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«كورونا الكويت» ...إلى السيطرة
إشادة عالمية بتدابير وزارة الصحة في التصدي للفيروس وشفافيتها بإعالن المصابين
• ال إصابات جديدة حتى مساء أمس ...ومتابعة مستمرة ألوضاع الحجر المنزلي
• السند :فحص المصريين العائدين كغيرهم وال عزل إال للمصاب
بعد صدمة البداية التي أصــابــت وزارة الصحة ،خــال األيــام
القليلة الماضية في مستهل تعاملها مع تداعيات فيروس «كورونا»
واحتواء مضاعفاته ،والتي برزت في ارتفاع أعداد المصابين إلى
 ،45استعادت الوزارة زمام مبادرة التصدي للوضع القائم ،وعززت
إجراء اتها االحترازية ،التي شهدت لها منظمة الصحة العالمية
بأنها متوافقة مع الجهود المعتمدة لمواجهة هذا الفيروس ،الذي
ً
يبث قلقا وصل إلى حد الرعب في كثير من بقاع العالم.
وأكد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
د .أحمد المنظري ،في مؤتمر صحافي أمــس ،أن «الكويت تعمل
عـلــى اسـتـيـفــاء الـتــزامــاتـهــا تـجــاه المنظمة وجـهــودهــا لمكافحة
ً
هــذا الفيروس ،فضال عن إجراء اتها في المنافذ وداخــل المراكز
الصحية».
ً
وردا على سؤال لـ«الجريدة» ،قال المنظري إن الكويت تأتي في
ً
المرتبة الـ  12دوليا من حيث عدد اإلصابات المعلنة ،مما يعني
أن السلطات الصحية في البالد تنتهج مبدأ الشفافية في إعالن
ً
حاالت اإلصابة المؤكدة ،معتبرا أن اإلجراءات المعتمدة بالكويت
تسجل لمصلحة جهاتها الصحية وشفافيتها.
02

عادل سامي

إلغاء جلسة «كورونا»

الغانم :لتفويت الفرصة على َمن يحاول
اإلخالل بوحدة المجتمع
● محيي عامر
كشف رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أنه تقرر إلغاء جلسة
ً
مجلس األمــة التي كانت ستعقد غــدا لمناقشة اإلج ــراء ات التي
ً
اتخذتها الحكومة لمواجهة فـيــروس "كــورونــا" ،مبينا أن ذلك
اإللغاء يأتي من أجل "تفويت الفرصة على من يحاول أن يخل
بوحدة المجتمع".
وصرح الغانم أمس بأن هذا القرار تم اتخاذه بعد التواصل
والـتـنـسـيــق مــع ال ـن ــواب الــذيــن كــانــوا ي ــرون عـقــد تـلــك الجلسة،
ً
ً
"تغليبا للمصلحة العامة ،ونـظــرا لوجود عــدة مستجدات في
غاية األهمية ،منها ضــرورة استكمال خطة اإلجــاء الحكومية
وانشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة
مكافحة هذا المرض ،واستقبال وفحص العائدين من 02

«كورونا» يكبد
المؤشرات خسائر
أكبرها في دبي
والسعودية
وقطر
12

جانب من مؤتمر «الصحة العالمية» أمس

«نراعي إجراءات عرض المتهمين التصالها بالحريات»
حسين العبدالله

أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي
استمرار جميع أعـمــال األجـهــزة التابعة للنيابة
العامة ،وإجراءات التحقيق المعتادة من النيابات
الجزئية والتخصصية ،اليوم ،من دون توقف ،مع
اتباعها سلسلة من اإلجراءات الوقائية للتعامل مع
األحداث االستثنائية التي تعيشها البالد بسبب
انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المستشار العسعوسي ،لـ «الجريدة»،
أن ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة س ـتــوفــر مــوظ ـف ـيــن ف ــي مـقــر

االس ـت ـق ـبــال ال ـتــابــع لمجمعها السـتـقـبــال جميع
الشكاوى والطلبات التي تقدم من المحامين أو
ً
المراجعين للنيابة ،موضحا أنــه لن ُيسمح ألي
مراجع بالدخول إلى المبنى للقاء أي وكيل نيابة
من دون الحصول على موافقة من الوكيل نفسه،
وذلك للحد من االحتكاك المباشر مع الموظفين
ووكالء النيابة إال عند الضرورة.
وذكر أن النيابة ستستمر في استقبال جميع
اإلحــاالت من المخافر أو إدارات المباحث بشكل
طبيعي ،و سـتـقــوم بالتحقيق مــع كــل المتهمين
المحبوسين والمحالين إليها من دون 02

(تصوير عبدالله الخلف)

وقف تداوالت البورصة إذا
انخفض المؤشر %10
●

محمد اإلتربي وعيسى عبدالسالم

اتخذت إدارة بورصة الكويت عــدة تدابير للتعامل مع
التأثيرات المتوقعة النخفاض مؤشرات السوق نتيجة حالة
الهلع التي ســادت األس ــواق العالمية مع تفشي «كــورونــا»
في العديد من دول العالم ،ومن بينها وقف التداوالت إذا
انخفض المؤشر .%10
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ،أنه سيتم تطبيق
فواصل المؤشر وفق مجريات التداول اليوم ،حسب اآللية
القانونية المعتمدة من هيئة أســواق المال ،والتي تنص
على وقــف الـتـعــامــات فــي الـبــورصــة  15دقيقة إذا تراجع
مؤشر السوق األول أو «الرئيسي»  ،%5ووقفها  30دقيقة إذا
ً
تراجع أحدهما  ،%7في حين يتم وقف التعامالت نهائيا
وإل ـغ ــاء م ــزاد اإلغـ ــاق إذا سـجــل أح ــد الـمــؤشــريــن 02

َّ
ُ
«كوفيد  »19يتمدد بإيران وكوريا الجنوبية ...وال دولة محصنة

ِّ
«الصحة العالمية» تحذر :يجب عدم التسليم بانتشار الفيروس

 6تريليونات
دوالر خسائر
األسهم العالمية
من الفيروس

١٦

يوميات

مجلس األمة التشريعي األول
«الدورة األولى» لـ د .عادل العبدالمغني

ُ
• الجلسات كانت تختم بتوقيع الشيخ
عبدالله السالم أو نائبه الشيخ يوسف القناعي
• النائب سيد علي السيد سليمان الرفاعي
ّ
سجل أعلى نسبة حضور
ً
•  412قرارا إجمالي ما أصدره المجلس
طوال فترة انعقاده
• في  11يوليو
ُ 1938عقدت أولى
الجلسات ورفعت
رسوم جمارك ً
البضائع الخارجة برا
• معظم الجلسات
كانت تعقد في
الثانية عشرة
ً
صباحا
١٠

ف ــي ح ـي ــن واصـ ـ ــل فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف ب ـ ـ ـ «ك ــوفـ ـي ــد ّ»19
تـفـشـيــه عـلــى مـسـتــوى عــال ـمــي ،ح ــذرت
منظمة الصحة العالمية ،ا لـتــي رفعت
درجــة خطورة الفيروس ،السلطات في
مختلف ا ل ــدول ،مــن التسليم بانتشار
المرض ،معتبرة أنه ال تزال هناك فرصة
للسيطرة عليه.
ورغم إعالن المنظمة أن هناك فرصة
الحتواء المرض ،فإنها أقرت بأنه ليس
هناك أي دولة محصنة من خطر التقاط
العدوى.

١٣
الناهض :مرونة البنوك
ضرورة في الثورة
الصناعية الرابعة

الثانية

العسعوسي لـ ةديرجلا :.النيابة
مستمرة في العمل بكل أجهزتها
●

اقتصاد

وفي إيران ،التي تحولت إلى المصدر
ً
الثاني عالميا للفيروس بعد الصين،
وك ــذل ــك ث ــان ــي أك ـب ــر دولـ ــة ف ــي حصيلة
الــوف ـيــات ،أعـلـنــت وزارة الـصـحــة أمــس،
ً
تـسـجـيــل  9وف ـي ــات ج ــدي ــدة ،وارت ـف ــاع ــا
بنسبة  %53لإلصابات خالل الساعات
الـ  24األخيرة ،مما رفع الحصيلة إلى 43
وفاة ،و 593إصابة.
وانـ ـض ــم ع ـض ــو ب ـم ـج ـمــع تـشـخـيــص
مصلحة النظام إلى الئحة المسؤولين
الذين أصيبوا بالمرض ،وبينهم نائبة
الرئيس حسن روحــانــي ،وســط تقارير

عــن إصــابــة حفيد المرشد األعـلــى علي
خامنئي.
وبينما تضاربت األنباء حــول وفاة
نائب إيراني بـ «كــورونــا» أو اإلنفلونزا
ال ـمــوس ـم ـيــة ،سـجـلــت ق ـطــر أول إصــابــة
لقادم من طهران.
وبعد اإلجراءات السعودية اإلضافية
التي بينها منع الخليجيين من دخول
مكة والمدينة المنورة ،أعلنت اإلمارات
أن ـه ــا سـتـنـضــم إلـ ــى ُعـ ـم ــان وال ـب ـحــريــن
والكويت وقطر في إجــاء رعاياها من
إيران ،كما قررت إقفال الحضانات.

وفي لبنان كشفت مصادر لـ«الجريدة»
عن تسجيل  7إصابات ،إحداها لمقيم
سوري ،وذلك بعد إعالن السلطات إغالق
ً
المدارس احترازيا.
وعـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـ ــدول ـ ــي ،أعـلـنــت
كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،الـبـلــد ال ــذي يسجل
أوسع انتشار للفيروس بعد الصين من
حيث انطالق الوباء 813 ،حالة إصابة
إضافية ،وهو أعلى عدد إصابات يومية
حتى اآلن في هذا البلد ،ليصبح العدد
اإلجمالي لإلصابات  ،3150توفي منهم
ً
 16شخصا ،بينما سجلت أول 02

اتفاق الدوحة :نجاح جزئي لترامب
و«تاريخي» لـ «طالبان»

«لوياك» 18 :طالبًا
شاركوا في برنامج
«فرسان الصناعة»

الثانية

«ربط حضانات
األطفال آليًا» في مراحله
النهائية

سيارات

١٩
«باغاني» تفتتح مركزًا
في دبي وتكشف ّ
للمرة
األولى عن هويرا رودستر
بي سي الجديدة

دوليات

22

ً
واشنطن تتعهد باالنسحاب من أفغانستان خالل  14شهرا
عـقــب تـهــدئــة «نــاجـحــة» استمرت
سبعة أيام انتهت أمس األول ،وقعت
الواليات المتحدة وحركة «طالبان»
األفغانية المتمردة أمس في الدوحة،
ُ
«التاريخي».
صف بـ
اتفاق سالم ،و ِ
ّ
وإذا كـ ــان االت ـ ـفـ ــاق ،ال ـ ــذي وق ـعــه
الـمـفــاوض األمـيــركــي زل ـمــاي خليل
زاده ور ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـكـ ـت ــب ا لـ ـح ــر ك ــة
ال ـس ـيــاســي نــائــب زعـيـمـهــا الـمــا
عـبــدالـغـنــي ب ـ ــرادر ،ب ـهــدف إنـهــاء
أطــول الـحــروب األميركية يعطي
الرئيس األميركي دونالد ترامب
ً
ً
نجاحا جزئيا في خضم السباق
إل ــى االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،فإنه
يمنح الحركة اإلسالمية المتشددة
ً
ً
ً
نـجــاحــا كــامــا ألن ــه يمثل اعـتــرافــا
بشرعيتها.
وقــال وزيــر الخارجية األميركي
م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،الـ ـ ــذي ح ـض ــر إل ــى
الدوحة في كلمة عقب التوقيع ،إن
االتـ ـف ــاق «اخ ـت ـب ــار حـقـيـقــي لـجـهــود
ال ـس ــام ،واألمـ ــر فــي ال ـبــدايــة فـقــط»،
ً
مشيرا إ لــى أن «الخفض الملحوظ

في العنف سيوفر شروط السالم».
وحــث وزيــر الخارجية «طالبان»
ع ـل ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام «بـ ــوعـ ــودهـ ــا بـقـطــع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات م ـ ــع ت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة،
ومواصلة محاربة تنظيم داعــش»،
ً
مضيفا أن األفغان بحاجة للعيش
في سالم ورخاء فيما يتعلق بحقوق
المرأة.
أمـ ــا ن ــائ ــب ال ـ ـشـ ــؤون الـسـيــاسـيــة
ل ـ ـ «ط ــالـ ـب ــان» ،فـ ـق ــال ف ــي ك ـل ـم ـتــه :إن
ال ـ ـحـ ــركـ ــة «ت ـ ــدخ ـ ــل م ــرحـ ـل ــة ال ـع ـم ــل
السياسي وتفتح صفحة جديدة مع
المجتمع الــدولــي ،وتتعهد بتنفيذ
ً
كــل بنود االتـفــاقـيــة» ،معتبرا أن ما
يحدث اليوم هو «إنجاز تاريخي».
وبـمــوجــب اتـفــاق الــدوحــة وافقت
واشنطن و«طالبان» على تبادل آالف
األسرى ضمن «إجراءات لبناء الثقة».
ّ
وجاء في االتفاق أن «نحو خمسة
آالف سجين من طالبان ونحو ألف
سجين مــن ال ـطــرف اآلخـ ــر» ال ـقــوات
َ
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة األف ـ ـغـ ــان ـ ـيـ ــة س ـ ُـي ـط ــل ــق
ســراح ـهــم بـحـلــول الـعــاشــر 02

إردوغان لبوتين:
ابتعد عن طريقي
في سورية

رياضة

26
زلماي زاده وبرادر بعد توقيع االتفاق في الدوحة أمس (أ ف ب)

برشلونة لتأكيد سطوته
على «الـكالسيكو»

ةديرجلا

•
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الثانية

الصالح يشارك في اجتماع وزراء
الداخلية العرب بتونس

الصالح لدى وصوله إلى تونس أمس
يشارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في
أعمال الــدورة الــ 37لمجلس وزراء الداخلية العرب،
التي تنطلق اليوم في تونس.
ووصل الصالح إلى تونس ،عصر أمس ،وكان في
استقباله لدى وصوله وزير الداخلية التونسي هشام
المشيشي ،واألمين العام لمجلس وزراء الداخلية
العرب محمد كومان ،وسفير الكويت لدى تونس علي
الظفيري ،وعدد من قيادات وزارة الداخلية.
ً
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن تـ ـن ــاق ــش الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة عـ ـ ـ ـ ــددا مــن

الموضوعات الـمــدرجــة على جــدول األع ـمــال ،منها
تقرير األمين العام للمجلس عن أعمال األمانة العامة
بين دورتي المجلس الـ 36والـ.37
كما ستناقش ال ــدورة التوصيات ال ـصــادرة عن
ال ـمــؤت ـمــرات واالج ـت ـمــاعــات ال ـتــي ع ـقــدت فــي نطاق
األمانة العامة ،خالل عام  ،2019ونتائج االجتماعات
المشتركة مع الهيئات العربية والدولية ،باإلضافة
إلى تأكيد أهمية عقد االجتماعات الدورية للمجالس
الــوزاريــة العربية المتخصصة لمواجهة التطرف
واالرهاب.

local@aljarida●com

سفراء :االحتفاالت تجسد تالحم القيادة والشعب
البعثات الكويتية في سلوفاكيا والبوسنة والهرسك والهند احتفت باألعياد
احتفلت البعثات الكويتية في
سلوفاكيا والبوسنة والهرسك
والهند بمناسبة العيد الوطني
الـ ،59والذكرى الـ 29ليوم التحرير.
وأق ـ ـ ـ ــام س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
سـ ـل ــوف ــاكـ ـي ــا ع ـي ـس ــى ال ـش ـم ــال ــي
حـفــل اسـتـقـبــال ب ـهــذه المناسبة
ال ـعــزيــزة عـلــى الـشـعــب الـكــويـتــي،
حضره عدد من كبار السياسيين
وال ـبــرل ـمــان ـي ـيــن ال ـس ـلــوفــاك ـي ـيــن،
بــاإلضــافــة ال ــى رؤسـ ــاء البعثات
الدبلوماسية العربية واألجنبية
المعتمدة لدى سلوفاكيا.
وقـ ـ ــال ال ـس ـف ـيــر ال ـش ـم ــال ــي فــي
ت ـصــريــح لـ ــ"ك ــون ــا" ،ع ـلــى هــامــش
الحفل ،إن "االحـتـفــاالت الوطنية
ت ـع ــد م ـن ــاس ـب ــة غ ــال ـي ــة وع ــزي ــزة
ألب ـنــاء الــوطــن ،حـيــث تعكس في
ط ـي ــات ـه ــا ع ـم ــق الـ ــوفـ ــاء وال ـ ـ ــوالء
ومعاني االنتماء ومشاعر المحبة
والـتــاحــم بين الشعب الكويتي
وقيادته الحكيمة".
ورأى الـشـمــالــي أن "الـحـضــور
الـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة
السلوفاكية للحفل جــاء نتيجة

للسياسة الحكيمة وا لـمـتــواز نــة
ال ـت ــي تـنـتـهـجـهــا ال ـك ــوي ــت ،ولـمــا
تحظى به من احترام وتقدير".
وأشـ ــاد بــالـعــاقــات المتميزة
الـتــي تــربــط الـكــويــت وجمهورية
سلوفاكيا ،والتي سجلت تطورا
ملحوظا في مختلف المجاالت،
السيما على الصعيد االقتصادي.
من جانبه ،أعرب نائب رئيس
البرلمان السلوفاكي مارتن كلوس
عن سعادته بحضوره هذا الحفل،
حيث قــدم الــى الكويت وشعبها
أحــر التهاني باسمه ونيابة عن
البرلمان السلوفاكي.
وأكد كلوس اعتزاز سلوفاكيا
أن يكون لها حليف مثل الكويت،
م ـ ـعـ ــربـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـطـ ـلـ ـع ــه ل ـت ـع ــزي ــز
العالقات والزيارات المتبادلة بين
البرلمانين في البلدين الصديقين.

حفل استقبال
كـمــا أق ــام سفير الـكــويــت لــدى
الـبــوسـنــة وال ـهــرســك عبدالعزيز
الـشــراح حفل استقبال بمناسبة

ً
«ربط حضانات األطفال آليا» في مراحله النهائية
رفع النظام الجديد على السيرفر وبدء تدريب الموظفين األسبوع الجاري
●

هناء الهاجري

جورج عاطف

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة انـتـهــت
مــن إع ــداد النظام اآللــي الجديد
لتنظيم عمل حضانات األطفال
ال ـم ـن ـت ـشــرة ف ــي ج ـم ـيــع مـنــاطــق
ّ
البالد ،والــذي يمكن الــوزارة من
إحكام عملية الرقابة والمتابعة
بصورة أكبر على دور الحضانة.
ً
ووف ـق ــا ل ـم ـصــادر "الـ ـش ــؤون"،
فـ ـ ـ ــإن ث ـ ـمـ ــة ب ـ ـعـ ــض الـ ـمـ ـع ــوق ــات
ال ـ ـتـ ــي واجـ ـ ـه ـ ــت عـ ـم ــل الـ ـنـ ـظ ــام،
غـ ـي ــر أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة اس ـت ـط ــاع ــت
ال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ـي ـه ــا ،م ـش ـي ــرة إل ــى
أن الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة لـشــؤون
قـطــاع التنمية االجتماعية في

الوزارة هناء الهاجري اجتمعت
ً
أخيرا بمديرة إدارة الحضانات
وم ـســؤولــي الـحــاســب اآلل ــي في
الوزارة لشرح الدورة المستندية
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـنـ ـظ ــام الـ ـج ــدي ــد،
ك ــاش ـف ــة أنـ ــه س ـي ـتــم رفـ ـع ــه عـلــى
ً
"الـسـيــرفــر" قــريـبــا ،على أن تبدأ
ال ــوزارة تنظيم دورات تدريبية
للموظفين ،األس ـبــوع ال ـجــاري،
حـ ــول كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع هــذا
النظام.
وأضافت المصادر أن "النظام
اآلل ــي الـجــديــد يختصر ال ــدورة
الـمـسـتـنــديــة ال ـخــاصــة بــإشـهــار
دور الـ ـحـ ـض ــان ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة أو
ً
تجديد تراخيص القائمة ،فضال
ع ــن تـنـظـيــم عـمـلـيــات التفتيش

على الحضانات للوقوف على
م ــدى تطبيقها ل ـمــواد الـقــانــون
( ،)2014/ 22السـيـمــا الـخــاصــة
بــاشـتــراطــات األم ــن والـســامــة"،
مبينة أن النظام الجديد سيربط
ً
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة آل ـ ـي ـ ــا ب ــالـ ـحـ ـض ــان ــات
والـجـهــات الحكومية كــافــة ذات
الـعــاقــة مـثــل وزارتـ ــي الداخلية
والصحة وبلدية الكويت واإلدارة
العامة لإلطفاء والهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة.

فيروس «كورونا»
ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع آخ ـ ـ ـ ــر ،ط ــال ــب
رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
الــوزارة يحيى الدوسري وزيرة

«الكهرباء» :وعود بزيادة بدل الخطر
للعاملين في المحطات

ً
العون :قيمته الحالية  35دينارا ونسعى إلى رفعه للضعف أو أكثر

●

سيد القصاص

وعد الوكيل المساعد لمحطات
القوى الكهربائية ،وتقطير المياه
في وزارة الكهرباء والماء م .فؤاد
العون العاملين في محطة الزور
الجنوبية بأن يطالب لهم بزيادة
بدل "الخطر" إلى الضعف ،ألنهم
ً
يستحقونها ،الفتا إلــى أن البدل
الـحــالــي ال يــرقــى للمخاطر التي
يواجهونها في المحطات ،والتي
تصل في بعض األحيان إلى فقد
األرواح.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــون ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
أمس ،إنه تفقد الخميس الماضي
الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـنــوبــة ال ـتــي وقــع
خاللها االنفجار في محطة الزور
الجنوبية ،والتي صادف دوامها
يوم حادث الوحدة البخارية رقم 2
الذي وقع ليل  20فبراير الماضي،
ونقل لهم تحيات وزيــر الكهرباء
والماء م .محمد بوشهري ،ووكيل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ــال ـت ـك ـل ـي ــف م .ح ـم ــود
ال ـ ــروض ـ ــان ،م ـه ـن ـئــا إي ــاه ــم عـلــى
سالمتهم من تبعات الحادث الذي
ق ــدر ال ـلــه ب ــه ول ـط ــف ،ول ــم تحدث

ً
العون مستمعا إلى العاملين في محطة الزور الجنوبي
أية إصابات منه وال أضــرار على
األفراد العاملين بالمحطة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة
استشعرت الرهبة والصعقة في
نفوس العاملين في محطة الزور
الجنوبية من هول الحادث الذي
كـ ــان م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ي ـ ــؤدي إلــى
إصابة بعض العاملين ،لو كانوا
م ــوج ــودي ــن ف ــي م ــوق ــع الـ ـح ــادث،

«كورونا الكويت»...
وق ــال إنــه وصــل أمــس إلــى مـطــار الـكــويــت واطـلــع على الكشف
ً
الطبي الذي يوقع على المسافرين ،مؤكدا اتباع جميع اإلجراءات
المطلوبة في هذا السياق.
وفــي مؤشر إيجابي بشأن مستجدات الفيروس في الكويت،
أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة خالل
الـســاعــات الـ ـ  24الـمــاضـيــة ،وأن الـعــدد اقتصر على الـ ــ 45إصابة
المعلنة.
في السياق ،قالت وكيلة الوزارة لشؤون الصحة العامة د .بثينة
المضف إن هـنــاك متابعة مستمرة للحاالت الخاضعة للحجر
ً
ً
المنزلي ،موضحة أنه تمت إعادة  87شخصا قادما من إيطاليا
والعراق ،وتم التعامل معهم وفق اإلجراءات المعتمدة.
وأش ــارت المضف إلــى أن اإلجـ ــراء ات المتخذة مــع الكويتيين
الـمـصــابـيــن بــال ـف ـيــروس ،ه ــي نـفـسـهــا الـمـعـتـمــدة م ــع المقيمين،
مضيفة أن ثمة مصابين غير مواطنين ،و«تجري معالجتهم من
دون تمييز».
وعلى صعيد متصل ،أكد المتحدث الرسمي باسم الــوزارة د.
عبدالله السند أنه سيتم اتباع اإلجراءات االعتيادية مع المدرسين
المصريين العائدين من بالدهم إلى الكويت.
ً
وأضــاف السند لـ «الـجــريــدة» أنــه «لــن يتم وضعهم جميعا في
الحجر الصحي كما يتردد ،ولكن سيتم فحصهم عند الدخول إلى
المنافذ كغيرهم من المواطنين والمقيمين من الجنسيات األخرى،
وإذا لم تظهر عليهم أعراض اإلصابة بالفيروس فسيذهبون إلى
منازلهم ،ولكن إذا كان فيهم من يعاني أية أعراض فسيتم وضعه
في الحجر».
06-03

ب ـ ـ ــاألذى وال ـخ ـط ــر ال ـش ــدي ــد عـلــى
حياتهم.
وتابع" :استمعت خالل الزيارة
إلى مطالب العاملين في المحطة،
ً
وخ ـص ــوص ــا زيـ ـ ــادة ب ــدل الـخـطــر
الذي يتقاضونه وهو ( 35دينارا)،
إذ ال يـمـثــل حقيقة الـخـطــر الــذي
يتعرضون له داخل المحطة".
وأضــاف" :وعدتهم بــأن أطالب

لهم برفع قيمة البدل بحيث ال يقل
عن الضعف ،إن لم يكن أكثر ،وذلك
للمخاطر الفعلية التي يتعرضون
لها والتي قد تصل الى فقد األرواح
بمختلف الحوادث مثل السقوط
من علو ،والحرائق واالنفجارات
واالختناقات الــوارد حدوثها في
أي مــوقــع خ ــال العمل المستمر
طوال  24ساعة داخل المحطات".

إلغاء جلسة...
الخارج بعد اإلجازة".
وأضاف أنه "ستتم االستعاضة عن تلك الجلسة باجتماع في مكتب
َ
المجلس لمن يرغب من النواب األفاضل ،في موعد مناسب سوف ُيعلن
بعد التنسيق مع الحكومة".
وقدم الغانم شكره الجزيل إلى جميع الكوادر الوطنية في الدولة بكل
ً
فئاتها ،على جهودها الحثيثة من أجل سالمة المواطنين ،معربا عن
دعمه الكامل ومساندته تلك الكوادر لتسهيل مهامها في خدمة الوطن.

العسعوسي لـ ةديرجلا :.النيابة...
توقف؛ لضرورة اتخاذ قرارات بشأنهم سواء بإخالء السبيل أو الحجز
أو الحبس ،وهــي إج ــراء ات تراعيها النيابة؛ ألنها متصلة بحريات
األشخاص وال يمكن تأجيلها.
ّ
وأوضح أن «وزارة العدل ،وبعد تنسيق مع النيابة ،وفرت ،مشكورة،
الكمامات وأدوات التعقيم الالزمة لتوزيعها على الموظفين ،كما تم
توفير المطهرات الالزمة في مداخل مبنى النيابة والممرات الداخلية،
ً
إلى جانب توزيع اإلرشادات الالزمة تجاه هذا الفيروس» ،الفتا إلى أنه
إذا ثبت تعرض أي من الموظفين لعارض صحي فسيتم منحه ـ ـ وفق
اإلجراءات الرسمية ـ ـ الراحة الالزمة ،بحسب ما تقرره األنظمة في ذلك.

وقف تداوالت البورصة إذا...

ً
ً
تراجعا بـ  ،%10علما بأن إيقاف سوق معين ال يؤدي إلى إيقاف
السوق اآلخر.

ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة،
وزيرة الشؤون االجتماعية مريم
العقيل ،بتوجيه قياديي الوزارة
إلى ضرورة توفير سبل الحماية
ً
كافة للموظفين تجنا النتشار
فـ ـي ــروس "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،م ــن خ ــال
توفير الكمامات الطبية الواقية
والقفازات اليدوية والمعقمات.
وشدد الدوسري على ضرورة
إلزام الشركات المرتبطة بعقود
نظافة أو توفير مراسلين ،بإلزام
ع ـمــال ـت ـهــا ب ـ ــارت ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات
والقفازات ،وحثهم على النظافة
ً
تجنبا لنقل الفيروس ،مناشدا
الـ ــوزيـ ــرة ال ـع ـق ـيــل م ـحــاس ـبــة أي
ش ــرك ــة ت ـخ ــل ب ــذل ــك وال تـتـخــذ
اإلجراءات المناسبة بهذا الشأن.

جانب من احتفال السفارة الكويتية لدى سلوفاكيا
حلول الذكرى الـ 59للعيد الوطني
لدولة الكويت ،والذكرى الـ 29ليوم
التحرير.
وحـ ـض ــر ال ـح ـف ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة ،فضال
ع ــن م ـســؤولــي وزارة الـخــارجـيــة
ورؤس ــاء البعثات المعتمدة في
العاصمة سراييفو.

وفــي الـهـنــد أقــامــت القنصلية
العامة للكويت في مدينة مومباي
حـفــل اسـتـقـبــال بمناسبة حلول
الـ ــذكـ ــرى ال ـ ـ ـ ــ 59ل ـل ـع ـيــد ال ــوط ـن ــي
ل ـل ـكــويــت ،والـ ــذكـ ــرى الـ ـ ــ 29لـيــوم
التحرير.
وحـ ـض ــر الـ ـحـ ـف ــل ال ـك ـث ـي ــر مــن
ك ـب ــار ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ف ــي حـكــومــة

واليـ ــة (م ـه ــرراش ـت ــرا) ،ف ـضــا عن
ممثلين من البعثات الدبلوماسية
الخليجية والعربية واألجنبية
المعتمدة بالهند.
وأك ــد الـقـنـصــل ال ـع ــام السفير
م ـن ـصــور الـعـلـيـمــي ف ــي كـلـمــة له
بالحفل عمق العالقات الكويتية
 -الهندية.

الكويت :نصف مليون دوالر لدعم
صندوق مكافحة السل
سـلـمــت ال ـكــويــت ،أم ــس األول ،تـبــرعـهــا الـطــوعــي
الـسـنــوي إل ــى الـصـنــدوق الـعــالـمــي لمكافحة السل
والمالريا ونقص المناعة البشرية المكتسب بقيمة
نصف مليون دوالر.
وقــال المدير العام للصندوق بيتر ســانــدز ،في
تصريح ل ـ "كــونــا" عقب مــراســم تسلم الــدعــم بمقر
مندوبية الكويت لــدى األمــم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى في جنيف ،إن دعم الكويت المالي
ألنشطة الصندوق هذا العام يأتي في وقت مناسب
بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا المستجد -
كوفيد ."19
وأوضـ ــح ســانــدز أن ل ـقــاءه مــع م ـنــدوب الـكــويــت
ال ــدائ ــم ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة والـمـنـظـمــات الــدولـيــة
األخ ــرى فــي جـنـيــف الـسـفـيــر جـمــال الـغـنـيــم لتسلم
ً
ً
الدعم الكويتي كان "بناء ومثمرا جــدا" ،السيما أن
الكويت "من الداعمين المتميزين للصندوق ،حيث
تم استعراض الحالة الصحية في العديد من الدول
التي نعمل بها".

وأضـ ـ ــاف أن الـ ـصـ ـن ــدوق يـ ـ ــدرك أن ظـ ـه ــور ه ــذا
الـ ـفـ ـي ــروس ف ــي ال ـ ـ ــدول ذات اإلمـ ـك ــان ــات الـصـحـيــة
الـمـحــدودة والـتــي تنتشر فيها أم ــراض مثل السل
والمالريا أو نقص المناعة المكتسب (ايدز) سيكون
له تداعيات مثلما حدث مع ظهور فيروس "ايبوال"
في غرب إفريقيا.
وأشار إلى أن خطة العمل مع الفيروس في مثل
هــذه ال ـحــاالت تختلف مــن دول ــة إلــى أخ ــرى حسب
إمكاناتها.
من جانبه ،أشــار السفير الغنيم إلى أن الكويت
تــدعــم ال ـص ـنــدوق ه ــذا ال ـعــام بقيمة نـصــف مليون
دوالر لمساعدته في تلبية احتياجاته ،السيما في
هذا التوقيت بالذات ،بالتزامن مع انتشار فيروس
"كورنا المستجد  -كوفيد ."19
وأضـ ــاف الـغـنـيــم أن الـكــويــت مــن أول ـي ــات ال ــدول
الخليجية الداعمة للصندوق ،نظرا للجهود الحثيثة
الـتــي يـقــوم بها لمكافحة ام ــراض الـســل والـمــاريــا
السيما ان اغلب برامجه تنتشر في الدول االسالمية.

ً
«لوياك» 18 :طالبا شاركوا في «فرسان الصناعة»
تدريب  203طالب خالل  5سنوات بالتعاون مع اتحاد الصناعات
●

فهد الرمضان

ش ـ ــارك ـ ــت م ــؤسـ ـس ــة "ل ـ ــوي ـ ــاك"
ف ــي بــرنــامــج "ف ــرس ــان الـصـنــاعــة"
بـنـسـخـتــه ال ـع ــاش ــرة ال ـ ــذي يــأتــي
بالتعاون مــع اتـحــاد الصناعات
الكويتية ،بـهــدف تنمية القطاع
الـصـنــاعــي ف ــي ال ـكــويــت وتــوعـيــة
الشباب قبل التخرج من المرحلة
ال ـث ــان ــوي ــة بــأه ـم ـيــة هـ ــذا ال ـق ـطــاع
ودوره ف ـ ــي ت ـن ـم ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد
المحلي ،واشترك في البرنامج 18
ً
طالبا وطالبة وتم تكريمهم بغرفة
تجارة وصناعة الكويت.
وأشاد المدير العام للمؤسسة
الـ ـ ـ ــرازي الـ ـب ــدي ــوي ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،بنجاح الـبــرنــامــج ،في
ح ـي ــن ت ـن ـط ـلــق شـ ــراكـ ــة "لـ ــويـ ــاك"
م ــع ات ـح ــاد الـصـنــاعــة م ــن حــرص
المؤسسة على توفير فرص تمكن
الشباب من التعرف على األنشطة
الصناعية فــي الـكــويــت وتحفيز
أفكارهم لتطوير القطاع الصناعي
من خالل المساهمة بطرح حلول
مبتكرة لتنويع االقتصاد الكويتي
وخلق فرص عمل منتجة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة تـ ـغـ ـي ــرت وإق ـ ـبـ ــال
الشباب ازداد على البرامج التي
تساهم في تنمية مهاراتهم مثل

الطلبة المشاركون في البرنامج
ً
"فرسان الصناعة" ،مبينا أن هذه
المبادرة شملت الطالب والطالبات
مــن فئات عمرية مختلفة مــن 12
وحتى  17سنة ،بهدف نشر الوعي
ال ـص ـنــاعــي ب ـيــن هـ ــذه الـشــريـحــة
الـمـهـمــة م ــن الـمـجـتـمــع م ــن خــال
الـ ــزيـ ــارات ال ـم ـيــدان ـيــة وال ـ ـ ــدورات
التدريبية وورش عمل مكثفة.

