع ــات ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة الـتــي
تشهد طفرة نوعية خالل األعوام األخيرة،
ً
فضال عن مواصلة المشاورات والتنسيق
المتبادل حول عدد من الملفات اإلقليمية
والدولية ذات االهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري
ً
ع ـ ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات مـ ــع ال ـم ـســؤول ـيــن

الفرنسيين كذلك رؤساء بعض الشركات
الـفــرنـسـيــة الـعــالـمـيــة ،لـبـحــث سـبــل دفــع
الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــى الـ ـمـ ـج ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة
والتجارية واالستثمارية بين الجانبين.
وبالتزامن مع زيــارة السيسي ،وصل
ً
أمـ ـ ــس أي ـ ـضـ ــا رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
السوداني عبدالله حمدوك ،على رأس وفد
ً
حكومي يضم  31مـســؤوال ،إلــى باريس،
للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم االنتقال
الديمقراطي بالبالد.
وتـسـتـمــر الـ ــزيـ ــارة عـ ــدة أي ـ ــام ي ـشــارك
فيها رئيس الوزراء في المؤتمر الخاص
المتعلق بدعم البالد ،إضافة لمؤتمر دعم
االستثمار الفرنسي بإفريقيا .كما سيلتقي
رئيس الوزراء مع عدد من مديري الشركات
الكبرى لبحث آفاق االستثمار بالبالد.
ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الدولي
ً
فــي الـعــاصـمــة بــاريــس غـ ــدا ،بـهــدف دعــم
حكومة الـخــرطــوم االنـتـقــالـيــة ،وإنـعــاش
اقتصاد البالد المتدهور.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

وتأتي جولة ظريف األوروبية في وقت

تتواصل المفاوضات في فيينا بشأن سبل
إحياء االتفاق النووي المبرم عام 2015
ورفع العقوبات عن طهران.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر في
الشركة الوطنية اإليرانية للنفط أنها بدأت
تجهز حقول الخام األسود ،حتى تتمكن
من زيادة الصادرات ،مع رصد بوادر تقدم
في محادثات فيينا.
وأشارت الوكالة األميركية إلى أن تدفق
النفط الخام اإلضافي اإليراني في السوق
ً
قد يكون تدريجيا.
وأف ـ ـ ــادت بـ ــأن طـ ـه ــران ق ــد ت ـع ــود إل ــى
مستويات اإلن ـتــاج قبل الـعـقــوبــات التي
ً
تـبـلــغ ح ــوال ــي  4مــاي ـيــن بــرم ـيــل يــومـيــا
فــي أقــل مــن  3أشـهــر ،مستفيدة مــن قيمة
أسطول التخزين.
واسـتــدركــت الــوكــالــة أن هـنــاك عقبات
كثيرة ال يزال أمام طهران تجاوزها قبل
تحقيق ذلك ،إذ يجب أن يفكك أي اتفاق يتم
التوصل إليه سلسلة الحواجز األميركية
عـلــى ال ـت ـجــارة والـشـحــن والـتــأمـيــن التي
تشمل كيانات إيرانية.

قنبلة إيران
في شأن قريب ،نقلت صحيفة "واشنطن
بــوســت" عــن كـتــاب بـعـنــوان "بـحــث إيــران

الـخـطـيــر ع ــن أسـلـحــة ن ــووي ــة" ،الـ ــذي من
المقرر أن ينشر األسبوع المقبل ،أن "إيران
كانت جاهزة الختبار المكونات الرئيسة
لصنع قنبلة نووية عام ."2003
ويذكر الكتاب الذي استشهد بوثائق
ُسرقت من إيران عام  ،2018وتم فحصها
أخـيــرا ،أن العلماء النوويين اإليرانيين
كان بإمكانهم إنتاج قنبلة نووية في ذلك
الــوقــت ،لــو أن السلطات كــانــت قــد أمــرت
ّ
ً
بذلك ،حيث إن إيران حلت تقريبا جميع
تحديات صنع القنبلة ،وقد احتاجوا فقط
كاف.
إلى وقود ٍ
وت ـت ـض ـمــن ال ــوث ــائ ــق ،ال ـت ــي ســرقـتـهــا
المخابرات اإلسرائيلية مــن أرشـيــف في
طهران عام  ،2018مئات الصور والوثائق
التي تمً نشر الكثير منها في الكتاب.
ووفقا لما ذكره مؤلفا الكتاب ،فبينما
ظنت وكاالت االستخبارات األميركية منذ
فـتــرة طويلة أن إي ــران اسـتـعــارت معدات
ّ
وتصميمات متعلقة ببرنامجها النووي
م ــن بــاك ـس ـتــان ب ـيــن  2000و ،2010فــإن
نـمــوذج تصميم القنبلة اإليــرانـيــة يبدو
ً
ً
"محليا تماما".
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن م ــؤل ـف ــي ال ـك ـت ــاب هـمــا
مدير معهد العلوم واألمن الدولي ديفيد
أول ـبــرايــت ،والـبــاحـثــة فــي المعهد ســارة
بيرخارت.

ُّ
أفغانستان :تجدد القتال مع انتهاء «هدنة العيد»

ً
الصين ترى دورا لألمم المتحدة بعد االنسحاب األميركي
مع انتهاء وقف إلطالق النار مدته 3
أيام اتفق عليه الطرفان بمناسبة عيد
الفطرّ ،
تجدد القتال بين حركة "طالبان"
وقــوات الحكومة األفغانية ،أمــس ،في
والية هلمند الجنوبية المضطربة.
وتـصــاعــد الـعـنــف فــي وقــت يمضي
الجيش األميركي قدما بخطته لسحب
جميع جنوده بحلول سبتمبر ،فيطوي
صـفـحــة حـمـلــة عـسـكــريــة اسـتـمــرت 20
ً
عاما في أفغانستان.
وأف ــاد رئيس مجلس واليــة هلمند
عطاء الله أفغان بأن القتال بدأ في وقت
ً
مبكر من صباح أمــس ،مشيرا إلــى أن
عناصر "طالبان" هاجموا نقاط تفتيش
أمنية على أطــراف لشكر قــاه وغيرها
من المناطق.
وأكد ناطق باسم الجيش األفغاني
في جنوب البالد تجدد المعارك ،بينما
ّ
تحدث مكتب حاكم هلمند عن مقتل
 21من "طالبان" حتى اآلن.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،قـ ــال ال ـن ــاط ــق بــاســم
ّ
المتشددة ذبيح الله مجاهد
الحركة
إن "القوات الحكومية بــدأت العملية.

ال ّ
تحملونا المسؤولية".
ّ
وتعهدت الواليات المتحدة بإنهاء
أطـ ـ ــول حـ ـ ــرب فـ ــي ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،لـكـنـهــا
تجاوزت مهلة األول من مايو لسحب
كــامــل ج ـ ّنــودهــا ،وه ــو مــا يـنــص عليه
ات ـفــاق وقـعـتــه واشـنـطــن مــع "طــالـبــان"
مقابل ضمانات أمنية وتعهد بالدخول
في محادثات مع الحكومة األفغانية.
ّ
وأجل الرئيس األميركي جو بايدن
م ــوع ــد ان ـس ـح ــاب ج ـن ــود ب ـ ــاده حتى
 11س ـب ـت ـم ـبــر ،أي ب ـع ــد  20ع ــام ــا مــن
اجتياح الواليات المتحدة ألفغانستان
وإطاحتها بنظام "طالبان".
وص ـ ـمـ ــدت ال ـ ـهـ ــدنـ ــة ،الـ ـت ــي بـ ـ ــادرت
"ط ــال ـب ــان" ب ــال ــدع ــوة إل ـي ـهــا وس ــارع ــت
الحكومة األفغانية إلى الموافقة عليها
خــال عطلة عيد الـفـطــر ،الـتــي انتهت
الليلة قبل الماضية.
لكن تفجيرا استهدف مسجدا في
ضواحي كابول ،الجمعة ،أدى إلى مقتل
 12شخصا بينهم إمام الصالة.
ون ـ ـفـ ــت "طـ ــال ـ ـبـ ــان" أي عـ ــاقـ ــة لـهــا
باالعتداء الذي تبناه تنظيم "داعش"،

حسب ما أفاد موقع "سايت" األميركي
الـ ـمـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص فـ ـ ــي مـ ــراق ـ ـبـ ــة مـ ــواقـ ــع
ّ
المتطرفة.
الجماعات
ّ
وفي السياق ،عبر وزيــر الخارجية
الـصـيـنــي ،وان ــغ ي ــي ،عــن اعـتـقــاده بــأن
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ض ـمــان
السالم واالستقرار في أفغانستان ،بعد
االنسحاب السريع للقوات األميركية
منها.
وجـ ـ ــاء ف ــي بـ ـي ــان صـ ــدر ع ــن وزارة
الـخــارجـيــة الـصـيـنـيــة ،أم ــس ،أن وانــغ
نــاقــش الــوضــع فــي أفـغــانـسـتــان أثـنــاء
مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني،
ش ــاه م ـح ـمــود قــري ـشــي .وق ـ ــال" :أل ـحــق
االنسحاب السريع للقوات األميركية
ً
ً
مــن أفـغــانـسـتــان ض ــررا جــديــا بعملية
التسوية السلمية في هذا البلد .ونرى
أن األمم المتحدة قادرة على لعب دور
مناسب في هذه الحالة" .وأضاف" :على
بـكـيــن وإسـ ــام آب ــاد أن ت ـعــززا الـحــوار
االستراتيجي ،وتلعبا دورا أكثر نشاطا
في استعادة السالم في أفغانستان".
(أفغانستان ،بكين  -وكاالت)

أنهار الهند ...مقبرة لضحايا «كورونا»

ّ
السعودية تسمح بالسفر بشروط ...و CDCتدافع عن قرارها التخلي عن الكمامات
بينما تستعد بعض الدول األوروبية
والعربية للعودة التدريجية إلى الحياة
الطبيعية ،أك ــدت حـكــومــة والي ــة أوت ــار
ب ــرادي ــش بـشـمــال ال ـه ـنــد ،أم ــس ،أن ــه تم
ال ـع ـث ــور ع ـلــى ج ـثــث ض ـحــايــا ف ـيــروس
كورونا ملقاة في بعض األنهار ،وذلك
فــي أول اعـتــراف رسمي بعملية مثيرة
للقلق قالت إنها ربما ناجمة عن الفقر
والخوف من المرض في القرى.
وصدمت صــور الجثث التي جرفها
ال ـت ـيــار ف ــي نـهــر ال ـغــانــج ال ـم ـقــدس لــدى
ً
الهندوس شعبا يرزح تحت عبء أسوأ
زي ــادة فــي ع ــدد إصــابــات "ك ــورون ــا" في
العالم.
ورغم أن وسائل اإلعالم ربطت ،أمس،
الــزيــادة األخـيــرة في أع ــداد هــذه الجثث
بالجائحة ،فإن والية أوتار براديش ،التي
يقطنها  240مليون نسمة ،لــم تكشف
ً
حتى اآلن علنا عن سبب الوفيات.
وقال مانوغ كومار سينغ ،المسؤول
الرفيع المستوى بالوالية ،في رسالة إلى
رؤساء المناطق" ،لدى اإلدارة معلومات
تـفـيــد بــإل ـقــاء ج ـثــث م ــن ت ــوف ــوا نتيجة
كــورونــا ،أو أي مــرض آخــر فــي األنـهــار،
ً
ً
بــدال من التخلص منها وفقا للطقوس
المناسبة ،ونتيجة لذلك انتشلت جثث
من األنهار في مناطق كثيرة".

وأوض ــح سينغ فــي رســالـتــه ،أن من
ب ـي ــن األس ـ ـبـ ــاب ال ـم ـح ـت ـم ـلــة لـلـتـخـلــص
مــن الـجـثــث فــي األن ـه ــار نـقــص األم ــوال
الالزمة لشراء مواد مثل الحطب لحرق
الجثث ،والمعتقدات الدينية في بعض
الـمـجـتـمـعــات ،وتـخـلــص ال ـعــائــات من
ً
الضحايا ،خوفا من المرض.
وطلب من المسؤولين بالقرى التأكد
من عــدم إلقاء الجثث في األنـهــار ،وقال
إن حكومة الوالية ستدفع  5آالف روبية
( 68دوالرا) لألسر الفقيرة لحرق جثث
الموتى أو دفنها.
كما طلبت الوالية من الشرطة القيام
بدوريات ّ في األنهار لوقف هذه العملية.
وح ـ ـ ــض رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـق ــوم ــي
المتشدد نــاريـنــدرا مــودي المسؤولين
عـلــى تـعــزيــز م ـ ــوارد الــرعــايــة الصحية
بالريف ،وتعزيز المتابعة مــع انتشار
الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد
اجتياحه المدن.
ي ــأت ــي ذلـ ــك فـي ـمــا أع ـل ـنــت الـ ُّـس ـل ـطــات
الـصـحـيــة ،أم ــس ،تسجيل  4077وف ــاة،
إض ــاف ــة إلـ ــى  311170إص ــاب ــة جــديــدة
بالفيروس في الساعات الـ  24الماضية،
لـ ـت ــرتـ ـف ــع بـ ــذلـ ــك إلـ ـ ــى  270284وف ـ ــاة
و 24684077إصابة.
ب ــدوره ــا ،مـ ـ َّـددت ُسـلـطــات العاصمة

الـهـنــديــة (ن ـيــودل ـهــي) الـحـجــر الصحي
المفروض في المدينة ،بسبب زيادة عدد
اإلصابات ،إلى  24مايو الجاري ،للمرة
الرابعة على التوالي.
وفي أوروبا ،وبعدما أكدت البرتغال
السماح للزائرين مــن دول فــي االتحاد
األوروبــي وضعها الوبائي من فيروس
كورونا آمن نسبيا بدخولها مرة أخرى
للسياحة اعتبارا من اليوم ،قررت بولندا
السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق
م ــرة أخـ ــرى ،بـعــد أكـثــر مــن  6أشـهــر من
الحظر بسبب "كــورونــا" ،لكن ُ
سيسمح
للعمالء بحجز طاولة تفصلها طاولة
فارغة عن الطاولة األخرى المحجوزة.
وفــي أنـقــرة ،أعلنت وزارة الداخلية،
أمس ،تفاصيل مرحلة العودة التدريجية
إلـ ــى ال ـح ـي ــاة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ب ـعــد ن ـحــو 3
أسابيع من إغــاق عــام شديد الصرامة
لمواجهة تفشي "كورونا".
ً
وأرسلت الوزارة تعميما إلى الواليات
ال ـ ـ  81ب ــال ـب ــاد ،ذكـ ــرت ف ـيــه أن تــدابـيــر
العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية
تبدأ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم،
وتستمر حتى األول من يونيو.
وفـ ـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،وبـ ـع ــد ال ـتــوص ـيــة
الـمـفــاجـئــة الـ ـص ــادرة ع ــن أع ـلــى سلطة
صـحـيــة ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـشــأن

التخفيف من وضع الكمامات ،بالنسبة
لألشخاص الذين تلقوا كامل جرعات
اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»
وال ـت ــي أثـ ــارت االرتـ ـب ــاك بـيــن مـســؤولــي
الواليات والمسؤولين المحليين ،كذلك
ال ـش ــرك ــات ،داف ـع ــت ال ــدك ـت ــورة روش ـيــل
وال ـي ـن ـس ـكــي م ــدي ــرة «م ــراك ــز الـسـيـطــرة
عـلــى األم ـ ــراض والــوقــايــة مـنـهــا» ،CDC
أم ــس ،عــن ق ــرار وكــالـتـهــا ،م ـشـ ّـددة على
ّ
المتطور هــو ال ــذي دفــع قــرار
أن «العلم
تـحــديــث إرش ـ ـ ــادات الـحـكــومــة للسماح
ّ
لمن ّ
تم تطعيمهم بالكامل بالتخلي عن
كماماتهم في معظم الظروف».
وقــالــت والينسكي»:نحن نعمل كما
الـجـمـيــع مــن أج ــل االن ـف ـتــاح م ــرة أخــرى

سلة أخبار
تونس« :اتصاالت العيد»
تنعش االنفراج السياسي

رجح مراقبون للشأن
السياسي في تونس،
انطالق الحوار الوطني
بني الفاعلني على الساحة
السياسية ،خالل األسابيع
القليلة املقبلة؛ للخروج
من األزمة السياسية
الراهنة ،من خالل تشكيل
حكومة جديدة ،بعد ظهور
بوادر انفراج سياسي بني
الرئاسات الثالث في عيد
الفطر السعيد.
وأفاد مصدر سياسي،
أمس ،بأن رئيس الدولة
قيس سعيد قبل أخيرًا
اإلشراف على الحوار بني
الفاعلني السياسيني ،غير أن
انعكاسات األزمة الصحية
املتصلة بتفشي كورونا
أجلت بدء الحوار.

العراق يسعى ّ
للتزود
بمنظومة دفاع جوي

دعت لجنة األمن والدفاع في
مجلس النواب العراقي إلى
زيادة الدعم املالي للدفاع
الجوي وأكدت سعي الحكومة
ّ
التزود بمنظومة دفاع
إلى
جوي متكاملة.
وقال نائب رئيس لجنة
األمن والدفاع النيابية نايف
الشمري ،في تصريحات
أمس ،إن «املوازنة املالية لعام
 ،2021تضمنت تخصيصات
لتزويد القوات املسلحة
بأجهزة حديثة».
وأضاف أن «اللجنة أجرت
لقاءات عدة مع وزير الدفاع
وقائد الدفاع الجوي بهذا
الخصوص».
ويأتي ذلك ،في وقت
تتعرض بعض املنشآت
الحيوية في العراق ،وبعثات
الدبلوماسية ،على غرار
السفارة األميركية ،إلى
ُ
هجمات متكررة ،تستخدم
فيها طائرات ُمسيرة وقذائف
وصواريخ.

أذربيجان :مناورات
وتوتر مع أرمينيا

بدأ الجيش األذربيجاني،
أمس ،تدريبات عسكرية
واسعة النطاق ،وسط تصاعد
للتوترات مع الجارة أرمينيا.
وأفاد املكتب اإلعالمي لوزارة
الدفاع بأن املناورات تجري
بمشاركة  15ألف عسكري
ونحو  300دبابة ومدرعات
أخرى ونحو  50طائرة
عسكرية وطائرات مسيرة.
ونفت الوزارة اتهامات
أثارتها أرمينيا بشأن
انتهاكات حدودية ،فيما
ّ
هددت األخيرة بالرد
بـ»إجراءات» إذا لم تنسحب
القوات األذربيجانية.

جماعات كولومبية مسلحة
تأسر  8جنود فنزويليين

ّ
سياح في مدينة البندقية اإليطالية أمس (رويترز)
ً
بعد  16شهرا من االنغالق للخروج من
ّ
هذا الوباء .ولم يكن هذا اإلذن بالتخلي
عن الكمامات على الجميع في كل مكان،
ً
ً
ً
كان هذا تقييما فرديا مدفوعا بالعلم،
ُ
وفي الوقت الحالي ،تظهر البيانات أنه
من اآلمن لألشخاص الذين تم تطعيمهم
نزع أقنعتهم».
وتقول اإلرشادات الجديدة ،إن أولئك
الذين تم تطعيمهم بالكامل ،يمكنهم بعد
أسبوعين من الجرعة الثانية اختيار عدم
ارتداء الكمامة الطبية.
السعودية بدورها أعلنت رفع حظر
السفر عن مواطنيها ،الذين تلقوا لقاحا
مـضــادا لــ"كــورونــا "والمتعافين ،شرط
م ــرور أقــل مــن  6أشـهــر على إصابتهم،

دوليات

وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة ،شرط
أن يـكــون مــر  14يــومــا عـلــى تطعيمهم
بالجرعة األولى ،إلى الخارج اعتبارا من
اليوم .كما شمل رفع الحظر المواطنين
الذين تقل أعمارهم عن  18عاما ،شرط
أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين
معتمدة من البنك المركزي السعودي،
تغطي مخاطر "كورونا" خارج المملكة،
كما يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد
العودة إلى المملكة لمدة  7أيام ،على أن
يتم عمل فحص بتقنية  PCRفي نهاية
م ــدة ال ـح ـجــرُ ،
ويـسـتـثـنــى م ــن الـفـحــص
األش ـخــاص الــذيــن تـقــل أعـمــارهــم عــن 8
أعوام.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

صرح وزير الدفاع
الفنزويلي فالديمير
بادرينو ،بأن  8جنود
فنزويليني أسروا خالل
اشتباكات مع «جماعات
مسلحة كولومبية غير
نظامية» في والية أبوري
الحدودية.
ولم يحدد بادرينو موعد
أو مكان أسر الجنود ،لكنه
قال ،إن القوات املسلحة
ً
تلقت دليال على أنهم على
قيد الحياة.
ُ
وقتل ما ال يقل عن 12
جنديًا فنزويليًا منذ أن
بدأت املعارك في أبوري
ضد الجماعات املسلحة
الكولومبية ،والتي لم
ُت ّ
حد دها الحكومة في أواخر
مارس املاضي.

ةديرجلا
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العربي يتوج بلقب « »stcفي ختام البطولة اليوم

حسم صراع البقاء والهبوط بين الشباب والساحل والفحيحيل وخيطان

ً
أنتي ميشا محموال على األكتاف

حازم ماهر

يتوج العربي بلقب دوري
« »stcالممتاز عقب انتهاء
مباراته مع خيطان في الجولة
األخيرة اليوم ،في حين
يتصارع منافسه مع الشباب
والساحل والفحيحيل لبقاء
فريقين منهم في البطولة.