سوق العمل
من جانب آخر ،أعربت المديرة

وأضــافــت المصادر أن البورصة اتـخــذت إج ــراء ات احترازية
أخرى تمثلت في إغالق قاعة التداول الرئيسية لمنع أي تجمعات،
ورفعت كل المقاعد من الممرات لمنع وجود األفراد في ردهات
ً
السوق ،في حين تركت الباب مفتوحا أمام المتعاملين لمراجعة
شركات الوساطة إلنجاز بعض المعامالت التي تتطلب حضور
العميل.
12

«كوفيد  »19يتمدد بإيران وكوريا...
حالة في آيسلندا ،ورصد تزايد اإلصابات في دول اسكندنافية.
وأعلنت «الصحة العالمية» أن هناك حالة واحــدة ُم ّ
سجلة في
مصر ،وذلــك غــداة إعــان فرنسا تسجيل  6إصــابــات لعائدين من
ً
مصر ،وفي كندا إصابة مسن عاد أخيرا من القاهرة.
وفي الواليات المتحدة األميركية سجلت  4إصابات ،بينها 3
مجهولة المصدر ،مع تصاعد التجاذبات السياسية حول استجابة
إدارة الرئيس دونالد ترامب لتفشي الفيروس.
وكاالت)
(عواصم
07

اتفاق الدوحة :نجاح جزئي لترامب...
من مارس الجاري.
ومن المفترض أن تبدأ مفاوضات بين األطراف األفغانية في
الفترة ذاتها ،على أن يسبق تبادل األسرى المفاوضات التي
يتوقع أن تستضيفها أوسلو.
ً
وأص ــدرت حكومتا الــواليــات المتحدة وأفغانستان بيانا

الـعــامــة التـحــاد الصناعات هدى
البقشي ،عن اعتزازها بالشراكة
مــع "ل ــوي ــاك" فــي إن ـجــاح مـشــروع
ف ــرس ــان ال ـص ـنــاعــة ال ـ ــذي يـهــدف
إلى االستثمار بالنشء من طلبة
ال ـ ـمـ ــدارس ف ــي م ــوس ــم ال ـع ـطــات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات ل ـت ـش ـج ـي ـع ـهــم عـلــى
اسـتـغــال أوقـ ــات ال ـف ــراغ وإتــاحــة
الفرصة لهم للتعرف على قطاعات
الدولة المختلفة واكتساب مهارات
تساعد على تهيئتهم لسوق العمل
ً
مستقبال.

ووجـ ـه ــت ال ـش ـك ــر إلـ ــى أول ـي ــاء
األمور المهتمين بتنمية مهارات
أب ـن ــائ ـه ــم وإل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــرة "لـ ــويـ ــاك"
إليـمــانـهــا بـفـكــرة ال ـم ـشــروع التي
أس ـفــرت عــن عـشــر نـســخ متتالية
على مدى خمس سنوات وأثمرت
تــدريــب  203طــاب وطــالـبــات من
المدارس الحكومية والخاصة.

ً
مـشـتــركــا ،أم ــس ،أف ــاد ب ــأن تـحــالــف شـمــال األطـلـســي (الـنــاتــو)
ً
«سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خالل  14شهرا بعد
نشر اإلعالن المشترك واالتفاق بين واشنطن وطالبان ،شريطة
أن تفي األخيرة بالتزاماتها بموجب االتفاق».
ً
وستقوم الواليات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في كابول
ً
من االتفاق.
إلى  8600خالل  135يوما ّ
ولم تكن حكومة كابول ممثلة في حفل التوقيع ،لكنها أرسلت
ّ ً
ً
ـاص لفتح قـنــاة اتـصــال مــع المكتب
فــريـقــا مــؤلـفــا مــن  6أشـخـ ُ
ّ
السياسي لـ «طالبان» الذي أسس في الدوحة عام .2013
وقبيل بــدء حفل التوقيع ،الــذي حضره مسؤولون عن 18
ً
دولــة ،عقد الرئيس األفغاني أشــرف غني في كابول مؤتمرا
ً
مشتركا مع وزير الدفاع األميركي مارك إسبر ،واألمين العام لـ
«الناتو» ينس ستولتنبرغ.
ورحب غني ،الذي لم تشارك حكومته في مفاوضات الدوحة
بسبب رفض الحركة المتمردة ،بالخطوة وأعلن أنه سيعمل
على حل الخالفات ،وإحالل السالم من أجل إعادة بناء البالد
«عبر مفاوضات مباشرة مع طالبان».
من جهته ،صرح إسبر بأن الواليات المتحدة لن تتردد في
َ
ف «طالبان» بالتزاماتها ،في حين شدد
إلغاء االتفاق إذا لم ت ِ
على وجود «تقدم جوهري» تجاه إنهاء أطول حرب أميركية.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية ،رحبت السعودية باالتفاق،
فــي حـيــن ق ــال وزي ــر خــارجـيــة بــاكـسـتــان ش ــاه مـحـمــود قرشي
ً
الذي حضر توقيع االتفاق بالدوحة ،إن بالده تريد «انسحابا
ً
مسؤوال» للقوات األميركية من أفغانستان.
(الدوحة ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ ،الجزيرة)

ةديرجلا
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محليات

كورونا الجديد

يهدد العالم
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«الصحة» :لم نسجل إصابات جديدة بـ «كورونا» ...والحاالت 45

ً
المضف :نتابع المحجور عليهم بالمنازل ...وإعالن عدد المخالطين الحقا
عادل سامي

ً
عودة  52راكبا
من إيطاليا
و 35من
العراق وتم
التعامل معهم

أكـ ــدت وك ـي ـلــة وزارة الـصـحــة
المساعد لشؤون الصحة العامة
د .بثنية المضف عدم تسجيل أي
إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
المستجد في الكويت خالل الـ24
ساعة الماضية ،مشيرة إلــى أن
جميع الحاالت التي تم تسجيلها
فــي وق ــت ســابــق تتمتع بصحة
جـيــدة وحــالــة صحية مستقرة،
وبذلك تستقر الحاالت المصابة
بالفيروس عند  45حالة.
وقالت المضف ،خالل المؤتمر
ال ـص ـحــافــي الـ ــذي ت ـع ـقــده وزارة
الصحة يوميا لإلعالن عن حاالت
اإلصـ ــابـ ــة ب ـف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا»
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،إن ع ـم ـل ـي ــة إجـ ــاء
المواطنين ما تزال مستمرة من
الــدول التي تم تسجيل إصابات
م ــرتـ ـفـ ـع ــة بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ف ـي ـه ــا،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى وص ـ ـ ــول طـ ــائـ ــرة مــن
إيطاليا تقل  52راكـبــا وتــم أخذ

االح ـت ـيــاطــات الــوقــائ ـيــة الــازمــة
وأخذ اإلجراءات المتبعة.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى وصـ ـ ــول ط ــائ ــرة
أخ ــرى قــادمــة مــن ال ـعــراق تحمل
 35راكبا والتعامل معها وتحويل
الركاب لمكان العزل المخصص،
مشيرة إل ــى أن الـ ــوزارة شاركت
في اجتماع اللجنة العليا للدفاع
المدني ،كما تفقد وكيل الــوزارة
د .مصطفى رضا محجر الخيران
للوقف على جاهزية المحجر.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ــه ل ــم تسجل
أي حالة إصــابــة بالفيروس من
القادمين من إيطاليا ،الفتة إلى
أن الـ ـح ــاالت ال ـم ــؤك ــدة تـتـفــاوت
بين الرجال والنساء ،ومن أماكن
مختلفة ومعظمهم من إيران.

مصابون غير كويتيين
وقالت المضف إنــه إذا ثبتت

إصـ ـ ــابـ ـ ــة أي مـ ـقـ ـي ــم بـ ـفـ ـي ــروس
«كورونا» المستجد ،فسيتم اتخاذ
اإلج ــراءات ذاتها التي تتخذ مع
ال ـم ــواط ــن ال ـك ــوي ـت ــي ،الف ـت ــة إلــى
وجـ ــود جـنـسـيــات غ ـيــر كويتية
حــال ـيــا ف ــي ال ـم ـكــان المخصص
ل ـعــاج اإلص ــاب ــات ال ـمــؤكــدة وال
يــوجــد أي تـفــرقــة بـيــن الـمــواطــن
والمقيم في التشخيص والعالج،
وإذا كان المصاب من المسافرين
العائدين فيتم التعامل معه مثل
الكويتيين تماما.
وأكدت أنه إذا ثبتت إصابة أي
مقيم بـفـيــروس كــورونــا فسيتم
اتخاذ اإلج ــراء ،الــذي يتم مع أي
م ــواط ــن ف ــي ال ـكــويــت والـتـعــامــل
معه مثل الكويتي ،موضحة أن
هناك حاالت موجودة في المكان
ال ـم ـخ ـصــص ل ـع ــاج اإلص ــاب ــات
بفيروس «كورونا» من جنسيات
غير الكويتية يتم عالجها وال

«الهالل األحمر» توزع كمامات
على المؤسسات اإلصالحية ودور الرعاية
كشفت األمينة العامة لجمعية الـهــال األحـمــر الكويتية مها
البرجس عن توزيع كمامات ومنظفات على المؤسسات اإلصالحية
ودور الرعاية االجتماعية خالل الساعات القليلة المقبلة.
وقــالــت البرجس فــي تصريح للصحافيين صباح أمــس على
هــامــش االجـتـمــاع الـيــومــي ال ــذي تـعـقــده وزارة الـصـحــة ،إن فرقا
تطوعية تابعة للجمعية تعمل جنبا إلى جنب مع الفرق الطبية
في المحاجر الصحية ،وبناء على طلب من وزارة الصحة.
وأشادت «بالدور الكبير والمميز والفعال الذي تقوم به وزارة
الصحة في التصدي لفيروس كورونا» ،مشددة على ضرورة دعم
هذا الدور واالستماع فقط للتوصيات التي تصدرها وزارة الصحة
في هذا المجال وعدم االلتفات إلى أي إشاعات.
واشــارت الى أن جمعية الهالل األحمر عضو في اللجة العليا
للدفاع المدني ،مضيفة ان رئيس الجمعية د .هالل الساير شارك
بهذه الصفة في اجتماع اللجنة أمس األول.

ال رسوم صحية

هالل الساير ومها البرجس خالل المؤتمر الصحافي لـ«الصحة»

الحكومة :األوضاع ال تستدعي تعطيل العمل

ً
«مخزون األدوية والمستلزمات الطبية مطمئن جدا»
ط ـ ـمـ ــأنـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ــى
ســامــة اإلج ـ ـ ــراء ات الـمـتـخــذة
الح ـ ـتـ ــواء ت ــداعـ ـي ــات ف ـي ــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد .وق ـ ــال
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي بـ ــاسـ ــم
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ط ـ ـ ـ ـ ــارق ال ـ ـ ـمـ ـ ــزرم
إن األو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ا لـ ـ ـح ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة ال
تـسـتــد عــي تعطيل ا لـعـمــل في
الدوائر الحكومية ،مؤكدا أن
الحكومة حريصة على سالمة
المواطنين والمقيمين وتتابع
تطورات الفيروس.
وأوض ــح ال ـم ــزرم ،فــي بيان
ص ـحــافــي م ـســاء أم ــس األول،
إن الحكومة اتخذت إجراء ات
احـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ووق ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ــدة،
منها تعطيل الــدراســة ووقف
الـبـصـمــة مــؤق ـتــا ،مـضـيـفــا أن
مــن ق ــررت لهم وزارة الصحة
الحجر المنزلي هم المعفيون
ف ـقــط م ــن ال ــوج ــود ع ـلــى رأس
عملهم.
وتــزام ـنــا م ــع «الـتـطـمـيـنــات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة»ّ ،
وجـ ـ ـ ــه دي ـ ـ ــوان
الخدمة المدنية ،أمس األول،
جميع الجهات الحكومية الى
إر ج ــاء تنفيذ جميع البرامج
التدريبية الــداخـلـيــة الـتــي تم
الـتـعــاقــد عليها حـتــى إشـعــار
آخر.
وأعلن الديوان ،في حسابه
الرسمي على موقع التواصل،
إن هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء ات ـخ ــذ نـظــرا
لـلـظــروف الــراه ـنــة وف ــي إطــار
اإلج ـ ـ ــراء ات االح ـت ــرازي ــة الـتــي
ت ـت ـخ ــذه ــا ال ـ ـبـ ــاد ل ـم ــواج ـه ــة
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
المستجد ،داعيا كل الجهات
الــى اتـخــاذ ال ــازم نحو إبــاغ
مـشــاركــي الـجـهــات والـجـهــات
المنفذة للعمل.

جانب من اجتماع إدارة الهندسة الطبية والمستودعات

وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
الوقائية ،بحث وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان مع
ممثلي مصانع مواد التعقيم
وال ـ ـمـ ــورديـ ــن ل ـه ــا ف ــي ال ـب ــاد
ال ـم ـع ــوق ــات الـ ـت ــي تــواج ـه ـهــم
وسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ت ـ ــذلـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ،بـ ـغـ ـي ــة
تــوفـيــر مـسـتـلــزمــات الـتـصــدي
للفيروس.
وأكـ ـ ــد ال ـم ـج ـت ـم ـع ــون ،وف ــق
بيان صحافي لـلــوزارة أمس،
أهـ ـمـ ـي ــة ت ــوفـ ـي ــر اح ـت ـي ــاج ــات
ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن من
وس ــائ ــل ال ـح ـم ــاي ــة ل ـمــواج ـهــة
ال ـف ـيــروس ،وضـ ــرورة تضافر
الجهود وزيادة وتيرة العمل
في المصانع لتوفير الكميات
الـمـطـلــوبــة وتــوافــرهــا فــي كل
مراكز البيع.
كـ ـم ــا بـ ـح ــث ال ـم ـج ـت ـم ـع ــون
سبل توفير المعقمات وزيادة
اإلنتاج ،وعمل المصانع على
مدار الساعة لتوفير الكميات
ودخـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى األس ـ ـ ـ ـ ــواق

المختلفة ،واتفقوا على أهمية
دعم الوضع العام والمشاركة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ظ ــل م ــا ت ـمــر به
الـ ـب ــاد ودعـ ـ ــم «الـ ـصـ ـح ــة» فــي
هـ ــذه الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة
التي تتطلب تضافر الجهود
وتقديم ال ــوازع الوطني على
ما سواه.

المخزون االستراتيجي
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ط ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــأن د.
ا لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدر إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــزون
االس ـت ــرات ـي ـج ــي م ــن مـخـتـلــف
االدوية والمستلزمات الطبية
ً
مطمئن ج ــدا و«لــديـنــا الـقــدرة
على التعامل مع أي طارئ».
وقـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــدر فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش
االجتماع مــع إدارة الهندسة
الطبية وإدارة المستودعات
الطبية مـســاء أ م ــس األول إن
م ـخ ـت ـلــف اإلدارات ا لـمـعـنـيــة
ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ت ـ ــام ،وه ـنــاك

توزيع الكمامات بمراكز التموين
أع ـل ـنــت وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة أمــس
وضع آلية لتوزيع الكمامات الطبية عبر مراكز
التموين الموزعة على مناطق البالد ،تنفيذا
لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد.
وذكــرت «التجارة» ،في بيان أمــس ،أن وزير
التجارة والصناعة خالد الروضان اجتمع مع
ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع
اآللية ،وتم االتفاق على التنسيق بين الجهات
الحاضرة حول آلية توزيع الكمامات في مراكز
التموين.
وأضافت أن المجتمعين رسموا خطة آللية

يــوجــد اي تـفــرقــه بـيــن الـمــواطــن
والمقيم.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال حـ ـ ـ ـ ـ ــول عـ ـ ــدد
المخالطين لإلصابات المؤكدة،
الذين تم فحصهم ،قالت المضف:
«سنوافيكم بها في وقت الحق».
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـق ــوم
بمتابعة من طبق عليهم الحجر
المنزلي ،للتأكد من صحة قيامهم
ب ـ ـضـ ــوابـ ــط ومـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـح ـج ــر
المنزلي ،للوقوف على حالتهم
الصحية بشكل مستمر ومتابعة
ال ـم ـخــال ـط ـيــن ل ـه ــم والـ ـت ــأك ــد من
سالمتهم.
وأش ــارت الــى أن هناك الكثير
م ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة الـتــي
تطبق عند جميع منافذ الكويت،
وأن هذه اإلجراءات تضمن سالمة
القادمين إليها وخلوهم من هذه
األمـ ــراض ،حيث تــم تطبيق تلك
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ف ــي جـمـيــع الـمـنــافــذ
الجوية والبرية والبحرية دون
استثناء.
وأض ــاف ــت أن وزارة الـصـحــة
ت ـت ــواص ــل م ــع م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى آخ ــر
التطورات في مصر بهذا الشأن،
وسـيـتــم الـتـبــاحــث مــع المنظمة
عما إذا كنا نحتاج إلــى المزيد
من اإلجراءات الوقائية للقادمين
من مصر.

التوزيع ،وذلك من خالل عدة أمور من ضمنها
استخدام المتطوعين الشباب واالستعانة بهم
من قبل الهيئة العامة للشباب الكويتية.
وبـيـنــت أن االج ـت ـمــاع عـقــد بـحـضــور وكيل
ال ـت ـج ــارة ع ـبــدال ـلــه ال ـع ـفــاســي ،ووك ـي ــل وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة عـبــدالـعــزيــز الـشـعـيــب،
ووكيل وزارة الصحة المساعد للرقابة الدوائية
والغذائية عبدالله الـبــدر ،والــوكـيــل المساعد
للشؤون اإلداريــة والمالية في ديــوان الخدمة
الـمــدنـيــة ب ــدر ال ـح ـمــد ،ورئ ـيــس مـجـلــس إدارة
ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة لـلـتـمــويــن ص ــاح الـكـلـيــب،
وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع.

خ ـ ـطـ ــط مـ ـحـ ـكـ ـم ــة فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
اإلدارات ،معلنا جاهزية تزويد
م ـخ ـت ـلــف الـ ـم ــراف ــق الـصـحـيــة
وجهات الدولة بأي متطلبات
خاصة باإلجراءات االحترازية
كالمعقمات أو المطهرات.
وأض ــاف أن ــه سيتم تــزويــد
ك ـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــر ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف
الـ ـم ــراف ــق ال ـص ـح ـيــة وج ـه ــات
الدولة بمختلف احتياجاتها
مـ ــن ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات وال ـ ـمـ ــواد
ال ـط ـب ـيــة ذات ال ـص ـل ــة ،وال ـتــي
ت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ضـ ـ ـم ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة الـ ـت ــي ت ـت ـخــذهــا
جهات ا لــدو لــة بالتنسيق مع
وزارة الصحة.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه س ـي ـت ــم
ت ــزوي ــد ك ــل وزارات وهـيـئــات
و م ـســا جــد ا ل ــدو ل ــة بحاجتها
م ــن ال ـم ـع ـق ـمــات وال ـم ـط ـهــرات
ل ـح ـيــن إبـ ـ ــرام ت ـعــاقــدات ـهــا مع
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوردة لـ ـه ــذه
ال ـ ـمـ ــواد ،ح ــرص ــا ع ـلــى صحة
وس ــام ــة ج ـم ـيــع الـمــواطـنـيــن
والـمـقـيـمـيــن ،وتــوخـيــا ألعلى
درج ـ ــات ال ـح ـي ـطــة ،ف ـضــا عن
ت ـقــديــم اإلرش ـ ـ ـ ــادات ال ـخــاصــة
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األم ـ ـثـ ــل ل ـه ــذه
المواد بالتنسيق مع الجهات
المختصة في وزارة الصحة.
ولـفــت إلــى تــزويــد مـطــارات
الـ ــدولـ ــة ب ــال ـك ـم ــام ــات الـطـبـيــة
للمسافرين من كبار السن أو
ممن يعانون أعراضا مرضية
أو أي أم ــراض مــزمـنــة ،فضال
عــن تــزويــد اتـحــاد الجمعيات
التعاونية بعدد  250ألف كمام
ل ـتــوزي ـع ـهــا ع ـلــى الـمــواطـنـيــن
مجانا ،عــاوة على التنسيق
مع إحــدى الشركات الدوائية
لتوريد  750ألف كمام أخرى
خ ــال أيـ ــام إلع ـ ــادة تــوزيـعـهــا
مجانا على المواطنين.

وأك ــدت المضف أنــه ال رســوم
ص ـح ـيــة ت ـط ـبــق ع ـلــى ال ــواف ــدي ــن
ل ـل ـف ـح ــص ال ـ ـخ ـ ــاص بـ ـفـ ـي ــروس
«كورونا» المستجد ،حيث تقوم
وزارة ال ـص ـح ــة بـ ـه ــذا الـفـحــص
للمواطنين والمقيمين على حد
سواء وبالمجان ،مشيرة إلى انه
ل ــم يـتــم أخ ــذ أي رسـ ــوم لفحص
«كورونا» في أي حالة يتم الشك
بإصابتها بــالـفـيــروس ،حرصا

جانب من المؤتمر الصحافي لـ«الصحة»
مــن وزارة الـصـحــة عـلــى سالمة
الجميع.

الحاالت مستقرة
وأوضحت أن تأثير الفيروس
ي ـك ــون ع ـلــى األشـ ـخ ــاص األك ـثــر
خـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة ،مـ ـ ـث ـ ــل ك ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـس ــن
وال ـم ـصــاب ـيــن ب ــأم ــراض مــزمـنــة،
مـشــددة على أن جميع الحاالت
الـمــؤكــدة تتمتع بصحة جـيــدة،
وحالتها مستقرة.
وأك ــدت انــه ال يوجد أي حظر
عـلــى شـخــص غـيــر كــويـتــي مقيم
خارج الكويت ،ولكن هناك حظر
لـبـعــض ال ـ ــدول عــالـيــة الـخـطــورة
الستقبال هذه الجنسيات ،مشيرة
إلى ان الوزارة لم تسجل أي حالة
إص ــاب ــة ل ـل ـقــادم ـيــن م ــن إيـطــالـيــا
والـحــاالت المؤكدة تتفاوت بين
الذكور واإلناث ،كما أن المصابين
قادمون من أماكن مختلفة ولكن
معظمهم من إيران.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـضـ ـ ــف أن
اإلجـ ـ ـ ــراءات الـمـطـبـقــة والـمـتـبـعــة
ف ــي م ـط ــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي هي
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـت ــم ح ـس ــب األص ـ ــول

الـعــالـمـيــة الـمـتـبـعــة ل ــذل ــك ،الفـتــة
إل ــى وجـ ــود تـعـمـيــم ع ـلــى جميع
شركات الطيران بعدم استقبال
أي جنسيات قادمة من المناطق
عالية الـخـطــورة ،لــذلــك ال يوجد
لدينا أي احتكاك مباشر مع هؤالء
القادمين من هذه المناطق.

الوقاية واالحتراز
من جانبه ،أكد الناطق الرسمي
بــاســم وزارة الصحة د .عبدالله
ال ـس ـن ــد أن ج ـم ـي ــع ال ـمــواط ـن ـيــن
الذين تأكدت إصابتهم بفيروس
«كـ ــورونـ ــا» الـمـسـتـجــد ويـتـلـقــون
الـعــاج فــي مــراكــز وزارة الصحة
جميعهم بحالة صحية جيدة.
وقال السند إن جميع إمكانيات
الصحة والجهات التابعة
وزارة ّ
لها مسخرة لراحتهم وسالمتهم،
ولحسن تقديم الــرعــايــة الطبية
وفقا للجودة المطلوبة ،مطالبا
الـجـمـيــع بــاألخــذ بسبل الــوقــايــة
واالح ـت ــراز بـهــذا ال ـشــأن وتجنب
التجمعات غير الضرورية وعدم
السفر في الوقت الحالي لتجنب
اإلصابة بالفيروس.

نتواصل
مع «الصحة
العالمية»
للوقوف على
آخر تطورات
الفيروس
بمصر

ال رسوم
صحية
على الوافدين
المشتبه
في إصابتهم
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كورونا الجديد

«الصحة العالمية» :الكويت باالتجاه الصحيح في مواجهة «كورونا»
المنظري :إعالن الحاالت المصابة يسجل للجهات الصحية الكويتية
عادل سامي

ال نوصي بأي
قيود للسفر
إلى مصر وال
توجد حاالت
ٍّ
تفش مؤكدة
أبوبكر

ال مخاوف
من عودة
المدرسين
والموظفين
المصريين
إلى الكويت
الزيق

أكــدت منظمة الصحة العالمية ،أن
السلطات الصحية الكويتية تسير في
اال ت ـجــاه الصحيح لمكافحة فـيــروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد "كــوف ـيــد  "19على
ثالثة مستويات ،األول إجراءات تتوافق
مع توصيات منظمة الصحة العالمية،
والـثــانـيــة إج ـ ــراء ات ذات خصوصية،
ً
وأخيرا إجراءات إضافية ،مبينة أهمية
تبادل المعلومات واألرقــام في الوقت
المناسب ،وهو األمر المعمول به لدى
وزارة الصحة.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـش ــرق
الـ ـمـ ـت ــوس ــط فـ ــي ال ـم ـن ـظ ـم ــة د .أح ـم ــد
الـمـنـظــري ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي دعــت
إليه وزارة الصحة ،أمــس ،مــع الفريق
الـ ـمـ ـخـ ـت ــص م ـ ــن الـ ـمـ ـكـ ـت ــب اإلق ـل ـي ـم ــي
لـ"الصحة العالمية" لمتابعة ما يجري
ً
حــال ـيــا ح ــول "كـ ــورونـ ــا" ،أن المنظمة
ت ـت ــاب ــع األوضـ ـ ـ ــاع وال ـم ـس ـت ـج ــدات مــع
السلطات الصحية في الكويت وغيرها
من دول العالم ،بناء على المعلومات
الواردة بشأن الفيروس.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـنـ ـظ ــري ،أن ال ـك ــوي ــت
تعمل على استيفاء التزاماتها تجاه
المنظمة وجهودها لمكافحة الفيروس
واإلج ـ ــراءات فــي ال ـم ـطــارات والـمـنــافــذ
والسبل داخل المراكز الصحية ،وطرق
عــزل المصابين والمخالطين وإجــراء
الفحوصات الخاصة بهم.
وك ـش ــف ع ــن ق ـي ــام ال ـف ــري ــق ب ــزي ــارة
تفقدية للمحجر الصحي في مستشفى
جابر عقب انتهاء المؤتمر والتعرف
عن كثب على اإلجراءات المتبعة معهم.

 3أولويات
وأوضح المنظري أن الحاالت التي
ت ــم تــأكـيــد إصــابـتـهــا ف ــي ال ـكــويــت أمــر
يـسـجــل لـمـصـلـحــة ال ـج ـهــات الصحية
المحلية ،وا لـشـفــا فـيــة المتبعة منها،
ً
مـشـيــرا إلــى أنــه وصــل لمطار الكويت
واطلع على الكشف الطبي الذي يجرى
ً
للمسافرين ،مؤكدا اتباع كل اإلجراءات.
وقال إنه في إطار احتواء الفيروس

ً
هناك ثالث أولويات للتعامل معها أوال
ً
حماية العاملين مع المرضى ،وثانيا
ً
حماية الفئات ذات االختطار ،وأخيرا
حماية البلدان األكثر عرضة لإلصابة،
ً
مستطردا أن هناك بعض البلدان في
اإلقليم تعاني هشاشة النظم الصحية
ونقوم بدورنا بمساعدتها والوقوف
إلى جانبها الحتواء األمر.

حالة واحدة
ب ــدوره ،قــال خبير منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة د .عـبــدالـنــاصــر أبــوب ـكــر ،إن
هناك حالة واحدة مؤكدة في جمهورية
مصر العربية تــم اكتشافها ،وقــال" ال
قيود للسفر إلى مصر ،فال
نوصي بأي
ٍّ
توجد حاالت تفش مؤكدة ،هناك بعض
الشائعات كما سمعنا لكن إلى اآلن ال
توجد معلومات مؤكدة وتواصلت مع
وزي ــر الصحة المصري صـبــاح أمــس،
ً
وال أرى داعيا لهذه التوصيات لعدم
وجود حاالت مؤكدة".
وأضاف" :هناك حالة مؤكدة واحدة
ت ـ ــم اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـن ـه ــا مـ ـن ــذ أس ـب ــوع ـي ــن
وتـ ـحـ ـسـ ـن ــت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة ،ون ـت ــول ــى
ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ـصــريــة
للتحقق في هذا الموضوع والتواصل
مع دول أخرى للحصول على معلومات
إضافية عن هده الحاالت.

باسل الصباح ومسؤول الصحة العالمية خالل االجتماع أمس
وقـ ـ ـ ـ ــال أب ـ ــوبـ ـ ـك ـ ــر ،إن ال ـم ـص ــري ـي ــن
الذين أعلنت فرنسا وكندا إصابتهم
بالفيروس لم يأتوا من مصر مباشرة،
بل من دول أخرى ،وسوف يتم التواصل
وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـس ـل ـطــات الـمـصــريــة
ّ
والتحري عن هذه الحاالت.

عودة المصريين
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد م ـم ـثــل منظمة

الصحة العالمية في الكويت والخليج
إبراهيم الزيق ،أنه ال وباء في مصر،
وال مـ ـخ ــاوف م ــن ع ـ ــودة ال ـمــدرس ـيــن
والموظفين المصريين العائدين من
مصر إلى الكويت.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــزيـ ـ ــق أن ال ـس ـل ـط ــات
ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـصــريــة أب ـل ـغــت بـحــالــة
واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا،
وتم عالجها.
واسـتـقـبــل وزيـ ــر ال ـص ـحــة ،الشيخ

ّ
المنظري تفقد اإلجراءات في مستشفى جابر

قام المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية – إقليم
شرق المتوسط د .أحمد المنظري ،أمس ،بزيارة تفقدية
إل ــى مستشفى جــابــر الـتــابــع لـ ــوزارة الـصـحــة الكويتية،
لالطالع على اإلج ــراء ات االحترازية والوقائية المطبقة
في البالد بشأن فيروس كورونا المستجد.
وأوضــح المنظري لـ "كونا" أن الهدف من الــزيــارة هو
المرور على جميع المصابين بالفيروس لالطمئنان على
صحتهم ومتابعة اإلج ــراء ات الصحية المتبعة لضمان

ســامـتـهــم ،مـشـيــدا ب ــاإلج ــراءات الـصـحـيــة واالحـ ـت ــرازات
الــوقــائ ـيــة عــال ـيــة ال ـم ـس ـتــوى ال ـت ــي تـتـبـعـهــا ال ـكــويــت مع
المصابين و فــي تعاملها مــع تفشي ا لـفـيــروس والعمل
على احتوائه.
واعـتـبــر الـمـنـظــري أن إج ـ ــراء ات الـجـهــات المعنية في
الكويت تشمل تعزيز الرصد الفعال في جميع منافذ البالد
والمستشفيات والمراكز الصحية ،والتحري عند الدخول
على جميع المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة.

د .بــاســل الـصـبــاح ،المدير اإلقليمي
ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة أح ـمــد
المنظري والوفد المرافق له ،وتخلل
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ت ـن ـس ـي ـق ــي ب ـيــن
الجانبين حول اإلجراءات االحترازية
الـتــي تتخذها الـكــويــت فــي مجابهة
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ،وفـقــا
لـلـبــروتــوكــوالت الـعــالـمـيــة والـبــرامــج
الوقائية للمنظمة.

هناك 3
أولويات
للتعامل مع
الفيروس في
إطار احتوائه
المنظري

الكويت تتبع الشفافية في إعالن
الحاالت المصابة
ً
طرحت «الجريدة» سؤاال على المدير اإلقليمي لشرق المتوسط في
منظمة الصحة العالمية د .أحمد المنظري حول «ماذا يعني وصول
ً
الكويت إلى المرتبة الثانية عشرة دوليا في عدد الحاالت التي ظهرت
ً
فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد» ،حيث رد المنظري قائال،
إن ذلك يعني أن السلطات الصحية في الكويت تتبع الشفافية في
اإلعالن عن الحاالت المؤكدة لإلصابة بالفيروس.

local@aljarida●com

يهدد العالم
الغانم يلغي جلسة «كورونا» ...وإشادة نيابية بإجراءات الحكومة
محيي عامر
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أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم إلـ ـغ ــاء الـجـلـســة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـم ـن ــاق ـش ــة م ــوض ــوع
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الحكومية فــي مــواجـهـتــه ،والتي
ً
ً
كان مقررا عقدها غدا.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحافي أمس« :تغليبا للمصلحة
العامة ،وبعد التواصل والتنسيق
مع النواب الذين كانوا يرون عقد
جلسة خاصة لمعرفة اإلجــراءات
الـحـكــومـيــة لـمـكــافـحــة ال ـف ـيــروس،
ون ـظ ــرا ل ــوج ــود ع ــدة مـسـتـجــدات
فــي غــايــة األهـمـيــة؛ منها ضــرورة
استكمال خطة اإلجالء الحكومية،
وانشغال أغلب الـكــوادر الوطنية
فــي وزارة الـصـحــة بتنفيذ خطة
مكافحة هــذا الـمــرض ،واستقبال
وف ـح ــص ال ـعــائــديــن م ــن ال ـخ ــارج
ب ـعــد اإلج ـ ـ ـ ــازة ،وأيـ ـض ــا لـتـفــويــت
الفرصة على من يحاول أن يخل
بوحدة المجتمع ،تقرر إلغاء هذه
الجلسة».
وأضـ ــاف« :سيتم االستعاضة
عنها باجتماع سيعقد في مكتب
المجلس ،لمن يرغب مــن النواب

مرزوق الغانم

عادل الدمخي

محمد المطير

ثامر السويط

األف ـ ــاض ـ ــل ف ـ ــي مـ ــوعـ ــد م ـن ــاس ــب،
سوف يعلن عنه بعد التنسيق مع
الحكومة».
وتوجه الغانم بالشكر الجزيل
إلــى جميع ال ـكــوادر الوطنية في
جهات الدولة بكافة فئاتها ،وأشاد
بجهودها الحثيثة من أجل سالمة
ً
ال ـمــواط ـن ـيــن ،م ــؤك ــدا« :ك ــل الــدعــم
والمساندة لهذه الكوادر لتسهيل
مهامهم في خدمة الوطن».
وفــي وقــت أب ــدى ال ـنــواب عــادل

الــدمـخــي ومحمد المطير وثامر
ال ـســويــط ،رفـضـهــم عـقــد الجلسة
الـخــاصــة الـمـقــررة غ ــدا ،لمناقشة
تداعيات أزمة «كورونا» ،تواصلت
ال ــردود النيابية المطالبة بأخذ
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات اح ـ ـتـ ــرازي ـ ــة أك ـ ـثـ ــر مــع
القادمين من الدول الموبوءة.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ــد مـ ـ ـخ ـ ــي« :أرى أن
ت ـخ ـص ـي ــص جـ ـلـ ـس ــة لـ ـم ــوض ــوع
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت غـيــر
مناسب ،في ظل الجهود الضخمة

التي تقوم بها وزارات الدولة ،فإذا
ك ــان ــت ه ـن ــاك أخـ ـط ــاء وإج ـ ـ ــراءات
فيجب محاسبة الوزير عليها بعد
أن نتجاوز هذه األزمة».
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـم ـط ـي ــر ان ـ ـ ــه «م ـ ـ ــا ك ــان
المفروض أن يدعى لجلسة خاصة
لكورونا بعدما أوضحت الصحة
إجــراءات ـهــا لــه فــي جلسة سابقة،
وم ــن ال ــواج ــب ت ــرك وزي ــر الصحة
وفريقه من أطباء وفنيين وإداريين،
فــي ظــل ه ــذه األوض ـ ــاع ،يتابعون

ال ـم ــرض ــى واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات اإلداري ـ ـ ــة
والفنية ،بدال من إشغالهم بحديث
جانبي المجلس على علم مسبق
بمضمونه».

جلسات فضفضة
بــدوره ،قال النائب السويط إن
«الـتــوســع فــي الـجـلـســات الخاصة
دون برنامج وقصد محدد يجعلها
جلسات فضفضة ال تتناسب مع

«التربية» تدرس إنشاء منصة تعليمية إلكترونية

ً
بعد تعطيل الدراسة ...متطوعون الستكمال المناهج الدراسية إلكترونيا
●

فهد الرمضان

ب ـع ــد ت ـع ـط ـيــل الـ ــدراسـ ــة حـتــى
منتصف مــارس الـجــاري ،أعلنت
وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،ع ـل ــى مــوقـعـهــا
الرسمي ،أنها تدرس فكرة إنشاء
مـ ـنـ ـص ــة ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة
لمواجهة هذه المشكلة وتعويض
الطلبة من خالل دروس تقدم لهم
إلكترونيا في منازلهم ،لمواصلة
الـ ــدراسـ ــة ،واس ـت ـك ـم ــال الـمـنــاهــج
الدراسية.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أع ـلــن عــدد
من المعلمين والمعلمات وبعض
الـ ـجـ ـه ــات اسـ ـتـ ـع ــداده ــم ل ـتــوف ـيــر
دروس ال ـك ـت ــرون ـي ــة لـلـطـلـبــة مــن
خالل وسائل التواصل االجتماعي
والحسابات اإللكترونية ،لتقديم
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ل ـ ــأس ـ ــر والـ ـطـ ـلـ ـب ــة
لمواجهة مشكلة تعطيل ا ل ــدوام
الـ ـم ــدرس ــي ،الس ـي ـم ــا أن الـفـصــل
ال ــدراس ــي الـثــانــي يعتبر قصيرا
مقارنة بالفصل األول من كل عام،
لما يتخلله من عطل ،إضافة إلى
قرار تعليق الدوام بسبب انتشار
فيروس «كورونا».
إلــى ذلــك ،أكــدت مديرة مدرسة

ليلى الـغـفــاريــة الـثــانــويــة (بـنــات)
نــويــر ال ــدوس ــري ،تــأيـيــدهــا فكرة
إنشاء منصة تعليمية الكترونية
تخدم الطالب والطالبات في كل
الـمــراحــل الــدراس ـيــة ،مـشـيــرة إلــى
أن معلمات من مدرستها تطوعن
لشرح المناهج من خالل تطبيقات
«تكنوسوفت» ،التي تخدم الطلبة.
وق ــال ــت الـ ــدوسـ ــري ،إن «ف ـكــرة
التعليم اإللكتروني واالستفادة
م ــن الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة أمــر
ج ـي ــد ،وي ـســاهــم ف ــي ح ــل مشكلة
صـ ـع ــوب ــة وصـ ـ ــول الـ ـط ــال ــب إل ــى
المدرسة في مثل هذه الحاالت»،
م ـن ــوه ــة إل ـ ــى أن ت ــوف ـي ــر مـنـصــة
تعليمية إلكترونية سيحل مشاكل
ك ـث ـيــرة ،خـصــوصــا لـلـطـلـبــة ذوي
األمــراض المزمنة ،والتي تتطلب
منهم الغياب عن الدوام المدرسي
أليـ ــام طــوي ـلــة ،وف ــي ه ــذه الـحــالــة
يمكنهم االسـتـفــادة مــن منصات
التعليم اإللكترونية لتعويض ما
يفوتهم من المناهج.

عمل تطوعي
مــن جانبه ،قــال م .عبدالعزيز

تمديد الدراسة أربك المعلمين
وأسر الطلبة الوافدين
قــرار ال ــوزارة األخير بتمديد الــدراســة واالخـتـبــارات إلــى ما بعد
عطلة عيد الفطر في مايو المقبل ،أربك العديد من األسر ،التي حددت
مسبقا حجوزاتها لعطلة الصيف ،السيما المعلمين الوافدين الذين
سيتسبب القرار في ضياع حجوزات الطيران الخاصة بهم وبأسرهم،
حيث أكــد عــدد منهم على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي أن القرار
أربكهم ،وكان من الممكن إلغاء بعض الدروس واإلبقاء على مواعيد
نهاية العام الدراسي كما هي.

غلق  3صيدليات ومحل
لمخالفتها بيع مستلزمات وقائية
أعلنت وزارة الـتـجــارة والصناعة إغالقها  3صيدليات ومحل
تجاري ،لمخالفتها القانون ،وعدم االلتزام بالنظم المعمول بها في
الـبــاد ،بشأن بيع مستلزمات وقائية خاصة بالتصدي لفيروس
«كــورونــا» المستجد .وشــددت «التجارة» ،في بيان صحافي ،أمس،
على ضرورة االلتزام بالقانون في ضوء ما تمر به البالد من ظرف
استثنائي ،مؤكدة أن فرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من ّ
تسول له
نفسه استغالل هذا الظرف.
وبينت الوزارة أنها استقبلت بهذا الخصوص ،أمس األول127 ،
شكوى عبر الخط الساخن  ،135الفتة إلى أن فرقها التفتيشية حررت
 8محاضر ضد عدد من المحال التجارية المخالفة .وأشارت إلى أن
فرق الطوارئ ،من خالل جوالت التفتيش ،دققت على  117صيدلية
ومحال تجاريا ،للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير المتبعة.

واشنطن :التريث
سفارتنا في ً
في السفر تحسبا ألي مستجدات

عبدالعزيز الفرحان

الـ ـف ــرح ــان مـ ــن ت ـط ـب ـيــق «زدن ـ ـ ــي»
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ،إن «فـ ـك ــرة الـتـعـلـيــم
اإلل ـك ـتــرونــي تـعـتـبــر م ــن األف ـكــار
ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة حـ ــال ـ ـيـ ــا ،السـ ـيـ ـم ــا فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت
ال ـص ـع ـب ــة ك ــانـ ـتـ ـش ــار األمـ ـ ـ ــراض
وم ـنــع الـطـلـبــة مــن ال ــوص ــول إلــى
مدارسهم» ،الفتا إلى أن التطبيق
يعمل على توفير منصة تعليمية
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ش ــام ـل ــة ع ـ ــدة مـ ــواد
دراسـ ـي ــة ت ـخ ــدم ط ـل ـبــة الـمــرحـلــة
ً
الثانوية تحديدا.

طبيعة ودور المجلس المختص
بالمحاسبة والمراقبة ،خاصة أننا
سبق أن ناقشنا موضوع كورونا،
وال ـيــوم نــراقــب الـجـهــاز التنفيذي
في تأدية عمله ،ونقف خلفه ،وال
نستقطع من وقته في هذه الظروف،
ونعد العدة لمحاسبته إن تخاذل».
مــن جهته ،ذكــر النائب شعيب
ال ـ ـمـ ــويـ ــزري أن األزمـ ـ ـ ـ ــات تـكـشــف
الـشــرفــاء والـلـصــوص ،مشيرا إلى
أنــه «أثـنــاء احـتــال الكويت تخلى
الـ ـلـ ـص ــوص عـ ــن الـ ــوطـ ــن ف ــرف ــض
بعض التجار صرف الدينار بعد
أن أغناهم الوطن».
وتــابــع ال ـمــويــزري« :خ ــال أزمــة
كــورونــا رفـعــوا كــل األس ـعــار حتى
الـكـمــامــات لــم تسلم مــن جشعهم،
وأحــدهــم تغنى بالوطنية فتبرع
بـ ــ ٤٠٠٠ديـنــار ودخـلــه اليومي من
تـجــارتــه م ـئــات اآلالف» .وأض ــاف:
«لكن األغنياء الشرفاء لم يتخلوا
عن وطنهم فوهبوا كل ما يملكون
للوطن ،فهذا خالد المرزوق (رحمه
ال ـل ــه) وه ــب ح ـكــومــة ال ـك ــويــت في
الـمـنـفــى (م ــن مــالــه ال ـخ ــاص) أكثر
من  ١٠٠مليون دوالر ،وسخر كل

عالقاته حــول العالم وكــل وسائل
اإلعـ ـ ــام الـ ـت ــي ي ـم ـت ـل ـك ـهــا ،ومـنـهــا
األنباء ،لنصرة قضية وطنه».
ال ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خــالــد
العتيبي« :تبا لمن يستغل األزمات
ويصنع منها معركة يقتات عليها
انتخابيا دون اعـتـبــارات ألعــز ما
نـمـلــك وه ــي وح ــدت ـن ــا الــوط ـن ـيــة»،
مستدركا« :سنبقى نسيجا واحدا
ال يتجزأ ،وسيظل والؤنا المطلق
لله ثم للقيادة الحكيمة وللدستور
الذي ارتضينا به ،والبعض يحمل
في فكره وباء أشد فتكا من كورونا،
وعـ ـل ــى ال ـج ـم ـيــع ن ـب ــذ أي خ ـطــاب
طائفي».
مــن جــانـبــه ،أكــد الـنــائــب محمد
الدالل أن الكويت أكثر شفافية في
التعامل مع وباء فيروس كورونا،
وهـ ــي شـ ـه ــادة ت ـس ـجــل لمصلحة
ال ـك ــوي ــت ،ونـ ـظ ــرا ل ــوج ــود عـمــالــة
أجنبية كبيرة في الكويت من مصر
والهند والفلبين ،لذا على الحكومة
وبدون تردد أن تتخذ قرارات جادة
بـفـحــص جـ ــاد ل ـكــل ق ـ ــادم م ــن تلك
الــدول ،واتخاذ اإلج ــراءات الكفيلة
بمنع دخول الوباء للبالد».

وأضاف أن «التطبيق سيكون
م ـف ـت ــوح ــا عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة،
وه ـنــاك مـعـلـمــون مـتـمـيــزون تتم
االستعانة بهم ،ويمكن للطالب
التواصل معهم لشرح أي جزئية
فــي الـمـنـهــج ،إضــافــة إل ــى وجــود
آالف الفيديوهات التعليمية التي
تتناول شرح المناهج الدراسية».
وذكر أنه «نظرا للظروف التي
ت ـم ــر ب ـه ــا ال ـ ـبـ ــاد ،وق ـ ـ ــرار وزارة

ال ـتــرب ـيــة بـتـعـلـيــق ال ــدراس ــة مــدة
اسـبــوعـيــن ،وه ــو األم ــر ال ــذي قد
يمتد إلــى فترة أط ــول ،قــررنــا في
تـطـبـيــق «زدن ـ ــي» ،بــال ـت ـعــاون مع
معهد «س ـمــارت مــايـنــد» ،أن يتم
ف ـتــح ال ـت ـط ـب ـيــق ب ـص ـفــة مـجــانـيــة
ل ـج ـم ـيــع ال ـط ـل ـب ــة ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـن ــه خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الحالية».
وأشار إلى أن التطبيق يتضمن

أكثر من  600معلم ومعلمة ،ونحو
 5آالف فـيــد يــو تعليمي متميز،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى مـ ــذكـ ــرات م ـجــان ـيــة
ل ـل ـط ـل ـبــة ،م ـض ـي ـفــا «الـ ـل ــه يـحـفــظ
الكويت وشعبها من كل مكروه».

خطوط ساخنة لإلرشادات

منع أي معلم كان خارج البالد من الدوام
اجتمع ا لــو كـيــل المساعد للتعليم ا لـعــام في
وزارة التربية أسامة السلطان ،أمس األول ،مع
مديري عموم المناطق التعليمية لمناقشة آخر
المستجدات التربوية واإلج ــراء ات االحترازية،
الـتــي تـعـتــزم الـ ــوزارة تنفيذها داخ ــل ال ـمــدارس
بـعــد انـتـظــام ال ـ ــدوام ال ـمــدرســي وعـ ــودة الطلبة
إلى المقاعد الدراسية ،عقب انتهاء فترة تعليق
ال ــدراس ــة ،ع ـلــى وق ــع ان ـت ـشــار ف ـي ــروس كــورونــا
بالبالد.

وشــدد السلطان ،خــال االجتماع االستثنائي،
ع ـلــى ض ـ ــرورة تـفـعـيــل دور ف ــري ــق األزم ـ ـ ــات ،وق ــام
بتسليم كل مدير منطقة تعليمية جهاز تليفون
ً
محموال يحمل شريحة هاتفية (الخط الساخن).
وطالب السلطان مديري العموم بإعداد تصور
يـحـمــل مـقـتــرحــاتـهــم فــي ح ــال تـمــديــد الـعـطـلــة عن
أسبوعين ،مــؤكــدا أنــه فــي حــال رصــد أي معلم أو
إداري كان خارج البالد خالل العطلة السابقة فلن
يسمح له بالدوام.

دعت سفارة الكويت في واشنطن الطلبة والمواطنين الكويتيين
المقيمين في الواليات المتحدة األميركية إلى التريث في السفر،
ً
تحسبا ألي إجراءات قد تستجد في الدخول والخروج ،نظرا لتطورات
فيروس «كورونا» المستجد حول العالم.
وحثت السفارة فــي بيان ل ـ «كــونــا» المواطنين الكويتيين على
متابعة مــوقــع مــركــز الـسـيـطــرة والــوقــايــة مــن األمـ ــراض األمـيــركــي
( ،)www.cdc.govلمعرفة توصياته وتطورات الفيروس في الواليات
المتحدة ،وكذلك االلتزام بتعليمات السلطات المحلية.
وأك ــدت الـسـفــارة «أهـمـيــة ع ــدم االنـسـيــاق وراء المعلومات غير
الدقيقة في التعامل مع الفيروس» .كما حثت المواطنين والطلبة
على التواصل معها في حال وجود أي استفسارات.

أسامة السلطان

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د .عبدالله السند
ً
تخصيص الوزارة خطوطا للتواصل على مدار الساعة وطوال أيام
األسبوع الستقبال جميع االستفسارات واإلرشــادات فيما يخص
فيروس كورونا المستجد .وقال السند ،في تصريح أمس ،إن أرقام
ً
الخطوط هــي  24970967و 99048619و ،96049698مـشــددا على
الجميع ض ــرورة األخــذ بجميع سبل السالمة والــوقــايــة لمكافحة
ً
العدوى والحد من انتشار الفيروس ،وذلك انطالقا من متابعة الوزارة
ً
للمستجدات الدولية واإلقليمية وانطالقا من اإلجراءات التي تتخذها
بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

«كورونا» ...بين حرية التنقل والحجر الصحي

ّ
حقا «عدم اإلبعاد» و«عدم منع العودة» يتمتع بهما الكويتي فقط دون األجانب

يجوز
للحكومة
تقييد حرية
الكويتيين
القادمين
من المناطق
الموبوءة
والحجر
عليهم

أفرد الدستور الكويتي الباب
الثالث منه للنص على جملة من
الحقوق والحريات التي يتمتع
بها األف ــراد .بــل إن الدستور قد
حصنها ضد إمكان العبث بها،
فحظر اقتراح تعديلها ما لم يكن
هذا التعديل لمزيد من ضمانات
الـحــريــة (م  175مــن الــدس ـتــور).
وقد كان الدستور الكويتي  -في
معرض تنظيمه لهذه الحريات -
يعترف بها لإلنسان بشكل عام،
إال من بعض الحقوق التي كان
يخص بها المواطنين فقط دون
غـيــرهــم مـمــن يــوجــد عـلــى أرض
الكويت.
كما أن الدستور قد جعل حق
م ـم ــارس ــة ب ـعــض هـ ــذه الـحـقــوق
مطلقا ال يقبل التقييد ،وجعل
م ـمــارســة ال ـب ـعــض اآلخـ ــر منها
مرتبطا بشروط ّ
معينة ،وهو ما
يتم التعبير عنه ع ــادة بعبارة
تفييد بأن هذه الحرية تمارس
في األحوال المبينة في القانون
وباإلجراءات المنصوص عليها
فيه.

ك ــان ــت ه ـ ــذه ال ـم ـق ــدم ــة الزم ــة
ل ـم ـن ــاق ـش ــة ن ـص ـي ــن اثـ ـنـ ـي ــن فــي
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي وضـ ــع
تطبيقهما على المحك أخيرا مع
أزمة فيروس كورونا.
أمــا الـنــص األول فهو الـمــادة
رقم  28من الدستور التي تقضي
ب ــأن ــه «ال ي ـج ــوز إبـ ـع ــاد كــويـتــي
عن الكويت أو منعه من العودة
إليها» ،حيث يفهم منه أن حقي
«عدم اإلبعاد عن الكويت» و»عدم
منع العودة إليها» يتمتع بهما
الـ ـم ــواط ــن ال ـك ــوي ـت ــي ف ـق ــط دون
األجـ ــانـ ــب ال ــذي ــن يـ ـج ــوز دائ ـم ــا
إب ـعــادهــم ع ــن ال ـكــويــت ،أو منع
دخــول ـهــم إل ـي ـهــا .ك ـمــا أن هــذيــن
الحقين مطلقان ال يرد عليهما
أي قيد.
أما النص الدستوري الثاني
فهو المادة رقم  31التي تقضي
بـ ــأنـ ــه «ال ي ـ ـجـ ــوز الـ ـقـ ـب ــض عــل
اإلن ـس ــان ،أو تـحــديــد إقــامـتــه أو
ت ـق ـي ـيــد ح ــري ـت ــه ف ــي اإلقـ ــامـ ــة أو
التنقل ،إال وفق أحكام القانون».
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن هذه

الـ ـح ــري ــة م ـ ــن األهـ ـمـ ـي ــة ب ـم ـكــان
بحيث أن الــدسـتــور لــم يختص
بها الكويتيين فقط ،بل جعلها
حقا لكل إنـســان .لكن الدستور
سمح بإمكان تقييد هذه الحرية
وفـقــا لـلـقــانــون .وم ــن أمـثـلــة ذلــك
حـبــس الـمـتـهــم تـنـفـيــذا لعقوبة
م ـح ـك ــوم ب ـه ــا ع ـل ـيــه ف ــي ق ــان ــون
الـ ـج ــزاء ،فــالـحـبــس ف ــي حقيقته
ما هو إال تقييدا لحرية التنقل.
وم ـ ــن أم ـث ـل ــة ذل ـ ــك أيـ ـض ــا م ــا تــم
الـنــص عليه فــي الـقــانــون رقــم 8
لسنة  1969بشأن االحتياطات
الصحية في األم ــراض السارية
الـ ــذي يـسـمــح لـلـهـيـئــات الطبية
باتخاذ إجــراء ات تقييد الحرية
ف ــي مــواج ـهــة س ــري ــان األمـ ــراض
المعدية ،وهو ما ُيعرف بالحجر
أو العزل الطبي.
وع ـل ـي ــه ن ـس ـج ــل اس ـت ـن ـتــاجــا
قانونية مهما  -في ضوء أحداث
دخ ـ ـ ــول ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا إل ــى
الكويت  -فنقول:
يـ ـ ـج ـ ــوز لـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـك ــوي ــت
دسـتــوريــا أن تمنع دخ ــول غير

الكويتيين القادمين من المناطق
ال ـ ـمـ ــوبـ ــوءة إلـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت .أم ــا
الكويتيون ،فال يجوز دستوريا
مـنــع دخــول ـهــم إل ــى ال ـب ــاد ،لكن
يجوز تقييد حريتهم في التنقل
فور وصولهم من خالل الحجر
عليهم أو عزلهم.
األكـ ـث ــر م ــن ذلـ ــك ك ـل ــه ،أعـطــى
ال ــدس ـت ــور ال ـكــوي ـتــي الـسـلـطــات
اإلداريـ ـ ـ ــة ف ــي ال ــدول ــة ال ـح ــق في
اتـخــاذ مجموعة مــن اإلج ــراء ات
والتدابير التي قد يترتب عليها
ت ـق ـي ـي ــد أو م ـ ـسـ ــاس بـ ـح ــري ــات
األف ـ ــراد ،تحقيقا لـلـنـظــام الـعــام
دون ال ـحــاجــة حـتــى لالستناد
إلى قانون ،وهو ما يطلق عليه
م ـص ـط ـلــح (ا لـ ـضـ ـب ــط اإلداري)،
وال ــذي تــم النص عليه بموجب
الـ ـم ــادة  73م ــن ال ــدس ـت ــور الـتــي
تـ ـقـ ـض ــي بـ ـ ـ ـ ــأن« :يـ ـ ـض ـ ــع األم ـ ـيـ ــر
بمراسيم لوائح الضبط».
وال شــك فــي أن الــدسـتــور قد
خص الحكومة بمهمة الضبط
عـنــدمــا ق ــرر ب ــأن أداة ذل ــك هي
الـ ـم ــرس ــوم األم ـ ـيـ ــري بــاع ـت ـبــار

أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ه ـ ــي ال ـم ـع ـن ـ ّـي ــة
بتحقيق معاني النظام العام
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع .وألن ال ـق ـضــاء
ي ـخ ـش ــى أن ت ـت ـخ ــذ ال ـح ـك ــوم ــة
المصلحة العامة ذريعة لتبرير
اعتدائها على حريات األفــراد،
فإنه يتشدد عــادة عند مراقبة
مـ ـش ــروعـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـض ـب ــط
اإلداري ،فيشترط أن تستهدف
حماية أحــد األه ــداف الخمسة
التالية :األمن العام أو الصحة
الـعــامــة أو السكينة الـعــامــة أو
اآلداب واألخالق العامة أو جمال
ال ـ ـ ـ ــرواء .ولـ ـع ــل م ــا ي ــرت ـب ــط مــن
هذه األهداف بموضوع مقالنا
اليوم هو هدف حماية الصحة
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـ ــذي يـ ـب ــرر ل ـلــدولــة
أن ت ـت ـخ ــذ بـ ـع ــض اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــد ت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ب ـع ــض
مـظــاهــر االع ـت ــداء عـلــى حــريــات
األف ــراد مــن أجــل تحقيق هدف
الوقاية من األمــراض الوبائية.
ولـمـحـكـمــة الـتـمـيـيــز الـكــويـتـيــة
العديد من األحكام التي تجيز
حظر ممارسة النشاط الفردي

مادام كان حظرا جزئيا وليس
كـلـيــا يـسـتـغــرق أص ــل الـحــريــة
المنصوص عليها في الدستور.
وهو ما ينطبق بالضرورة
عـلــى تــدابـيــر الـحـجــر الصحي
الـ ــذي ات ـخــذتــه وزارة الـصـحــة
باعتبار أن مـكــوث األف ــراد في
الحجر ال يتعدى  14يوما فقط.
ونحن هنا لسنا بصدد تقدير
مالءمة القرارات التي اتخذتها
الدولة بهذا الشأن ،ولكن هذا
لن يمنعنا من أن نقترح على
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ضـ ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـتـ ـخ ــدام
األداة التي أعطاها له الدستور
(المرسوم األمـيــري) لمواجهة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،خــاصــة إذا
ع ـل ـم ـنــا ب ـ ــأن الـ ـم ــرس ــوم الـ ــذي
يواجه تفشي األمراض المعدية
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ق ـ ــد ص ـ ـ ــدر ق ـبــل
صــدور الدستور (مرسوم رقم
 33لـسـنــة  ،)1960وه ــو حتما
يحتاج إلى إدخــال التعديالت
عليه بما يجعله مواكبا آلخر
التطورات على ساحة األمراض
السارية.

د .فاطمة خالد المحسن

حماية الصحة
العامة تبرر
للدولة اتخاذ
إجراءات
تتضمن
مظاهر اعتداء
على حريات
األفراد

محليات
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كورونا الجديد

الصالح :حياة المواطن هي األغلى وحمايتها على رأس األولويات
«الدفاع المدني» في انعقاد دائم لمناقشة اإلجراءات االحترازية ومواجهة مخاطر «كورونا»
تفعيل خطط
التوعية
لتوجيه
المواطنين
والمقيمين
لإلجراءات
السليمة

الصالح

متابعة
وترصد
لجميع
القادمين
من المناطق
الموبوءة
لحماية البالد

باسل الصباح

ق ــال نــا ئــب ر ئ ـيــس مجلس
ا لــوزراء وز يــر الداخلية أنس
الصالح امس االول إن لجنة
ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـم ــدن ــي فـ ــي ح ــال ــة
ان ـع ـقــاد دائ ــم بـغـيــة مــواجـهــة
المخاطر الصحية المحتملة
لفيروس كورونا المستجد،
إذ ان " حـ ـي ــاة ا ل ـم ــوا ط ــن هــي
أ غـلــى مــا نملك و هــي ا لـثــروة
الحقيقية لدولة الكويت".
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان
صـ ـ ــادر عـ ــن اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
ل ـل ـعــاقــات واإلعـ ـ ــام األم ـنــي
بـ ـ "الــداخ ـل ـيــة" عـقــب اجـتـمــاع
لـجـنــة ال ــدف ــاع ال ـمــدنــي ال ــذي
ت ـ ــرأس ـ ــه الـ ـص ــال ــح ب ـح ـض ــور
وزير الصحة الشيخ الدكتور
بـ ـ ــاسـ ـ ــل ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ووكـ ـ ـي ـ ــل
وزارة الداخلية نائب رئيس
اللجنة الفريق عصام النهام
وعـ ــدد م ــن قـ ـي ــادات ال ـج ـهــات
الحكومية.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـب ـي ــان ف ـق ــد ن ــوه
الصالح بالجهود المبذولة
مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدا أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـكـ ــريـ ــس
كـ ـ ــل اإلم ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـبـ ـش ــري ــة
والفنية والتقنية والصحية
لمواجهة المخاطر المحتملة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــد
ب ـغ ـي ــة حـ ـم ــاي ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين مؤكدا أن "خدمة
أهــل الـكــويــت والـحـفــاظ على
ســام ـت ـهــم وص ـح ـت ـهــم تــأتــي

على رأس األولويات".
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ت ــم خــال
االجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراض
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات واإلجـ ـ ـ ــراء ات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـخ ــذة مــن
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة
المشاركة وكيفية تطويرها
ومتابعتها لتحقيق األهداف
المرجوة.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر
ال ـص ــال ــح شـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـيــة
ت ـف ـع ـيــل ال ـخ ـط ــط ال ـت ــوع ــوي ــة
واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
ود ح ــض ا لـشــا ئـعــات وتفنيد
األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاذبـ ـ ـ ــة عـ ـب ــر
وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام الـ ـمـ ـق ــروء ة
والمسموعة وا لـمــر ئـيــة ومن
خالل مواقع وزارة الداخلية
ف ـ ـ ـ ــي وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الجهات الحكومية.
وبحسب البيان قال وزير
الصحة إن "ا ل ــوزارة تواصل
المتابعة وا لـتــر صــد لجميع
القادمين من المناطق التي
تـ ـ ــم اإلع ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن اكـ ـتـ ـش ــاف
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ب ـ ـهـ ــا م ـت ـخ ــذي ــن
جميع اإلجراء ات االحترازية
فــي مواجهته بغية الحفاظ
على الصحة المجتمعية".
وشـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى "انـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ف ــي
متابعة دائمة بالتعاون مع

ً
الصالح مترئسا اجتماع لجنة الدفاع المدني
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة
لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة آخ ـ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات
الفيروس إذ تم اتخاذ قرارات
بتعليق بعض حركة الطيران
مــع بـعــض ال ــدول ال ـم ـجــاورة
تجنبا لنقل العدوى".
ودعـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات

ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ذات ا لـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
وزارة الصحة للحفاظ على
صحة المواطنين والمقيمين
من أجل الصالح العام لدولة
الكويت.
وقـ ـ ـ ــام م ـم ـث ـل ــو ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات

«ذوي اإلعاقة» :إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس
●

جورج عاطف

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون ذوي اإل عـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــة
اتـ ـخ ــاذ عـ ــدد م ــن اإلج ـ ـ ــراء ات
االحترازية لمواجهة فيروس
ً
"كورونا" ،حرصا منها على
سـ ــامـ ــة أبـ ـن ــائـ ـه ــا م ـ ــن ذوي
اإلعاقة ومنتسبيها.
وعـ ـق ــدت ال ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة
للهيئة د .شفيقة ا لـعــو ضــي
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــا مــع
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ق ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
والـ ـم ــدي ــري ــن واإلش ــرافـ ـيـ ـي ــن
وا ل ـ ـف ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــن ذوي ا لـ ـع ــا ق ــة
لالطالع على اإلجراء ات التي
ا تـخــذ تـهــا اإلدارات ،وتمثلت
بـعــدد مــن اإلج ـ ــراء ات أهمها
التنسيق مــع وزارة الصحة

وب ـ ـعـ ــض ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ل ـت ــوف ـي ــر
المستلزمات الطبية الوقائية
لموظفي الهيئة فــي صــاالت
االس ـت ـق ـب ــال والـ ـلـ ـج ــان ،ال ـتــي
لها تعامل مباشر ســواء مع
نـ ــزالء ال ـ ــدور أو الـمــراجـعـيــن
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ع ـ ـقـ ــد م ـ ـحـ ــاضـ ــرات
تــوعــويــة ودورات مــن أطـبــاء
منع العدوى.
ً
وات ـ ـ ـخـ ـ ــذت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ع ـ ـ ــددا
م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـت ــرازي ــة
بالتنسيق مع لجنة الطوارئ
بـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــات دور ا ل ـ ــر ع ـ ــا ي ـ ــة،
وا لـمـتـمـثـلــة ب ــإ ص ــدار تعميم
مــن المركز الطبي التأهيلي
ب ــا ل ـت ـع ــاون م ــع إدارة ر عــا يــة
ال ـم ـع ــاق ـي ــن ب ـم ـن ــع الـ ــزيـ ــارات
لـ ـلـ ـح ــاالت الـ ـت ــي ت ـق ـي ــم تـحــت
رعاية الهيئة من ذوي اإلعاقة

إرجاء مقابالت برامج
التدريب بـ «البورد الكويتي»
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت
ل ــاخ ـت ـص ــاص ــات الـطـبـيــة
في وزارة الصحة ،د .فواز
الرفاعي ،أنه تقرر تأجيل
موعد المقابالت الخاصة
بــاألط ـبــاء الـكــويـتـيـيــن في
ب ــرام ــج ال ـتــدريــب "ال ـب ــورد
الكويتي" وبرامج الزمالة
التخصصية ،نظرا للوضع
الصحي اإلقليمي الطارئ
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـم ـ ـ ّـر بـ ـ ــه الـ ـ ـب ـ ــاد،

ح ـمــايــة ل ـهــم م ــن أي مـخــاطــر
احتمالية قــد تــوا جـهـهــم إ لــى
ح ـ ـيـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار األوض ـ ـ ـ ــاع
ال ـص ـح ـيــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة وخ ـلــو
البالد من الفيروس.
ً
وأص ـ ـ ـ ــدرت ال ـه ـي ـئ ــة ق ـ ـ ــرارا
يـ ـقـ ـض ــي ب ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات
والـ ـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــزالء لـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــل مـ ـخ ــاط ــر
اإلصـ ــابـ ــة ب ــالـ ـفـ ـي ــروس ،وت ــم
ً
أيـ ـض ــا وضـ ــع خ ـطــة لـتـنـظـيــم
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال الـ ـم ــراجـ ـعـ ـي ــن فــي
اللجان لضمان توزيع أماكن
االنـتـظــار فــي أمــاكــن متعددة
وذلــك لتقليل االزدحــام الذي
قد يزيد من احتمال العدوى.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة
ً
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
أف ـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـمــري ـض ـيــة

بـصــاالت االستقبال لتوعية
المراجعين والموظفين عن
كيفية الوقاية من المرض.
ً
ووف ـ ــرت ال ـهـيـئــة ع ـ ــددا من
عـمــال الـنـظــافــة فــي الـصــاالت
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ل ـل ـق ـيــام
بـعـمـلـيــة الـتـعـقـيــم ف ــي أمــاكــن
االنتظار ،ويزامن ذلك عرض
مرئي متواصل في الصاالت
ل ـ ـعـ ــرض طـ ـ ــرق الـ ــوقـ ــايـ ــة مــن
الفيروس.
كـ ـم ــا أصـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـع ــوض ــي
عـ ــدة ت ـعــام ـيــم أولـ ـه ــا يـتـعـلــق
بــوقــف اسـتـقـبــال الـمـتــدربـيــن
مــن األب ـنــاء ذوي اإلعــاقــة في
المراكز والمؤسسات التابعة
لـلـهـيـئــة وك ــذل ــك ف ــي ال ـمــراكــز
والمؤسسات التي تقع تحت
مظلة الهيئة.

شفيقة العوضي

«الحرس» :أقصى دعم لمؤسسات الدولة
●

محمد الشرهان

اج ـت ـمــع م ـع ــاون الـعـمـلـيــات
والتدريب في الحرس الوطني
الـ ـ ـل ـ ــواء الـ ــركـ ــن ف ــال ــح ش ـج ــاع
وم ــدي ــر دي ـ ـ ــوان ن ــائ ــب رئ ـيــس
الحرس الوطني اللواء جمال
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــاب ،لـ ـبـ ـح ــث وم ـن ــاق ـش ــة
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي
المتبعة لمنع انتشار فيروس
ً
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن دور
ال ـ ـحـ ــرس فـ ــي إس ـ ـنـ ــاد أج ـه ــزة
الدولة.
وأكـ ــد ال ـل ــواء ال ــرك ــن شـجــاع
أنه بناء على توجيهات قيادة
الـ ـ ـح ـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ت ـ ــم خ ــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي ت ـت ـمــاشــى مع
إجـ ــراء ات الــدولــة ،ومــن بينها
إيـقــاف البصمة شـهــرا ،بما ال

«المنبر» يدعو لتأسيس جهاز إلدارة األزمات
أكـ ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــي ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــر
الديمقراطي الكويتي ،علي
بـ ـ ــو ش ـ ـ ـهـ ـ ــري ،أن األو ضـ ـ ـ ـ ــاع
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــاد غـ ـي ــر
م ـس ـت ـقــرة ،ف ــي ظ ــل تــداع ـيــات
ف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،م ـش ـي ــدا
بجهود منتسبي القطاعات
ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو م ـ ـيـ ــة ذات ا لـ ـصـ ـل ــة،
ً
مفيدا بأن دعوة المتطوعين
لـســد ا ل ـف ـجــوات فــي مختلف
اإلدارات ا لـ ـحـ ـك ــو مـ ـي ــة ذات
دال ل ــة إ يـجــا بـيــة للمسؤولية
االجتماعية ا لـتــي يتحملها
الكويتيون عند األزمات.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري ،ف ــي
تـصــر يــح لــه" :أ م ــام تعقيدات

وتوصيات مجلس الوزراء.
وأعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي أن ــه
س ـي ـت ــم تـ ـح ــدي ــد ال ـم ــوع ــد
ال ـ ـجـ ــديـ ــد واإلع ـ ـ ـ ـ ــان ع ـنــه
الحـ ـ ـق ـ ـ ّـا ،م ـض ـي ـف ــا أن ـ ـ ــه لــم
يتم تسلم طلبات التحاق
جـ ـ ــد يـ ـ ــدة أو تـ ـغـ ـيـ ـي ــر فــي
الطلبات.

ومـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة
األزمـ ـ ــة ،ن ــدع ــو إل ــى ض ــرورة
تشكيل جـهــاز خــاص إلدارة
األزمـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث م ـكــون
مـ ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـف ـن ـي ــة
المختصة ،و مــن التي تملك
ال ـقــدرة والـكـفــاء ة عـلــى حمل
ه ــذه الـمـســؤولـيــة الــوطـنـيــة،
بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدا ع ـ ـ ــن االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارات
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة واإلرض ـ ـ ـ ـ ــاء ات
الفاشلة عمليا".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن األو ب ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــة
واأل مــراض ال تعرف دينا أو
مذهبا ،وأن الخطاب الفئوي
والطائفي مــر فــوض بجميع
األحـ ـ ـ ــوال ،الس ـي ـم ــا ف ــي ه ــذه
ً
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـف ـص ـل ـيــة ،داعـ ـي ــا

جامعة الكويت تستعد للوقاية من الوباء بالتعقيم
الحمود :استغالل العطلة في مواجهة الفيروس من خالل  3محاور
●

استعدادات الجامعة

والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
االجـ ـتـ ـم ــاع بـ ـع ــرض ال ـخ ـطــط
الـمــوضــوعــة لـمــواجـهــة خطر
اإلصابة بالفيروس مشددين
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
و ا لتنسيق ا لمستمر بينهم
على مدار الساعة.