يسدل اليوم الستار على منافسات
دوري « »stcللدرجة الممتازة لكرة القدم،
بإقامة مباريات الجولة الثامنة عشرة
للبطولة ،إذ يلتقي خيطان مع العربي
على استاد صباح السالم ،والفحيحيل
مـ ــع الـ ـس ــاح ــل ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد ال ـص ــداق ــة
والـســام ،والكويت مــع السالمية على
استاد الكويت ،والشباب مع القادسية
على استاد الشباب ،والنصر مع كاظمة
على استاد علي صباح السالم ،وتقام
المباريات الخمس في توقيت واحد في
ً
مساء.
الساعة 8.20
ويتوج العربي رسميا بلقب البطولة
الـســابــع عشر فــي تــاريـخــه ،وذل ــك عقب
انتهاء مواجهته اليوم ،بعد أن حسمه
لمصلحته في الجولة السابقة إثر فوزه
على الساحل بنتيجة  -3صفر ،ليرفع
رصيده إلى  43نقطة بفارق سبع نقاط
عن القادسية الوصيف ،الذي تعادل
مع كاظمة بهدف لمثله.
وي ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــربـ ــي
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـيـ ــوم
ب ـ ـح ـ ـثـ ــا ع ــن

ت ـس ـج ـيــل اس ـم ــه ب ــأح ــرف م ــن نـ ــور فــي
البطولة ،بتحقيق الفوز أو حتى التعادل
وتالفي الخسارة من أجل الظفر باللقب
بال هزيمة.
أما خيطان فيطمح إلى تحقيق الفوز
بعد أن ارتفعت أسهمه في البقاء ،بعد
أن رفع رصيده إلى  13نقطة في المركز
األخير.

ترتيب الفرق حتى الجولة 17

احتماالت البقاء
يــذكــر أن الئ ـحــة الـمـســابـقــات تنص
فــي الـمــادة  14على حسم النتيجة في
حــال تعادل فريقين أو أكثر في نتائج
المواجهات المباشرة ،وفي حال استمر
التساوي يتم اللجوء إلى فارق االهداف
(ل ــه وع ـل ـيــه) وال يـتــم اح ـت ـســاب الـهــدف
فــي ملعب الخصم بهدفين ،وفــي حال
ً
ال ـت ـســاوي م ـجــددا يـتــم احـتـســاب فــارق
األهداف (له وعليه) في جميع مباريات
المسابقة.
وفوز خيطان سيدخله في حسابات
م ـع ـقــدة م ــع ال ـش ـب ــاب ص ــاح ــب ال ـمــركــز

ال ـســابــع ول ــه  16نـقـطــة ،والـ ــذي يــواجــه
الـقــادسـيــة ،ومــع الـســاحــل والفحيحيل
صــاحـبــي ال ـمــركــزيــن ال ـثــامــن والـتــاســع
ول ـ ـكـ ــل م ـن ـه ـم ــا  ،13لـ ــذلـ ــك ف ـم ــواج ـه ــة
األخ ـي ــري ــن ال ـي ــوم ه ــي بــالـنـسـبــة لهما
حـيــاة أو م ــوت ،عـلـمــا ب ــأن ال ـت ـعــادل قد
يتسبب في هبوطهما معا ،مع الوضع
في االعتبار أن الفريقين لن يستمرا معا
في "الممتاز" ،وإن كانت هناك مزية لهما

تتمثل في تحديد مصيرهما بأيديهما
دون انتظار هدايا من اآلخرين.
وسـ ـيـ ـك ــون ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل فـ ــي مـصـلـحــة
الـســاحــل ،فــي حــال خـســر خـيـطــان أمــام
العربي ،بفارق األهداف عن الفحيحيل،
بعد ان انتهت مباراتهما في القسم األول
بالتعادل .1-1
وتتصارع األندية االربعة على بقاء
اثنين منهما وهبوط اثنين.

ووفـقــا للواقع النظري تبدو فرصة
الشباب هي األقوى في البقاء ،فالتعادل
او الفوز يبقيه في البطولة بغض النظر
عــن نـتــائــج ال ـثــاثــي ،كـمــا أن الـخـســارة
تبقيه أيـضــا فــي حــال خـســارة خيطان
أمام العربي.
وتـتـمـثــل اح ـت ـمــاالت ب ـقــاء او هبوط
الـ ـف ــرق االرب ـ ـعـ ــة ف ــي حـ ـس ــاب ال ـن ـتــائــج
المباشرة للفرق الثالثة معا ،ففي حال
ف ــوز الفحيحيل وخـيـطــان مــع خـســارة
الشباب يصبح لكل منهما  16نقطة.
وس ـي ـض ـمــن الـفـحـيـحـيــل ( 7ن ـقــاط)
والشباب ( 5نقاط) البقاء في البطولة
مع هبوط خيطان وله (نقطتان).
أمــا فــي حــال فــوز الساحل وخيطان
وخسارة الشباب ،فسيصبح لكل منهما
 16نقطة ايضا ،على ان يستمر الساحل
( 7ن ـقــاط) وخـيـطــان ( 5ن ـقــاط) ويهبط
الشباب ( 3نقاط).
أمـ ـ ــا فـ ــي حـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــادل ال ـف ـح ـي ـح ـيــل
والساحل ،وتعادل خيطان مع العريي،
فسيصبح رصيد الفرق الثالثة  14نقطة،
ويبقى الفحيحيل ( )8مع الشباب بغض

النظر عن نتيجته ،ويهبط الساحل (5
نقاط) وخيطان ( 3نقاط).
اما االحتمال الرابع واألخير فيتمثل
فــي خـســارة خيطان ،وتـعــادل الساحل
والـفـحـيـحـيــل ،وعـنــدئــذ يهبط خيطان
والـفـحـيـحـيــل ،ويـبـقــى الـســاحــل بـفــارق
األه ــداف مــع الشباب بغض النظر عن
نتيجة األخير.

تحصيل حاصل
أم ــا مـبــاراتــا السالمية مــع الـكــويــت،
وال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــر م ـ ـ ــع ك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ـ ــا ت ــأثـ ـي ــر
لنتيجتهما ،ألنهما تحصيل حاصل.
وسيضمن الكويت صاحب المركز
الـ ـث ــال ــث ب ــرصـ ـي ــد  31نـ ـقـ ـط ــة ،ال ـب ـق ــاء
ف ــي مـ ــركـ ــزه ،وك ــذل ــك ك ــاظ ـم ــة صــاحــب
الـمــركــز الــرابــع بــرصـيــد  25نـقـطــة ،وقــد
ي ـت ـب ــادل ال ـســال ـم ـيــة ال ـخ ــام ــس ولـ ــه 20
نقطة ،والنصر السادس ولــه  19نقطة
مركزيهما.

األخضر يجدد مع ميشا ودالي والدباغ التضامن وبرقان لقاء حاسم في «األولى»
●

عدي الدباغ

عبدالرحمن فوزان

أعـلــن ال ـنــادي الـعــربــي ،أمــس األول،
ت ـج ــدي ــد ت ـع ــاق ــده م ــع مـ ـ ــدرب ال ـفــريــق
األول لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،الـ ـك ــروات ــي ان ـتــي
مـيـشــا ،حـتــى نـهــايــة الـمــوســم المقبل،
بـعــد نـجــاح ال ـمــدرب أخ ـيــرا فــي قـيــادة
"األخضر" للفوز بلقب الدوري الممتاز،
الغائب عن خزائن النادي منذ موسم
.2002-2001
كما جــدد ال ـنــادي ،وفقا لما أعلنه،
َ
مهاجمي الفريق السوري
تعاقده مع
عــاء دالــي والفلسطيني عــدي الدباغ
لموسم جديد.

وسبق لـ"األخضر" أن جدد األسبوع
ال ـمــاضــي ع ـقــد ن ـجــم ال ـف ــري ــق ،الـلـيـبــي
الـسـنــوســي ال ـه ــادي ،ل ـمــدة موسمين،
ل ـي ـق ـطــع ال ـط ــري ــق أم ـ ــام ال ــراغ ـب ـي ــن فــي
ال ـح ـص ــول ع ـلــى خ ــدم ــات أحـ ــد أفـضــل
المحترفين خــال منافسات الموسم
الحالي.
وعلمت "الجريدة" أن مجلس إدارة
ال ـ ـنـ ــادي دخـ ــل ف ــي مـ ـف ــاوض ــات ج ــادة
مــع ال ـمــدافــع ال ـس ــوري أح ـمــد الـصــالــح
لتجديد التعاقد للموسم المقبلَّ ،بناء
على رغبة المدرب ميشا ،الــذي فضل
استمراره إلى جانب الثالثي السنوسي
والدباغ ودالي ،الذين جددوا عقودهم.

وب ــذل ــك بـ ــات م ـس ـت ـق ـبــل العـ ــب خــط
الـ ـ ــوسـ ـ ــط ال ـ ـغـ ــانـ ــي عـ ـيـ ـس ــى ي ـع ـق ــوب ــا
خــارج أس ــوار "األخ ـضــر" ،فــي ظــل عدم
ظهوره بالمستويات المطلوبة خالل
ال ـم ـبــاريــات ال ـتــي خــاض ـهــا ف ــي بــدايــة
الـمــوســم قـبــل تـعــرضــه لــإصــابــة التي
أبعدته طويال عن الفريق هذا الموسم.
وعـ ـلـ ـم ــت "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،أن
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي م ـي ـش ــا ط ـل ــب مـ ــن مـجـلــس
اإلدارة ضرورة الدخول بقوة في سوق
االنـ ـتـ ـق ــاالت الـمـحـلـيــة خـ ــال الـصـيــف
ال ـ ـحـ ــالـ ــي لـ ـت ــدعـ ـي ــم بـ ـع ــض ال ـ ـمـ ــراكـ ــز،
بــالـتـعــاقــد مــع مـهــاجــم والع ــب ارت ـكــاز
ومدافع أيسر.

تنطلق اليوم منافسات الجولة
التاسعة عشرة وقبل األخيرة من
دوري  stcللدرجة األولى ،بإقامة
م ـبــارات ـيــن ال ـســاعــة  8:20مـســاء،
حيث يلتقي التضامن المتصدر
ب ــرصـ ـي ــد  28ن ـق ـط ــة مـ ــع ب ــرق ــان
الـثــالــث بـ ـ  22نقطة عـلــى اسـتــاد
عبدالله الخليفة بنادي اليرموك،
وي ـل ـع ــب ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ال ــراب ــع
 18نقطة مــع الـجـهــراء الخامس
وبالمركز األخير بـ  6نقاط على
استاد ثامر بنادي السالمية.
وي ـ ـغ ـ ـيـ ــب الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك الـ ـث ــان ــي
بــرصـيــد  25نقطة عــن مـبــاريــات

ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ،بـ ـحـ ـك ــم جـ ـ ــدول
المسابقة.