حمد العبدلي

ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي اع ـلــن ف ـيــه مـجـلــس ال ـ ــوزراء
تعطيل الـجــامـعــات والـمـعــاهــد م ــدة أسبوعين
بسبب أزم ــة ك ــورون ــا ،بــاشــرت جــامـعــة الكويت
استعداداتها لتعقيم عدد من المرافق الجامعية،
حيث قامت إدارة اإلنشاءات والصيانة بالجامعة
ب ــأع ـم ــال ال ـص ـيــانــة وت ـن ـظ ـيــف ال ـف ــات ــر لـمـبــانــي
ً
الجامعة ،كما تعمل اإلدارة حاليا على تعقيم
وتنظيف المعدات الخاصة بالتكييف كإجراء
احترازي.
كما نشرت الجامعة اإلرشادات الالزمة للوقاية
من "فيروس كورونا" ،السيما أن التعطيل يشمل
فقط الطلبة واألساتذة وموظفي الكليات فقط،
مع بقاء الدوام الرسمي لباقي القطاعات التابعة
لالدارة الجامعية واألمانة العامة ،حيث سيكون
اعتماد الحضور واالنصراف عن طريق الكشوف،
بدال من البصمة للموظفين بحسب ما اعلن عنه
ديوان الخدمة المدنية.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال رئ ـي ــس جـمـعـيــة أع ـضــاء
هيئة التدريس د .إبراهيم الحمود ،إن "تعطيل

ال ــدراس ــة ف ــي ال ـجــام ـعــة ،وغ ـي ــاب أع ـض ــاء هيئة
التدريس والطلبة في جميع الكليات أمر ينبغي
استغالله لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا
من خالل  3محاور ،هي زيــادة تنظيف وتعقيم
الفصول الدراسية والمختبرات ،وجميع مرافق
الجامعة بشكل مكثف ،ومن خالل رقابة صارمة،
باالضافة إلى تجهيز العيادات الطبية المنتشرة
في الكليات باألجهزة والمواد الالزمة الستشعار
أيــة حالة إصابة والتعامل معها بشكل فــوري،
وأخيرا ربط العيادات الطبية في الجامعة بمراكز
الـعـمــل بـ ــوزارة الـصـحــة ،السـيـمــا فــي مستشفى
ً
تقنيا لمواجهة فيروس كورونا".
جابر المجهز
وأض ــاف الـحـمــود أن "جمعية أع ـضــاء هيئة
ا لـتــدر يــس تضع جميع امكانياتها تحت إ مــرة
الدولة في مواجهة الفيروس" ،وأن "أعضاء الهيئة
التدريسية في جامعة الكويت كلهم جنود للوطن
في أي موقع وفي أي مكان وفي أي وقت" ،الفتا
ً
"استشعارا منها للمسؤولية
إلــى أن الجمعية
ستكون موجودة مع العاملين فيها خالل فترة
تعطيل الدراسة".

ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
ق ـي ــادات مــن وزارت ـ ــي الــدفــاع
وال ـ ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرس
الوطني ووزارات الخارجية
وا لـصـحــة واإل عـ ــام واإلدارة
ا لـ ـع ــا م ــة ل ــإ طـ ـف ــاء ووزارات
المالية وا لـتــر بـيــة وا لـشــؤون

االجتماعية وجمعية الهالل
األح ـ ـ ـمـ ـ ــر وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـغ ــذاء وا ل ـت ـغ ــذ ي ــة واإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي
واإلدارة ا ل ـع ــا م ــة ل ـل ـج ـمــارك
وب ـ ـلـ ــديـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ووكـ ــالـ ــة
"كونا" وغيرها.

ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى االمـ ـتـ ـن ــاع عــن
تشجيع الرسائل الطائفية.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ــو ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــري إن
"ال ـ ـم ـ ـن ـ ـبـ ــر" ي ـت ـم ـن ــى الـ ـشـ ـف ــاء
ل ـج ـم ـي ــع ا لـ ـمـ ـص ــا بـ ـي ــن ،وان
ت ـك ـل ــل الـ ـخـ ـط ــط ال ـح ـك ــوم ـي ــة
ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ـق ـل ـي ــل انـ ـتـ ـش ــار
ا لـفـيــروس بــا لـنـجــاح ،مهيبا
بجميع المواطنين اال لـتــزام
بالتعليمات الرسمية فيما
ي ـ ـخـ ــص إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـح ـج ــر
والعزل والوقاية.

يخل بطبيعة األعمال والمهام
في الحرس الوطني.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أق ـصــى
دعــم ممكن لـمــؤسـســات الــدولــة
الـمـعـنـيــة ف ــي مــواج ـهــة انـتـشــار
فيروس كورونا.
ونـ ـ ــاقـ ـ ــش االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع قـ ـي ــام
الفرق األمنية بتأمين وحماية
ال ـم ـح ـجــر ال ـص ـح ــي ب ـم ـســاعــدة
وزارة الداخلية ،وقيام مديرية
الخدمات الطبية بمد يد العون
لـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ف ــي الـحـمــات
ال ـط ـب ـي ــة وت ـ ــوزي ـ ــع ال ـك ـم ــام ــات
وال ـم ـع ـق ـمــات ،إض ــاف ــة إل ــى دور
مديرية التوجيه المعنوي في
ال ـت ــوع ـي ــة ب ــال ـم ــرض م ــن خ ــال
إنتاج المواد المرئية والمقروءة
وب ـث ـه ــا فـ ــي مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وتــوزي ـع ـهــا على
المنتسبين والجمهور.

فالح شجاع

«الموانئ» :فحص طواقم
السفن القادمة قبل رسوها
أعلنت مؤسسة الموانئ ،أن فريقا طبيا يرافق مرشديها في الصعود
على ظهر السفن القادمة إلى البالد ،بغية فحص طواقمها ،للتأكد من
خلوهم من فيروس كورونا.
وذك ــر الـمـتـحــدث بــاســم "ال ـمــوانــئ" ،نــاصــر الشليمي ،فــي تصريح
ص ـحــافــي ،أن تـعـلـيـمــات ص ــدرت بــالـتـنـسـيــق مــع وزارة الـصـحــة يتم
بموجبها استيقاف السفن في منطقة المخطاف (مكان تجمع السفن)
وفحص طواقمها قبل اإلذن لها بالرسو على أرصفة الموانئ.
وأضاف الشليمي أن التعليمات صدرت بإبقاء الطواقم داخل السفن
أثناء رسوها على أرصفة الموانئ كـ"إجراء احترازي آخر" ،للحيلولة
دون نقل عدوى الفيروس.
وأوضح أن اإلدارة العليا لـ"الموانئ" ،ممثلة بالمدير العام للمؤسسة
الـشـيــخ يــوســف الـعـبــدالـلــه ون ــواب ــه ،يـتــابـعــون األع ـم ــال واإلجـ ـ ــراءات
االحـتــرازيــة فــي الـمــوانــئ على مــدار الـيــوم ،فضال عــن فريق الـطــوارئ
المنعقد بشكل دائم وعلى اتصال مباشر مع "الصحة" ،للوقوف على
آخر المستجدات ذات الصلة.

«تدريس التطبيقي» :خط مباشر
للرد على االستفسارات
المطيري دعا إلى االلتزام باإلجراءات المتبعة للوقاية من العدوى
قـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
لرابطة أعضاء هيئة التدريس
لـلـكـلـيــات الـتـطـبـيـقـيــة ،رئيس
لـجـنــة الــوقــايــة م ــن "ك ــورون ــا"
د .سعد المطيري ،إن اللجنة
تثمن جهود وزارة الصحة في
اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية
من هذا الفيروس.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،فــي
ت ـصــريــح ،أن أع ـض ــاء اللجنة
مستعدون الستقبال األسئلة
واالسـتـفـســارات مــن زمالئهم
أعضاء هيئة التدريس وطلبة
الهيئة من الـ  10صباحا إلى
ال ـخ ــام ـس ــة مـ ـس ــاء ،م ــن خ ــال
"ال ـ ــواتـ ـ ـس ـ ــاب" فـ ـق ــط ،بــرســالــة
مـكـتــوبــة أو رس ــال ــة صــوتـيــة،
ع ـل ــى االر ق ـ ـ ـ ــام (-66996653
،)94964555 -99385035

إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى خـ ــط ال ـ ـطـ ــوارئ
الـمـبــاشــر ل ـلــرد عـلــى األسـئـلــة
واالستفسارات ،والذي سيكون
م ـتــاحـ ًـا م ــن ال ـخــام ـســة م ـسـ ً
ـاء
إلــى العاشرة مساء على رقم
.90071700
وت ــاب ــع أن الـلـجـنــة أش ــادت
بـ ــالـ ــدل ـ ـيـ ــل الـ ـ ـت ـ ــوع ـ ــوي الـ ـ ــذي
أ ص ـ ـ ــدر ت ـ ـ ــه وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
وتضمن التعليمات الواجب
اتـبــاعـهــا لـلــوقــايــة مــن انـتـقــال
ً
الفيروس ،مضيفا :كما أشادت
اللجنة ببيان وزارة الخارجية
ال ـ ــذي دعـ ــت ف ـيــه الـمــواطـنـيــن
ً
الكويتيين الموجودين حاليا
خـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـب ـ ــاد إلـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــودة
ً
ح ــرص ــا ع ـلــى تـجـنـبـهــم خطر
الـ ـ ـع ـ ــدوى ،وم ـ ــا ت ـت ـخ ــذه دول
العالم من إجــراء ات احترازية

س ــريـ ـع ــة ومـ ـتـ ـغـ ـي ــرة ل ــدخ ــول
ومغادرة المسافرين لمواجهة
انتشار فيروس كورونا.

دليل توعوي
وأشار إلى الدليل التوعوي
لوزارة الصحة الذي ّ
بين طرق
انتقال عدوى "كورونا" ،والتي
تـ ـك ــون ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال ال ـم ـبــاشــر
م ــن خـ ــال الـ ـ ـ ــرذاذ الـمـتـطــايــر
مـ ــن الـ ـم ــري ــض أث ـ ـنـ ــاء ال ـك ـحــة
أو الـعـطــس ،أو االنـتـقــال غير
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ل ـمــس
األسـ ـط ــح واألدوات الـمـلــوثــة
ثـ ــم ل ـم ــس الـ ـف ــم أو األن ـ ـ ــف أو
العين ،أو المخالطة المباشرة
للمصابين.

local@aljarida●com

يهدد العالم
 43وفاة بإيران وزيادة اإلصابات بكوريا

سلة أخبار

• قطر وآيسلندا تسجالن أول حالة • اإلمارات تغلق الحضانات وإجراءات سعودية إضافية

أشعل إيرانيون غاضبون
في بلدة توحيد بمدينة
بندر عباس على الخليج،
النار في مستوصف ألنهم
اعتقدوا أن  10أشخاص
من املصابني بـ"كورونا" من
مدينة قم ،يرقدون فيه.
وذكرت وكالة "فارس"
لألنباء ،أن "الشائعات التي
ال أساس لها من الصحة
حول وجود مرضى كورونا
في مستوصف ببندر
عباس أثارت غضب الناس
فقام البعض في بلدة
توحيد بإشعال النار في
املستوصف".

مجموعة مضيفات من الطيران الصيني في مطار لوس أنجلس أمس األول (ا ف ب)

يتسارع انتشار فيروس
«كورونا» الجديد المعروف
«كوفيد  »19بشكل كبير
بـ
ً
خصوصا في إيران وكوريا
الجنوبية ،مما دفع منظمة
الصحة العالمية ،أمس األول،
إلى رفع درجة خطورة
الوباء إلى أعلى مستوى،
سلبية على
وسط انعكاسات ً
االقتصاد العالمي أيضا.

بـعــدمــا رفـعــت منظمة الصحة
العالمية إلى أعلى مستوى درجة
خطورة الوباء ،أعلنت إيران ،أمس،
تسجيل  9وفيات بفيروس كورونا
الـجــديــد و 205إص ــاب ــات إضافية
خالل  24ساعة ،مما يرفع الحصيلة
اإلج ـم ــال ـي ــة إل ـ ــى  43وفـ ـ ــاة و593
إصابة ،حسبما قال الناطق باسم
وزارة الصحة كيانوش جهانبور
في مؤتمر صحافي.
ي ــأت ــي ذل ــك ب ـعــدمــا نـقـلــت قـنــاة
"بــي بي سي فارسي" عن مصادر
ل ــم تـكـشــف عـنـهــا أم ــس األول ،أن
 210أش ـخ ــاص ت ــوف ــوا ف ــي إي ــران
بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،م ـع ـظ ـم ـهــم ف ـ ــي قــم
وط ـهــران .ونـفــى جهانبور ،أمــس،
ً
ص ـح ــة ال ـت ـق ــري ــر م ـت ـه ـمــا اإلع ـ ــام
الغربي بنشر معلومات خاطئة.

مساعدات أميركية

«الصحة العالمية»
تحذر السلطات من
التسليم بانتشاره

ًّ
وردا ع ـل ــى عـ ـ ــرض الـ ــواليـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة مـ ـس ــاع ــدة ب ـ ـ ـ ــاده فــي
الـتـصــدي ل ــ"كــورونــا" ق ــال الناطق
بــاســم وزارة الخارجية اإليــرانـيــة
عباس موسوي ،إن "ادعاء مساعدة
إيــران في التعامل مع كورونا من
جانب بلد وضع من خالل إرهابه
ً
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ضـ ـغ ــوط ــا واس ـع ــة
على شعب إي ــران بل وأغلق سبل
الـحـصــول على الـ ــدواء والـمـعــدات
الطبية ،هو ادعــاء سخيف ولعبة
سياسية نفسية".
وكان وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو ّ
صرح بأن الواليات
ً
المتحدة ليست ضالعة حاليا في
أعمال عدائية ضد إيــران ،و"قدمت
ً
عـ ــروضـ ــا" ل ـط ـهــران ب ـش ــأن تقديم
م ـســاعــدة فـنـيــة لـهــا فـيـمــا يتعلق
بالتعامل مع تفشي "كورونا".
ً
وقــال بومبيو" :قدمنا عروضا
للجمهورية اإلسالمية للمساعدة"،
وأقــر بأن "جهاز الرعاية الصحية
ً
اإلي ـ ــران ـ ــي ل ـي ــس قـ ــويـ ــا" غ ـي ــر أن ــه
ً
قــال أيـضــا ،إن "طـهــران ال تتقاسم
المعلومات".
وب ـي ـن ـمــا ع ـق ــد الـ ـن ــاط ــق بــاســم
ال ـح ـك ــوم ــة م ــؤتـ ـم ــره ال ـص ـحــافــي
األسبوعي على اإلنترنت ،أعلنت

أذربـ ـيـ ـج ــان إغـ ـ ــاق حـ ــدودهـ ــا مع
إيـ ـ ــران م ــدة أس ـبــوع ـيــن ،ف ــي حين
منعت أستراليا والسفادور دخول
المسافرين القادمين من إيران.
وسجلت أستراليا حالة إصابة
ً
ج ــدي ــدة المـ ـ ــرأة " 63ع ــام ــا" وهــي
خبيرة تجميل ،ع ــادت إلــى واليــة
كوينزالند شمال أستراليا قادمة
من إيران.

قطر
وف ــي ال ــدوح ــة ،أعـلـنــت وزارة
الصحة العامة ،أمــس ،تسجيل
أول حـ ـ ــا لـ ـ ــة إ ص ـ ـ ــا ب ـ ـ ــة مـ ــؤ كـ ــدة
ب ــال ـف ـي ــروس ل ـق ـطــري ي ـب ـلــغ من
ً
العمر  36عاما كان قد عاد من
ً
إي ــران أخـيــرا ضمن المواطنين
الــذيــن قــامــت الــدولــة بإجالئهم
ع ـل ــى م ـت ــن ط ــائ ــرة خ ــاص ــة مــن
إيـ ــران وم ـمــن خـضـعــوا للحجر
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــور وص ـ ــول ـ ـه ـ ــم
الخميس.
وأضـ ــافـ ــت أنـ ــه "ال ي ــوج ــد فــي
الوقت الحالي ما يدل على انتشار
الفيروس في البالد" الفتة إلى أنه
ً
"يتم تركيز الجهود حاليا على
فحص المسافرين القادمين في
جميع منافذ الدولة".

اإلمارات
وفــي دب ــي ،أعـلــن وزي ــر الصحة
ووقـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي
عبدالرحمن العويس خالل مؤتمر
صحافي بحضور وزي ــر التربية
والتعليم حسين الحمادي ،أن عدد
اإلصابات في اإلمارات بالفيروس
بلغ  21حالة منها  5حاالت تماثلت
للشفاء.
ب ــدوره ،أعلن الحمادي ،تعليق
ال ــدراس ــة ف ــي ح ـضــانــات األط ـفــال
ً
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ــدولـ ــة ب ـ ـ ــدءا من
اليوم ،إضافة إلى تعليق األنشطة
والفعاليات المدرسية في مختلف
إمـ ــارات الــدولــة حتى إش ـعــار آخر
ضمن اإلجراءات الوقائية للوزارة.

السعودية
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة

الـسـعــوديــة مـســاء أم ــس األول ،أن
قرارها تعليق دخول مواطني دول
مجلس التعاون إلى مكة والمدينة
هــو "تعليق مــوقــت" ينطبق على
مواطني سلطنة عمان واإلمــارات
والبحرين وقطر والكويت ،لكنها
لم تحدد ما إذا كان الحظر ينطبق
ً
أيضا على السعوديين.
وأشــارت الــوزارة إلى أن قرارها
هذا ُيستثنى منه "مواطنو مجلس
التعاون الذين مضى على وجودهم
ً
في المملكة  14يوما متصلة ولم
تـظـهــر عـلـيـهــم ع ــام ــات اإلص ــاب ــة
بالفيروس".
ً
وكانت السعودية علقت أيضا
الخميس الماضي ،بشكل موقت
دخول الراغبين بأداء العمرة وزيارة
المدينة.
كما قـ ّـررت "تعليق الدخول إلى
المملكة بــالـتــأشـيــرات السياحية
ّ
للقادمين مــن الـ ــدول الـتــي يشكل
ً
انتشار الفيروس منها خطرا" ،من
دون أن ّ
تحدد فترة زمنية للتعليق.

مصر
وفي باريس ،قال وزير الصحة
الفرنسي أوليفيه فيران إن إجمالي
إص ــاب ــات ال ـف ـيــروس ال ـمــؤكــدة في
بالده ارتفع إلى  57حالة.
وأشار إلى  6حاالت ُمسجلة في
مدينة آنـســي "تتعلق بمسافرين
عــائــديــن مــن رح ــات ُمـنـظـمــة إلــى
مصر ،حسب تلفزيون "فرانس تي
في انفو".
وفي القاهرة ،أعلن ناطق باسم
الحكومة المصرية ،أمس" ،تواصلنا
مع الجانب الفرنسي بشأن الحاالت
التي تم اكتشاف إصابتها بكورونا

عناصر من الجيش الكوري الجنوبي يشاركون في تطهير الشوارع امس (ا ف ب)

تضارب حول وفاة نائب إيراني بالفيروس
تضاربت األنباء حول سبب وفاة النائب اإليراني
مـحـمــد رم ـضــانــي ،الـ ــذي انـتـخــب ف ــي آخ ــر اق ـتــراع
األسبوع الماضي عن مدينة رشت.
وذك ــرت وك ــاالت األنـبــاء الرسمية ،أن رمضاني
توفي باإلنفلونزا وليس بكورونا ،فيما أفادت وكالة
فارس ،المؤيدة للحرس الثوري ،بأنه توفي إلصابته
فيروس كورونا.
وكان المتحدث باسم البرلمان اإليراني ،أسدالله
عباسي ،كشف أن عدد النواب المصابين بكورونا
بلغ خمسة من أصل مئة نائب أجروا الفحوصات.
ودعا عباسي بقية النواب إلى إجراء الفحوصات.
وأوضح عباسي أن البرلمان لن يعقد اجتماعه
المقرر اليوم ،مضيفا أن لجنة رئاسة البرلمان ال تزال
تدرس توصية من وزارة الصحة إلغالق البرلمان،
وتعليق اجتماعاته للحد من تفشي الفيروس.

وس ـج ـلــت ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة  61حــالــة إصــابــة
مؤكدة ،وال حاالت وفاة حتى اآلن.
وبـيـنـمــا أرج ــأت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قـمــة زعـمــاء
راب ـطــة دول جـنــوب ش ــرق آسـيــا (آس ـي ــان) ،الـمـقــررة
الشهر المقبل بمدينة الس فيغاس ،رفعت الخارجية
األميركية مستوى التحذير للسفر إلى إيطاليا إلى
المستوى الثالث ،الذي يعني ضرورة "إعادة النظر
في السفر".
من ناحية أخرى ،اتهم رئيس أركان البيت األبيض
بــاإلنــابــة ،ميك مولفاني ،اإلع ــام األمـيــركــي بــإثــارة
الذعر حول "كورونا" ،أمال في اإلطاحة بترامب.
وقــال أمــام تجمع للمحافظين خــارج واشنطن،
أمــس األول" ،لقد اتخذنا خـطــوات استثنائية منذ
 4أو  5أســاب ـيــع" ،فــي إش ــارة إل ــى أم ــر إدارة تــرامــب
بإغالق الحدود أمام المسافرين األجانب القادمين
من الصين.
وج ــاء ت تعليقات مــولـفــانــي ردا عـلــى انـتـقــادات
الذعة وجهت لطريقة تعامل إدارة ترامب مع تفشي
ال ـم ــرض ع ـلــى م ـس ـتــوى عــال ـمــي .ووص ـف ــت رئـيـســة

وعـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن م ـصــدر اإلص ــاب ــات في
البرلمان ،هو النائب أحمد فراهاني ،نائب مدينة
قم ،الذي أعلن قبل أيام أن مدينة قم تشهد  10وفيات
يوميا بالمرض ،وأن الحكومة تتستر على الحقيقة.
َّ
وتبين أن األط ـبــاء كشفوا أن فــراهــانــي مصاب
بالفيروس منذ السبت الماضي ،وطلبوا منه عدم
يراع األصول الصحية،
الخروج من منزله ،لكنه لم ِ
ولم يخرج فقط من منزله ،بل جاء إلى طهران ،حيث
شارك في جلسة مجلس الشورى اإلسالمي ،والتقى
نواب المجلس ،وكذلك عقد مؤتمرا صحافيا علنيا.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،أف ـ ــادت ت ـقــاريــر إعــامـيــة
إيرانية ،أمس ،عن تسجيل إصابتين بالفيروس؛
أ حــد هـمــا عـضــو بمجلس تشخيص مصلحة
النظام ،واآلخر نجل مستشار المرشد األعلى
السيد علي خامنئي.

وكانت في رحلة سياحية لمصر
وي ـتــم فـحــص الـمـجـمــوعــات الـتــي
تعاملت مع هذه الحاالت".
وحـســب شبكة "س ــي بــي ســي"
اإلخ ـب ــاري ــة الـكـنــديــة الـمـمــولــة من
الحكومة ،فقد أكدت وزارة الصحة
ال ـك ـن ــدي ــة ت ـس ـج ـيــل إص ــاب ــة رج ــل
ثمانيني في مقاطعة أونتاريو عاد
ً
مــن مصر أخ ـيــرا ،مــا رفــع إجمالي
الحاالت لديها إلى .16
وف ــي م ــدري ــد ،ن ـقــل الـتـلـفــزيــون
اإلسـ ـب ــان ــي ال ــرسـ ـم ــي أم ـ ـ ــس ،عــن
مصادر في وزارة الصحة أن عدد
المصابين بالفيروس في إسبانيا
ارتفع إلى .45

ً
مميتا" إن ظنت أنها بمنأى منه.
ي ـتــزامــن ذل ــك م ــع ت ــزاي ــد يومي
في اإلصابات وامتدادها إلى دول
ومناطق جديدة.
وبـ ـع ــد ت ـس ـج ـيــل أول إص ــاب ــة
بــالـفـيــروس فــي أمـيــركــا الالتينية
في البرازيل ،أعلنت المكسيك ثالث
حـ ـ ــاالت ألشـ ـخ ــاص سـ ــافـ ــروا إلــى
إيطاليا ،أكثر بلد أوروبي متضرر
من الفيروس.
باتت نيجيريا كذلك أول بلد في
إفريقيا جنوب الصحراء تسجل
ف ـيــه إص ــاب ــة ب ـعــد اك ـت ـشــاف حــالــة
إيطالي عاد إلى البالد من ميالنو
في  25فبراير.

كوريا الجنوبية

الدول االسكندنافية

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس،
ارتفاع عدد حاالت اإلصابة المؤكدة
بـ"كورونا" إلى أكثر من  3آالف حالة.
وأحـصــت السلطات فــي كوريا
الجنوبية ،البلد الذي يسجل أوسع
انتشار للفيروس بعد الصين من
ح ـيــث ان ـط ـلــق ال ــوب ــاء 813 ،حــالــة
إصــابــة إضــافـيــة ،وهــو أعـلــى عدد
إصابات يومية حتى اآلن في هذا
ال ـب ـلــد ،ليصبح ال ـع ــدد اإلجـمــالــي
لإلصابات  ،3150توفي منهم 16
ً
شخصا.
وفي مؤشر مثير للقلق ،سجل
ال ـب ـل ــد أول ح ــال ــة إعـ ـ ـ ــادة إص ــاب ــة
بــال ـعــدوى ،وه ــي المـ ــرأة تبلغ من
ً
العمر  73عاما ،تأكدت إصابتها من
جديد بعد شفائها منه.
يأتي ذلــك فيما رفعت منظمة
الصحة الجمعة خطورة انتشار
الـفـيــروس فــي الـعــالــم إل ــى "أعـلــى
م ـس ـت ــوى" ،ودعـ ــت جـمـيــع ال ــدول
التي لم تسجل فيها إصابات بعد
إلــى االسـتـعــداد لــوصــول الــوبــاء،
م ـح ــذرة بــأن ـهــا سـتــرتـكــب "خـطــأ

وب ـي ـن ـم ــا ظـ ـه ــرت أول إص ــاب ــة
بـ ــ"ك ــورون ــا" ف ــي آي ـس ـل ـنــدا ،لــرجــل
فــي مقتبل الـعـمــر ك ــان فــي شمال
إيطاليا ،قالت السلطات الصحية
في السويد ،إنــه تم اكتشاف أربع
ح ــاالت إصــابــات مما يرفع العدد
اإلجمالي إلى .11
وجـ ــرى اك ـت ـشــاف حــالـتـيــن في
العاصمة استوكهولم بسبب امرأة
ً
كانت زارت إيــران أخيرا ،وتم عزل
الحاالت الثالث.
كما أعلنت النروج ارتفاع حاالت
اإلصـ ــابـ ــة إلـ ــى  7ب ـعــد تشخيص
إصابة موظف في مستشفى عيون
زار أخيرا شمال إيطاليا .وسجلت
الـ ــدن ـ ـمـ ــارك ،أمـ ـ ــس ،ث ــال ــث إص ــاب ــة
لموظف يعمل بمستشفى "آرهوس"
الجامعي ،وربما أصيب بالفيروس
خ ــال مـشــاركـتــه ف ــي مــؤتـمــر عقد
بـمــديـنــة مـيــونــخ األل ـمــان ـيــة حيث
اختلط بإيطالي مصاب.
وأعلنت السلطات النمساوية،
أمس ،تسجيل إصابتين جديدتين
ليرتفع عدد الحاالت إلى .9

أميركا 4 :إصابات بينها  3مجهولة المصدر
اكتشفت السلطات الصحية األميركية  3حاالت
إصابة جديدة مجهولة المصدر بفيروس "كورونا"
في واليات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن مساء
أمس األول.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن "إصابة
مؤكدة غير معروفة المصدر اكتشفت في أوريغون،
مما يجعلها أول حالة تسجل بالوالية" ،مشيرة إلى
أن المريض ليس لديه سجل للسفر إلى األماكن التي
انتشر بها الفيروس ولم يختلط بحالة مصابة.
وأفادت الصحيفة بأنه جرى تأكيد إصابة أخرى
غير معروفة المصدر أيضا من مقاطعة سانتا كالرا
في كاليفورنيا ،لمريض يبلغ  65عاما ،ليس لديه
أيضا تاريخ للسفر إلــى األماكن التي انتشر فيها
الفيروس ،ولم يختلط أيضا بحالة مصابة.
وفــي واليــة واشنطن ،قالت السلطات الصحية،
أمـ ــس ،إن ـه ــا اكـتـش ـفــت حــال ـتــي إص ــاب ــة جــديــدت ـيــن،
أحــدهـمــا لـمــراهــق لــم يسافر خ ــارج الـبــاد أو قابل
أي شخص زار المناطق المتأثرة بالفيروس ،أما
المريض الثاني فقد سافر إلى كوريا الجنوبية.

إيرانيون يحرقون
مستوصفًا في بندر عباس

مجلس ال ـنــواب نــانـســي بيلوسي اسـتـجــابــة إدارة
ترامب ،في مواجهة الفيروس ،بـ"الفوضوية".
وتحفظت بيلوسي على ت ــرؤس نــائــب الرئيس
مــايــك ب ـنــس فــريــق ع ـمــل مــواج ـهــة ال ـف ـي ــروس ،بعد
تـعـيـيـنــه م ــن ت ــرام ــب مـ ـس ــؤوال ع ــن م ـل ــف مـكــافـحــة
"كورونا".
وكـ ــان ب ـن ــس ،الـ ــذي دع ــا ال ــى تـكـثـيــف ال ـص ـلــوات
لمواجهة "كورونا" ،أكد أن الواليات ستحصل على
مـســاعــدات فــدرالـيــة فــي حــال تفشي الـفـيــروس على
صعيد أوسع.
من ناحيته ،علق الرئيس األميركي على انتقادات
بيلوسي ،متهما إياها بمحاولة خلق حالة من الذعر
ألهداف سياسية ،مضيفا" :أعتقد أن بيلوسي غير
كفؤة ،وال تفكر في مصلحة البالد ،فبدال من االدالء
بتصريح كهذا ،كــان عليها الدعوة للعمل معا في
مواجهة أي مشكلة محتملة سواء كبيرة أو صغيرة".
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن أم ـ ـ ــس،
تسجيل  47حالة وفــاة جديدة
بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،مـ ـ ــا يـ ــرفـ ــع ع ــدد
ّ
الوفيات في البالد إلى .2835
وق ـ ــال ـ ــت ال ًـل ـج ـنّ ــة ال ــوط ـن ـ ّـي ــة
ل ـل ـصـ ّـحــة أي ــض ــا إنـ ـه ــا سـ ّـجـلــت
 427حــالــة إصــابــة ج ــدي ــدة ،أي
بزيادة عن اليوم السابق ،ليصل
إج ـم ــال ــي عـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات إلــى
 79251حالة.
تــايــوان مــن ناحيتها ،أكــدت
اكتشاف خمس حــاالت جديدة
ليرتفع إجمالي حاالت اإلصابة
إلى .39

 3آالف دوالر تكلفة
فحوص «كورونا» بأميركا

ال ّ
يهدد فيروس «كورونا»
الجديد الصحة العاملية
فقط ،بل يمتد ليشكل
تهديدًا على موازنة
املرضى ،وخصوصًا في
الواليات املتحدة ،التي
يكلف العالج فيها آالف
الدوالرات.
وانتشر تقرير في صحيفة
«ميامي هيرالد» ،على نطاق
واسع في وسائل التواصل
االجتماعي ،كشف تجربة
ألحد املرضى بمدينة
ميامي ،وتجربته «املكلفة
جدًا» ،إلجراء فحوصات،
بعد أن ساورته شكوك
باإلصابة بـ«كورونا» ،بعد
عودته في رحلة من الصني.
وبعد فحوص عدة ،أجبر
على القيام بها خوفًا من
اإلصابة ،تبني أنه ليس
مصابًا ،ولكن تلك الفحوص
كلفته أكثر من  3آالف دوالر.

كيم يتخوف من عواقب
وخيمة

«الصحة العالمية»
و فــي جنيف ،أعلنت منظمة
الصحة العالمية في أشد تحذير
لـهــا إن "مـخــاطــر انـتـشــار وآث ــار
ً
كــورونــا مرتفعة جــدا اآلن على
المستوى العالمي لكن احتواء
ً
المرض ما زال ممكنا".
وقــال المدير العام للمنظمة
تيدروس أدهانوم غيبريسوس،
إن "ال ـت ـحــول م ــن اسـتــراتـيـجـيــة
ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم عـ ـ ـل ـ ــى االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــواء إل ـ ــى
التخفيف من اآلثــار ،بما يعني
قـ ـ ـب ـ ــول ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ب ــانـ ـتـ ـش ــار
ً
المرض ،سيكون خطأ كبيرا".
وأض ـ ــاف أن "األيـ ـ ــام القليلة
الماضية شهدت انتقال  24حالة
إصابة من إيطاليا إلى  14دولة
وانتقال  97حالة من إيران إلى
 11دولة".
و م ـ ـ ـضـ ـ ــى يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول" :ال ن ـ ــرى
ً
دلـيــا إلــى اآلن على أن انتشار
الفيروس بين الناس خارج عن
الـسـيـطــرة .وم ــا دام ــت ه ــذه هي
الحالة فإنه ال تزال لدينا فرصة
الحتواء الفيروس".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ّ
حذر الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون
املسؤولني الرئيسيني في
ّ
«العمال» الحاكم
حزب
من «العواقب الوخيمة»
لدخول «كورونا» إلى
البالد.
وأغلقت هذه الدولة
الفقيرة واملعزولة
دبلوماسيًا ،التي ُيعاني
ّ
الصحي نقص
نظامها
ّ
املعدات والتقادم ّ ،حدودها
بشكل صارم تجنبًا
لحدوث ّ
أي إصابات،
إذ ّ
تحدها أكثر دولتني
ّ
ّ
تضررًا في العالم جراء
«كورونا» هما الصني
ّ
الجنوبية.
وكوريا

لبنان 7 :إصابات وإقفال المدارس
•

بيروت  -ةديرجلا

•

أف ــادت م ـصــادر طبية متابعة ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أمــس
بتسجيل  7إصابات بفيروس كورونا في لبنان ،غداة
تأكيد وزارة الصحة اللبنانية ،أمس األول ،تسجيل
حالة رابعة.
وقالت المصادر ،إن  10حاالت كانت متواجدة في
منطقة الحجر الصحي بمستشفى رفيق الحريري
الـحـكــومــي ب ـب ـيــروت ،خــرجــت إل ــى الـحـجــر الـصـحــي
ً
ال ـم ـنــزلــي م ــدة  14ي ــوم ــا ب ـعــد أن أجـ ــري ل ـهــا فحص
فـيــروس كــورونــا مرتين فــي مختبرات المستشفى،
وجاءت النتيجة سلبية في المرتين.
وأضافت" :في منطقة الحجر الصحي ،توجد حتى
اللحظة  20حالة ،علما أن نتائج المختبر للفحوصات
التي أجريت لهوالء أتت سلبية".
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر أن "ال ـحــالــة الــراب ـعــة ال ـتــي تم
تشخيصها ي ــوم الجمعة الـمــاضــي بــالـفـيــروس من
التابعية السورية ولم تقم بزيارات خارج لبنان في
الـمــدة األخ ـيــرة أي انـهــا أصيبت بــالـفـيــروس نتيجة

ع ــدوى مــن أح ــد األش ـخ ــاص" .وكـشـفــت الـمـصــادر أن
"العامل السوري يعمل ومقيم في الضاحية الجنوبية
لبيروت".
ً
وأشارت المصادر إلى أن عددا من طالب الحوزات
الدينية في إيران سيصلون اليوم إلى لبنان عبر نقطة
المصنع الحدودية مع سورية.
ومع تزايد عدد اإلصابات بالفيروس قررت وزارة
ال ـتــرب ـيــة إغـ ــاق الـ ـم ــدارس وال ـم ـعــاهــد وال ـجــام ـعــات
الخاصة والرسمية مــدة أسـبــوع .ويــأتــي قــرار وزيــر
التربية طارق مجذوب مع إعالن لبنان وقف الرحالت
ً
من الدول التي تشهد تفشيا للفيروس.
إلى ذلك ،وفي خطوة الفتة أعلنت سفارة المملكة
العربية السعودية فــي بـيــروت فــي بـيــان ،أم ــس ،أنه
ً
"انطالقا من حرص سفارة المملكة العربية السعودية
لــدى الجمهورية اللبنانية على سالمة المواطنين
ال ـس ـعــودي ـيــن م ــن ان ـت ـق ــال ع ـ ــدوى فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
الـجــديــد والمنتشر فــي دول عــديــدة ،تــأمــل الـسـفــارة
من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير
الضرورية إلى الجمهورية اللبنانية".

٨
محليات
العقيل :فلسطين قضية العرب األولى ومستمرون بدعمها
ةديرجلا

•
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ترأست دورة منظمة العمل العربية وأكدت أن خطة السالم األميركية مخالفة للقانون الدولي
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة
للشؤون االقتصادية ورئيسة
م ـج ـلــس إدارة م ـن ـظ ـمــة الـعـمــل
ال ـعــرب ـيــة م ــري ــم ال ـع ـق ـيــل ،أم ــس،
ح ــرص الـمـجـلــس عـلــى متابعة
القضية الفلسطينية وجعلها
حية على الــدوام أمــام المحافل
اإلقليمية والدولية.