مواجهة مصيرية
ُ
تعد مباراة التضامن مع برقان
مـ ـصـ ـي ــري ــة ،خـ ـص ــوص ــا ل ــأخـ ـي ــر،
ال ــذي ستكون هــذه آخــر مبارياته
فــي المسابقة وحـســابــاتــه للتأهل
ً
صعبة ،إذ سيكون مطالبا بالفوز
مـ ــع ت ـع ـث ــر الـ ـي ــرم ــوك فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـق ــادم ــة أم ـ ــام الـ ـجـ ـه ــراء ،ليتمكن
م ــن ح ـجــز ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ب ـفــارق
المواجهات المباشرة على حساب

«اآلسيوي» يؤكد انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات «يد» السالمية يستأنف تدريباته
أك ــد االت ـحــاد اآلس ـيــوي لـكــرة ال ـقــدم ،أمــس،
ان ـس ـحــاب ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة م ــن الـتـصـفـيــات
اآلسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس
العالم في قطر  2022ونهائيات كأس آسيا في
الصين .2023
وقـ ــال االتـ ـح ــاد ،ف ــي ب ـي ــان" :سـ ُـي ـحــال األم ــر
اآلن إل ــى الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة لـمـســابـقــات فيفا
(االتحاد الدولي) ،وسيتم في الوقت المناسب
إع ـ ــان م ــزي ــد م ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ح ـ ــول تــرت ـيــب
الـمـجـمــوعــة ال ـثــام ـنــة ،ال ـت ــي ت ـضــم الـمـتـصــدر
ال ـح ــال ــي تــرك ـمــان ـس ـتــان ،وال ـم ـض ـي ـفــة بـنـظــام

ّ
التجمع كوريا الجنوبية ،ولبنان وسريالنكا".
وتتصدر تركمانستان ترتيب المجموعة في
الدور الثاني من التصفيات اآلسيوية ،برصيد
 9ن ـقــاط م ــن خـمــس م ـب ــاري ــات .وت ـحــل كــوريــا
الجنوبية فــي المركز الثاني مــع  8نقاط من
 4مباريات ،مقابل  8لكل من كوريا الشمالية
ولبنان من  ،5فيما تتذيل سريالنكا الترتيب
دون نقاط.
ويتأهل بطل كل من المجموعات الـ 8وأفضل
أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور
الثالث من التصفيات.

وكانت تقارير مطلع الشهر الجاري أشارت
إلــى توجيه كوريا الشمالية رسالة لالتحاد
ال ـق ــاري تـعـ ّـبــر فـيـهــا عــن نيتها بــاالنـسـحــاب،
بسبب خطر تعرض العبيها لإلصابة بفيروس
كورونا.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـ ـقـ ــام بـ ــاقـ ــي مـ ـب ــاري ــات
ّ
التجمع
المجموعة بين  3و 15يونيو بنظام
في غويانغ بكوريا الجنوبية.
وكانت كوريا الشمالية أعلنت مطلع أبريل
الماضي انسحابها من المشاركة في أولمبياد
طوكيو الصيفي.

الطرقي ينتزع ذهبية العالم في «التراب»
حـقــق الع ــب مـنـتـخــب الـكــويــت
للرماية طــال الطرقي ،الجمعة،
الميدالية الذهبية ،بانتزاع المركز
األول في منافسات رماية التراب،
ضمن بطولة كأس العالم للرماية،
المقامة حاليا بمنطقة لوناتو
ديل غاردا شمالي إيطاليا.
َّ
ووجه االتحاد الدولي للرماية
الـتـهـنـئــة لـلـكــويــت ع ـلــى اإلن ـجــاز
العالمي الـجــديــد ،بـفــوز الطرقي
ب ــذهـ ـبـ ـي ــة لـ ــرمـ ــايـ ــة الـ ـ ـت ـ ــراب فــي
البطولة.
وقــال وفــد الكويت إلــى بطولة
العالم للرماية بلوناتو ،في بيان
ل ــ"كــونــا" ،أم ــس األول ،إن رئيس
االتحاد الدولي للرماية فالديمير
لـيـســن ،واألم ـي ــن ال ـع ــام لــاتـحــاد
ألكسندر راتنرَّ ،قدما التهاني إلى
رئيس االتحاد الكويتي والعربي

للرماية م .دعيج العتيبي ،على
هذا الفوز المهم ،الذي يعزز مكانة
رياضة الرماية الكويتية.
ونوه مسؤوال االتحاد الدولي
للرماية بمسيرة منظومة الرماية
الكويتية الناجحة ،التي تمكنت
مــن تحقيق أرب ــع بـطــاقــات تأهل
ألولمبياد طوكيو  2021أحرزها
األبـ ـط ــال ع ـبــدالــرح ـمــن الـفـيـحــان
وط ــال الـطــرقــي وس ـعــود حبيب
ومنصور الرشيدي.
ب ــدوره ،أع ــرب رئـيــس االتـحــاد
اإلي ـط ــال ــي ل ـلــرمــايــة ال ـس ـي ـنــاتــور
لوتشانو روســي عن تعازيه في
وف ــاة م ــدرب المنتخب الكويتي
دانيلي سيوني ،الذي كان لوفاته
األسبوع الماضي أثر كبير على
الرماة الكويتيين.
(كونا)

●

محمد عبدالعزيز

اس ـتــأنــف ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـيــد بـنــادي
ال ـس ــال ـم ـي ــة ت ــدريـ ـب ــات ــه ،أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى صــال ـتــه،
استعدادا لخوض منافسات البطولة اآلسيوية
 23لألندية ابـطــال ال ــدوري لكرة الـيــد ،المقرر
أن يستضيفها نادي الوحدة السعودي خالل
الفترة من  12إلى  21يونيو المقبل.
وكانت تدريبات السماوي ،الذي يشرف عليه
المدرب الوطني د .أحمد فوالذ ،توقفت خالل
إجازة عيد الفطر المبارك ،وعادت أمس
األحــد الستكمال الخطة التدريبية،
وال ـتــي تــرتـكــز بـشـكــل أســاســي على
الجانبين البدني والفني ،إلعــداد
ال ــاع ـب ـي ــن ب ــال ـش ـك ــل وال ـم ـس ـت ــوى
المطلوب تمهيدا للمرحلة الثالثة
واألخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ـخ ـطــة ال ـمــوضــوعــة
ل ـل ـب ـطــولــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،والـ ـت ــي سـيـكــون
التركيز فيها على الجانب التكتيكي
والخططي والتطبيق الميداني،
خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــر ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـخــوضــه
ال ـف ــري ــق أواخـ ـ ــر م ــاي ــو ال ـج ــاري
في العاصمة القطرية الدوحة
م ــدة  15ي ــوم ت ـقــري ـبــا ،وب ـعــده
يسافر مباشرة الى مدينة جدة
ال ـس ـعــوديــة ل ـخ ــوض مـنــافـســات
البطولة.

الخطة التدريبية

الطرقي على منصة التتويج

وأكـ ــد ال ـم ــدرب الــوط ـنــي د .أحـمــد
ف ــوالذ أن ال ـتــدري ـبــات تـسـيــر بشكل
جـ ـي ــد ،وأن ال ــاع ـب ـي ــن مـنـتـظـمــون
وي ـبــذلــون اق ـصــى مـجـهــود ممكن
لــاس ـت ـفــادة ال ـق ـصــوى م ــن الـفـتــرة
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك حـ ـت ــى ي ـك ــون ــوا

مستعدين بــدنـيــا وفـنـيــا بــالـمـسـتــوى الــائــق
للمعسكر الـخــارجــي ،مشيرا الــى ان الجانب
التكتيكي وطرق اللعب التي سيعتمد عليها
السماوي في البطولة االسيوية سيتم التركيز
عـلـيـهــا ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي الـمـعـسـكــر ال ـق ـطــري
وتـطـبــق خ ــال ال ـم ـبــاريــات الـتـجــريـبـيــة ،الـتــي
سيخوضها الفريق هناك.
وقـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــوالذ" :مـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن يـنـضــم
المحترفان المصري إســام حسن واإليراني
سجاد استكي لمعسكر الفريق في قطر ،وذلك
من أجل االندماج مع باقي العبي الفريق بشكل
ج ـيــد ق ـبــل ال ـم ـب ــاري ــات الــرس ـم ـيــة للبطولة
اآلسيوية".
وأشــار إلــى أن األيــام المقبلة ستشهد
ال ـك ـشــف ع ــن ب ــاق ــي م ـح ـتــرفــي ال ـس ـمــاوي
ل ـل ـب ـطــولــة اآلسـ ـي ــوي ــة ،وك ــذل ــك ال ـمــوعــد
الـنـهــائــي للمعسكر ال ـق ـطــري ،وكــذلــك
موعد السفر الى جــدة ،متمنيا
ال ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــق الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة فــي
البطولة المقبلة.
يذكر أن السماوي
سـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــب فـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ــة
اآلسيوية ضمن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
األولى ،وبجانبه
أنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــربـ ــي
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــري وم ـ ـضـ ــر
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي وشـ ــاهـ ــد
ك ــرزون االيــرانــي والنجمة
البحريني.

أحمد فوالذ

اليرموك ،في حين يلعب التضامن
بأريحية أكـبــر ،بعد ضمان تأهله
لـ ـ ـل ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز مـ ـن ــذ ال ـج ــول ــة
الماضية ،وسيلعب من أجل تحقيق
اللقب ،فهو بحاجة لنقطة واحــدة
لضمان ذلك ،سواء كانت من مباراة
اليوم ،أو في الجولة القادمة أمام
الصليبيخات.
وستكون مباراة الصليبيخات
وال ـج ـهــراء تحصيل حــاصــل ،بعد
خ ـ ـ ــروج ال ـف ــري ـق ـي ــن مـ ــن ح ـس ــاب ــات
ال ـت ــأه ــل ،وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن يعمل
الفريقان على منح الفرصة لعدد
من الالعبين الصاعدين.

َّسلة القادسية
وقعت مع الحميدي
●

جابر الشريفي

تعاقدت إدارة نادي القادسية
م ــع نـجــم فــريـقـهــا ال ـســابــق لـكــرة
السلة عبدالعزيز الحميدي لمدة
مــوســم واحـ ــد ،لـتــدعـيــم صـفــوف
ً
الفريق األول ،استعدادا للموسم
المقبل.
وكـ ـ ــان ال ـح ـم ـي ــدي ان ـت ـق ــل مــن
صفوف "األصفر" إلى الجهراء في
ً
الموسم الماضي ،وفقا لالئحة
االنتقاالت الجديدة ،التي تنص
على السماح بانتقال أي العب
ً
ـاد
فــوق الثالثين عــامــا إلــى أي نـ ٍ
آخــر دون موافقة نــاديــه ،ليعود
بـعــدهــا إل ــى ص ـفــوف "األص ـف ــر"،
ً
ال ــذي تــأثــر كـثـيــرا بــانـتـقــال عــدة
العبين منه بسبب هذا القرار.
وبــذلــك يـكــون القادسية أكثر
ـاد اس ـت ـعــد لـلـمــوســم ال ـجــديــد،
نـ ـ ٍ
بعدما نجح في استعادة العبيه
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـح ـم ـيــدي ونــاصــر
الظفيري ،إضافة إلى نجم فريق
كاظمة السابق محمد أشكناني.
وعـلـمــت "ال ـجــريــدة" ،أن إدارة
الـ ـن ــادي دخ ـل ــت ف ــي م ـفــاوضــات
مــع العــب الفريق السابق أحمد
درويـ ـ ــش ،الـ ــذي ان ـت ـقــل الـمــوســم
الماضي إلى الجهراء.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،مــن
المنتظر أن تعقد إدارة الـنــادي
ً
اليوم اجتماعا مع مدرب الفريق،
ال ـل ـي ـتــوانــي ل ــوك ــاس م ـنــدوجــاز،
لمناقشة تجديد عقده.

ةديرجلا
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رياضة

ليستر سيتي يحرز لقبه األول في كأس إنكلترا
نجح ليستر سيتي في الحصول
على لقب بطولة كأس إنكلترا
لكرة القدم ،بعد تغلبه في
المباراة النهائية على تشلسي
بهدف نظيف.

تـ ـ ّـوج لـيـسـتــر سـيـتــي بلقب
مسابقة كأس إنكلترا في كرة
القدم للمرة األولى في تاريخه
ع ـن ــدم ــا ت ـغ ـلــب ع ـل ــى تـشـلـســي
 -1صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ،أ مـ ـ ـ ــس األول ،فــي
المباراة النهائية على ملعب
ويمبلي في لندن.
وس ـج ــل ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ي ــوري
ت ـي ـل ـي ـمــانــس ه ـ ــدف الـ ـمـ ـب ــاراة
الوحيد ( )63أمام زهاء  21ألف
م ـش ـجــع ُس ـم ــح ل ـهــم بـحـضــور
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،فـ ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار مــن
الـحـكــومــة البريطانية لـعــودة
المشجعين إلى المالعب ،بعد
تحسن الظروف الصحية جراء
جائحة كورونا.
و ه ــو ا لـلـقــب األول لليستر
ف ــي خ ـمــس م ـب ــاري ــات نـهــائـيــة
فـ ـ ــي أع ـ ـ ـ ــرق وأق ـ ـ ـ ـ ــدم م ـس ــاب ـق ــة
كروية في العالم (خسر أعوام
 1949و 1961و 1963و،)1969
كـمــا هــو الـلـقــب األول لـمــدربــه
األي ــرل ـن ــدي ال ـش ـمــالــي بــرانــدن
رودج ـ ـ ـ ــرز فـ ــي إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،بـعــد
قـيــادتــه سلتيك االسـكـتـلـنــدي
إلى لقبين في الدوري ومثلهما
في الكأس.
وأكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ل ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــر أل ـ ـقـ ــابـ ــه
المحلية ،بعد لقب الدوري عام
 ،2016وك ــأس الــراب ـطــة أع ــوام
 1964و 1997و ،2000ووضع
ً
حدا للقب أكثر األندية وصوال

إلى المباراة النهائية لمسابقة
الكأس دون التتويج بلقبها.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،فـشــل الـفــريــق
ال ـل ـنــدنــي ف ــي ال ـت ـتــويــج بلقب
المسابقة للمرة التاسعة في
م ـب ــارات ــه الـنـهــائـيــة الـخــامـســة
عشرة في المسابقة ،كما عجز
مدربه األلماني توماس توخل
ف ــي إحـ ـ ــراز أول ل ـقــب ل ــه مـعــه،
بعدما انتقل إلى إدارته الفنية
م ـط ـلــع الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،خـلـفــا
لفرانك المبارد.
يـ ـمـ ـل ــك تـ ـشـ ـلـ ـس ــي وتـ ــوخـ ــل
ف ــرص ــة إن ـ ـقـ ــاذ الـ ـم ــوس ــم بـعــد
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
النهائية لمسابقة دوري أبطال
أوروبــا ضد مانشستر سيتي
في بورتو.
ويدين ليستر سيتي بلقبه
التاريخي إلــى ح ــارس مرماه
الـ ــدولـ ــي ال ــدنـ ـم ــارك ــي كــاسـبــر
ش ـمــاي ـكــل ،ال ـ ــذي ت ــأل ــق بشكل
الفـ ــت ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـشــوط
الـثــانــي ،وأن ـقــذه مــن انتفاضة
تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ،أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا ت ـص ــدي ــه
لتسديدة على الطاير لمايسون
مــاونــت قـبــل ث ــاث دقــائــق من
نهاية الوقت األصلي.
ول ـ ـ ـ ــم تـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
كثيرا عن مباريات مسابقات
الكؤوس ،حيث شابها الحذر
مـنــذ ال ـبــدايــة ،فـغــابــت الـفــرص

كومان يدافع عن نفسه
دافع مدرب برشلونة ،الهولندي رونالد كومان ،عن نفسه،
بعد التعثر ثالث مرات في آخر أربع مباريات.
وتزداد التكهنات حول تخلي إدارة برشلونة الجديدة،
بــرئــاســة خ ــوان الب ــورت ــا ،عــن ال ـم ــدرب كــومــان فــي نهاية
الموسم ال ـجــاري ،بعد الـخــروج مــن دوري أبـطــال أوروبــا
وتضاؤل آماله في استعادة لقب الدوري.
وأكد كومان أنه التقى البورتا ،دون اإليضاح عما إذا كان
قدم له ضمانات حول وظيفته.
وقال كومان ،في مؤتمر صحافي" :ال يمكنني
ال ـشــرح كـثـيــرا .تحدثنا عــن بــرشـلــونــة ،الـفــريــق،
الموسم ،النتائج األخيرة ،واتفقنا على الحديث
مجددا في نهاية الموسم".
وبــدا كومان مشككا بالدعم الــذي تلقاه
وغ ــاض ـب ــا م ــن االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات الـ ـت ــي طــالـتــه
بوسائل اإلعالم ،بعد اكتفائه بفوز يتيم
في آخر أربع مباريات بالدوري.
وعـمــا إذا كــان يشعر بالغبن جــراء
االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ق ـ ــال ك ــوم ــان:
"نعم ،قليال ،نعم ،في آخر أسبوعين.
إذا اس ـت ـم ـعــت إلـ ــى وس ــائ ــل اإلعـ ــام
في األيــام الماضية ،فــإن األمــر يبدو
وكــأنـنــا قـمـنــا بـعـمــل س ـيــئ ،وال أواف ــق
على ذلك".

فوز ساوثهامبتون وليدز
يونايتد في «البريميير ليغ»
فــاز فريق ساوثهامبتون على ضيفه فولهام  ،1-3أمس
األول ،في المرحلة السادسة والثالثين من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.
َّ
وتقدم تشي آدامز بهدف لساوثهامبتون ( ،)27ثم أضاف
ناثان تيال وثيو والكوت الهدفين الثاني والثالث ( 60و،)82
فيما تكفل فابيو كارفاليو بالهدف الوحيد لفولهام (.)75
الفوز رفع رصيد ساوثهامبتون إلى  43نقطة في المركز
الثالث عشر ،وتوقف رصيد فولهام عند  27نقطة في المركز
الثالث من القاع ،بعدما تأكد هبوطه من الدوري الممتاز.
وفي مباراة أخرى ،لقن ليدز يونايتد مضيفه بيرنلي درسا
قاسيا في فنون كرة القدم ،وتغلب عليه  - 4صفر.
ورف ــع لـيــدز يــونــايـتــد رص ـيــده إل ــى  53نقطة فــي المركز
العاشر ،وتــوقــف رصيد بيرنلي عند  39نقطة فــي المركز
الخامس عشر.
وفي مباراة ثالثة ،تعادل برايتون مع ضيفه ويستهام
يــو نــا يـتــد  ،1-1ور ف ــع بــرا يـتــون ر ص ـيــده إ لــى  38نقطة في
ال ـمــركــز ال ـســابــع ع ـش ــر ،م ـقــابــل  59نـقـطــة لــوي ـس ـت ـهــام فــي
المركز السادس.

تتويج العبي ليستر سيتي بكأس البطولة
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ل ـل ـت ـس ـج ـي ــل مــن
ال ـط ــرف ـي ــن ،وإن ك ـ ــان ال ـفــريــق
اللندني فرض أفضلية نسبية
مـ ــن حـ ـي ــث االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ دون
فاعلية.
وكــانــت أول وأخـطــر فرصة
فــي الـمـبــاراة تـســديــدة ماونت
م ـ ـ ــن حـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ــرت
بجوار القائم األيسر للحارس
شمايكل (.)23

وب ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــث ت ـ ـ ـش ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــي عـ ــن
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـشـ ــوط
الثاني ،وكاد مدافعه اإلسباني
م ـ ــارك ـ ــوس أل ــونـ ـس ــو يـفـعـلـهــا
ب ـض ــرب ــة رأس ـ ـيـ ــة مـ ــن م ـســافــة
قــري ـبــة ،إث ــر ك ــرة عــرض ـيــة من
العب الوسط الدولي الفرنسي
ن ـ ـغـ ــولـ ــو كـ ــان ـ ـتـ ــي ب ـ ـيـ ــن يـ ــدي
شمايكل (.)53
ون ـ ـ ـجـ ـ ــح تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـم ــان ــس ف ــي

زيدان يغذي
الشكوك
حول
مستقبله مع
ريال مدريد

رفض عرض دانيال لشراء
أرسنال
أك ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس مـ ـنـ ـص ــة
الـمــوسـيـقــى عـبــر اإلنـتــرنــت
"س ـبــوت ـي ـفــاي" ال ـم ـل ـيــارديــر
ا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــو ي ـ ـ ــدي دا نـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــال إك
أن ع ـ ــر ض ـ ــه ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء نـ ـ ــادي
أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي جــوبــه
بالرفض من قبل المالكين
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن لـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
"الغانرز".
و ك ـت ــب إك ،ف ــي صـفـحـتــه
ع ـلــى " تــو ي ـتــر" أ م ــس األول،
"ت ـ ــم ت ـق ــدي ــم ه ـ ــذا االسـ ـب ــوع
ع ـ ـ ــرض لـ ـ ـج ـ ــوش ك ــرونـ ـك ــي
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف ،يـ ـتـ ـضـ ـم ــن
إش ـ ـ ــراك ال ـج ـم ــاه ـي ــر ب ــرأس
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال وت ـ ـم ـ ـث ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــم ف ــي
مجلس اإلدارة ،وهو إجراء
ذهبي (يعطي حق النقض
لصاحبه)".
وأ ضــاف مشجع أرسنال