وش ـ ـ ــددت ال ـع ـق ـيــل ف ــي كـلـمــة
لـهــا أم ــام الـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة
لـلــدورة العادية ال ـ  92لمجلس
إدارة منظمة الـعـمــل الـعــربـيــة،
ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـ ــرص مـ ـجـ ـل ــس إدارة
المنظمة ا ل ــدا ئ ــم عـلــى التذكير
ب ـعــدا لــة ا لـقـضـيــة الفلسطينية
وال ـظ ـل ــم الـ ــواقـ ــع ع ـل ــى الـشـعــب
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا

ً
المطيري :الدورة الجديدة تتضمن  13بندا
قال المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز
ً
المطيري ،إن الدورة الجديدة تتضمن  13بندا
أساسها التحضير للدورة الـ  47لمؤتمر العمل
العربي المقرر في الفترة من  30مارس الجاري
إلى  6أبريل المقبل بدعوة من سلطنة عمان.
وأشار المطيري إلى مناقشة تقرير للمجلس
االقتصادي واالجتماعي وما تم به من قرارات،
كذلك خطة عمل المنظمة لعام 2022 - 2021

والدورات واألنشطة كذلك متابعة تقرير لهيئة
الرقابة.
ولفت الى مناقشة تقرير "لجنة عمل المرأة
ال ـعــرب ـيــة" وم ــا ات ـخــذ ب ـهــا م ــن قـ ـ ــرارات وكــذلــك
"لجنة الحريات" التي اجتمعت بحضور أطراف
ً
اإلنتاج الثالثة فضال عن مناقشة "مؤتمر العمل
العربي" في دورته الـ  48عام .2021

«الرحمة» تقيم ملتقاها
النسائي األول
ت ـ ـق ـ ـيـ ــم جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ــرحـ ـمـ ــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة "م ـل ـت ـق ــى الــرح ـمــة
النسائي األول" ،تحت شعار
"ج ـ ـهـ ــود تـ ـط ــوعـ ـي ــة ...وآف ـ ــاق
تنموية" ،يوم األحد المقبل
بفندق الملينيوم في منطقة
السالمية ،ويهدف إلى إبراز
دور المرأة في العمل الخيري
واإل ن ـســا نــي ،مــن خــال تبني
قضية المرأة وإطالق مشروع
يخص شؤونها.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،قــالــت
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــة وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط
النسائي في الجمعية ناهد
الــرفــاعــي إن الـعـمــل الـخـيــري
فـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت هـ ـ ــو م ـت ـن ـفــس
وداللة على الخير المتأصل
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــد الـ ـ ـط ـ ـي ـ ــب،
والنافذة الرحبة من الكويت
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي،
وال ـحــراك الـخـيــري الـمــوجــود

ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت يـ ـس ــاع ــد ع ـلــى
تـنـمـيــة ال ـش ـعــوب ف ــي ال ـعــالــم
العربي واإلسالمي والدولي،
وه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى ال ـ ـمـ ــزمـ ــع
إقامته يهدف إلى إ بــراز دور
ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـخ ـيــري
واإلنساني.
وش ـ ـ ـ ــددت الـ ــرفـ ــاعـ ــي ع ـلــى
أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراز الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري ،س ـ ـ ــواء ك ــان ــت مــن
جانب اللجان والمؤسسات
وا ل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ،أو م ـ ــن ج ــا ن ــب
األ ف ــراد ،وتقديمها لآلخرين
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـلــك
المؤسسات الخيرية ،مؤكدة
أن الملتقى سيتضمن العديد
من الفعاليات والمحاضرات.

قضية العرب المركزية األولــى
ً
"خصوصا وسط ما يتعرض له
الشعب الفلسطيني الشقيق من
مـمــارســات تعسفية وإجــرامـيــة
من سلطات االحتالل الغاشمة".
وأشارت إلى التدمير المنظم
ل ـل ـم ـن ـشــآت ال ـم ــدن ـي ــة وال ـب ـن ـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة وسـ ـي ــاس ــة اإللـ ـح ــاق
االق ـت ـص ــادي وتـقـطـيــع أوص ــال
الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة وع ـم ـل ـي ــات
االستيطان ومصادرة األراضي
والـ ـمـ ـي ــاه إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أش ـك ــال
التطهير العرقي والتهجير.
وذكرت أن اإلعالن عما يسمى
بـخـطــة ال ـســام األمـيــركـيــة جــاء
ً
مخالفا للقانون الدولي ومبادئه
الس ـي ـمــا "ح ــق ت ـقــريــر الـمـصـيــر
وح ــق عـ ــودة الــاج ـئ ـيــن" ون ــزع
السيادة الفلسطينية عن القدس.
وأشــارت العقيل إلى حرمان
م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى ت ـس ـعــة مــايـيــن
فـلـسـطـيـنــي ب ـيــن نـ ــازح والج ــئ
م ــن ح ــق الـ ـع ــودة إل ــى دي ــاره ــم،

م ـع ـت ـب ــرة أن الـ ـخـ ـط ــة ت ـت ـحــدى
قرارات مجلس األمن والجمعية
ال ـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة بـشــأن
ع ـ ــدم االعـ ـ ـت ـ ــراف بــاالس ـت ـي ـطــان
وتأكيد حق العودة.

خطة الموازنة
وبـيـنــت الـعـقـيــل أن جــدول
أعمال الدورة يتضمن العديد
م ــن ال ـم ــوض ــوع ــات الـحـيــويــة
فــي مقدمتها متابعة تنفيذ
قرارات الدورة ا لـ 91لمجلس
اإلدارة وا س ـت ـع ــراض تـقــر يــر
عـ ــن أوضـ ـ ـ ــاع عـ ـم ــال وش ـع ــب
ف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـم ـح ـت ـل ــة وخ ـط ــة
المنظمة وموازنتها لعامي
.2022 - 2021
كـ ـم ــا ل ـف ـت ــت إل ـ ــى م ـنــاق ـشــة
مذكرة المدير العام للمنظمة
ح ـ ــول اإلع ـ ـ ـ ــداد وال ـت ـح ـض ـيــر
ل ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوي

للمجموعة العربية المشاركة
ف ــي ال ـ ــدورة ال ـ ـ  109لـمــؤتـمــر
العمل الدولي بجنيف .2020
ً
وأشارت أيضا إلى متابعة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـم ـج ـل ــس

االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي
ذات الصلة في دورته العادية
الـ  105وأنشطة المنظمة بين
دورتي المجلس ،إضافة إلى
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض تـ ـق ــاري ــر ب ـعــض

ال ـل ـج ــان ال ـن ـظــام ـيــة وغ ـيــرهــا
مــن ا لـمــو ضــو عــات والقضايا
ا لـمـهـمــة األ خ ــرى ذات الصلة
ب ـق ـضــايــا ال ـع ـم ــل ف ــي ال ــوط ــن
العربي.

«إنشن الكورية» :حماية المطار من عبث «الدرون»
لي لـ ةديرجلا  :تقنية جديدة نعرضها على طاولة الحكومة
•

•

السوق الحرة
في مبنى
الركاب الجديد
 T4شارفت
على االنتهاء

يوسف العبداهلل

في إطــار حماية الغالف الجوي بمطار
الكويت الــدولــي ،كشف الرئيس التنفيذي
لمؤسسة إنشن الكورية الجنوبية ،مدير
م ـش ــروع تـشـغـيــل مـبـنــى ال ـم ـطــار الـمـســانــد
 ،T4كوانغ سو لي ،عن عرض تقنية كورية
ج ــدي ــدة ع ـلــى ط ــاول ــة ال ـح ـكــومــة الـكــويـتـيــة
واإلدارة العامة للطيران المدني لحماية
جميع مباني الركاب ومطار الكويت الدولي
مــن عـبــث ال ـطــائــرات ب ــدون ط ـيــار ،أو التي
تعرف باسم "الــدرون" ،وفق تقنيات كورية
عالية المستوى.
وقال لي ،لـ"الجريدة" ،إن بالده عبر شركة
االت ـصــاالت الـكــوريــة الـمـعــروفــة بــاســم "كي
ت ــو" ،الـتــي تمثل أكـبــر شــركــات االت ـصــاالت
في كوريا الجنوبية ،تستعد لتقديم عرض
مرئي على الحكومة الكويتية ،بالتنسيق

مع اإلدارة العامة للطيران المدني لحماية
األمــن المدني ومـطــار الكويت الــدولــي ،من
خالل منع الطائرات بدون طيار "الدرون".

السوق الحرة
ومن جانب آخر ،أشار لي إلى أن السوق
الحرة في مبنى الركاب الجديد  T4شارفت
ً
عـلــى االن ـت ـه ــاء ،مـبـيـنــا ان ه ـنــاك عـ ــددا من
المطاعم سيتم افتتاحها فــي ال ــدور األول
والثاني خالل الفترة القريبة المقبلة.
ً
وح ــول إع ــان "ان ـش ــن" م ــؤخ ــرا حاجتها
إل ــى ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة لــالـتـحــاق بالعمل
معهم ،ذكر أن التقديم مخصص للمواطنين
الـكــويـتـيـيــن إلتــاحــة ال ـفــرصــة لـهــم كـمــا هو
مبرم وفق االتفاقية المشتركة مع الكويت،
لتدريب الكوادر الوطنية على التكنولوجية
ً
الـكــوريــة ،مشيرا إلــى ان اع ــداد المتقدمين

«الداخلية» :أهمية االطالع على الجداول االنتخابية
األعمال التي ستعرض بمقار اللجان حتى  15الجاري مؤقتة

أكدت «الداخلية» أهمية
تعاون الناخبين في االطالع
على الجداول االنتخابية ،خالل
فترة عرضها في كل لجنة،
لممارسة حقهم وواجبهم
في تنقيتها.

العقيل خالل الجلسة االفتتاحية للدورة

أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة أن لـجــان قيد
الناخبين في الجداول االنتخابية أنهت
أعمالها عــن شهر فبراير  ،2020مؤكدة
أهمية تعاون الناخبين في االطالع على
الجداول خالل فترة عرضها في كل لجنة.
وأو ض ـحــت اإلدارة ا لـعــا مــة للعالقات
واإلع ـ ـ ــام األمـ ـن ــي ب ـ ــال ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان
صحافي ،أن األعمال التي تمت في هذه
الفترة ،والتي ستعرض بمقار اللجان
حتى  15ا لـجــاري ،وستنشر بالجريدة
الرسمية ،تعد مؤقتة.
وذك ـ ــرت أن ــه ي ـج ــوز لـلـنــاخـبـيــن طـلــب
تـعــديـلـهــا ،بــاإلضــافــة إلـيـهــا أو الـحــذف
منها ،من خالل اطالعهم عليها ،للتأكد
من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب
إدراجهم فيها ،مضيفة أن ذلك اإلجراء
يأتي للتأكد من حذف أسماء المتوفين
أو مــن ف ـقــدوا ا ل ـص ـفــات ا لـمـطـلــو بــة منذ
آخ ــر مــراج ـعــة ،أو م ــن كــانــت أسـمــاؤهــم
مدرجة بغير حق ،أو من نقلوا موطنهم
من الدائرة.
وبـيـنــت أنــه يـجــوز لـكــل نــاخــب مــدرج
في جــدول االنتخاب أن يتقدم بطلبات
اإلدراج والحذف في الجداول االنتخابية
ف ــي أيـ ــام ال ـع ـمــل الــرس ـم ـيــة ،ف ــي ال ـف ـتــرة

مــن  1إ ل ــى  20م ــارس ،إ ل ــى مـقــر اللجنة
المختصة ،موضحة أن الطلبات ستقيد
بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص،
وتعطى إيصاالت لمقدميها.
وحددت الوزارة الطلبات التي يجوز
تـقــديـمـهــا إل ــى الـلـجـنــة فــي ه ــذه الـفـتــرة،
و مـنـهــا أن يـطـلــب أي مــوا طــن مـقـيــم في
ا لـ ــدا ئـ ــرة اال ن ـت ـخــا ب ـيــة إدراج ا س ـم ــه فــي
ج ــدول االنـتـخــاب ال ـخــاص بـهــا إذا كــان
قــد أ هـمــل إدراج ا سـمــه ،بـشــرط أن يقدم
الدليل على توافر شروط الناخب فيه،
وأن الدائرة هي موطنه االنتخابي.
وأضافت أن الطلبات تشمل أن يطلب
ال ـنــاخــب ال ـم ــدرج فــي ج ــدول االنـتـخــاب
إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف
اسم من أدرج بغير حق.

الفصل بالطلبات
ولفتت إلى قيام اللجان بالفصل في
ال ـط ـل ـبــات ال ـم ـقــدمــة ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن في
موعد ال يجاوز  5أبريل المقبل ،مبينة
أن ــه لـلـجـنــة س ـمــاع أق ــوال م ـقــدم الـطـلــب،
ومن قدم في شأنه الطلب ،وان تجري ما
تراه الزما من تحقيق وتحريات.

وذك ــرت أن ق ــرارات الـلـجــان الـصــادرة
بــال ـق ـبــول أو ال ــرف ــض س ـت ـعــرض بـمـقــار
ال ـل ـجــان اب ـت ــداء م ــن ال ـس ــادس ح ـتــى 15
شـهــر أ بــر يــل ا لـمـقـبــل ،كـمــا ستنشر هــذه
ال ـق ــرارات فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة لفتح
ال ـم ـج ــال أمـ ــام ال ـمــواط ـن ـيــن ل ـلـط ـعــن فــي
قـ ـ ــرارات ال ـل ـجــان ف ــي م ــوع ــد أق ـص ــاه 20
أبريل المقبل.
وأضافت الوزارة أن الطعون ستحال
ف ــورا إ ل ــى ا لـمـحـكـمــة ا لـكـلـيــة المختصة،
ً
تطبيقا ألحكام المادة ( )13من القانون
ر ق ــم  35لـسـنــة  1962ب ـشــأن ا نـتـخــا بــات
أعضاء مجلس األمة والقوانين المعدلة
له.
وأ ك ــدت أ هـمـيــة تـعــاون الناخبين في
االطالع على الجداول االنتخابية خالل
ف ـتــرة عــرضـهــا فــي كــل لـجـنــة لـمـمــارســة
حـقـهــم وواج ـب ـهــم ف ــي تـنـقـيــة ال ـج ــداول،
حتى تكون معبرة عــن ا لــوا قــع والتقدم
ب ـط ـل ـب ــات اال عـ ـ ـت ـ ــراض إن و جـ ـ ــدت عـلــى
القيود ،والتي ستعتبر نهائية بالنسبة
إلى كل اسم لم يتقدم أحد باالعتراض
عليه.

ً
تجاوز  500متقدما حتى منتصف فبراير
ً
الماضي ،مبينا ان "انشن" ،حسب الوضع
ً
ال ــراه ــن ،تــريــد قـبــول نـحــو  55مــواط ـنــا ،إال
أن هناك مساعي لزيادة اعــداد المتقدمين
لجعلهم  60من اصحاب الشهادات الحديثة.
وعن استمرار رغبتهم في ادارة وتشغيل
م ـط ــار ال ـكــويــت االن ـش ــائ ــي  ،T2والـمـتــوقــع
االنتهاء منه خالل العامين المقبلين ،أفاد
بــأن الرغبة مــازالــت مــوجــودة لــدى الشركة
بشكل كبير.
وحول االحتفاالت باالعياد الوطنية ،ذكر
لي أن المبنى احتفل على طريقته الخاصة،
عبر تجهيز العديد من الديكورات الوطنية
واإلضاءات لمشاركة المواطنين في االعياد
ً
الــوطـنـيــة ،الف ـتــا ال ــى ان الفعالية الوطنية
استمرت حتى نهاية فبراير الماضي.

كوانغ سو لي

«النجاة» :تسخير إمكانياتنا لخدمة الكويت
ق ــال رئ ـي ــس ق ـط ــاع الـ ـم ــوارد وال ـعــاقــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة الـ ـنـ ـج ــاة
ا لـ ـخـ ـي ــر ي ــة ،ع ـم ــر ا لـ ـث ــو يـ ـن ــي ،إن ا ل ـج ـم ـع ـيــة
مستعدة لتسخير إمكانياتها و كــوادر هــا
ا ل ــو ظ ـي ـف ـي ــة ألي خ ــد م ــة أو دور ت ـح ـتــا جــه
ا لـكــو يــت وأ هـلـهــا والمقيمون على أرضها
ض ـم ــن ال ـج ـه ــود الـ ـت ــي تـ ـب ــذل ف ــي م ـقــاومــة
ومكافحة "كورونا".
وأضاف الثويني ،في تصريح صحافي،
أن "ال ـن ـج ــاة" ،ب ـمــا تـمـتـلـكــه م ــن إمـكــانـيــات
وخـ ـب ــرة س ــاب ـق ــة ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـف ــرق

ا لـتـطــو عـيــة و جـمـيــع مــؤ سـســات المجتمع،
ي ـم ـك ــن أن تـ ـق ــدم خـ ــد مـ ــات عـ ــد يـ ــدة أ ه ـم ـهــا
ا لـتــو عـيــة العلمية واإلر ش ــاد ي ــة وا لــو قــا ئـيــة
تجاه هذا المرض الخطير.
ولفت الثويني إلى إمكانيات الجمعية
في ترجمة اإلر ش ــادات والنصائح الطبية
ب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـلـ ـغ ــات عـ ــن ط ــري ــق لـجـنــة
التعريف باإلسالم ،إضافة إلى دورها في
توعية العمالة بالمزارع والشاليهات ،وهم
في أشد الحاجة اآلن إلى التوعية الصحية.

«نماء» :توزيع كمامات على  8آالف أسرة
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ن ـ ـ ـمـ ـ ــاء ل ـ ـلـ ــزكـ ــاة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
بـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
االج ـت ـم ــاع ــي ،أن ـه ــا تستعد
ل ـتــوزيــع ال ـك ـمــامــات وبعض
ال ـم ــواد الــوقــائـيــة عـلــى أكثر
ً
م ــن  8آالف أسـ ـ ــرة ،ت ـعــزيــزا
ل ـتــوج ـهــات وزارة الـصـحــة،
بـ ـ ــأخـ ـ ــذ ك ـ ـ ــل االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــات
الوقائية الــازمــة ،كما تقوم
بتوفير البطاقات الممغنطة

ع ـل ــى ه ـ ــذه األسـ ـ ـ ــر ،ل ـتــوفـيــر
المواد الغذائية لهم.
وقال المدير العام لـ"نماء"،
سعد العتيبي ،في تصريح
صحافي" ،تــم اتـخــاذ جميع
اإلج ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة داخ ــل
فروعنا المنتشرة بمناطق
ال ـكــويــت ،فــي إط ــار الـحــرص
ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــد م ـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
ً
الفيروس" ،مؤكدا أن "نماء"،
ً
وحرصا على سالمة وصحة

متبرعيها ،و ف ــرت العبوات
ال ـم ـط ـهــرة ف ــي ك ــل فــروع ـهــا،
كما أعلنت التزام موظفيها
ً
بلبس الكمامات ،حرصا على
سالمة الجميع.

ً
المؤسسات الكويتية تواصل نشاطها اإلنساني تزامنا مع األعياد الوطنية

جانب من الحمالت اإلنسانية الكويتية

قافالت إغاثية
شملت نازحين
سوريين ويمنيين
ودعم الجهود
الدولية لمكافحة
األمراض

واصـلــت الـمــؤسـســات والـهـيـئــات الكويتية
ن ـش ــاط ـه ــا اإلنـ ـس ــان ــي ال ـم ـت ـج ــدد ل ـت ـق ــدي ــم يــد
الدعم والمساندة لألشقاء بالمنطقة ،في ظل
احتفاالت الكويت بالذكرى الـ 59للعيد الوطني،
والذكرى الـ 29ليوم التحرير.
وت ـ ـ ــرك ـ ـ ــزت الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات الـ ـ ـت ـ ــي ق ــدم ـت ـه ــا
المؤسسات الكويتية ،خالل األسبوع الماضي،
ف ــي تــركـيــا وس ــوري ــة وال ـي ـمــن ،وت ـنــوعــت بين
جهود إغاثية وإنسانية ،كما تم تسليم تبرع
طوعي سنوي إلى الصندوق العالمي لمكافحة
ال ـس ــل وال ـم ــاري ــا ون ـق ــص ال ـم ـنــاعــة الـبـشــريــة
المكتسب بقيمة نصف مليون دوالر.
م ــن جــان ـبــه ،ن ـظــم ف ــري ــق "ت ــراح ــم" الـتـطــوعــي
الـكــويـتــي ،ال ـتــابــع للهيئة الـخـيــريــة اإلســامـيــة
ً
العالمية الكويتية ،حفال ألكثر من  550يتيما
ً
سوريا بمدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.
وقــال مدير مكتب جمعية "عـطــاء" التركية
في شانلي أورفا أسامة الشيدون ،إن "الحفل
جاء ضمن حملة الفريق "كالجسد الواحد ،"95
وبمناسبة األعياد الوطنية للكويت".
وأشار إلى أن "تراحم" سينظم أيضا رحالت
إن ـســان ـيــة لــاجـئـيــن ال ـســوري ـيــن ف ــي مدينتي
غازي عنتاب وكهرمان مرعش بالتعاون مع
جمعية "عطاء".

وأعـلـنــت جمعية الـشـيــخ عـبــدالـلــه ال ـنــوري
الـخـيــريــة ،األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،تسيير قافلة
مساعدات إنسانية للنازحين الجدد في الداخل
السوري مكونة من  18شاحنة تحتوي على
خيام ،وبطاطين ،ومراتب ،ومعلبات ،وطحين.
وقال الشيدون إن "القافلة اإلغاثية المكونة
من  18شاحنة ضمت ألف خيمة وألــف عازل
للخيم ،و 3آالف بطانية ،و 3آالف مرتبة للنوم،
وألفي سلة معلبات ،و 200طن طحين".
وفي السياق نفسه ،سيرت جمعية السالم
لألعمال اإلنسانية والخيرية ،بالتعاون مع
الـهـيـئــة الـخـيــريــة اإلســام ـيــة الـعــالـمـيــة203 ،
شاحنات محملة بمواد اغاثية عينية ضمن
حـمـلــة إغــاثــة ســوريــة وال ـي ـمــن " 2020خـلــونــا
نتكاتف ونكسر الرقم".
وأش ـ ــاد الـمـسـتـشــار ف ــي ال ــدي ــوان األم ـي ــري
ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـ ـخـ ــاص ل ــأم ـي ــن ال ـ ـعـ ــام لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة ال ــدك ـت ــور ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـع ـت ــوق ،في
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،ب ــالـ ـجـ ـه ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة
إلن ـجــاح ه ــذه الـحـمـلــة الـتــي اسـتـطــاعــت جمع
 203شاحنات في أيــام معدودة لالجئين في
سورية واليمن.

ةديرجلا

•
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رئيس «النادي البيولوجي» لـ ةديرجلا  :نفتقد الدعم
المادي والمعنوي ...ويجب تخصيص ميزانية لنا
•

«كلية العلوم مظلومة في المجتمع الطالبي لرغبتهم في التحويل منها»
أكد رئيس النادي البيولوجي في كلية العلوم بجامعة
الكويت عبدالله المنصوري أن النادي يفتقد الدعم المادي
والمعنوي ،مشددا على ضرورة أن تكون هناك ميزانية
محددة للنوادي الجامعية ،لتصبح قادرة على توفير
احتياجات الطلبة.
وطالب المنصوري ،في حوار مع «الجريدة» ،الكلية
باالستغناء عن مقررات المختبرات ،ألنها تأخذ وقتا كبيرا،
وتتعارض مع مقررات الطالب األخرى ،الفتا إلى أن النادي
بصدد مخاطبة الجهة المسؤولة إلصدار قرار يصب في
مصلحة الطلبة.
وشدد على أن كلية العلوم مظلومة في المجتمع الطالبي،
ألن أغلب من يدخلها يرغب في التحويل إلى كليات أخرى،
رغم أنها تعتبر أساس الدراسات األخرى ،وفيما يلي
التفاصيل:
مروة عوض

ً
أرسلنا كتبا
رسمية لفتح
شعب دراسية
جديدة لحل
المشاكل
بشكل جزئي

• ب ــداي ــة ،حــدث ـنــا ع ــن ن ــادي
العلوم البيولوجية وأهدافه.
 نــادي العلوم البيولوجيةه ـ ــو ن ـ ـ ــاد مـ ـهـ ـن ــي يـ ـتـ ـب ــع ق ـســم
ا لـعـلــوم البيولوجية فــي كلية
العلوم ،وتم إنشاؤه بالتنسيق
مــع ع ـمــادة ش ــؤون الـطـلـبــة في
جــامـعــة الـكــويــت ،ويـعـمــل على
المساهمة المباشرة في تحقيق
األه ـ ـ ــداف ال ـع ـل ـم ـيــة والـمـهـنـيــة
التخصصية للقسم العلمي.
ويـعـمــل أي ـضــا عـلــى توطيد
العالقات بين الـنــادي المهني
في القسم العلمي والجمعيات
الـعــالـمـيــة والـمـحـلـيــة الـتــابـعــة
ل ـن ـف ــس ال ـت ـخ ـص ــص ال ـع ـل ـمــي،
وتوثيق الروابط والتعارف بين
طلبة الـقـســم وأع ـضــاء الـنــادي
المهني التابع للقسم العلمي،
والمهتمين بأنشطتها دا خــل
ال ـك ـل ـي ــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وت ـن ـم ـيــة
مـهــارات الطلبة عبر تزويدهم
ب ـ ـفـ ــرص ق ـ ـيـ ــاديـ ــة واتـ ـ ـص ـ ــاالت
مباشرة مــع الهيئات المهنية
واألكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج
التدريبية.
ويـ ـشـ ـج ــع فـ ـ ــرص الـ ـت ــدري ــب

ً
المنصوري متوسطا أعضاء النادي
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي الـ ـمـ ـع ــارض
والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـق ـي ـم ـهــا
ال ـمــؤس ـســات والـ ـش ــرك ــات ذات
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـت ـخ ـص ــص ال ـق ـس ــم
العلمي ،ونشر الثقافة العلمية
في المجتمع ،وتوضيح أهمية
التخصصات العلمية ودورها
فــي ب ـنــاء الـمـجـتـمــع ،لتشجيع
األفراد للتوجه الى دراستها.
• مــا مطالبكم كـنــاد خاص
بالطلبة؟
 النادي يفتقد الدعم الماديوالـ ـمـ ـعـ ـن ــوي ،والبـ ـ ــد أن ت ـكــون
هناك ميزانية محددة للنوادي
الجامعية حتى تصبح قــادرة
على توفير احتياجات الطلبة
سـ ــواء ا لـعـلـمـيــة أو الترفيهية
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا ،واض ـ ـطـ ــررنـ ــا إل ــى
البحث عن رعاة خارجيين لنا
لنستطيع تحقيق أهدافنا.
• تـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــل ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررات
الدراسية يعتبر مشكلة أزلية
تـ ــواجـ ــه ال ـط ـل ـب ــة ،ف ـه ــل ت ـطــرق
ناديكم لها؟ وكيف ساهم في
حلها؟
 نحن نساعد الطلبة ،لكنمـ ـس ــأل ــة ت ـس ـج ـي ــل ال ـ ـم ـ ـقـ ــررات

والشعب من اختصاص جهات
أخرى ،لكننا حاولنا كاجتهاد
شخصي للنادي ،عبر تواصلنا
مـ ــع ال ـع ـم ـي ــد ،وأرسـ ـلـ ـن ــا كـتـبــا
رسمية ،وبعد مباحثات عديدة
استطعنا فتح شعب جــد يــدة،
وحلت المشكلة بشكل جزئي.
ومـ ــن هـ ــذا ال ـم ـن ـط ـلــق كلفنا
كناد بمتابعة جــداول الطلبة،
وكـخـطــوة جــديــدة قمنا بعمل
اس ـت ـب ـيــان لـتـحــديــد ال ـم ـقــررات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى حـ ـس ــب
احتياجهم ،حتى نخاطب بها
األقسام ،واألولوية للخريجين
ح ـ ـتـ ــى ال ي ـ ـت ـ ـع ـ ـثـ ــروا دراسـ ـ ـي ـ ــا
أو ي ـ ـتـ ــأخـ ــرو ع ـ ــن م ـس ـيــرت ـهــم
الجامعية.
• ما أصداء االنتقال الجزئي
للشدادية بين الطلبة؟ وكيف
يـمـكـنـكــم ح ــل الـسـلـبـيــات الـتــي
يتناقلونها؟
 االنتقال للشدادية خطوةإيجابية ،ولكل شيء سلبياته
وايجابياته ،ونحن متفائلون،
ألن اإلنـ ـ ـج ـ ــاز سـ ـيـ ـك ــون أكـ ـب ــر،
وال ـم ـش ـك ــات بـسـيـطــة ويـمـكــن
حـلـهــا بــالـتـنـسـيــق م ــع الـطـلـبــة

«األسترالية» نظمت جولة االبتكار وريادة
األعمال في اإلمارات

صورة جماعية للطلبة المشاركين في الجولة

اإلمارات
تعتبر
ً
ً
مركزا دوليا
لالبتكار
وريادة
األعمال

جوان فلين

نظمت الكلية األسترالية في الكويت (،)ACK
ً
مــؤخــرا ،ورع ــت جــولــة ناجحة لالبتكار وري ــادة
األع ـمــال لـعــام  2020فــي دول ــة اإلمـ ــارات العربية
المتحدة ،بمشاركة تسعة طالب متميزين من كلية
إدارة األعمال وكلية الهندسة.
وذكـ ــرت الـكـلـيــة ،فــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس ،أن
الجولة التعليمية الدولية التي استمرت أربعة
أي ــام أب ــرزت م ـب ــادرات االب ـت ـكــار وريـ ــادة األعـمــال
واالستدامة في دبي وأبوظبي ،وتميز البرنامج
ب ــزي ــارات لـحــاضـنــات ب ــدء التشغيل ال ــرائ ــدة في
اإلمارات العربية المتحدة ومحفزاتها ،وأسبوع
أبوظبي لالستدامة (أكبر تجمع لالستدامة في
الشرق األوسط) ،ومدينة مصدر ،ومركز االبتكار
 ،3Mومدرسة أربور للتفكير المتقدم ،كما التقى
الـطـلـبــة ع ــددا م ــن رواد األع ـم ــال ال ــذي ــن تـبــادلــوا
خبراتهم وأفكارهم ،تلتها فرصة لعرض أفكارهم
الـنــاشـئــة فــي مـخـتـبــرات كريبتو ،Krypto Labs
حيث تلقوا ردود إيجابية وتشجيع كبير لتنفيذ
أفكارهم الناشئة.
وأشارت الكلية إلى أنه "كان هناك جولة هامة

أخرى للطالب وهي زيارة معرض إكسبو 2020
دبــي ،وهــو أول معرض عالمي يقام فــي منطقة
الـشــرق األوس ــط وإفــريـقـيــا وجـنــوب آسـيــا ،حيث
ً
ً
شاهد الطالب عرضا عاما للمعرض ،تاله عرض
تـقــديـمــي م ــن خ ـب ــراء االب ـت ـك ــار واالسـ ـت ــدام ــة في
معرض إكسبو  2020وجولة رائعة بالحافلة خلف
الكواليس في موقع بناء المعرض".
وفـ ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى الـ ـف ــائ ــدة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
اكتسبها الطالب المشاركون من الجولة ،قالت
مــديــرة الـشــؤون الدولية لــدى الكلية األسترالية
فــي الكويت ،السيدة جــوان فلين" :تشتهر دولــة
اإل م ــارات العربية المتحدة بأنها تعتبر مركزا
دول ـيــا لــابـتـكــار وري ـ ــادة األع ـم ــال ،ووفـ ــرت هــذه
الـجــولــة لطالبنا فــرصــا لــربــط الـنـظــريــة بــإحــدى
المبادرات الواسعة في العالم الحقيقي ،وحضور
األح ـ ـ ــداث ال ــدولـ ـي ــة ،وااللـ ـتـ ـق ــاء ب ــرج ــال األع ـم ــال
الملهمين والمبدعين والمربين ،ومواصلة تطوير
أفكارهم الخاصة فــي مجال ري ــادة األعـمــال قبل
تخرجهم".

مركز الخوارزمي ينظم دورة «مهارات
أساسية في استخدام »Office 365
نظم مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية
المعلومات ومركز نظم المعلومات في جامعة
الكويت ،بالتعاون مع إدارة التطوير اإلداري
وتنمية الموارد البشرية ،برنامجه التدريبي
المتميز للفصل الثاني من العام الجامعي
( 2020 /2019دورة مـ ـه ــارات أ ســا س ـيــة في
استخدام نظام  ،)Office 365حيث َّقدم المركز
 5دورات في الفصل الماضي للعام الجامعي
 ،2020 /2019وتم تدريب أكثر من  120متدربا.
وذكر المركز ،في بيان صحافي ،أمس ،أن
فريق التدريب بالمركز تطرق بــالــدورة إلى
كل ما يتعلق بتطبيقات  ،Office 365إضافة

إلى تفعيل البريد اإللكتروني ،وتفعيل حساب
مجتمع مايكروسوفت التعليمي.
وأعلن مدى االستفادة من تطبيقات Office
 365لـكــل مــوظــف وم ـت ــدرب ،وكـيـفـيــة توفير
الوقت وتطوير العمل عن طريق التطبيقات،
كما تم شرح تطبيق " ،"Peopleالــذي يسهل
ع ـم ـل ـيــة ت ـت ـبــع االجـ ـتـ ـم ــاع ــات والـ ـمـ ـه ــام بـيــن
األش ـخــاص ،وتطبيق " ،"Formsال ــذي يعمل
ع ـلــى ال ـن ـم ــاذج واالخـ ـتـ ـب ــارات اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
إضافة إلى كيفية التواصل مع زمالء العمل
بسهولة ،وتنظيم المهام بينهم عــن طريق
َ
تطبيقي  Teamsو Groupومشاركة الملفات

والمستندات الرقمية ،ما يوفر المستندات
الورقية.
وف ـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ك ـ ــل دورة ت ـ ــم ال ـ ـ ـ ــرد ع ـلــى
استفسارات المتدربين ،إضــافــة إلــى تكريم
المتدربين بشهادات تقدير لحضورهم.
ويسعى مــركــز ال ـخــوارزمــي إلــى أن يكون
متخصصا في تنظيم وتدريب وتأهيل ورفع
كفاء ة جميع منتسبي الجامعة ،من أعضاء
هـيـئــة ت ــدري ــس ومــوظ ـف ـيــن وط ـل ـبــة داخ ـل ـيــا،
وموظفي الدولة خارجيا ،وأن ويكون المركز
الوحيد لتقديم تكنولوجيا تقنية المعلومات
بالجامعة.

وال ـع ـمــادة ،أم ــا ال ـم ـتــداول فهو
غير صحيح.
• ما المشكالت األخرى التي
تصلكم من الطلبة أو تواجهكم
كطلبة علوم بيولوجية؟
 أه ـ ـ ــم م ـش ـك ـل ــة ه ـ ــي ك ـث ــرةالـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرات الـ ـمـ ـص ــاحـ ـب ــة
للمقررات الدراسية ،والتي قد
تكون مكررة ويمكن االستغناء
عـنـهــا ،خـصــوصــا أن ـهــا تشغل
وقتا كبيرا من يوم الطالب وقد
تتعارض مع مقرراته األخرى،
ونحن بصدد حل هذه المشكلة
وم ـخــاط ـبــة ال ـج ـهــة الـمـســؤولــة
إلصدار قرار يصب في مصلحة
الطالب.
• لماذا يلقب البعض كلية
العلوم بـ "مقبرة الجامعة"؟
 ك ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم ح ـق ـي ـق ــةمظلومة في المجتمع الطالبي،
وأغلب من يدخلها تكون لديه
نية التحويل ا لــى كلية أخــرى
لـلـهــرب مـنـهــا ،مــع أنـهــا تعتبر
أســاس كــل الــدراســات االخــرى،
وكل األشياء تقوم على العلوم.
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أكاديميا

التسجيل اإللكتروني الختبارات
القدرات األكاديمية ينطلق  3الجاري
●

أحمد الشمري

أ عـلــن مكتب مساعد نائب
م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ل ـل ـت ـق ـي ـيــم
والـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاس فـ ـ ـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة
الكويت عــن موعد التسجيل
اإللكتروني الختبارات القدرات
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ل ـط ـل ـب ــة ال ـص ــف
الثاني عشر التي ستعقد 18
ً
إبــريــل المقبل ،وذل ــك اعتبارا
مــن  3حـتــى  15ال ـج ــاري عبر
ال ـم ــوق ــع االل ـك ـت ــرون ــي لطلبة
ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة الــراغ ـب ـيــن
في تقديم اختبارات القدرات
األكاديمية من الصف الثاني
عشر أو ما يعادله وخريجي
الثانوية العامة.
وط ــال ــب الـمـكـتــب ف ــي بـيــان
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي امـ ـ ـ ـ ـ ــس الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع خ ـ ـطـ ــوات
التسجيل عبر إدخال بيانات
التسجيل وتحميل ا لـصــورة
الشخصية الحديثة ،وطباعة
بطاقة دخول االختبار وعليها
الصورة الشخصية.
وشـ ــدد ع ـلــى طـلـبــة الـصــف
ال ـث ــان ــي ع ـشــر أو م ــا ي ـعــادلــه

وخ ــري ـج ــي ال ـثــانــويــة الـعــامــة
مـ ـم ــن ال تـ ـت ــوف ــر ب ـي ــان ــات ـه ــم
الشخصية في نظام التسجيل
ات ـ ـبـ ــاع االرش ـ ـ ـ ـ ــادات الـمـبـيـنــة
ت ـحــت ب ـنــد انـ ـش ــاء مـسـتـخــدم
جديد ،وتسجيل جميع الطلبة
لـ ــاخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات والـ ـتـ ـع ــدي ــات
عليها سيتم مــن خــال نظام
التسجيل اإللكتروني فقط.
واعلن عن موعد التسجيل
اإللكتروني المتأخر بمساعدة
م ـك ـتــب م ـس ــاع ــد ن ــائ ــب مــديــر
الـجــامـعــة للتقييم والـقـيــاس

خالل يومي اإلثنين والثالثاء
 16و 17الـ ـج ــاري ع ـل ـمــا بــأن
م ـك ـتــب م ـس ــاع ــد ن ــائ ــب مــديــر
الـجــامـعــة للتقييم والـقـيــاس
يتبنى سياسة وزارة التربية
فــي لــوائــح الغش والعقوبات
باالختبارات.
وأض ـ ـ ــاف ان أداء ال ـطــالــب
الختبارات القدرات األكاديمية
ال يـ ـعـ ـن ــي إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ق ـب ــول ــه
بالجامعة.

تشكيل لجنة لتشغيل مبنى
الجهراء في «األساسية»

ُّ
تعمل على حث األقسام العلمية على فتح الشعب الدراسية
●

فريح العنزي

أحمد الشمري

أصدر عميد كلية التربية األساسية في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،د .فريح العنزي ،قــرارا بشأن تشكيل لجنة
مبنى الجهراء لتفعيل نشاط المبنى ،وحث األقسام العلمية
لتشغيل ُّ
على فتح الشعب الدراسية ،وتخفيف الضغط والعبء عن المباني
الرئيسة بالعارضية.
ويترأس اللجنة د .بدر المحيلبي ،وعضوية كل من :عضو هيئة
التدريس فــي قسم التربية الخاصة د .أحمد السعيدي ،وعضو
هيئة تدريس قسم المناهج وطرق التدريس د .ناجي الضفيري،
وعضو هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم د .عبدالعزيز
العنزي ،وعضو هيئة التدريس في قسم األصول واإلدارة التربوية
د .سعاد عبدالكريم.
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كتاب

ةديرجلا

•
العدد  / 4361األحد  1مارس 2020م  6 /رجب 1441هـ

من  11يوليو  1938إلى  13يوليو 1938

local@aljarida●com

(الحلقة األولى)

يوميات مجلس األمة التشريعي األول ...الدورة األولى
يؤكد د .عادل العبدالمغني ،في كتابه هذا ،أن "محاضر مجلس األمة التشريعي األول
المنتخب عام 1938م ،كانت محفوظة لدى الشيخ عبدالله السالم الصباح َّ
(طيب الله
ثراه) ،الذي أودعها بدوره عند صديقه الحميم ورجل األعمال المرحوم محمد سليمان
العتيبي ،وظلت محفوظة لديه في الخزانة الحديدية (التجوري) منذ عام 1939م،
للمحافظة عليها كإحدى الوثائق المهمة ،ثم انتقلت بعد وفاة المرحوم محمد
العتيبي في عام 1962م إلى ابنه عبدالعزيز محمد العتيبي (األمين العام لمجلس
الوزراء السابق) ،وظلت في مكانها بالخزانة الحديدية (التجوري) ،ثم أوصى المرحوم
عبدالعزيز العتيبي ابنه محمد بأن يحافظ عليها ،وأال ُيظهرها إال بعد مرور ثمانين
ً
عاما ،وها نحن في عام 2019م ،وقد اكتملت المدة ."2019 – 1939

في جلسة  11يوليو
 1938قرر المجلس
أن يتحتم على أمين
صندوق جمرك
البحر أن يرسل ما
لديه من النقود
إلى مكان الحاج
عبدالرحمن البحر
مرتين في األسبوع

محاضر الجلسات
ختمت بتوقيع
رئيس المجلس
الشيخ عبدالله
السالم الصباح
َّ
والتي تعذر
حضوره وقعها
نائبه الشيخ يوسف
القناعي

ً
 ٤١٢قرارا إجمالي
القرارات الصادرة
عن المجلس طوال
فترة انعقاده

ُ
 -1ك ِت َبت المحاضر بأكثر من خط مختلف عن
اآلخر ،ربما ثالثة أو أربعة خطوط ،ومن بينها خط
سكرتير المجلس المرحوم خالد سليمان العدساني،
ومساعده المرحوم أحمد زيد السرحان.
 -2جميع ت ــواري ــخ انـعـقــاد الـجـلـســات بــالـتــاريــخ
الـ ـهـ ـج ــري ،س ـي ـج ــده ــا ال ـ ـقـ ــارئ م ـط ــاب ـق ــة ال ـت ــاري ــخ
بــال ـم ـيــادي ف ــي ه ــام ــش ك ــل صـفـحــة م ــن صـفـحــات
الكتاب.
 -3وقــت انعقاد الجلسات وفــق توقيت الساعة
ُ
ً
العربي ،وغالبا ما كانت الجلسات تعقد بعد طلوع
الشمس بساعة ،إلنهاء جلسة المجلس ،ثم ذهاب
األعضاء إلى أعمالهم الخاصة.
ُ -4عقدت الجلسات خالل الفترة الزمنية من 14
جمادى األولى 1357هـ إلى  23شوال 1357هـ ،الموافق
 11يوليو 1938م إلى  15ديسمبر 1938م ،وهي كما
وردت في دفتر محاضر الجلسات.
 -5المدة الزمنية التي استغرقها انعقاد الجلسات
ً
خـمـســة أش ـه ــر ،وه ــي ت ـقــري ـبــا م ــدة الـ ـ ــدورة األول ــى
لمجلس 1938م.
 -6جلسات المجلس ،كما وردت في المحاضر،
هي مئة وإحــدى عشرة جلسة .ويالحظ أن تعاقب
انعقاد الجلسات شبه يومي ،مما يدعو إلى اإلعجاب
ً
والتقدير ،لكون عملهم تطوعيا وللخدمة العامة.
 -7ترأس سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح 86
َّ
المدونة
جلسة من أصل  111جلسة ،وهي الجلسات
بالمحاضر.
 -8ترأس نائب الرئيس الشيخ يوسف بن عيسى
ال ـق ـنــاعــي  20جـلـســة م ــن أص ــل  111ج ـل ـســة ،وهــي
َّ
المدونة بالمحاضر.
الجلسات
 -9ترأس سكرتير المجلس مشاري الحسن البدر
 5جـلـســات مــن أص ــل  111جـلـســة ،وه ــي الجلسات
َّ
المدونة بالمحاضر.
 -10ال ـم ــراس ــات الـ ـص ــادرة م ــن الـمـجـلــس خــال
خمسة أشهر هي  190رسالة.
 -11اإلعــانــات للجمهور الـصــادرة من المجلس
ً
خالل خمسة أشهر ،هي  17إعالنا.
 -12ق ـ ــرارات الـتـعـيـيــن لـلـمــوظـفـيــن ف ــي ال ــدوائ ــر
ً
المختلفة  45قرارا.
 -13ق ـ ـ ــرارات عـ ــزل ب ـعــض ال ـمــوظ ـف ـيــن أو إن ـهــاء
ً
خدماتهم  15قرارا.
 -14اإلج ـم ــال ــي الـ ـع ــام لـ ـلـ ـق ــرارات ال ـ ـصـ ــادرة مــن
ً
المجلس طوال فترة انعقاده  ٤١٢قرارا.
 -15م ــن خـ ــال م ـحــاضــر ال ـج ـل ـســات ي ــاح ــظ أن
المجلس عقد سبع جلسات مكتملة النصاب ،ولم
يتخذ أثناءها أي قرار .ويبدو لي أن االجتماع كان
لـغــرض تـبــادل وجـهــات الـنـظــر ،أو مناقشات عامة
ُّ
لمشاريع قرارات اتخذت في جلسات أخرى.
ُ َّ
 -16ي ــاح ــظ ك ــذل ــك أن الـ ـ ـق ـ ــرارات ك ــان ــت تــت ـخــذ
باإلجماع أو التصويتُ ،
ويذكر بعد كل قــرار كلمة
“باإلجماع أو األكثرية”.
 -17فــي مـنـتـصــف م ــدة الـمـجـلــس ،ال ــذي استمر
خمسة أشهر ،صادف حلول شهر رمضان ،فأصبحت
ُ
الجلسات تعقد في المساء.
 -18نسبة حضور األعضاء الجتماعات المجلس
ً
جـيــدة ج ــدا ،رغــم بعض الـتـفــاوت واالنـخـفــاض في
الحضور من بعض األعضاء ،ألسباب وجدتها في
ق ــرارات الجلسات تتعلق بتكليف بعض األعضاء
بـمـهـمــات وأعـ ـم ــال ،س ــواء كــانــت داخ ــل ال ـكــويــت أو
خارجها.

وفـيـمــا يـلــي نـسـبــة ح ـضــور األع ـض ــاء لجلسات
انعقاد المجلس بالنسبة إلجمالي الجلسات:
أ -سيد علي السيد سليمان( :)1حضر  102جلسة
من أصل  111جلسة.
ب -محمد بن شاهين( :)2حضر  98جلسة من أصل
 111جلسة.
ج -مشاري الحسن( :)3حضر  96جلسة من أصل
 111جلسة.
د -حمد الــداود( :)4حضر  96جلسة من أصل 111
جلسة.
ه ــ -سليمان الـعــدســانــي( :)5حضر  96جلسة من
أصل  111جلسة.
و -مشعان الخضير( :)6حضر  92جلسة من أصل
 111جلسة.
ز -صالح العثمان( :)7حضر  89جلسة من أصل
 111جلسة.
ح -الشيخ يوسف بن عيسى( :)8حضر  87جلسة

سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي أنشئ
المجلس التشريعي األول في عهده
من أصل  111جلسة.
ط -سلطان الكليب ( :)9حضر  83جلسة من أصل
 111جلسة.
ي -عبداللطيف الثنيان( :)10حضر  74جلسة من
أصل  111جلسة.
ك -خالد العبداللطيف ( :)11حضر  63جلسة من
أصل  111جلسة.
ل -يــوســف الـحـمـيـضــي( :)12حـضــر  52جلسة من
أصل  111جلسة.
م -عبدالله الصقر( :)13حضر  48جلسة من أصل
 111جلسة.
ن -يوسف ال ـمــرزوق :حضر  39جلسة مــن أصل
 111جلسة.
 -19ختمت محاضر الجلسات بتوقيع رئيس
الـمـجـلــس الـشـيــخ َّ عـبــدالـلــه ال ـســالــم ال ـ ِّص ـبــاح ،وفــي
الجلسات التي تعذر حضور الرئيس ُوقعت بواسطة
نائبه الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ،وفي حالة
ُّ
تعذر حضور االثنين جلسات المجلس كان يترأسها
ويوقع عليها السكرتير مشاري الحسن البدر.
 -20يالحظ أن المجلس صرف رواتب (معاشات)
لـبـعــض أع ـض ــاء الـمـجـلــس لـفـئــة غ ـيــر ال ـت ـج ــار ،كي
ً
تـعـيـلـهــم ،ل ـع ــدم مـمــارسـتـهــم أعـ ـم ــاال أخـ ــرى خ ــارج
المجلس.

أهم القرارات التي اتخذها المجلس:
 -1بناء مكان رسمي لمقر مجلس األمة التشريعي
وبعض الدوائر األخرى ،إذا أمكن اإلنشاء على ساحل
َّ
يتيسر ففي الصفاة.
البحر ،وإذا لم
 -2تأليف لجان تفتيشية مــن أعـضــاء المجلس
مهمتها اإلشراف على كل األعمال والتنظيمات في
الدوائر الرسمية ،ورفع تقارير إلى المجلس عن سير
العمل ،وما ترى اللجان من مالحظات ومقترحات.
ُ -3يباح لكل مالك ُحرية التصرف في ملكه ،كفتح
دكــان بــأي مكان شــاء ،بعد مراجعة البلدية ،ودفع
الرسم المقرر في قانونها.
 -4أمـيــن الـصـنــدوق للجمرك الـبـحــري هــو الــذي
ُ
يستوفي الــرســوم التي تجبى عــادة باسم دائرتي
ً
ُ
المعارف والبلدية ،وبعد مضي خمسة عشر يوما
يدفع لكل منهما تلك الرسوم المتجمعة.
 -5التنسيق مع مكتب سمو الشيخ أحمد الجابر
االمتيازات
إلصدار تعميم إلى الدوائر األجنبية ذات ُ
واالتفاقيات الخاصة يبلغهم أن المراجعات أنيطت
جميعها بمجلس األمــة التشريعي ،ومخاطباتهم
الرسمية للدوائر تتم جميعها عن طريق المجلس.
 -6تقرر أن يسلك جميع السواقين داخل الحدود
ً
الكويتية جهة اليمين بدال من جهة الشمال ابتداء
من يوم الخميس  1سبتمبر 1938م.
 -7تقرر تعيين قضاة للمحكمة الشرعية التي
يرأسها الشيخ عبدالله الجابر الصباح.
 -8تـ ـق ــرر إعـ ـف ــاء ع ــائ ـل ــة ال ـص ـب ــاح وال ـمــوظ ـف ـيــن
الــرسـمـيـيــن للمملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة مــن أخــذ
ً
رسم الجوازات ،والذي كان معموال به قبل المجلس
التشريعي.
 -9على كل القادمين عن طريق البحر أن يمروا
دون استثناء بــدائــرة جمرك البحر ،وللموظف
المختص بالجمرك المذكور أن يأمر بالكشف
على األمتعة أو المواد التي يرى وجوب الكشف
عليها.
 -10جميع رواتــب عائلة آل الصباح يصدر بها

ً
أوال -تقرر بناء مكان رسمي يشمل بناية
لـمـجـلــس األمـ ــة الـتـشــريـعــي وب ـعــض ال ــدوائ ــر
الحكومية األخرى ،إن أمكن إشادته على ساحل
البحر ،فإذا لم َّ
يتيسر ففي الصفاة (.)17
ً
ثــان ـيــا -تـقــرر أن تـسـتــوفــي جـمـيــع الــرســوم
ً
الجمركية نـقــدا على جميع أن ــواع البضاعة،
ً
فال يؤخذ شيء منها عينا ،كالعادة المتبعة
إلى اليوم.
ً
ثالثا -جمرك البحر:
 -1تقرر أن ي ـع ــزل ............المثمن بالجمرك
البحري وتعيين جاسم السديراوي مكانه.
 -2تقرر أن يعزل ............أمين الصندوق في

يوم األربعاء 12
يوليو 1938م كانت
ثاني الجلسات
وفيها قرر المجلس
رفع الرسوم على
البضائع الخارجة
من طريق الجمرك
البري

سيد علي السيد
سليمان سجل
أعلى نسبة حضور
لجلسات المجلس
بعدد  102جلسة من
أصل 111

يوم الخميس 13
يوليو 1938م ألف
المجلس لجنة
تفتيشية مكونة من
يوسف الحميضي
وصالح العثمان
وعبداللطيف
الثنيان مهمتها
اإلشراف على جميع
التنظيمات في
الدوائر الرسمية
والبلدية

جلسة األربعاء في  15ج 1سنة ً 357
انعقدت برئاسة الرئيس الساعة  12صباحا
حضر الجلسة من األعضاء:
يــوســف ب ــن عـيـســى  -مـحـمــد ب ــن شــاهـيــن -
مشاري الحسن  -سلطان البراهيم( -)29سليمان
ال ـعــدســانــي  -مـشـعــان الـخـضـيــر  -سـيــد علي
السيد سليمان  -يوسف الحميضي  -عبدالله
الصقر  -يوسف الـمــرزوق  -صالح العثمان -
حمد ال ـ ــداود( -)30عبداللطيف الثنيان  -خالد
العبداللطيف.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

الجمرك البحري ،وتعيين أحمد العبداللطيف
( )18محله.
ً
رابعا -جمرك البحر:
 -1تقرر أن ي ـع ــزل .............الموظف بجمرك
البحر ،وتعيين أحمد البشر( )19في محله.
ً
خامسا -يتحتم على أمين صندوق جمرك
البحر أن يرسل ما لديه من النقود إلى مكان
الحاج عبدالرحمن البحر مرتين في األسبوع؛
االث ـن ـي ــن وال ـخ ـم ـيــس ،وع ـل ــى دائ ـ ــرة الـجـمــرك
ً
المذكور أن ترفع يوميا قائمة بجميع الواردات
الجمركية إلى سكرتارية المجلس(.)20
ً
س ــادس ــا -ت ـقــرر رف ــع جـمـيــع ال ــرس ــوم الـتــي

حواالت فردية ،كل باسمه الخاص ،من إمضاء رئيس
المجلس الشيخ عبدالله السالم الصباح.
 -11تقرر تشكيل قوة نظامية مؤلفة من مئة فرد،
منها خمسون للجيش وخمسون للشرطة.
ً
 -12تعيين غانم بن صقر الغانم مديرا للشرطة
العمومية.
ً
 -13تـعـيـيــن مـحـمــد بــن قـطــامــي رئ ـي ـســا لشرطة
الجمارك.
 -14انتخاب الشيخ يوسف بن عيسى القناعي
ً
نائبا لرئيس المجلس ،وكل من سليمان العدساني
ومشاري الحسن البدر سكرتيرين.
ً
 -15تعيين محمد عبدالعزيز ا لـعــدوا نــي أمينا
لصندوق البلدية.
 -16تشكيل لجنة لإلشراف على انتخابات البلدية
وإعداد قائمة الناخبين.
 -17تحرير إعالن للمواطنين الراغبين في وظيفة
مدير البلدية ،و يـفــرز المجلس المناسبين منهم،
ُ
ويجرى اقتراع ّ
سري ،فمن حاز أكثر األصوات كان
المدير المنتظر.
 -18فــوز عـبــدالــوهــاب بــن عيسى القطامي بثقة
ً
المجلس ،وتعيينه مديرا لبلدية الكويت.
 -19تـعـيـيــن عـضــو الـمـجـلــس مـشـعــان الخضير
ً
(الخالد) مديرا لمالية الكويت.
 -20إلغاء االمتيازات واالحتكارات غير المشروعة،
وط ــرحـ ـه ــا فـ ــي م ـ ــزاي ـ ــدات جـ ــديـ ــدة وف ـ ــق الـ ـش ــروط
المنصوص عليها لمصلحة الحكومة والمواطنين.
 -21تجهيز مالبس رسمية مناسبة ألفراد الشرطة
في زي جديد ُي ِّ
عبر عن شخصية رجال األمن.
 -22موافقة المجلس على ابتعاث عشرة طالب من
خريجي المدارس في الكويت لمواصلة دراستهم
بالخارج.
 -23زيـ ــادة أفـ ــراد شــرطــة ال ـج ـمــرك ال ـب ـحــري إلــى
ً
عشرين شرطيا.
 -24ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى اقـ ـت ــراح ــات م ــدي ــر ال ـشــرطــة
بخصوص سير السيارات والدراجات.
 -25ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم أم ـ ـ ــور ال ـم ـحــاكــم
والتقاضي واالستئناف.
 -26تقرر النظر فــي زي ــادة معاشات الموظفين
مرتين في السنة ،األولــى في رأس السنة الهجرية
(محرم) ،والثانية في منتصفها (رجب).
 -27تحرير كتاب إلــى الشيخ صباح بــن دعيج،
رئيس حــرس األس ــواق بمنع الـفــداويــة مــن أخــذ أي
خدمة عدا الرسوم المقررة.
 -28ضبط الواردات األساسية بتوجيه كتاب إلى
مدير الجمرك البحري ومدير الجمرك البري ومأمور
الجوازات ومأمور تحصيل رسوم المحاكم إلرسال
بيانات يومية إلى دائرة المالية عن تفصيل الرسوم
التي يستوفونها.
 -29تـحــريــر ك ـتــاب إل ــى مــديــر ال ـج ـمــرك الـبـحــري
لإلفساح عن كتاب “تاريخ الكويت” إلى ورثة مؤلفه
الشيخ المرحوم عبدالعزيز الرشيد.
 -30تحرير كتاب إلى جمعية المبشرين األميركية
يرجى منهم فيه ت ــدارك تعيين الــدكـتــور ملري في
ً
الكويت ،وتعيين غيره بدال منه.
 -31مـشــاركــة الـمـجـلــس الـتـشــريـعــي فــي الكويت
بكلمة في المؤتمر البرلماني في مصر.
 -32وض ــع ت ـعــديــات عـلــى ق ــان ــون الـبـلــديــة بما
يتوافق مع المصلحة العامة.
 -33المصادقة على الباب األول والثاني والثالث
من الدستور.

ُ
تـجـبــى فــي الجمركين الـبـحــري وال ـبــري على
المخضرات والفواكه الطرية غير المكبسة في
العلب ،وليس من ذلك التمور.
حـ ـض ــر هـ ـ ــذه ال ـج ـل ـس ــة كـ ــل مـ ــن األعـ ـض ــاء
ال ـم ــذك ــوري ــن :ي ــوس ــف ب ــن عـ ـيـ ـس ــى( -)21محمد
ب ــن ش ــاهـ ـي ــن( -)22س ـل ـطــان الـكـلـيــب  -سـلـيـمــان
العدساني  -مشعان الـخـضـيــر( -)23سيد علي
السيد سـلـيـمــان( -)26يــوســف ال ـمــرزوق  -خالد
الـعـبــدالـلـطـيــف( -)24عـبــدالـلــه الـصـقــر  -يوسف
الحميضي  -صالح العثمان( -)25مشاري الحسن
 عبداللطيف الثنيان(.)27(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

 -34تحرير كتاب إلى شيخ جامع األزهــر يرجى
منه قبول بعثة كويتية لطلب العلم في األزهر.
 -35توقيف الـهـجــرة اإليــرانـيــة غير المشروعة،
ب ــات ـخ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر اآلت ـ ـيـ ــة؛ م ــع ان ـ ـتـ ــداب سـلـيـمــان
العدساني وعبداللطيف ثنيان الغانم على تنفيذها
ومراقبة المجلس لهما في ذلك:
ِّ
بتحري المشبوه
أ -التنبيه على مدير الشرطة
فيهم.
ب -التنبيه على مأمور الجوازات بعدم التساهل
مع القادمين من إيران لغير أسباب وجيهة.
جـ -التنبيه على سفن الماء وغيرها وتحذيرها
ً
م ــن تـحـمـيــل أح ــد إل ــى ال ـكــويــت ،م ــا ل ــم يـكــن حــامــا
ً
ً
جوازا مقبوال.
د -التنبيه على حراس الدراويز بمالحظة الذين
يشتبه في قدومهم إلى المدينة.
هـ -التنبيه على أمراء القصور وفيلكة وتحذيرهم
من السماح ألحد من سفن األجانب أو غيرها بتنزيل
ركاب في قراهم.
و -وغـيــر ذل ــك مــن الـتــدابـيــر الـتــي تـكـفــل توقيف
طغيان هذه الهجرة.
ُ -36يعلن للعموم حرمان المتجنسين بجنسية
أجنبية مــن حقوق التملك فــي أراض ــي الـكــويــت ،أو
االمتهان بأي مهنة ،إال بعد حصولهم على إجازة
خاصة مــن المجلس ،وأن مــن يثبت عليه محاولة
ّ
التجنس بجنسية أجنبية يستعد لمغادرة البالد
خالل شهرين من تاريخ محاولته.
ُ -37يعلن للعموم إلغاء ضريبة الغواصة التي
ُ
تجنى من الغواويص ،رأفة بحالتهم الضعيفة.
ّ
 -38تعيين لجنة لسن مـسـ ّ
ـودة لقانون الغوص
مؤلفة من أحمد بن راشد ،راشد بن أحمد ،عبدالله
بورسلي ،سعود المضف ،وعلي البنوان.
 -39تكليف يــو ســف صــا لــح الحميضي لتهيئة
وإعداد أوراق ودفاتر إلحصائية النفوس وشهادة
طلب الجنسية وفقدانها وما يتبع ذلك.
 -40تحرير كتاب إلى أمير فيلكا (أحمد بن خلف
الخواري) يطلب فيه هدم مقام الخضر ،وإزالة أثره،
وتعريف المجلس بذلك.
 -41تشكيل لجنة الختيار الموقع المناسب لبناء
مقر بلدية الكويت.
 -42موافقة المجلس على ترشيح الشيخ عبدالله
الجابر للرئاسة العليا للجنة مكافحة األ مـيــة في
بيروت.
قاض من البالد العربية
جلب
على
الموافقة
-43
ٍ
بمراجعة بعض الثقاة في البالد اإلسالمية.
 -44تفويض مدير الشرطة بإلقاء القبض على
َمــن يشتبه بهم ممن يتطاولون على الحكومة أو
ّ
يخلون باألمن العام.
 -45تكليف عضو المجلس عبدالله الصقر التعاقد
مع أحد المهندسين الستقدامه إلى الكويت لوضع
التصاميم لبناية المستشفى وغيره.
 -46تشكيل لجنة لدراسة مشروع خزانات الماء
بالتنسيق مع البلدية.
 -47انـ ـت ــداب خـبـيــر إداري م ــن ال ـب ــاد الـعــربـيــة
المجاورة ،ألخذ رأيه في تنظيم الدوائر الحكومية،
ووضع تقرير عنها.
ُ -48يجلب مهندس بناء بحري من الهند بمعرفة
دائرة المالية ألعمال األرصفة البحرية.
ُ
 -49تشكل دائرة حكومية (لأليتام وإدارة أموال
الوقف الخيري) يكون مديرها السيد رجب السيد
عبدالله(.)14

جلسة الخميس  16ج 1سنة ً )31( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحا

()28

تقرر باإلجماع:
 -1رفع الرسوم على البضائع الخارجة من
طريق الجمرك البري.
 -٢إشـ ـ ــادة ب ـنــايــة م ـنــاس ـبــة لـمـجـلــس األم ــة
التشريعي وبعض الدوائر الحكومية في مقر
بناية جمرك البر الحالي.
 -٣وضع بعض اإلعالنات المتعلقة بقرارات
المجلس وكتابة مكاتيب إلى مديري الجمرك
تتضمن التعليمات المقررة.

توثيق وتحقيق د .عادل
محمد العبدالمغني

ً
جلسة يوم الثالثاء في  14ج 1سنة  )15( 357الساعة  12صباحا
برئاسة سمو رئيس المجلس( )16فوكيله بعده

ملحوظات عامة:

نسبة حضور األعضاء للجلسات

في  11يوليو 1938م
قرر المجلس بناء
مكان رسمي يشمل
بناية لمجلس األمة
التشريعي وبعض
الدوائر الحكومية
األخرى

ود .عادل يميط اللثام في هذا الكتاب عن هذه الجلسات ،بعد أن مضت المدة التي
أرادها الموصون بذلك ،وهو لم َّ
يتطرق إلى فكرة إنشاء المجلس ،وال ألسباب
ِّ
ً
وظروف حله ،بل ترك مجاله مفتوحا للباحثين ،وجعل الكتاب يدور في فلك محاضر
الجلسات والقرارات واإلنجازات التي حققها المجلس خالل مدته القصيرة.
وبعد قراءة متأنية لمحاضر مئة وإحدى عشرة جلسة حررها وفق تسلسل انعقادها
َّ
ودون في الهامش ما يستوجب شرحه ،إضافة إلى تحويل التواريخ الهجرية إلى
الميالدية ،وإجراء إحصائيات عامة ،خرج لنا بهذه التحفة التراثية ِّ
القيمة ،وفيما يلي
تفاصيل الحلقة األولى:

 -١تقرر تأليف لجنة تفتيشية مــن األعضاء
يوسف الحميضي وصالح العثمان وعبداللطيف
الثنيان ،بصورة مؤقتة ،لعدم وجود مراقبين أو
مفتشين للدوائر الرسمية مهمتها اإلشراف على
جميع التنظيمات في الدوائر الرسمية والبلدية،
ورفع التقارير إلى المجلس بما يتراءى لها من
المالحظات والمقترحات.
 -٢تـقــرر تــألـيــف لجنة مــن سـلـطــان الـبــراهـيــم،
حمد الداود ،مشاري الحسن وسليمان العدساني

ً
صورة نادرة للشيخ عبدالله السالم حين كان رئيسا للمجلس التشريعي

وعبدالله الصقر مهمتها تهيئة فكرة عامة عن
كيفية وتقرير محل إشادة بناء للدوائر الحكومية
(سراي) وبناء للسجون وبناء دائرة لجمرك البر.
ح ـض ــر ال ـج ـل ـس ــة مـ ــن األعـ ـ ـض ـ ــاء :ي ــوس ــف بــن
عـيـســى  -مـشـعــان الـخـضـيــر  -سـيــد عـلــي السيد
سليمان ( -)32يوسف الحميضي  -عبدالله الصقر
 يوسف المرزوق  -صالح العثمان  -حمد الداود عبداللطيف الثنيان  -خالد العبداللطيف.(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

الهوامش
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أجواء كورونا ...وأيام
الغزو!

ّ
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com
أول الـعـمــود :لـمــاذا يتجاهل مجلس ال ــوزراء بحث سجل مــن ُيــراد
توزيرهم بعد حالتي وزراء الكهرباء والشؤون االجتماعية والعمل؟
***
إذا كان فيروس كورونا قد جاء بطيف  ١١سبتمبر لمطارات العالم،
فإنه جاء للكويت وهو يحمل أجواء هلع وخوف  ٢أغسطس  ١٩٩٠لمن
عاشها ،فالفيروس يزحف كالجراد بين الدول وبشكل مخيف ،واألمم
ً
المتحدة ترفع تصنيفه من «خطر مرتفع» إلى «خطر مرتفع جدا».
ً
هنا في الكويت واستنادا إلى التفاعل الرسمي والشعبي مع الغزو
العراقي للكويت وتجربته الرائعة ،فإننا بحاجة الستعادة الكثير مما
كان يجري تحت عنوان «التكاتف االجتماعي» آنذاك ،فالمدارس اليوم
تعطلت والتجمعات خفت واألســواق خلت من مرتاديها والجامعات
والـمـعــاهــد أوق ـفــت حـضــور طلبتها وال نعلم إلــى أيــن سـيـقــودنــا هــذا
الفيروس اللعين في القادم من األيام.
لكن كيف يتم ذلك؟
ً
أوال ،يجب تقديم جهود العمل والمعالجة على مبدأ المحاسبة في
ً
مسائل التقصير مؤقتا ،ألن المحاسبة تربك األداء العام لطواقم العمل
وتحبط عزائمه خاصة في أجواء الهلع والخوف.
ً
ثانيا  ،تكثيف جــر عــات التوعية الصحية والسلوكية مطلوب في
هذه األجواء المستجدة على الكويت ودول المنطقة ،فاألوبئة العالمية
لم تنل من دول المنطقة منذ عقود طويلة ،كما كان يحدث في السابق
كالطاعون والجدري.
ً
ثالثا ،هي فرصة لمراجعة أداء اإلدارة العامة في زمن األوبئة العالمية
الزاحفة بــا رحـمــة ،فمن بين تلك المواضيع االسـتـعــداد الستمرارية
التعليم عــن بـعــد وب ــدون وج ــود بــال ـمــدارس ،وحـفــظ مــراكــز التوقيف
والسجون من تفشي الوباء داخلها (السجن المركزي يحتوي ٤٦٠٠
نزيل) ،وتفعيل دور الهالل األحمر والجمعيات التعاونية االستهالكية.
ً
رابعا ،وإذا ثبت تورط أعضاء في البرلمان وخضوع وزير الصحة
لمطالبهم بشأن استقدام مسافرين من إيران دون تطبيق شروط الحجر
ً
الصحي العالمية بعد عــودتـهــم ،فيجب هنا أن يكون درس ــا للشعب
الكويتي في حسن اختيار من يمثله في البرلمان ولمجلس الوزراء في
اختيار وزرائه ،خصوصا بعد تجربتي عزل وزيرين ألسباب قانونية
في فترة قصيرة.
ً
خامسا ،كان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دور كبير في
دعم جهود التخلص من الغزو العراقي لدولة الكويت ،واليوم ال يمكننا
مــواجـهــة الـمـشـهــد الـصـحــي الـعــالـمــي دون تفعيل إجـ ــراءات خليجية
جماعية لتحصين المنطقة من األوبـئــة المنتقلة عبر منافذ الحركة
البرية والبحرية والجوية.
العمل الخليجي الجماعي هنا مطلوب وبشدة للحفاظ على سكان
ً
المنطقة الذي ُيعد قليال بمقاييس تعداد مناطق أخرى في العالم.