اف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل بـتـســديــدة
رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة بـ ـيـ ـمـ ـن ــاه مـ ـ ــن خـ ـ ــارج
ال ـم ـن ـط ـق ــة أس ـك ـن ـه ــا الـ ــزاويـ ــة
ال ـي ـم ـن ــى الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة ل ـل ـح ــارس
كيبا (.)63
ودف ـ ـ ــع ت ــوخ ــل ب ــاألم ـي ــرك ــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان بــول ـي ـس ـيــك وب ــن
تشيلويل مكان المغربي حكيم
زياش وألونسو ( ،)68تبعهما
األلماني كاي هافيرتس مكان

اإليـ ـط ــال ــي جــورج ـي ـن ـيــو ()75
وكـ ـ ــالـ ـ ــوم هـ ـ ــودسـ ـ ــون أودوي
مكان اإلسباني اآلخر سيسار
أسبيليكويتا (.)76
ولـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــب ت ـ ـ ـ ــوخ ـ ـ ـ ــل ورق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه
الهجومية األخيرة عندما دفع
بالمخضرم الفرنسي أوليفييه
جيرو مكان فيرنر (.)82
ونـ ـج ــح ت ـش ـل ـســي ف ــي إدراك
ال ـت ـع ــادل ع ـنــدمــا م ــرر ال ـمــدافــع

م ـ ـنـ ــذ ن ـ ـعـ ــومـ ــة أظـ ـ ــافـ ـ ــره ان
عائلة كرونكي والمصارف
الــداعـمــة لـهــا "أجــابــوا أنهم
ال يحتاجون لهذه األموال"،
متابعا" :أحترم قرارهم لكن
سأبقى مهتما وحاضرا في
حــال تبدل هــذا ا لــو ضــع في
يوم من األيام".
وت ـ ـحـ ــوم الـ ـشـ ـك ــوك ح ــول
إمكانية تأهل أرسنال ،بطل
الدوري االنكليزي  13مرة،
آ خ ــر ه ــا عـ ــام  ،2004و ب ـطــل
ال ـك ــأس  14مـ ــرة ،لـمـســابـقــة
أوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
المقبل ،وذلك للمرة األولى
منذ  25عاما.

ألقى الفرنسي زيــن الدين زي ــدان ،مــدرب ريال
مدريد ،بالشكوك حول مستقبله مع ثاني ترتيب
الــدوري اإلسباني لكرة القدم ،معتبرا أن "هناك
وقتا يحين فيه التغيير".
ويـنـتـهــي عـقــد زيـ ــدان مــع الـفــريــق الـمـلـكــي في
 ،2022لكنه رفض مرارا التأكيد ما إذا كان سيبقى
داخل أسواره الموسم المقبل.
ولـ ـ ــزيـ ـ ــدان ت ـ ــاري ـ ــخ م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـفـ ــاجـ ــآت ،ب ـعــد
استقالته الصادمة في  ،2018قبل أن يعود

قاد ليبرون جيمس فريقه
لوس أنجلس ليكرز إلى الفوز
على منافسه إنديانا بيسرز
 ،115-122في منافسات
دوري المحترفين األميركي
لكرة السلة.

ليبرون جيمس خالل المباراة
في مباراته األخيرة من الموسم العادي أمام نيو أورليانز
بيليكانز ،وخسارة بورتالند ترايل باليزرز سادس المنطقة
في استحقاقه األخير أمام دنفر ناغتس.

يوفنتوس يتشبث بحظوظه في بطاقة «األبطال»
تشبث يوفنتوس "المنقوص" بآماله
ال ـض ـئ ـي ـلــة ف ــي الـ ـت ــواج ــد بــالـمـســابـقــة
القارية العريقة ،بفوز مثير على إنتر
ميالن  2-3فــي "درب ــي إيطاليا" ،أمس
األول ،فــي افـتـتــاح الـمــرحـلــة السابعة
وال ـثــاث ـيــن ق ـبــل األخـ ـي ــرة م ــن بـطــولــة
إيطاليا لكرة القدم.
وحقق يوفنتوس ،الذي لعب بعشرة
العبين منذ الدقيقة  55إثر طرد العب
وسطه الدولي األوروغوياني رودريغو
بنتانكور ،األهم ،بفوزه الثاني تواليا
والـ 22هذا الموسم ،فرفع رصيده إلى
 75نـقـطــة ،وصـعــد إل ــى الـمــركــز الــرابــع
مؤقتا بفارق نقطتين.
وهي المباراة الرابعة بين الفريقين
ب ـع ــد األول ـ ـ ــى ف ــي الـ ـ ـ ــدوري (فـ ـ ــاز إن ـتــر
-2صفر) ومباراتين في نصف نهائي
مسابقة الكأس (خسر إنتر على أرضه
 ،2-1وتعادال سلبا في تورينو).
وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء
بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد
"في أيه آر" ،إثر عرقلة جورجو كييليني
داخل المنطقة من ماتيو دراميان ،بعد
ركـلــة ركـنـيــة ،فــانـبــرى لـهــا البرتغالي
كريستيانو رونالدو بقوة تصدى لها
هاندانوفيتش ،وتهيأت أمام "الدون"،

في الموسم التالي لتدريب الريال.
وعندما كان العبا مميزا ،أعلن اعتزاله الدولي
في عام  ،2004قبل أن يعود في كأس العالم ،2006
ثم يعلن اعتزاله نهائيا.
وقال زيدان ،في مؤتمر صحافي عشية الحلول
ضيفا على أتلتيك بلباو في المرحلة الـ  37قبل
األخـ ـي ــرة م ــن الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي" :ت ـت ـح ـ ّـدث عن
رحيلي في  2006و 2018كما لو أنني ّ
أتهرب من
المسؤولية أو أرحل عندما تصبح األمور صعبة".

جيمس يبقي على آمال ليكرز بالتأهل المباشر
أبقى ليبرون جيمس ،العائد من اإلصابة ،على آمال فريقه
لوس أنجلس ليكرز بالتأهل المباشر لــأدوار اإلقصائية
"ب ـ ــاي أوف" ،ب ـعــدمــا ق ـ ــاده ل ـل ـفــوز ع ـلــى إن ــدي ــان ــا بـيـســرز
 ،115-122في دوري كــرة السلة األميركي للمحترفين "أن
بي ايه" ،في أمسية ادراج اسم الراحل أسطورة ليكرز كوبي
براينت ضمن قاعة المشاهير.
و كــان جيمس تعرض اللتواء في الكاحل أجبره على
ا لـتــو قــف عــن اللعب لـمــدة  40يــو مــا ،قبل أن يـعــود بشكل
متسرع ويسقط مجددا ويغيب لفترة أسبوع ،ليعود أمام
بيسرز ويقضي على آ مــا لــه بالبقاء فــي أ ج ــواء ا لـمـبــاراة
بتسجيله ســت نـقــاط تــوا لـيــا فــي الدقيقتين االخيرتين
من عمر المباراة.
وب ــدد لـيـبــرون الـشـكــوك ح ــول مـسـتــواه بتسجيله سلة
ساحقة "دانــك" ،في حين فرض فريقه إيقاعه منذ البداية،
وأنهى ستة العبين من ليكرز المباراة مع أكثر من  10نقاط.
واعـتـبــرت ع ــودة "الـمـلــك" إلــى الـمــاعــب بعد تعافيه من
اإلصابة ناجحة على كل الصعد ،إذ لم يكتف فقط بتسجيل
 24نقطة والتقاط  7كرات مرتدة وتمرير  8كرات حاسمة ،بل
ساهم في أن يبقي حامل اللقب مصيره بين يديه.
وب ــإم ـك ــان ل ـي ـكــرز ،ســابــع الـمـنـطـقــة ال ـغــرب ـيــة ،أن يـتــأهــل
مباشرة لـ"بالي أوف" ،بتقدمه للمركز السادس في حال فاز

الشوط األول بتسديدة قوية بيمناه من
خارج المنطقة (.)45+3
وك ـ ـ ــاد م ــارت ـي ـن ـي ــس ي ـ ـ ــدرك الـ ـتـ ـع ــادل
بتسديدة قوية من داخــل المنطقة علت
العارضة بقليل (.)51
وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد
العــب وسطه بنتانكور ،لتلقيه اإلنــذار
الثاني (.)55
وسـجــل كييليني هــدفــا بــالـخـطــأ في
مرمى فريقه ،و قــد احتسبه الحكم بعد
الـلـجــوء إلــى حكم الـفـيــديــو ،ال ــذي كشف
م ـســك األخ ـي ــر ل ـم ـهــاجــم إن ـت ــر ب ـي ــده ،ما
َّ
تسبب في سقوطه (.)83
وح ـص ــل يــوف ـن ـتــوس ع ـلــى رك ـل ــة ج ــزاء،
إث ــر عــرقـلــة كـ ـ ــوادرادو داخ ــل المنطقة من
بيريشيتش ،فانبرى لها الكولومبي بنفسه
ً
مسجال هدف الفوز (.)88

سبيتسيا ّ
يعمق جراح تورينو

العبو يوفنتوس يحتفلون بتسجيل الهدف الثالث
الذي تابعها داخل المرمى (.)24

ركلة جزاء أخرى
وحصل إنتر ميالن بدوره على ركلة جزاء،

إثر عرقلة األرجنتيني الوتــارو مارتينيس
داخل المنطقة من المدافع الهولندي ماتيس
دي ليخت ،فانبرى لها الــدولــي البلجيكي
روميلو لوكاكو إلى يمين الحارس البولندي

ال ـبــرازي ـلــي ت ـيــاغــو سـيـلـفــا كــرة
خ ـل ــف الـ ــدفـ ــاع إل ـ ــى تـشـيـلــويــل
ال ـم ـتــوغــل ،فـلـعـبـهــا عـلــى يـســار
ش ـ ـمـ ــاي ـ ـكـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع
سويوندجو إبـعــادهــا مــن باب
الـ ـم ــرم ــى ،فـ ــارتـ ــدت مـ ــن ح ـمــزة
تشودري إلى داخل المرمى ،لكن
الـحـكــم أل ـغــاه بـعــد الـلـجــوء إلــى
حكم الفيديو المساعد بداعي
التسلل على تشيلويل (.)90

فويتشيخ شتشيزني ( ،)36رافعا رصيده إلى
 23هدفا منفردا بوصافة الئحة الهدافين.
وم ـنــح الـكــولــومـبــي خ ــوان ك ـ ــوادرادو
فريقه التقدم في الوقت بدل الضائع من

وفي مباراة ثالثةَّ ،
عمق سبيتسيا جراح
تورينو عندما تغلب عليه .1-4
وحقق روما (السابع) فوزا معنويا على
جــاره التسيو (ال ـســادس) بثنائية نظيفة
سجلها األرميني هنريك مخيتاريان ()42
واإلسـبــانــي بـيــدرو رودريـغـيــز ( ،)78وثــأر
لخسارته المذلة أمام جاره صفر 3-ذهابا.