انفتاح أفق جديد لفرض
عقوبات على إسرائيل

المستشار شفيق إمام

ما قل ودل :في رحاب الله ودعت مصر محمد حسني مبارك
فــي جـنــازة رسمية وعسكرية وشعبية
يوم األربعاء الماضي ودعت مصر رئيسها
األسبق محمد حسني مبارك ،وقد حملت
ً
جثمانه ،ملفوفا بعلم مصر ،عربة تجرها
ال ـخ ـي ــول ،ي ـت ـقــدم ـهــا ع ـس ـكــريــون ب ــأط ــواق
الزهور وسط عزف الموسيقى العسكرية،
مع حملة النياشين واألوسمة التي حصل
عليها أثناء خدمته العسكرية.
وأطلقت المدفعية  21طلقة تحية لقائد
م ــن قــادت ـهــا ال ــذي ــن ح ـف ــروا أس ـم ــاء ه ــم في
الـتــاريــخ فــي نصر أكـتــوبــر  1973العظيم،
وقد نال هذا التكريم الذي لم ينله أحد من
الرؤساء الذين انتفضت عليهم شعوبهم،
فهو أول رئيس عربي يتنحى عــن الحكم
بشرف وأمــانــة استجابة لنداء الجماهير
من شعبه التي خرجت في  25يناير 2011
تطالب برحيل نظامه ،رافضا الرحيل عن
وطنه ،معتزا بترابه الذي دافع عنه ،مؤكدا
في خطابه إلى شعبه ،أنه سيظل في مصر
إلــى أن يـمــوت ويــدفــن فــي أرض ـهــا ،رافضا
العرض الذي قدم له بأن يغادر مصر تجنبا
لمحاكمة قد يتعرض لها ،وهو أمر طبيعي
عقب كل ثورة.
وأص ــر عـلــى أن يبقى عـلــى أرض مصر
ال ـتــي داف ــع عــن تــرابـهــا فــي ح ــرب أكـتــوبــر،
حاكما أو محكوما ،مدافعا ومناضال عن
شرفه العسكري وعن أسرته ،بخوض حرب
ج ــدي ــدة ل ــم يـخـضـهــا م ــن ق ـبــل ،وال يـعــرف
أساليبها وأدواتها ،هي المحاكمات التي
خ ــاض أواره ـ ــا عـلــى ســريــر مـتـحــرك خــرج
بــه مــن المستشفى ا ل ــى المحكمة ،ليقول
لقضاته أمام منصتهم العالية في استهالل
دفاعه أمام المحكمة بأنه لن يتحدث اليوم
عن عطائه لبالده ،فسيظل لها الفضل علينا

جميعا ،فهي الوطن واألهل والمالذ وأرض
المحيا والممات.
ولم ّ
يعرض بالده لحرب قادها تحالف
دولي ،فقضى على جيشه ،وال عرض بالده
للخراب والــدمــار ،بل حــرص على عقيدته
العسكرية الوطنية ووحدة هذا الجيش ،ولم
يستقو بالخارج للبقاء في الحكم ،معرضا
ِ
بالده لحرب أهلية ،ولخروج الماليين من
أبناء شعبه من وطنهم في الشتات.
وكانت مكونات نظام حكمه من أصحاب
ال ـن ـفــوذ ورجـ ــال األع ـم ــال ف ــي ظ ــل سيطرة
رأس المال على هذا الحكم هي التي نشرت
الفوضى في البالد ،وخلقت الفراغ األمني،
وقتلت المتظاهرين لحماية مكتسباتها
وإبـقــاء سيطرتها على الـبــاد ،ولـهــذا قال
في دفاعه سالف الذكر أمام المحكمة التي
ب ــرأت ــه م ــن ه ــذه ال ـت ـهــم إن مـحـمــد حسني
مبارك الذي يتحدث اليوم أمامكم ،لم يكن
ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقــة دماء
ال ـم ـصــري ـيــن ،وه ــو ال ـ ــذي أف ـن ــي ع ـم ــره في
الدفاع عن مصر وأبنائها ،وأقول أمام الله
ً
وأمام الشعب إنني قضيت حياتي مقاتل،
هـكــذا كــان تعليمي وتــدريـبــي وتـلــك كانت
عقيدتي منذ تخرجي في سالح الطيران،
ولم أكن آلمر ً
أبدا بقتل مصري واحد تحت
أي ظرف ،ولم يكن لي أيضا أن أصدر قرارا
بإشاعة الفوضى ،وقــد حــذرت منها ،ولم
أكن ألصدر قرارا بإحداث فراغ أمني ،فيعلم
الجميع أنني حافظت على استقرار مصر
وأمنها الوطني.
ولــم يقل لشعبه مــن أنـتــم ،ولــم يصفهم
ب ــال ـج ــرذان ،بــل ق ــال فــي مـحــاكـمـتــه سالفة
الذكر إنني أدافع عن نفسي اليوم لمواجهة
االتهام ،ال أدعي لنفسي الكمال ،فالكمال لله

برنارد هايكل*

ما الذي تضعه ليبيا على المحك؟
إن الحرب المستمرة في ليبيا ،نموذج مصغر للمأساة التي تعصف
ُ
بالعديد من بلدان الشرق األوسط ،وإذا لم تحل في وقت قريب ،فقد يؤدي
الصراع إلى زعزعة االستقرار في الدول المجاورة ،السيما تونس ومصر،
وسيؤدي ذلك إلى مزيد من موجات الالجئين الفارين إلى أوروبا.
وتـسـتـمــد األزمـ ــة الـلـيـبـيــة ج ــذوره ــا مــن ح ــرب أهـلـيــة بـيــن مختلف
الجماعات التي يقسمها الــوالء القبلي واإلقليمي ،وكذلك المعتقدات
اإليديولوجية ،ويتنافس الكل على السيطرة على عائدات النفط في
البالد .ومع ذلــك ،يوجد في الوقت الحالي جانبان أساسيان للنزاع:
حـكــومــة الــوفــاق الــوطـنــي الـمـعـتــرف بـهــا دول ـيــا والـخــاضـعــة لسيطرة
اإلسالميين ،والتي ال تزال تسيطر على العاصمة طرابلس؛ ومجلس
النواب المتمركز في طبرق ،والجيش الوطني الليبي ،اللذان يخضعان
لقيادة المشير المناهض لإلسالميين ،خليفة حفتر .وبينما أصبحت
معظم الـبــاد ،اآلن ،تحت سيطرة حفتر االستبدادي والقومي ،إال أن
طرابلس لم تسقط بعد.
ووراء كل من هذه المعسكرات المتحاربة هناك قوى خارجية تسعى
إلى تحقيق مصالحها الخاصة ،ففي حين تدعم تركيا وقطر حكومة
الــوفــاق الوطني ،تقدم مصر ،وروسـيــا ،واإلم ــارات العربية المتحدة،
الدعم لحفتر ،وقد عزت التغطية اإلعالمية الدولية للحرب هذا التدخل
الخارجي إلى المنافسة -خاصة بين تركيا ومصر -على موارد النفط
والغاز .ولدى مصر مشروع غاز يمكن أن يربط بينها وبين منشآت في
إسرائيل ،وقبرص ،واليونان ،لتزويد أوروبا ،ولكن هذا الهدف يتعارض
مباشرة مع هدف تركيا المتمثل بإنشاء منطقة بحرية خالصة مع ليبيا،
وضمان انفرادها في السيطرة على موارد الطاقة الليبية.
كلها ،ولفهم الصراع في
ولكن المنافسة على الطاقة ليست القصة ً
ليبيا بكامل جوانبه ،يجب على المرء أن ينظر أيضا في الروابط المعقدة
بين الجغرافيا السياسية واأليــديــولــوجـيــة ،إن فــوز اإلســامـيـيــن في
ليشمل دولة منتجة
طرابلس لن يسمح لتركيا وقطر بتوسيع نفوذهما ً
ً
استراتيجيا،
للنفط على البحر المتوسط فقط؛ بل سيمنحهما عمقا
مما يعزز نفوذهما على دول أخرى السيما تونس ،ومصر.
لهذاَ ،تمول قطر القسم األعظم من الحرب ،التي يخوضها اإلسالميون،
ولكن في أواخر العام الماضي بدا أن حكومة الوفاق الوطني على وشك
الهزيمة ،مما أدى إلى تدخل تركيا نيابة عنها ،وبدأت تركيا منذ ذلك
الحين بإرسال أسلحة ،وطائرات بدون طيار ،وجنود ،وحتى مقاتلين
سوريين إلى الحرب للدفاع عن طرابلس.
وعلى الجانب اآلخر من االنقسام ال ترغب مصر ،واإلمارات العربية
المتحدة أن تقع دولة نفطية قادرة على إنتاج  2.5مليون برميل ً
يوميا،
في أيادي اإلسالميين َ
الم ِدينين لمنافسيهم اإلقليميين ،وإن انتصار
حكومة الوفاق الوطني ،من شأنه أن يحول ليبيا إلى معقل إسالمي،
ورأس جسر لتقويض مـصــر ،والــرؤيــة المسيطرة لــإمــارات العربية
المتحدة للمنطقة ،ومن شأن حفتر أن ينشئ نظاما يروق لهما ،وإذا
كان هو المنتصر ،يمكن حينئذ االستفادة من موارد ليبيا النفطية ،في
أكبر معركة ضد ُ
البعبع اإلسالمي في جميع أنحاء المنطقة.
إن المثير للفضول أكثر هو دافع روسيا لالنحياز إلى حفتر ،ولكن
يمكن تلخيصه في كلمة واحدة :االنتقام ،وعلى الرغم من أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين قد أرسل مرتزقة لالنضمام إلى القتال ،فإن
حفتر نفسه ليس مرشح الكرملين األول لحكم ليبيا ،إذ يريد بوتين
تنصيب سيف اإلسالم القذافي ،نجل معمر القذافي ،الذي حكم البالد
من عام  1969إلى عام  .2011وبدعم من الموالين للنظام السابق انضم
القذافي إلى صفوف حفتر ،لكن الروس ال يثقون بحفتر ،ألنهم يعتبرونه
أحد عمالء المخابرات األميركيةً ،
نظرا ألنه عاش في السابق بصفته
مواطنا أميركيا ،في النغلي ،بوالية فرجينيا ،وبجعل القذافي حاكم
ليبيا القادم يأمل الكرملين أن يثبت نقطة لألميركيين واألوروبيين،
الذين ساعدوا في اإلطاحة بوالده ،إذ يريد بوتين أن يثبت أنه هو من
سيملي مستقبل ليبيا ،واتـخــاذ ال ـقــرارات فــي المنطقة؛ وإذا نجحت
موسكو في ذلك فسيكون من المثير معرفة ما سيحدث لحفتر.
إن الوضع المعقد في ليبيا يقترب من السريالية ،ولسوء الحظ ال
يمكن قول الشيء نفسه عن المعاناة الحقيقية للشعب الليبي ،العالق
بين المجموعات المتنافسة ،ومــن جانبها ،كانت الــواليــات المتحدة
مهملة في مقاربتها لألزمة ،التي تجاهلتها إلى حد كبير ،على أمل أن
تستعيد القوى اإلقليمية األخرى النظام .وفي الواقع ،تلك القوى هي
التي تزرع الفوضى ،والواليات المتحدة وحدها ،هي التي تملك القوة
الدبلوماسية إلنهاء الصراع.
وإذا استمرت الحرب األهلية في ليبيا فستنتقل آثارها إلى أجزاء
أخرى من المنطقة ،وسيفر المزيد من الالجئين إلى أوروبا ،خصوصا
إذا تبين أن الصراع نذير للحروب األهلية القادمة ،ويمكن أن تصبح
تونس ،أو الجزائر ،أو السودان ،أو لبنان ،المسرح القادم ،الذي ستخوض
فيه القوى اإلقليمية ،والدولية حروبا بالوكالة ،وتتخيل أن تصبح القوة
المهيمنة القادمة في العالم العربي.
* أستاذ دراسات الشرق األدنى ،ومدير معهد الدراسات عبر
اإلقليمية للشرق األوسط المعاصر وشمال إفريقيا ،وآسيا الوسطى
بجامعة برينستون.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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وحــده ،فأنا بشر أصيب وأخطئ ،تحملت
ب ـش ــرف وأم ــان ــة ،وسـ ــوف يـحـكــم ال ـتــاريــخ
َّ
علي وعلى غيري بما لنا وما علينا ،ومن
المؤكد أن التوفيق لم يحالفني في بعض
ما اتخذته من قرارات وهو شيء طبيعي ،أو
أن بعضها لم يرتق لتطلعات بني وطني،
ولكنني أشهد أمام الله أن كل قرار وسياسة
انتهجتها إنما ابتغيت فيها صالح الوطن،
وأقول مخلصا إنه رغم ما تعرضت له من
اتهام وإيذاء ،ال أزال شديد االعتزاز بخدمة
بالدي وبني وطني ،من أيدني منهم ومن
عارضني على حد سواء.
لقد أثبتت هــذه الـجـنــازة ،وه ــذا الحزن
الــذي خيم على الـنــاس جميعا فــي مصر،
أنــه ال ي ــزال فــي قـلــوب المصريين جميعا
م ــن أي ـ ــدوه وم ــن ع ــارض ــوه ،وك ـنــت مـنـهــم،
فهو الذي دافع عن أرض مصر وترابها في
الضربة الجوية األول ــى فــي حــرب أكتوبر
 ،1973ليلقن العدو اإلسرائيلي المتغطرس
الدرس األول في هذه الحرب ،الذي أذهلها
وأفقدها صوابها ،لتعبر بعد هذه الضربة
ال ـقــوات الـمـصــريــة ،قـنــاة الـســويــس ،أخطر
وأكبر مانع مائي عبره جيش من الجيوش
في الحرب في العالم ،ولتدك هذه القوات
خط بارليف ،بخراطيم المياه الذي أحالته
ترابا ،وقد كان بارليف ،رئيس أركان حرب
الجيش اإلسرائيلي ،يراهن بأن تدمير خطه
يحتاج إلى قنبلة ذرية.
الـلـهــم تـغـمــده بــرحـمـتــك وأن ــزل ــه فسيح
جناتك.

زوايا ورؤى

د .مصطفى البرغوثي*
ال يجوز االستخفاف باألثر السياسي والمعنوي للبيان
الذي أصدره مسؤولون أوروبيون سابقون ،معظمهم وزراء
خارجية سابقون ،وبعضهم رؤساء ورؤساء وزراء سابقون،
مثل ميشلين كالمي دي الرئيسة السابقة لسويسرا ،وغرو
هــارلــم برونتالند رئيسة وزراء الـنــرويــج ،وج ــون بــروتــون،
وأنغار كارلسون ،وماسيمو داليما وكل منهم عمل رئيسا
للوزراء في أيرلندا ،والسويد ،وإيطاليا ،والــذي أعلنوا فيه
أمرين مهمين:
أوال ،رفضهم التام لصفقة القرن باعتبارها تتعارض مع
معايير الـســام ،وق ــرارات األمــم المتحدة ،ومـبــادئ القانون
الدولي.
وثانيا ،وهذا هو األهم ،أن خطة صفقة القرن تمثل تمهيدا
لـنـظــام فـصــل عـنـصــري فــي األرض الفلسطينية المحتلة،
وخريطتها تحمل خصائص مماثلة للفصل العنصري.
وكرر هؤالء المسؤولون في بيانهم ،ما كنا نقوله لسنوات
طويلة ،إن ما تقوم به إسرائيل وما تظهره الخريطة األميركية
ل ـلــدولــة الـفـلـسـطـيـنـيــة يـجـعـلـهــا ب ــا سـ ـي ــادة ،وأن الـجـيــوب
الفلسطينية فيها كما قال البيان «تظهر تشابها تقشعر له
األبدان» مع البانتوستانات في نظام األبارتهايد البائد في
جنوب إفريقيا.
هؤالء الوزراء والرؤساء وإلى جانب مطالبتهم حكومات
دولهم واالتحاد األوروبي يرفض الخطة األميركية واتخاذ
خطوات فورية وفعالة لمواجهة تهديد الضم ،أكدوا تأييدهم
لما قاله جوزيب بوريل ،الممثل األعلى للسياسة الخارجية
األوروبية« ،بأن الخطوات اإلسرائيلية للضم– إذا تم تنفيذها-
ال يمكن أن تمر دون تحد» ،وهو تعبير مخفف ودبلوماسي
للتهديد بفرض عقوبات.
معنى ما قاله هؤالء المسؤولون األوروبيون أن ما أنشأته
إســرائ ـيــل وم ــا يــؤيــده تــرامــب ،هــو نـظــام أبــارتـهــايــد وفصل
عنصري ،وهو ما حاولنا إقناع العالم به منذ عشرين عاما،
وتضاف الى ذلك تصريحات المرشح األميركي الديمقراطي
للرئاسة بيرني ساندرز والتي وصــف فيها نتنياهو بأنه
عنصري رجعي.
وواق ــع األم ــر ،أن نـظــام التمييز العنصري (األبــارتـهــايــد)
ال يشمل الفلسطينيين فــي األرا ضـ ــي المحتلة كـمــا يشير
ال ـب ـيــان ف ـقــط ،ب ــل يـشـمــل كــذلــك فلسطينيي أراضـ ــي ،1948
والفلسطينيين المهجرين قسرا خارج فلسطين.
وكل ما ذكر يبرر قانونيا ،وأخالقيا ،وسياسيا ،ويؤسس
لتصعيد مطالبنا بـفــرض المقاطعة وا لـعـقــو بــات وسحب
االستثمارات على منظومة األبارتهايد الحاكمة في إسرائيل،
بكل مكوناتها.
ط ــوال اثنين وسبعين عــامــاُ ،سـمــح إلســرائـيــل بــأن تكون
فوق القانون الدولي ،وأن تكون محصنة من المساءلة حول
خروقاتها الوقحة ،الشديدة ،والمنهجية للقانون الدولي،
والقانون اإلنساني الدولي ،وقرارات األمم المتحدة.
وهذا الفصل المعيب في العالقات الدولية يجب أن ينتهي،
ويبدو أن تباشير انتهائه بــدأت تلوح في األفــق ،والسؤال
الــرئـيــس الـمــوجــه للمسؤولين األوروب ـي ـيــن ال ـيــوم ه ــو :هل
يمتلكون الشجاعة األدبية ،واإلرادة ،وهم في مواقع ُ
الحكم،
لتنفيذ ما طالب به زمالؤهم خارج الحكم؟
حــركــة الـمـقــاطـعــة ( ،)BDSالـتــي أصـبـحــت حــركــة منتشرة
عالميا ،والتي تحاربها إسرائيل بشراسة ،تتسع ،وما كان
محرما ،بفرض عقوبات دولية رسمية على إسرائيل ،يمكن
أن يغدو واقعا.
وكـ ــل ذلـ ــك ي ــؤك ــد قـنــاعـتـنــا بـ ــأن ح ــرك ــة ال ـم ـقــاط ـعــة تـمـثــل،
وستمثل ،أحد األعمدة الرئيسة الستة لتغيير ميزان القوى
لمصلحة الشعب الفلسطيني ،من أجل تحقيق حريته الكاملة،
وتحريره من نظام االحتالل واالستعمار ،والتمييز العنصري.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ستيفن س .روتش*

حين تعطس الصين
في هذه األيام التي
تتسم بفورة من الشراء
وعندما تكون األسعار في
انخفاض ،قد تثبت عطسة
الصين أنها حدث مربك
بشكل خاص لألسواق
المالية التي طال أمد
شعورها بالرضا.

محاكاة مسار
التعافي
السريع على
غرار ما حدث
بعد تفشي
فيروس سارس
ستكون أصعب
كثيرا

من الواضح أن االقتصاد العالمي أصيب بنزلة برد،
إذ كان تفشي فيروس كورونا المستجد ()COVID-19
متزامنا بشكل خاص مع مرور دورة األعمال العالمية
بنقطة ضعف واضـحــة ،فقد تــوســع الناتج العالمي
بنحو  2.9فــي المئة فقط فــي عــام  ،2019وهــذه أبطأ
وتيرة منذ األزمــة المالية العالمية في الفترة -2008
 ،2009وأعلى بنحو  0.4من النقطة المئوية فقط فوق
عتبة  2.5في المئة المرتبطة عادة بالركود العالمي.
عالوة على ذلك ،ازداد ضعف االقتصادات الكبرى
على مدار العام المنصرم ،مما جعل آفاق أوائــل عام
 2020أشد قتامة ،ففي اليابان ،الدولة صاحبة رابع
أكبر اقتصاد في العالم ،انكمش النمو بمعدل سنوي
بـلــغ  6.3فــي الـمـئــة فــي الــربــع ال ــراب ــع مــن ع ــام ،2019
وهذا أكثر حدة مما كان متوقعا بعد زيادة أخرى في
ضريبة االستهالك ،وانخفض الناتج الصناعي بشكل
حاد في ديسمبر في كل من ألمانيا ( 3.5-في المئة)
وفرنسا ( ،)2.6-خامس وعاشر أكبر اقتصادين في
العالم على التوالي ،وأبدت الواليات المتحدة ،صاحبة
ثاني أكبر اقتصاد في العالم ،مرونة نسبية بالمقارنة،
لكن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (المعدل
تبعا للتضخم) بنسبة  2.1في المئة في الربع الرابع
من عام  2019ال يمكن اعتباره طفرة ازدهار بأي حال
من األحــوال .وفي الصين -صاحبة أكبر اقتصاد في
العالم اآلن مــن حيث تـعــادل الـقــوة الشرائية -تباطأ
النمو إلى أدنى مستوى في  27عاما بنحو  6في المئة
في الربع األخير من عام .2019
بعبارة أخرى ،لم يكن هناك هامش ألي حادث في
بــدايــة هــذا الـعــام ،ومــع ذلــك وقــع حــادث كبير :صدمة
فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في الصين،
فـعـلــى مـ ــدار ال ـش ـهــر ال ـف ــائ ــت ،أف ـضــت تــركـيـبــة تـتــألــف
مــن الحجر الصحي غير المسبوق فــي إقليم هوبي
(الــذي يبلغ عدد سكانه  58.5مليون نسمة) والقيود
الصارمة المفروضة على السفر بين المدن (والسفر
الدولي) إلى توقف االقتصاد الصيني تقريبا ،وتؤكد
إش ــارات تتبع األنشطة اليومية الـتــي جمعها فريق
مورغان ستانلي في الصين على التأثير الذي خلفه
هذا االرتباك على مستوى الدولة بالكامل .فاعتبارا
من العشرين من فبراير ظل استهالك الفحم (الذي ال
يزال يشكل  60في المئة من إجمالي استهالك الطاقة
في الصين) منخفضا بنسبة  38في المئة عن وتيرته
في العام السابق ،وكانت مقارنات النقل على مستوى
البالد أضعف ،مما يجعل من الصعب للغاية على ما
يقرب من  300مليون عامل مهاجر في الصين العودة
إلى المصانع بعد عطلة رأس السنة القمرية السنوية.
ك ــان ــت ارتـ ـب ــاك ــات ال ـ ـ ـ َـع ــرض حـ ـ ــادة ب ـش ـكــل خ ــاص،
فالصين ليست الــدولــة الـمـصــدرة األك ـبــر فــي العالم
بهامش عريض فحسب؛ بــل إنها تــؤدي أيضا دورا
بالغ األهمية في مركز سالسل القيمة العالميةُ .يـظ ِـهـر
بحث حديث أن سالسل القيمة العالمية تمثل ما يقرب
من  75في المئة من نمو التجارة العالمية ،وتشكل
الصين المصدر األكثر أهمية لهذا التوسع .وينبئنا
إشعار األرباح األخير الصادر عن شركة أبل بكل شيء:

تشكل صدمة الصين عقبة رئيسة تعرقل َ
العرض على
مستوى العالم.
لكن تأثيرات جانب الطلب ال تقل أهمية ،فالصين
ُ
ت ـ ـ َـع ـ ــد اآلن أكـ ـب ــر مـ ـص ــدر ل ـل ـط ـلــب الـ ـخ ــارج ــي لـمـعـظــم
ُ
االقتصادات اآلسيوية ،وليس من المستغرب أن تـظ ِـهـر
البيانات التجارية لكل من اليابان وكوريا الجنوبية في
أوائل عام  2020عالمات ضعف ال لبس فيها ،ونتيجة
لهذا ،بات من شبه المؤكد أن اليابان ستسجل ربعين
متتاليين مــن نمو الناتج المحلي اإل جـمــا لــي سلبيا،
لتصبح هــذه ا لـمــرة الثالثة التي تشهد فيها اليابان
الركود كلما رفعت ضريبة االستهالك ( ،1997و،2014
و.)2019
من المرجح أيضا أن يضرب نقص الطلب الصيني
االقـتـصــاد األوروبـ ــي الضعيف بالفعل بـشــدة بالغة-
وخاصة ألمانيا -وربما يؤثر سلبا حتى على االقتصاد
األميركي ،حيث تؤدي الصين دورا مهما كثالث أكبر
وأس ـ ــرع س ــوق ل ـل ـص ــادرات األم ـيــرك ـيــة ن ـم ــوا ،ويـشـيــر
االنخفاض الحاد المسجل في التقدير األولي لمشاعر
مديري المشتريات في أميركا لشهر فبراير إلى مثل
هذا االحتمال ،ويؤكد على القول المأثور الــذي َص َمد
الختبار الزمن بأن أي دولــة من غير الممكن أن تكون
واحة مزدهرة في اقتصاد عالمي متعثر.
في النهاية ،ستكون لعلماء األوبئة الكلمة األخيرة
فيما يتصل بالفصل الختامي في قصة فيروس كورونا
والتأثير االقتصادي الذي قد يخلفه ،وفي حين أن هذا
العلم بعيد تماما عن مجال خبرتي ،فإنني أتصور أن
ِ
ساللة فيروس كورونا الحالية أشد عدوى من فيروس
سارس الذي ظهر في أوائل عام  2003لكنها أقل فتكا
منه .كنت في بكين خــال تفشي فيروس ســارس قبل
سبعة عشر عــامــا ،وأتــذكــر جـيــدا حــالــة الـخــوف وعــدم
اليقين الـتــي اجتاحت الصين فــي ذلــك الــوقــت .الخبر
السار هنا هو أن االرتباك كان قصير األمد -انخفاض
بـنـحــو نـقـطـتـيــن مـئــويـتـيــن ف ــي ن ـمــو ال ـنــاتــج الـمـحـلــي
اإلجمالي االسمي لمدة ربع واحد -ثم أعقب ذلك انتعاش
قــوي على مــدار األرب ــاع األربـعــة التالية ،لكن الظروف
كانت مختلفة تماما في ذلــك الحين ،ففي عــام ،2003
كانت الصين تشهد طفرة ازدهــار -حيث ارتفع الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  10في المئة -وكان
االقتصاد العالمي ينمو بنسبة  4.3في المئة ،ولم يضر
االنقطاع المرتبط بفيروس ســارس بالصين والعالم
إال بالكاد.
مرة أخرى ،الحال اليوم بعيدة تماما عما كانت عليه
في عام  .2003لقد تفشى فيروس كورونا المستجد في
وقــت حيث االقتصاد أضعف كثيرا ،ومــا يزيد األمــور
تعقيدا أن الصدمة تتركز على محرك النمو األكثر أهمية
في العالم ،وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى
أن حصة الصين في الناتج المحلي اإلجمالي بلغت
 19.7في المئة هذا العام ،أي أكثر من ضعف مثيلتها
في عام  2003التي كانت نحو  8.5في المئة ،أثناء تفشي
فيروس سارس .عالوة على ذلك ،مع استحواذ الصين
على  37في المئة كاملة من النمو التراكمي في الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي منذ عام  2008وغياب أي

اقتصاد آخر قادر على شغل الفراغ ،يبدو خطر الركود
العالمي الصريح في النصف األول من عام  2020وكأنه
احتمال واضح.
أجـ ــل ،س ــوف ت ـمــر ه ــذه الـضــائـقــة أي ـض ــا ،ف ـفــي حين
سيستغرق إنتاج اللقاح بعض الوقت -من  6أشهر إلى
 12شهرا في أقل تقدير ،كما يقول الخبراء -فإن اقتران
الطقس األكثر دفئا في نصف الكرة الشمالي بتدابير
االحتواء غير المسبوقة قد يعني أن معدالت اإلصابة
ستبلغ ذروت ـه ــا فــي مــرحـلــة مــا خ ــال األش ـهــر القليلة
المقبلة ،لكن االستجابة االقتصادية ستتأخر بال أدنى
شك عن منحنى اإلصابة بالفيروس ،حيث إن التخفيف
الـســابــق ل ــأوان لـتــدابـيــر الـحـجــر وال ـق ـيــود الـمـفــروضــة
على السفر قد يحفز موجة جديدة وأوسع انتشارا من
الفيروس  .COVID-19وهذا يعني ضمنا ،عجزا في النمو
لمدة ربعين على األقــل في الصين ،وهــذا ضعف فترة
عجز النمو خالل تفشي فيروس سارس ،مما يشير إلى
أن الصين قد ال تتمكن من تحقيق هدف النمو السنوي
بنسبة  6في المئة في عام  ،2020لتتراجع هذه النسبة
بما قد يصل إلى نقطة مئوية واحدة .ومن الواضح أن
تدابير التحفيز األخيرة في الصين ،والتي تهدف إلى حد
كبير إلى التعجيل باالرتداد إلى االنتعاش بعد الحجر،
لن تعوض عن القيود الصارمة القائمة حاليا.
ال يشكل هذا أهمية كبيرة في ظل اإلجماع المتفائل
من ِق َبل المستثمرين .ذلك أن الصدمات ،بحكم التعريف،
مجرد ارتباكات مؤقتة في اتجاه أساسي ،ورغم أنه من
المغري أن نتجاهل هذه الصدمة لهذا السبب على وجه
التحديد ،فإن المفتاح يكمن في االنتباه إلى آثار االتجاه
األساسي .فقد كان االقتصاد العالمي ضعيفا ،ويزداد
ضعفا ،عندما ضربه الفيروس  .COVID-19وعلى هذا
فإن محاكاة مسار التعافي السريع على غرار ما حدث
بـعــد تـفـشــي ف ـيــروس س ــارس سـتـكــون أص ـعــب كـثـيــرا،
وخــاصــة فــي ظــل الـكــم الضئيل مــن الــذخـيــرة المتاحة
لـلـسـلـطــات الـنـقــديــة والـمــالـيــة ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
واليابان وأوروبا .كانت هذه ،بطبيعة الحال ،المخاطرة
األكبر طوال الوقت ،ففي هذه األيام التي تتسم بفورة
من الشراء فقط عندما تكون األسعار في انخفاض ،قد
تثبت عطسة الصين كونها حدثا مربكا بشكل خاص
لألسواق المالية التي طال أمد شعورها بالرضا.
* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل ،ورئيس
مجلس إدارة مورغان ستانلي في آسيا سابقا ،وهو
مؤلف كتاب «عالقة غير متوازنة :االتكالية المتبادلة
بين أميركا والصين».
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع «الجريدة»

معدالت اإلصابة ستبلغ ذروتها
في مرحلة ما خالل األشهر
القليلة المقبلة لكن االستجابة
االقتصادية ستتأخر

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.072

6.730

4.769

2.549 2.964 3.268

البورصة توقف التداوالت إذا انخفض المؤشر %10
اإلجراء يتم على مراحل ...وتعليق سوق ال يؤدي إليقاف اآلخر
محمد اإلتربي
وعيسى عبدالسالم

«بيتك كابيتال»
أرجأت إدراج
صندوق «الريت»
بسبب إغالق
القاعات

البورصة تغلق
قاعة التداول
الرئيسية

و ض ـ ـ ـعـ ـ ــت إدارة ب ـ ــور ص ـ ــة
الكويت عدة تدابير للتعامل مع
التأثيرات المتوقعة النخفاض
مــؤشــرات السوق نتيجة حالة
ال ـه ـل ــع ال ـت ــي س ـ ــادت األس ـ ــواق
الـعــالـمـيــة م ــع تـفـشــي ف ـيــروس
ك ــورون ــا ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن دول
العالم.
وكـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـع ـن ـيــة
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن ــه سـيـتــم بـهــذا
الصدد تطبيق فواصل المؤشر
وف ــق مـجــريــات ال ـت ــداول الـيــوم
وفق اآللية القانونية المعتمدة
مــن هيئة أس ــواق الـمــال والتي
تنص على اآلتي:
 -1وقـ ـ ـ ــف ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات فــي
ال ـب ــورص ــة م ــدة  15دق ـي ـقــة في
حال تراجع مؤشر السوق األول
أو الـســوق الرئيسي بنسبة 5
في المئة.
 -2وق ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداوالت م ــدة
 30دقـ ـيـ ـق ــة ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ــراج ــع
مؤشر السوق األول أو السوق
الرئيسي  7في المئة.
 -3وق ــف ال ـت ـعــامــات بشكل
ن ـهــائــي وإلـ ـغ ــاء م ـ ــزاد اإلغـ ــاق
فــي حــال سجل مــؤشــر السوق
«األول» أو مــؤشــر «الــرئـيـســي»
ً
تــراجـعــا بنسبة  10فــي المئة،
ً
علما أن إيقاف ســوق معين ال
يؤدي إلى إيقاف السوق اآلخر.
ً
واتخذت البورصة احترازيا

إجراءات تمثلت في إغالق قاعة
ال ـ ـتـ ــداول الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـم ـنــع أي
ً
تجمعات احترازيا ،كما رفعت
كل المقاعد في الممرات لمنع
أي وج ــود لــأفــراد فــي ردهــات
ً
السوق ،وتركت الباب مفتوحا
أمـ ـ ــام ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن ل ـمــراج ـعــة
شركات الوساطة إلنجاز بعض
المعامالت التي تتطلب حضور
العميل.
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــل ،أك ـ ـ ـ ـ ــدت
المصادر أنه مطلوب التعاون
وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـج ـم ـي ــع
لتجاوز تلك المرحلة.
وأف ــادت بــأن جميع شركات
الوساطة لديها تطبيقات عبر
ً
اإلنـتــرنــت فـضــا عــن صفحات
تـ ـ ــداول إل ـك ـت ــرون ــي ،ويـمـكـنـهــا
ً
أي ـض ــا اس ـت ـق ـبــال األوامـ ـ ــر عبر
ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ف ـج ـم ـي ــع م ـك ــال ـم ــات
ش ـ ــرك ـ ــات الـ ــوسـ ــاطـ ــة مـسـجـلــة
ومـنــذ س ـنــوات تطبق شــركــات
الوساطة مبدأ «اعــرف عميلك»
ب ــالـ ـت ــال ــي ه ـ ـنـ ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الحلول لضمان سير التعامالت
بمرونة ويسر.

هيئة أسواق المال
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أك ـ ــدت
مصادر رقابية أن هيئة أسواق
الـمــال تتابع مجريات التعامل
في السوق ،ولديها غرفة طوارئ

بعينها سواء بالبيع أو الشراء.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،أن
ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال ل ــدي ـه ــا
ص ــاح ـي ــات ق ــان ــون ـي ــة واس ـع ــة
وي ـج ــب ف ــي األزمـ ـ ــات أن يـكــون
ً
لـ ـه ــا دور خـ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه فــي
م ـث ــل ت ـل ــك األزم ـ ـ ـ ــات هـ ـن ــاك مــن
ي ـع ـب ــث ب ــالـ ـتـ ـع ــام ــات وي ــدف ــع
باتجاه محدد وهو أمر مجرم

تأجيل إدراج
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،طلبت
شركة بيتك كابيتال لالستثمار
من هيئة أسواق المال وبورصة
الكويت لألوراق المالية تأجيل
إدراج والـبــدء بـتــداول صندوق
«ب ـي ـتــك كــاب ـي ـتــال ري ـ ــت» إذ كــان
ً
ً
مـ ـح ــددا ل ــه اإلدراج غ ـ ــدا حـتــى
إشعار آخر.
وأرج ـع ــت ال ـم ـصــادر السبب
ا ل ــر ئـ ـيـ ـس ــي وراء ذ ل ـ ـ ــك ب ـس ـبــب
إغــاق قاعة التداول إذ كان من
الـمـحــدد عـقــد مــؤتـمــر صحافي
وإقــامــة احتفالية قــرع الجرس
إلدراج أول ص ـ ـنـ ــدوق «ر ي ـ ــت»
فــي ال ـبــورصــة ،لـكــن اإلجـ ــراءات
ّ
الـمــتـبـعــة م ــن ال ـب ــورص ــة بـشــأن
إغـ ـ ـ ـ ـ ــاق ق ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــي «ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداول»
و»الـ ـخ ــراف ــي» حــالــت دون ذل ــك،
ً
علما أ نــه سيتم تحديد موعد
الح ـ ـ ـ ـ ــق ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراج مـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
التنسيق مع هيئة أسوق المال
وشركة البورصة.

تواصل ومتابعة
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،كشفت
المصادر أن البورصة ستكون
محور غرفة عمليات ومتابعة

النفط يتكبد أكبر خسارة أسبوعية
منذ 2016

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.49دوالر ليبلغ  50.78دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
ً
 1.49دوالر لـيـبـلــغ  50.78دوالرا في
تداوالت أمس األول ،مقابل  52.27دوالرا
ً
فــي ت ــداوالت الخميس الماضي ،وفقا
للسعر المعلن مــن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
وعالميا هوت أسعار النفط للجلسة
ال ـس ــادس ــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي أمـ ــس األول
لـتـسـجــل أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي أكـثــر
م ــن عـ ــام ،مـكـبــدة ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة أشــد
خسائرها في أسبوع واحد منذ ،2016
مع تأجج المخاوف من تأثر الطلب على
الطاقة بفعل تباطؤ االقتصاد العالمي
جراء فيروس كورونا.
وتــراجــع أنشط عقود برنت اآلجلة
تسليم مايو  2.06دوالر بما يعادل 4
في المئة ليتحدد سعر التسوية عند
 49.67دوالرا للبرميل ،أدنــى مستوى
له منذ يوليو .2017
في غضون ذلــك ،فقدت عقود برنت
تـسـلـيــم ابــريــل  1.66دوالر أو  3.2في
المئة لتغلق على  50.52دوالرا للبرميل،
فــي حـيــن هـبــط ال ـخــام األم ـيــركــي غــرب

وتنسيق شامل مع كل األطراف
والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة سـ ـ ــواء
الـ ـمـ ـق ــاص ــة أو ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق
المال وقطاع الوساطة التخاذ
ك ــل ال ـتــداب ـيــر ال ــازم ــة لسالمة
ومصلحة المتعاملين والسوق.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أن ج ـم ـيــع
إدارات ا ل ـ ـبـ ــور صـ ــة م ـس ـت ـمــرة
بالعمل والتواصل مع الشركات

ومـسـتـعــدة لـلــرد عـلــى أي اســت
فسار.