بريمن يقيل مدربه
كوفيلت
أعلن نادي فيردر بريمن األلماني،
الذي يصارع الهبوط مع تبقي مباراة
وا حــدة على انتهاء "البوندسليغا"،
إقـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــدربـ ـ ــه فـ ـ ـل ـ ــوري ـ ــان ك ــوف ـي ـل ــت
عـقــب ا لـهــز يـمــة أ م ــس األول  2-0أ مــام
أوغسبورغ.
وس ـي ـت ــول ــى تـ ــومـ ــاس شـ ـ ــاف ،أح ــد
أســاطـيــر ال ـنــادي ،الـمـســؤولـيــة بشكل
مـ ــؤقـ ــت ف ـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة مــن
ا لـمــو ســم ،و كــذ لــك تصفيات الصعود
والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ــري ــاض ــي ل ـل ـنــادي
فـ ـ ــرانـ ـ ــك بـ ـ ـ ــاومـ ـ ـ ــان" :لـ ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن هـ ـن ــاك
اق ـت ـنــاع لــأســف ع ـقــب ال ـهــزي ـمــة على
يــد أوغ ـس ـبــورغ ،بــاسـتـمــرار فـلــوريــان
كوفيلت".
وي ـ ـص ـ ـطـ ــدم بـ ــري ـ ـمـ ــن ف ـ ــي الـ ـج ــول ــة
األخ ـيــرة بـبــروسـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ،
فيما يلتقي كولن مع شالكه صاحب
المركز األخير والهابط حسابيا.

ماكيون تفشل في تحطيم الرقم
ً
العالمي لسباق 50م ظهرا
َّ
السباحة األسترالية كايلي ماكيون في
فشلت
ً
تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 50م ظهرا،
عقب تسجيلها السبت ثاني أسرع زمن في تاريخ
ً
سباق 100م ظهرا ،لتفرض نفسها كأبرز األسماء
في عالم السباحة قبل انطالق األلعاب األولمبية
في طوكيو  2020الصيف المقبل والمؤجلة من
العام الماضي ،بسبب فيروس كورونا.
ً
وحطمت ماكيون ( 19عاما) ،األحــد ،في لقاء
سـيــدنــي الـمـفـتــوح ،الــرقــم األس ـتــرالــي القياسي
ً
في سباق 50م ظهرا ،بتسجيلها  27.16ثانية،
وتأخرت بفارق  18في المئة من الثانية عن الرقم
العالمي للسباحة الصينية ليو شانغ (26.98
ثانية) ،التي سجلته في دورة األلعاب اآلسيوية
في عام .2018
َّ
وع ــل ــق مـ ــدرب مــاك ـيــون ،كــريــس م ــون ــي ،على
ً
َّ
أداء سباحته ،قائال" :تستخدم كايلي جسدها
وروحـ ـه ــا ،وت ـج ـتــاز ح ــواج ــز األل ـ ــم ،ب ـخــاف أي
شخص آخر شاهدته في حياتي".
َّ
السباحة ،التي أصبحت مرشحة قوية
وكانت
للتألق بــأحــواض طوكيو فــي الصيف المقبل،
سجلت السبت ثاني أفضل رقم عالمي في سباق
ً
100م ظهرا ،بفارق ستة في المئة من الثانية عن
الرقم القياسي العالمي.
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

القدس ليست وجهة
نظر ...بل هي
الوجهة والنظر

د .حمد محمد المطر

ليست القدس َّ
مجرد وجهة نظر ،بل هي الوجهة وهي كل النظر،
ْ
ُ
َّ
وخاب َمن يعتقد أن القدسمجرد قضية تتعلق بمدينة محتلة يمكن
للمؤتمرات والتسويات أن تحلها ،فالقدس والمسجداألقصى هما
بالنسبة لألمتين اإلسالمية والعربية تاريخ وعقيدة ،قرآن وسيرة
ْ
نبوية ،لذلك كل َمن راهن ويراهن على أن الكيان الصهيوني يستطيع
أن يبتلع القدس خاب رجاؤه ،واألحداثالجارية اليوم في فلسطين
تثبت ذلك ،فما إن اقترب الكيان الصهيوني من حي الشيخ جراحومن
المسجد األقصى في مشروعه المشؤوم تهويد القدس حتى انتفضت
فلسطين بكاملها ،فيالضفة وغــزة والـمــدن العربية داخــل الكيان
ً
ً
َّ
الصهيوني ،وهو ما شكل له كابوسا حقيقيا ،أصبحيحاول بكل قوته
ً
وبعالقاته الدولية الخروج منه ،مدركا أن ما يرسمه سياسيوه من
ّ
عصي على التطبيق أمام هذه اإلرادة التي ال تلين.
مكائدومخططات
الـكــويــت مـنــذ خمسينيات ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وحـتــى قـبــل صــدور
الدستور الكويتي ،أصدرت المرسوماألميري بتاريخ  ٢٦مايو ١٩٥٧
الذي ّ
يجرم أي تعامل مع الكيان الصهيوني ،وينص علىالمقاطعة
الشاملة لهذا الكيان الـغــاصــب ،فــي عهد الـمــرحــوم الشيخ عبدالله
ً
الـســالــم ،واستمر موقفالكويت ثابتا منذ ذلــك الـتــاريــخ إلــى اآلن،
ً
وسيبقى ثابتا بإذن الله.
ً
لقد بذل الصهاينة ،ومعهم المتصهينون ،جهودا كثيرة لتغيير
المفاهيم وتقريب المسافات بين الشعوب العربية و بـيــن الكيان
الصهيوني ،تارة باسم المسجد األقصى وزيارته ،وتــارة بالدعوة
للسماح لـطــائــرات الكيان المدنية بعبور األج ــواء العربية ،وتــارة
ً
بدعوى السياحة ،وأخيرابضرورة التطبيع مع هذا الكيان ،وكل هذه
الجهود سقطت خالل ساعتين فقط منذ بدأت حربالكيان الصهيوني
ضد غزة ورد فعل المقاومة الفلسطينية في غزة على هذا العدوان،
ووصولصواريخهم إلى العمق الصهيوني ،ساعتان من الحقيقة
ً
أسقطت أعواما من دعوات المزيفين.
لذلك نقول ،ونحن على ثقة ،إن مشروع التهويد لن يمر ،ومشروع
مسح ثقافتنا وتغيير المفاهيملن يمر ،والدليل ما يحصل اآلن ،سواء
في فلسطين أو لدى الشعوب العربية ،وما رأيته فيساحة اإلرادة
ً
ً
قبل أيام -حين نفذ الشباب الكويتي اعتصاما تضامنا مع الشعب
الفلسطيني-مــن تنظيم وحـمــاس شبابي تـجــاه الـقــدس واألقـصــى
جعلنا مطمئنين إلى أن هذا الجيل ليس فقطيحمل القضية على
ً
ً
عــاتـقــه ،بــل هــو أكـثــر حـمــاســا وأش ــد إصـ ــرارا على الـتـصــدي لجميع
المشاريعالصهيونية في فلسطين وفي المنطقة العربية.
نحن مــن جيل لــم يـ َـر أي انتصار على الكيان الصهيوني إال ما
ّ
َّ
ســطــره ويـســطــره أبـطــال المقاومةالفلسطينية فــي قطاع غــزة ،إنه
انتصار يرفع الرأس ،رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها منحصار
وخذالن ،انتصار حقيقي يحققه المقاومون أمام أعيننا بمعادلة غير
متوازنة ،معادلةالنار واإليمان ،ورغم التفوق العسكري الصهيوني
والفارق الكبير ،فإن هذه المعادلة أثبتتنجاحها ،فال شيء يقهر
قوة اإليمان وإرادته.
***
ّ
مادة حفازة:
بالقدس  +قد نطق الحجر= أنا ال أريد سوى عمر

درايش

تدريس األخالق

د .ناجي سعود الزيد

القرآن والدين92 :
اللغة العربية90 :
اللغة اإلنجليزية73 :
الحساب85 :
إلى آخر المواد متبوعة بمجموع الدرجات
والترتيب وتوقيع الناظر وتقرير قصير عن
الطالب...
ك ـل ـن ــا مـ ــررنـ ــا ب ـت ـج ــرب ــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ً
الشهادة استعدادا للعطلة...
من يعتقد أنني أتكلم عن المناهج فهو
مخطئ!
ومن يعتقد أنني أتباهى بتاريخ درجاتي
ً
مخطئ أيضا!
إنني أتكلم عن شهادة للمرحوم شيخان
أحمد الفارسي ،رحمة الله عليه ،عندما كان
في الصف السادس في عام 1938م.
الشهادة ص ــادرة مــن مــدرســة المباركية،
ولدي صورة منها.
ه ــل كـ ــان ال ـم ــرح ــوم ال ـم ـع ــروف بــأخــاقــه
الكريمة وكرمه وسمو نفسه وتواضعه الجم،

نعم هل كان هو بالذات وجيله بحاجة إلى
دروس في األخالق؟ من يعتقد ذلك ال يعرفه،
وال يعرف تاريخ أفــراد عائلته الكرام؟ وهل
كانت أجيال الماضي في الثالثينيات وما
ً
بعدها بحاجة لدروس في األخالق؟! وأيضا
ً
ليس ذلك بموضوعي ،وال أنوي رثاءه مجددا
َّ
طيب الله ثراه.
ها هي صورة شهادته أمامي وتاريخها
 30حزيران 1938م مدرسة المباركية ،وكان
من األوائ ــل .وقــد بعثها لي الصديق الوفي
ابنه أحمد.
هـكــذا كــانــت كــويــت الـمــاضــي قـبــل ظهور
النفط ،حيث األخالق والدين السمح وترابط
المجتمع ،وحيث الشهامة والكرامة والكرم
صـفــات يتحلى بـهــا الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى من
أهل الكويت...
تـمـعـنــت ف ــي الـ ـم ــواد ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــدرس
حينذاك ،وإذا بي أفاجأ بمادة تسمى في تلك
الـشـهــادة" :المعلومات المدنية واألخ ــاق".
ً
وهناك أيضا مادة أخرى لفتت نظري ،وهي:

ْ
ٍّ
ال تــرد عليهم ...ولو كل بدا َس ّبه
ّ ()2
من حيث من يبغضك يحچي بال ِسبه
طبعك لذاتك وقلبك ّ
ْ َ ّ ()3
طيب امسبه

َ
وثق ّ
طيب بطبع أنذال
ما هو غلط إن
ّ
()4
بس الغلط بالذي قزر حياته ذال
ّ
ومن يكره ْ
ّ ()5
الطيب ِچنه من المكارم ذال
ّ
تسبه!
ذنبه بجنبه ...فال تزعل وال
( )1شتائم
( )2بال سبب
( )3غافل ،وغير منتبه
(ُ )4مهان
( )5خائف

حسين العبدالله

فــي حــادثــة غير مــألــوفــة ،ق ــررت النيابة الـعــامــة أم ــس ،حجز 5
من أفراد أسرة كويتية مكونة من ثالث فتيات وشقيقين ،بسبب
حجزهم ّ
حرية شقيقتهم نحو  9سنوات في إحدى غرف المنزل،
ومنعها من الخروج منها ،بعدما وجهت إليهم النيابة تهم حجز
ّ
الحرية بقصد إيذاء شقيقتهم.
تكمن وقــائــع القضية فــي إب ــاغ مــواطـنــة وزارة الــداخـلـيــة عن
ّ
تعرض صديقتها لحجز حريتها وحبسها في منزل والديها من
قبل أشقائها أكثر مــن  9سـنــوات ،ألنها كانت متزوجة مــن رجل
ً
يكبرها بنحو  15عاما ،ورفضت العيش معه بعدما أنجبت منه
ً
طفال ،وعادت إلى مسكن والديها في ذلك الوقت.
وعندما أصرت أسرتها على عودتها إلى سكن زوجها ،هربت
إلى مسكن إحدى صديقاتها ،وبعد  3أشهر ُعثر عليها ،فأعيدت
إلى منزل والدها الذي حجزها بتلك الغرفة ،ومنعها من الخروج
منذ  9سنوات ،إلى أن نجحت في التواصل مع إحدى صديقاتها
التي أبلغت "الداخلية" باألمر ،وقامت فرقة أمنية بالدخول إلى
المنزل وإخراجها.

ب ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد مـ ــاسـ ــاشـ ــوس ـ ـي ـ ـتـ ــس
للتكنولوجيا والمستشفى العام
في ماساشوسيتس بالواليات
الـمـتـحــدة ،إل ــى إمـكــانـيــة تطوير
م ـع ــادالت خــوارزم ـيــة تـعـمــل من
خالل تقنيات الذكاء االصطناعي،
لتحديد درج ــة غـيــاب المرضى
ً
عن الوعي ،اعتمادا على أنشطة
ع ـقــول ـهــم ،وذل ـ ــك ب ـعــد تـغــذيـتـهــا
بمجموعة من المعلومات بشأن

«دون عنوان» بـ  38مليون دوالر
ك ـشــف م ــوق ــع إل ـك ـتــرونــي عن
بيع لوحة "دون عنوان" ،للفنان
األميركي مارك روثكو ،بقيمة 38
مليون دوالر.
ونقل موقع سبوتنيك ،أمس،
عن موقع " ،"pledgetimesقوله
إن اللوحة كناية عــن عمل فني
بسيط ،عـبــارة عــن لــوحــة زرقــاء
ُ
م ـس ـت ـط ـي ـلــة ت ـ ـعـ ــد ت ـح ـف ــة فـنـيــة
مؤثرة ،تم بيعها بمزاد علني في

المواد الدوائية المستخدمة في
التخدير.
ون ـ ـقـ ــل الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
"ساينس ديلي" عن إيمري براون
الباحث بمعهد ماساشوسيتس
لـلـتـكـنــولــوجـيــا ق ــول ــه" :ال ـم ـعــادلــة
الـ ـخ ــوارزمـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة تـسـمــح
ألطباء التخدير باالحتفاظ بدرجة
الغياب عن الوعي المطلوبة خالل
الجراحات»( .د ب أ)

دار كريستيز بمدينة نيويورك.
ُ
وتعد اللوحة هي قبل األخيرة
ال ـت ــي أن ـج ــزه ــا روثـ ـك ــو ق ـب ــل أن
ً
يموت منتحرا عام .1970
وي ـ ـقـ ــول الـ ـخـ ـب ــراء إن ال ـع ـمــل
ال ــزي ـت ــي ع ـل ــى ال ـق ـم ــاش يـتـمـيــز
ب ـ ــدرج ـ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن ال ـل ــون
األزرق ،والـتــي "تتحول وتلمع"
أثناء التقاطها للضوء ،وبدورها
"تجسد روح أعمال حياته".

وروثكو أحد أشهر الفنانين
بالواليات المتحدة ،وقــد صنع
ً
لنفسه ا سـمــا برسم كتل كبيرة
م ــن األل ـ ــوان ب ــأش ـك ــال مـخـتـلـفــة،
م ـع ـظ ـم ـه ــا م ـ ــن ال ـم ـس ـت ـط ـي ــات
والمربعات.
ً
وكانت اللوحة جذبت اهتماما
ً
عالميا ،قبل أن تجلب في النهاية
 38.21مليون دوالر.

وفيات
بديعة محيل شالش الشمري

أرملة غيالن عودة هداد الشمري
ً
 86عاما ،شيعت ،ت99712718 ،99854466 :

ينشط بركان باكايا في غواتيماال منذ
فبراير الماضي بشكل ملحوظ ،مما يبقي
المجتمعات والسلطات المحلية في حالة
ت ــأه ــب ق ـص ــوى ،ل ـكــن ّ بــالـنـسـبــة إلـ ــى داف ـيــد
غ ــارس ـي ــا ،أص ـبــح ت ــدف ــق ال ـح ـمــم الـبــركــانـيــة
ً
المنصهرة إلى أسفل سفح الجبل ،مطبخا له.
ً
وي ـق ـ ّـدم غــارس ـيــا( ،م ـحــاســب  34 -عــامــا)
"ب ـي ـت ــزا ب ــاك ــاي ــا" م ـط ـبــوخــة ع ـلــى ال ـص ـخــور
ال ـبــركــان ـيــة الـمـشـتـعـلــة ل ـل ـس ـيــاح وال ـس ـكــان
المحليين المدهوشين.
وقال غارسيا ،من منطقة صخرية تؤدي
إل ــى فــوهــة بــركــان بــاكــايــا ،وق ــد حـ ّـولـهــا إلــى
مـكــان عـمـلــه" :يــأتــي الـكـثـيــر مــن األشـخــاص
لالستمتاع بتجربة تناول البيتزا المخبوزة
على حرارة بركانية".
فــي مطبخه الـمــؤقــت وال ـي ــدوي الـصـنــع،
ّ
يـ ــوزع غــارسـيــا عجينة عـلــى طـبــق معدني
يمكنه مقاومة درجات حرارة تصل إلى 1000
درجة مئوية ،ويضع عليها صلصة الطماطم
ً
وكمية كبيرة من الجبن وقطعا من اللحم ،ثم
يضع ،بمالبسه الواقية وحذائه العسكري،
البيتزا على الحمم البركانية.
وب ـع ــد  10دق ــائ ــق ي ـع ـلــن "ل ـق ــد أصـبـحــت
جاهزة ،لكن لنترك الجبن يذوب أكثر".
ّ
وق ــال أح ــد الـسـيــاح ،فيما كــانــت تتشكل
فقاعات من الجبن" :تلك البيتزا تبدو لذيذة
ً
جدا!"
أصبح مطبخ غارسيا نقطة جذب للسياح
ّ
الذين يرغبون في تسلق البركان الضخم،
وهو أحد ثالثة براكين نشطة في غواتيماال،
ً
وي ـقــع عـلــى مـســافــة  25كـيـلــومـتــرا فـقــط من
جنوب العاصمة.
(أ ف ب)

عبدالهادي عايد العيد
حمد
ً

 86ع ــا م ــا  ،ش ـيــع ،ت،90070709 ،99636066 ،99747075 :
99050042

حسين إبراهيم أحمد التميمي

ً
 66عاما ،شيع ،ت97730026 ،97130070 :

براك مجهول موازي الشمري

ً
 54عاما ،شيع ،ت97937931 :

صالح احمد صالح الحداد

ً
 77ع ــا م ــا  ،ش ـيــع ،ت،60797700 ،94493311 ،69651111 :
60044660

سالم ماجد فزع الشمري

ً
 47عاما ،شيع ،ت66948566 :

مهدي موسى عبدالحسين بهبهاني

 20عاما ،شيع ،ت65019105 ،99019109 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com
()1

●

الفرن بركان والبيتزا «باكايا»!

www.aljarida.com

ّ
وضاح

النيابة تحجز أسرة بتهمة حبس
ابنتها  9سنوات في غرفة بالمنزل!

ُ
خوارزميات تحدد وعي المريض «المخدر»
تعمل أدو ي ــة التخدير بشكل
أساسي على المخ ،ولكن األطباء
ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ف ــي ه ـ ــذا ال ـم ـجــال
يعتمدون على مؤشرات حيوية
كنبض القلب ،ومعدل التنفس،
وحركة المريض؛ لمعرفة ما إذا
ك ــان قــد وص ــل إل ــى درج ــة غياب
الوعي المطلوبة أثناء الخضوع
للجراحة.
وتــوصــل فريق مــن الباحثين

"األش ـي ــاء وال ـص ـحــة" ،ولـكـنـنــي ســأركــز على
مادة األخالق.
هل كان الكويتيون في الثالثينيات وما
بـعــدهــا قـبــل اكـتـشــاف الـبـتــرول بـحــاجــة إلــى
دروس في األخالق؟!
ً
أش ــك فــي ذل ــك ت ـمــامــا ،وأعـتـقــد أن الجيل
ال ـح ــال ــي ه ــم م ــن ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى دروس فــي
األخـ ـ ــاق ،فـمـعـظـمـهــم ي ـعــايــش وي ــاح ــظ ما
ي ـحــدث حــولـهــم مــن أخ ـبــار تـنــم عــن ان ـحــدار
مستوى األخالق ،وانتشار الجريمة ،وتنوع
الـفـســاد واالع ـت ــداءات الـمـتـكــررة على أمــوال
الوطن وممتلكاته!
نعم كويت القرن الواحد والعشرين هي
التي بحاجة إلى منهج في األخالقيات...
مــع شـكــري الـجــزيــل لــأخ الحبيب أحمد
شيخان الفارسي ،إلهدائي صورة شهادتين
 1938و 1939من مدرسة المباركية ،حيث كان
والده ،رحمة الله عليه ،من المتفوقين ،بل كان
األول على صفه.

زهيرية
مو ذنبك

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:25

العظمى 39

الشروق

04:55

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  04:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 02:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:34

ً
أدنى جزر  09:09صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:01

 09:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