ومتابعة مــع األط ــراف المعنية
ً
أيضا ،فأي قرار مصيري سيكون
بالتواصل معها.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ط ــال ـب ــت م ـص ــادر
استثمارية هيئة أسواق المال
بـ ـ ـض ـ ــرورة م ـت ــاب ـع ــة مـسـتـغـلــي
األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـم ـ ـ ـضـ ـ ــارب ـ ـ ـيـ ـ ــن
المحرضين لجموع المتعاملين
وال ـم ـتــداول ـيــن الت ـخ ــاذ قـ ــرارات

بحسب قانون الهيئة والئحته
التنفيذية.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن شركة
بورصة الكويت لألوراق المالية
اتخذت اإلج ــراء ات االحترازية
ل ـم ـجــاب ـهــة م ـ ـخـ ــاوف انـ ـج ــراف
مؤشرات السوق نحو الهبوط.

تكساس الوسيط  2.33دوالر أو  5في
المئة ليبلغ  44.76دوالرا عند التسوية.
وهذا أدنى إقفال لكل من برنت وغرب
تكساس منذ ديسمبر  .2018وعلى مدار
األسبوع ،فقد برنت نحو  14في المئة،
في أكبر خسارة أسبوعية له بالنسبة
المئوية منذ يناير  ،2016في حين هبط
غرب تكساس أكثر من  16في المئة في
أشد تراجع مئوي منذ ديسمبر .2008
ودف ــع ال ـفــزع مــن «ك ــورون ــا» أس ــواق
األسهم العالمية والمعادن الصناعية
وال ـن ـف ـي ـس ــة ل ـل ـت ـه ــاوي هـ ــي األخ ـ ـ ــرى،
بخسائر تصل إلى  5تريليونات دوالر.
وقـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـيـ ــم ري ـ ـ ـتـ ـ ــربـ ـ ــوش ،رئـ ـي ــس
ريتربوش وشركاه في جالينا بوالية
إل ـي ـن ــوي ،ف ــي ت ـقــريــر« :ع ـم ـل ـيــا ،جميع
األصـ ــول الـثــابـتــة ت ـحــاول خـصــم األثــر
الدقيق على الناتج المحلي اإلجمالي
والطلب من فيروس كورونا الذي يبدو
أنه مازال ينتشر بدال من أن ينحسر».

الشطي لـ ةديرجلا :.صعوبة تحديد طلب
األسواق على النفط في ظل «كورونا»

توقف أنشطتها
«البترول»
ً
اإلدارية احترازيا من «كورونا»
●

ً
األسعار ستدور حول  57 - 47دوالرا للبرميل حتى تتضح الرؤية
●

أشرف عجمي

أ ك ــد الخبير النفطي محمد ا لـشـطــي أ نــه
م ـنــذ ب ــدء ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا داخ ــل
الـصـيــن وخــارج ـهــا ،وتسجيل وف ـيــات ،فــإن
ذلك يعني تحديا يضغط على أداء االقتصاد
العالمي والتجارة والنقل والمالحة الجوية
والمواصالت والسفر ،الفتا الى أن ذلك يعد
خبرا سيئا بالنسبة للطلب على النفط.
وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـش ـ ـطـ ــي ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح خ ــاص
لــ«الـجــريــدة» ،أن األس ــواق النفطية ستشهد
تراجعا في معدل تنامي الطلب على الخام،
الطائرات والديزل
وكذلك الضغط على وقود ّ
ً
تحديا جديدا
والغازولين؛ وهو أمر قد يمثل
أم ـ ــام مـنـظـمــة أوب ـ ــك وح ـل ـفــائ ـهــا م ــن خ ــارج
المنظمة ،وذلك في إطار تحقيق هدفها في
دع ــم ت ــوازن ال ـســوق وتـعــافــي أس ـعــار النفط
وللحد من استمرار االختالل في األســواق،
واستمرار الضغوط على االسعار باتجاه قد
يهوي بأسعار الخام الى أقل من  50دوالرا
للبرميل ،مشددا على أن هناك صعوبة في

تحديد طلب األسواق على النفط ،وذلك حتى
يتم السيطرة على الفيروس ،ونجاح التعامل
معه ،وإيقاف انتشاره.
وأوضـ ـ ــح أن ت ـلــك ال ـض ـغ ــوط سـتـتـعــرض
ل ـه ــوام ــش أربـ ـ ــاح ع ـم ـل ـيــات ال ـم ـص ــاف ــي ،ألن
الوضع يعني تناقص طلب المصافي على
النفط ،وتقليص معدل تشغيلها ،وارتفاع
في المخزون النفطي ،وبالتالي أجواء غير
واضحة أو مستقرة ،مما ال يعزز إقبال بيوت
االسـتـثـمــار عـلــى ال ـش ــراء وتـعــزيــز مــراكــزهــم
المالية.
وأشار الى أنه من الصعب التكهن بمسار
األسعار؛ ّالفتا الى أنه من الحصافة أن يكون
هـنــاك تـحــفــظ عــن األس ـعــار ،بمعنى أنــه من
الممكن أن تدور بين  47و 57دوالرا للبرميل،
وهو المؤشر األقرب وسط تطورات ومخاوف
وقلق وعدم وضوح .وذكر الشطي أنه بال شك
في حالة رفع أو تخفيف العقوبات عن إيران،
فإن ذلك يعني تعافي اإلنتاج والصادرات من
إيران الى األسواق بشكل تدريجي ،مما يعني
زي ــاده الـمـعــروض فــي ال ـســوق ،وهــو مؤشر

يـعـنـ ّـي ال ـض ـغــوط ع ـلــى األس ـع ــار م ــن جــديــد
ويمثل تحديا أمام «أوبك بلس» في تحقيق
التوازن لألسواق».
وحول إمكان تعميق خفض اإلنتاج عند
مراجعة االتفاق األخير من قبل «أوبك بلس»
خالل االجتماع المرتقب في مارس الجاري،
فـقــد ذك ــر أن ــه يـتــم حــالـيــا مـتــابـعــة ت ـطــورات
السوق من خالل اآلليات الخاصة لذلك ،وبناء
عـلــى مـعـطـيــات ال ـس ــوق سـيـتـخــذ وزراء في
«أوبك بلس» القرار الخاص بذلك ،الفتا الى
أنه يجب أال ننسى أن «أوبك» عمقت بالفعل
الخفض في إنتاجها ،ويبدو أنــه من خالل
تسارع التطورات أن االنتظار قد يكون أفضل.
واختتم الشطي قائال إنه يجب على «أوبك
بلس» مراقبة السوق ،ألن أي تعميق لخفض
اإلنتاج ال يعني فاعليته ،ألن األمر ال يتعلق
فقط بــالـمـعــروض ،بــل أيـضــا بالطلب الــذي
يتأثر بـفـيــروس كــورونــا ،الفـتــا الــى أنــه من
الصعب التكهن بحقيقة الطلب الفعلي على
الخام ،حتى تتضح صــورة األســواق بشكل
أكثر وضوحا.

أشرف عجمي

في ظل التطورات الخاصة بانتشار فيروس
«كورونا» المستجد ،أصدرت مؤسسة البترول
وشــركــاتـهــا التابعة ق ــرارات بــوقــف أنشطتها
ً
اإلدارية احترازيا ،لمنع إصابة عمال وموظفي
المؤسسة بالفيروس.
فقد قررت المؤسسة تأجيل جميع المقابالت
الشخصية للتوظيف ،التي كانت من المقرر أن
ً
تتم اليوم وغدا؛ على أن يتم إخطار المتقدمين
ً
بالموعد الـجــديــد لتلك الـمـقــابــات الحـقــا من
خالل البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة؛
ً
كما أوقفت العمل بنظام البصمة مؤقتا في كل
ً
بناء على تعميم
الجهات النفطية التابعة لها،
ديــوان الخدمة المدنية رقــم  2020/ 5الصادر
بتاريخ  27فبراير الماضي بشأن التوقف عن
ً
العمل بنظام البصمة مؤقتا في جميع الجهات
الحكومية بدء ا من مطلع مارس.
وات ـب ـع ــت خ ـط ــى ال ـم ــؤس ـس ــة ك ــل ال ـش ــرك ــات
النفطية الـتــابـعــة لـهــا ،حـيــث أوق ـفــت ال ــدورات
التدريبية والمؤتمرات المحلية والخارجية
فـ ــي ظـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بــال ـف ـيــروس ،كـمــا تــم إي ـقــاف جـمـيــع المهمات
ً
الــرسـمـيــة اح ـت ــرازي ــا وبـصـفــة مــؤق ـتــة ،مــا عــدا
حاالت الضرورة القصوى.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

«كورونا» يكبد المؤشرات خسائر أكبرها في دبي والسعودية وقطر
حالة من الضبابية لتداعيات الفيروس وامتداد أثره على االقتصاد العالمي
●

علي العنزي

ت ـك ـب ــدت م ـ ــؤش ـ ــرات أسـ ـ ــواق
المال في دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي خ ـســائــر مـتـفــاوتــة،
ك ــان ــت فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــا قــاس ـيــة،
خ ـ ــال أس ـب ــوع ـه ــا االخ ـ ـيـ ــر مــن
ش ـه ــر فـ ـب ــراي ــر ،الـ ـ ــذي واج ـه ــت
فيه األســواق المالية العالمية
وأسعار السلع ضغوطا بيعية
تاريخية كبدتها خسائر أكبر
بـكـثـيــر مـمــا خ ـســرت مــؤشــرات
االسـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة الـخـلـيـجـيــة،
وال ـت ــي انـقـسـمــت بـيــن خسائر
ك ـب ـيــرة ف ــي دبـ ــي وال ـس ـعــوديــة
وقطر ،ومتوسطة الى محدودة
في أبوظبي والكويت ومسقط
والبحرين.
وتــراجــع مؤشر دبــي بحدة،
وبلغت خسارته نسبة  5.4في
ال ـم ـئــة وه ــي االك ـب ــر خـلـيـجـيــا،
تــاه مؤشر الـســوق السعودي
الــرئـيـســي «ت ــاس ــي» ال ــذي نــزف
ب ـن ـس ـبــة  4.7فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،كـمــا
تراجع مؤشر السوق القطري
بـنـسـبــة  4.5ف ــي ال ـم ـئــة ،بينما
انـ ـخـ ـفـ ـض ــت خ ـ ـسـ ــائـ ــر م ــؤش ــر
ســوق أبــوظـبــي وكــانــت وسطا

بنسبة  2.6في المئة ،وتوقفت
خسائر مؤشر بورصة الكويت
العام عند  1.9في المئة وخالل
جلستين فقط ،حيث أقفل بقية
االسبوع بسبب عطلة االعياد
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة وعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـتـ ـح ــري ــر،
وت ــراج ــع مــؤشــر س ــوق مسقط
بنسبة أقل كانت  1.4في المئة،
ب ـي ـن ـمــا ت ـم ــاس ــك م ــؤش ــر س ــوق
الـبـحــريــن عـلــى خ ـســارة نصف
نقطة مئوية فقط.

«كورونا» ودورة اقتصادية
ق ـبــل ال ـح ــدي ــث ع ــن ف ـيــروس
كـ ــورونـ ــا وت ــأثـ ـي ــره ع ـل ــى نـمــو
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي وخ ـط ــره
المحدق بالعالم وحياة البشر،
ح ـيــث ت ـع ــدت ض ـح ــاي ــاه ثــاثــة
آالف شخص «وقــت كتابة هذا
ال ـت ـقــريــر» ،ك ــان ل ــزام ــا ان نــذكــر
ال ــدورة االقـتـصــاديــة الصاعدة
والطويلة نسبيا ومـنــذ 2010
تقريبا مــا بعد األزم ــة المالية
العالمية التي بدأت عام 2008
وا ن ـ ـت ـ ـهـ ــت  ،2009لـ ــذ لـ ــك ك ــان
الحديث عن ضــرورة تصحيح
للدورة االقتصادية التي تعتبر

من االطول وبداية الهبوط الذي
كان يواجه في كل مرة بتغيير
في السياسات التي تساعده في
إكمال النمو.
وكــانــت نـسـبــة الـبـطــالــة في
االق ـت ـصــاد االم ـيــركــي واضـحــة
للعيان ،حيث استمرت مدة اكثر
من عامين اقــل من  4في المئة
و هــي النسبة المثلى للبطالة
نظريا ،كذلك استمر االقتصاد
ال ـص ـي ـن ــي الـ ـعـ ـم ــاق وال ـث ــان ــي
عالميا بالنمو بنسب بلغت 6.5
في المئة ألكثر من عقدين من
الزمن ،وبالتالي نظريا يستحق
ت ـص ـح ـي ـح ــا ودورة جـ ــد يـ ــدة،
فكانت التقديرات تتحدث عن
ازم ـ ـ ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ولـ ـك ــن اي ــن
وم ـت ــى س ـت ـقــع ،ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
مطاطية وغير واضحة المعالم،
خ ـص ــوص ــا أن األزمـ ـ ـ ــات تــأتــي
ف ـج ــأة ك ـمــا ح ـصــل عـ ــام 2008
خالل األزمة المالية العالمية.

تمدد خطير
بدأ «كورونا» في الصين في
مدينة ووهــان ،واستمر شهرا
دون االش ــارة اليه او االهتمام

به حتى بلغ مستويات خطيرة
فصحا ال ـمــارد الصيني وبــدأ
بــإجــراء ات وقــائـيــة استثنائية
كبلت اقتصاده مؤقتا ،ولكنه
ل ـ ــم ي ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى الـ ـفـ ـي ــروس
وانـتـشــر عــالـمـيــا بـعــد شهرين
تقريبا ليبلغ أوروبا عن طريق
ايطاليا ،والـشــرق االوس ــط عن
ط ــريــق إي ـ ــران ك ـبــؤرتــي تفشي
ل ـل ـف ـي ــروس كـ ــل م ـن ـه ـمــا ت ـهــدد
حـ ـ ـي ـ ــاة مـ ــاي ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن الـ ـبـ ـش ــر،
وت ــوق ــف ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية في بلدان عديدة،
ولـهــذا الـتــوقــف ضريبة كبيرة
حيث توقف االنتاج وهو أبرز
مــا يـضــرب الـنـمــو االقـتـصــادي
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،ف ـ ــاالزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة
العالمية السابقة كانت مالية،
ولـ ـك ــن وب ـ ـ ــاء «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» أزمـ ــة
ت ـ ـضـ ــرب االن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ف ـ ــي م ـق ـت ــل،
وهــو ما يــؤذي االقتصاد على
مــدى اط ــول مــن االزم ــة المالية
العالمية وتكلفته ا كـبــر ،لذلك
تراجعت الـمــؤشــرات العالمية
ب ـشــدة واسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ولـحــق
بها اسعار الذهب ،حيث اخفقت
ف ــي االس ـت ـم ــرار بـكــونـهــا م ــاذا
آمنا ،ولم تكن كذلك في نهاية

تـعــامــات الـشـهــر ،وانخفضت
بنسبة  4فــي المئة وهــي أكبر
خسائر لها في عام وأكثر.

األسواق الخليجية
ومؤشرات «الناشئة»
كـمــا ك ــان ل ــدخ ــول مــؤشــرات
االس ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة الـخـلـيـجـيــة
في مؤشرات االسواق الناشئة
ف ــوائ ــد ع ــدي ــدة س ـي ـكــون هـنــاك
ل ـه ــا أثـ ــر س ـل ـبــي ف ــي االزم ـ ـ ــات،
إذ يـبـيــع االج ــان ــب دون ت ــردد
ولديهم مراكز تحتاج تغطية،
لــذلــك يتضاعف الـضـغــط على
االس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـمـ ـنـ ـض ــوي ــة ت ـحــت
مؤشرات اسواق عالمية ناشئة
وهـ ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة والـ ـك ــوي ــت
وسـ ـبـ ـقـ ـه ــا قـ ـط ــر إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
سوقي االمارات ،باالضافة الى
المستثمر المحلي المتحفظ،
والــذي ينتظر االسـعــار فكانت
تــراج ـعــات االس ـب ــوع الماضية
كـبـيــرة ف ــي أسـ ــواق الـسـعــوديــة
وقطر ودبي واالمــارات ،وأفلت
مؤشر بورصة الكويت مؤقتا
بسبب العطلة.

و م ـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ان ت ـب ــدأ
االس ـ ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة ع ـلــى ما
انتهت اليه مؤشرات االســواق
العالمية واسعار السلع بنهاية
االسـبــوع وخسائرها الكبيرة
الـ ـت ــي ب ـل ـغــت ف ــي اف ـض ـل ـهــا 10
في المئة وتراجع النفط خالل
اس ـب ــوع  14ف ــي ال ـم ـئــة ،وتكبد
مؤشر داو جونز أقسى خسارة
اسبوعية تاريخيا له.

أين عوامل الدعم السابقة؟
ب ـي ـئــة األعـ ـم ــال غ ـيــر ثــاب ـتــة،
واال س ـهــم تشترى لمستقبلها
ال ماضيها ،البيئة االيجابية
الـســابـقــة ال ـتــي سـبـقــت مرحلة
فـيــروس كــورونــا ستتبدل بال
شك ،وكل بحسب القطاع ،ولكن
بـشـكــل ع ــام مـعـظــم الـقـطــاعــات
س ـي ـت ـغ ـيــر ن ـم ــط ع ـم ـل ـه ــا ،وق ــد
تستفيد بعضها ،ولـكــن االهــم
هــو االق ـت ـصــاد الـكـلــي فــي دول
مجلس التعاون الخليجي الذي
يعتمد بشكل كبير على اسعار
ال ـن ـف ــط ال ـت ــي ت ــراج ـع ــت ب ـحــدة
خالل االسبوع الماضي ،وأقفل
بــرنــت عـلــى حــافــة مـسـتــوى 50

دوالرا للبرميل بعد ان كسره
أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ــرة ق ـب ـي ــل االقـ ـف ــال
االسبوعي.
إذن تـ ـ ـت ـ ــا ش ـ ــي ا لـ ـ ـع ـ ــوا م ـ ــل
االيـجــابـيــة الـســابـقــة الـتــي كــان
يـ ـع ــول ع ـل ـي ـهــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون مــن
انها دعــم للسوق وفــي السوق
الكويتي كــان عــامــل النمو في
االرباح والتوزيعات السنوية،
وك ــذل ــك دخـ ــول ام ـ ــوال اجنبية
خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر مـ ــايـ ــو ال ـم ـق ـب ــل،
احــدهـمــا وهــو النمو سيتغير
بتغير بـيـئــة اال ق ـت ـصــاد الكلي
وبـ ـيـ ـئ ــة االع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،امـ ـ ــا دخـ ــول
ام ــوال اجنبية فــي ظــل ظــروف
استثنائية فقد تتغير النسب
وحجم االمــوال بحجم الداخلة
وم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول ،اذن
االسـ ـ ــواق الـمــالـيــة مـقـبـلــة على
اس ـب ــوع اق ــل م ــا ي ـقــال ع ـنــه انــه
س ـي ـب ـق ــى ت ــاريـ ـخـ ـي ــا م ـح ـفــوفــا
بـعــوامــل تــأثـيــر كـثـيــرة أبــرزهــا
وأك ـب ــره ــا وأخ ـط ــره ــا ف ـيــروس
كورونا وتحديثات احصائياته
التي بات الجميع يراقبها عن
ك ـثــب م ــن م ـس ـت ـث ـمــري االس ـهــم
واالصول.
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اقتصاد

عمالء «بيتك» ينفذون أكثر من  100مليون عملية أونالين في السنة
قال الناهض إن «بيتك»
يستثمر بقوة في أحدث
وسائل التكنولوجيا بهدف
تقديم خدمات مبتكرة ضمن
السهولة والسرعة
معايير
ً
واألمان ،موضحا أن الخدمات
التكنولوجية تعزز اإلنتاجية
وجودة الخدمة ،مما ينعكس
ً
إيجابا على زيادة مستويات
الربحية.

شراكات مع
«»FinTech
وتبني الذكاء
االصطناعي
والبلوك
تشين
في العمليات

أهمية
مواصلة
رفع مستوى
أنظمة األمن
السيبراني

ّ
أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـلـمـجـمــوعــة فــي بـيــت الـتـمــويــل
الكويتي (بيتك) ،مازن الناهض،
أن رقمنة العمليات والخدمات
ً
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر ف ـ ــرص ـ ــا
ك ـب ـي ــرة ل ـل ـب ـن ــوك ع ـن ــد ت ـحــويــل
نـ ـم ــاذج أع ـمــال ـهــا ب ـمــا ي ـتــوافــق
م ــع الـ ـتـ ـط ــورات الـتـكـنــولــوجـيــة
ً
العالمية المتسارعة ،مشيرا في
الــوقــت ذاتــه إلــى حاجة البنوك
إلــى وضــع خطط استراتيجية
متقدمة لـضـمــان الـحـفــاظ على
جميع البيانات لعمالئها.
جاء ذلك خالل مشاركته في
مؤتمر معهد التمويل الدولي
الذي انعقد في مدينة الرياض،
ض ـم ــن إطـ ـ ــار اج ـت ـم ــاع ــات قـمــة
مـجـمــوعــة الـعـشــريــن (ال ــري ــاض
 )G20تحت عنوان« :آفاق النمو
االقتصادي ومستقبل الخدمات
الـمـصــرفـيــة فــي منطقة الـشــرق
األوسط وشمال إفريقيا».
وع ـل ــى صـعـيــد «ب ـي ـت ــك» ،قــال
الناهض إن البنك يستثمر بقوة
في أحدث وسائل التكنولوجيا
بـهــدف تقديم خــدمــات مبتكرة
ضمن معايير السهولة والسرعة
ً
واألمــان ،موضحا أن الخدمات
التكنولوجية تعزز اإلنتاجية
وج ــودة الـخــدمــة ،مما ينعكس
ً
إيـجــابــا على زي ــادة مستويات
الربحية.
وأشـ ــار إل ــى أن «بـيـتــك» قطع
ً
أشواطا كبيرة في هذا المجال،
إذ أبرم شراكات واتفاقيات مع
شــركــات خــدمــات التكنولوجيا
ا لـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة «  ،»FinTechف ــي
حـ ـي ــن ت ـب ـن ــى ت ـق ـن ـي ــات الـ ــذكـ ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ً
ال ـب ـل ــوك ت ـش ـيــن ،ف ـض ــا ع ــن أن
البنك استثمر  40مليون دوالر
في صندوقين متخصصين في
الخدمات التكنولوجية المالية
«فـ ـنـ ـت ــك» ،أح ــده ـم ــا ب ـم ـق ــره فــي
المنطقة ،واآلخ ــر فــي الــواليــات
المتحدة األميركية.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن عـ ـ ـم ـ ــاء «بـ ـيـ ـت ــك»
ي ـن ـفــذون أك ـثــر مــن  100مليون
ع ـم ـل ـي ــة أون ـ ــاي ـ ــن فـ ــي ال ـس ـن ــة،
ً
مؤكدا مواصلة الجهود بقيادة
االبتكار وطرح خدمات متقدمة

للعمالء وضـمــان الحفاظ على
ريـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــي الـ ـخ ــدم ــات
التكنولوجية المالية.
ً
وخالل الجلسة أيضا ،تحدث
الـ ـن ــاه ــض عـ ــن أه ـم ـي ــة م ــرون ــة
الـبـنــوك فــي ال ـث ــورة الصناعية
ً
الرابعة ،الفتا إلى أن االبتكار هو
عنصر استراتيجي للصناعات
التي فيها منافسة عالية مثل
صناعة الصيرفة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـبـ ـن ــوك ال ـتــي
تـ ـمـ ـتـ ـل ــك مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزات ت ـن ــاف ـس ـي ــة
تحتاج إلــى مواكبة التغييرات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــارعـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـت ـص ــف
ب ـه ــا ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـع ــال ــم،
ً
مضيفا أن ا لـبـنــوك والصناعة
المالية تمران بمرحلة التحول
الرقمي ،إذ دخلت األتمتة بقوة
ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
والعمليات.
وعـ ـ ـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــن وخ ـ ـصـ ــوص ـ ـيـ ــة
بيانات العمالء ،لفت الناهض
إل ــى ض ــرورة تـعــزيــز الـضــوابــط
وم ــراجـ ـع ــة ال ـق ــوان ـي ــن لـتـمـكـيــن
ً
عولمة البيانات ،مبينا أهمية
تـ ـك ــا م ــل األداء عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـم ـن ـط ـقــة ل ـم ــا ي ـح ـمــل ذلـ ــك مــن
فوائد وفرص متنوعة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن عـ ـ ـل ـ ــى ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــوك
ال ـمــركــزيــة والـه ـي ـئــات الــرقــابـيــة
األخ ــرى أخ ــذ متطلبات تكامل
أداء الـمـنـطـقــة بـعـيــن االع ـت ـبــار،
وت ـع ــدي ــل ال ـب ـي ــان ــات وق ــوان ـي ــن
ا لـحــو كـمــة لتصبح متكيفة مع
هذا التكامل.

األمن السيبراني
وخالل المؤتمر أيضا ،أشار
الـ ـن ــاه ــض إل ـ ــى أه ـم ـي ــة ت ـعــزيــز
األمــن السيبراني في الصناعة
ال ـم ـصــرف ـيــة وت ـع ــزي ــز ال ـج ـهــود
لمواجهة التحديات والمخاطر
فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،مــع مــواصـلــة
رف ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى أنـ ـظـ ـم ــة األم ـ ــن
السيبراني والتكنولوجيا ذات
الصلة وفقا للمعايير العالمية.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـس ــأل ــة األمـ ــن
ال ـس ـي ـب ــران ــي ل ــم ت ـق ـت ـصــر عـلــى
البنوك فحسب ،بل امتدت إلى
الحكومات التي تبنت قوانين

لمواجهة التحديات المتعلقة
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـش ـ ــأن وس ـ ـ ــن ق ــوانـ ـي ــن
معامالت إلكترونية جديدة.

اقتصاد منخفض الكربون
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
المسؤولية االجتماعية وخدمة
المجتمع وتحقيق اال سـتــدا مــة
ً
ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـص ـعــد ،مـبـيـنــا
أه ـم ـيــة االن ـت ـق ــال إل ــى اقـتـصــاد
ص ـ ــدي ـ ــق ل ـل ـب ـي ـئ ــة وم ـن ـخ ـف ــض
ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر ب ـ ـ ــون ( low-carbon
.)economy
وللتحول إلى هذا النوع من
االقتصاد ،أكد الناهض ضرورة
مـعــرفــة ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي تــدفـقــات
التمويل إلى االقتصاد الحقيقي،
ً
الفتا الى مسؤولية المؤسسات
المالية للمساهمة فــي تطوير
األطر التحليلية لتقييم مخاطر
ال ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ــي وت ـع ــزي ــز
ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى خـفــض
االنـكـشــاف على هــذا الـنــوع من
المخاطر.

الشركات الصغيرة والمتوسطة
وخالل مناقشة الناهض ،في
جلسة المؤتمر ،أهمية الشركات
الصغيرة والمتوسطة ()SMEs
ودورها في النمو االقتصادي،
لـ ـف ــت إل ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة دع ـ ـ ــم ه ــذا
ً
القطاع المهم تماشيا مع رؤية
 2035التي تهدف إلــى تحويل
الكويت إلى مركز مالي وتجاري
ً
عالمي ،مشيرا إلــى مساهمات
هذا القطاع في تنويع االقتصاد
ولعب دور مهم في خلق فرص
عمل لألجيال المقبلة.
وعـ ــن دور «ب ـي ـت ــك» ف ــي ه ــذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاهـ ــض ،إن
لـلـبـنــك س ـجــا ح ــاف ــا ف ــي دعــم
الشركات الصغيرة والمتوسطة
ومبادرات الشباب وتعزيز بيئة
ً
ري ــادة األع ـم ــال ،مـشـيــرا ال ــى أن
«ب ـي ـتــك» يـسـتـحــوذ عـلــى حصة
سوقية كبيرة في هــذا القطاع،
وي ــدع ــم ن ـحــو  1000عـمـيــل من
هذه الشركات.
من جانب آخر ،لفت الناهض

«برقان» يحتفل بأعياد الكويت مع أطفال
مركز شراكة التوحد

جانب من االحتفالية
شارك بنك برقان في احتفال
العيد الوطني الذي نظمه مركز
شراكة التوحد– الكويت ،بهدف
مشاركة األطفال وأسرهم فرحة
األعـ ـ ـي ـ ــاد ال ــوطـ ـنـ ـي ــة .واش ـت ـم ــل
ب ــرن ــام ــج ال ـح ـف ــل ع ـل ــى تــزي ـيــن
األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء األط ـ ـف ـ ــال
الـ ـم ــاب ــس ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وت ـقــديــم
فقرات متنوعة من المسابقات
وت ــوزي ــع ال ـه ــداي ــا وس ــط فــرحــة
األطفال وبهجتهم.
تأتي هذه المشاركة في إطار
ال ـت ـعــاون بـيــن «ب ــرق ــان» ومــركــز
شـ ــراكـ ــة ال ـ ـتـ ــوحـ ــد ،وهـ ـ ــي ج ــزء
م ــن ال ـم ـســؤول ـيــة االجـتـمــاعـيــة،
حيث يحرض البنك دائما على
مشاركة األطفال وجميع فئات
المجتمع فرحة األعياد الوطنية
لتعزيز روح اال نـتـمــاء للوطن،
ورسم البهجة واالبتسامة على
وجــوه ـهــم ،وزرع ال ـس ـعــادة في
قلوبهم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن
بــرنــامــج «ب ــرق ــان» االجـتـمــاعــي
ً
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «  ( »ENGAGEمـ ـع ــا
لـنـكــون الـتـغـيـيــر) ،ال ـه ــادف إلــى
تسليط ا لـضــوء على الجوانب
المهمة والمؤثرة في المجتمع،
إضــافــة إلــى تعزيز مسؤوليته
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،مـ ــن خ ـ ــال دع ــم
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات اإلي ـج ــاب ـي ــة ضـمــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية.
ويأتي نهج حملة «»ENGAGE
ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع مـ ـب ــادئ «ب ــرق ــان»
ك ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة مـ ــال ـ ـيـ ــة ك ــويـ ـتـ ـي ــة
رائ ــدة ،بحيث ينسجم أسلوب
س ـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ــه مـ ـ ــع احـ ـتـ ـي ــاج ــات
ومصالح المجتمع.

ً
مازن الناهض متحدثا أثناء المؤتمر
إل ـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة تـ ـض ــاف ــر ج ـه ــود
حكومات دول مجلس التعاون
الخليجي إلرساء االستقرار في
الـقـطــاع الـعـقــاري فــي المنطقة،
ً
الفتا إلى دور الهيئات الرقابية
والـتـشــريـعـيــة فــي ق ـيــادة النمو
وتـ ـشـ ـجـ ـي ــع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ع ـبــر
تسهيل اإلجــراءات ووضــع أطر
وتشريعات سلسة.

الذكاء االصطناعي
وعن دور الذكاء االصطناعي
فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة
ال ـم ـصــرف ـيــة ،قـ ــال ال ـن ــاه ــض إن
«بيتك» يطبق هذه التكنولوجيا
وف ـ ـ ــق أع ـ ـلـ ــى مـ ـع ــايـ ـي ــر األم ـ ـ ــان
ً
وال ـجــودة والمهنية ،الفـتــا إلى
أن البنك أطلق برنامج روبوت
لـلـعـمـلـيــات الـتـشـغـيـلـيــة ،RPA
لتحسين كفاءة العمل وتطوير
العمليات.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ـ ــاء
ً
ً
االصطناعي يلعب دورا محوريا
في تطوير تجربة العميل ضمن
ً
قطاع الخدمات المالية ،مشيرا
إل ـ ــى ف ــوائ ــد ه ـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة فــي
ديناميكية الخدمات المصرفية.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ب ـ ـع ـ ـضـ ــا م ــن
الـفــوائــد ومنها :الــدقــة ،وتقليل
األخ ـط ــاء الـبـشــريــة ،وتخفيض
المصاريف ،والسرعة في األداء،

وتحليل البيانات ،والتحقق من
عمليات االحـتـيــال اإللكتروني
م ــن خ ـ ــال ك ـش ــف أي عـمـلـيــات
مـشـبــوهــة ،األم ــر ال ــذي يساهم
بخلق بيئة مالية آمنة.

استقطاب المواهب
وتناول موضوعات ومحاور
متنوعة مثل ضــرورة مواصلة
تطوير استراتيجيات الموارد
البشرية في استقطاب المواهب
وتصميم برامج تدريبية خاصة
تواكب االحتياجات العالمية في
الصناعة المصرفية.
وق ـ ــال إن «ب ـي ـت ــك» أط ـل ــق في
 2016ج ــائ ــزة االب ـت ـك ــار (KFH
 )Got Talentاألولى من نوعها
على مستوى المجموعة بهدف
تحفيز الموظفين إلطالق العنان
إلبــداعــاتـهــم وابـتـكــاراتـهــم ،بما
ي ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـم ـك ـيــن ال ـش ـب ــاب
الكويتيين ،وتأهيلهم لمواصلة
مـسـيــرة االب ـت ـكــار ال ـتــي بــدأتـهــا
المجموعة ،واالرتقاء بالخدمات
والمنتجات.
وأوضـ ـ ـ ــح أن «بـ ـيـ ـت ــك» يــركــز
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـخــري ـج ـيــن
ال ـش ـبــاب الـمـتـمـيــزيــن أص ـحــاب
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بــالـتـكـنــولــوجـيــا واالت ـج ــاه ــات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة بـ ـم ــا فــي

ذل ــك ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي وكــل
م ــا يتطلبه االب ـت ـكــار الـمــزعــزع
(.)Disruptive innovation

الجدارة االئتمانية وعمليات االندماج
في سياق آخر ،قال الناهض،
إن ا لـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــدارة اال ئ ـ ـت ـ ـمـ ــا ن ـ ـيـ ــة
والتصنيفات العالية لمجموعة
«ب ـي ـت ــك» وال ـن ـم ــو االق ـت ـص ــادي
ال ـم ـس ـت ـق ــر ل ـل ـك ــوي ــت وال ـب ـي ـئ ــة
ال ــرق ــابـ ـي ــة ال ـم ـت ـح ـف ـظ ــة تـشـكــل
عـ ــوامـ ــل ت ـح ـف ـي ــزي ــة السـ ـتـ ـق ــرار
الـسـيــولــة ،األم ــر ال ــذي ينعكس
ً
إ يـجــا بــا على ثقة المستثمرين
ويــزيــد ال ــوص ــول إل ــى التمويل
بعمالت أجنبية عبر العالم.
وأشار الى أن إدارة السيولة
الفعالة تساهم بتكوين أصول
سـ ــا ئ ـ ـلـ ــة ذات ج ـ ـ ـ ـ ــودة ع ــا لـ ـي ــة
م ــع ت ــواف ــر ال ـع ـم ــات الـمـحـلـيــة
واألج ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف
االقتصادية الصعبة.
ونـ ــاقـ ــش الـ ـن ــاه ــض أن ـش ـطــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ واالنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاج فــي
القطاع المصرفي على مستوى
ً
منطقة الخليج ،مشيرا إلــى أن
مـثــل ه ــذا ال ـنــوع مــن العمليات
يساهم في زيادة قدرة التسعير
لدى البنوك عند المنافسة على
ال ــودائ ــع ،كـمــا يـســاهــم بتعزيز
ال ــربـ ـحـ ـي ــة وخ ـ ـف ـ ــض ت ـك ــال ـي ــف

التمويل المرتفعة على المدى
الطويل.
وتــأتــي مـشــاركــة «بـيـتــك» في
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،فـ ــي اط ـ ـ ــار االل ـ ـتـ ــزام
بالمساهمة في اثراء المؤتمرات
االقـتـصــاديــة والـمــالـيــة الدولية
وتـعــزيــز ال ـخــدمــات المصرفية
العالمية ،وكذلك لالطالع على
أح ــدث ال ـت ـطــورات االقـتـصــاديــة
وم ـن ــاق ـش ـت ـه ــا م ـ ــع مـخـتـصـيــن
وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء م ــال ـي ـي ــن ع ــال ـم ـي ـي ــن،
ح ـيــث يـمـتـلــك «ب ـي ـت ــك» خ ـبــرات
عريقة بفضل مسيرته الطويلة
وان ـت ـشــاره الـجـغــرافــي الــواســع،
وم ـكــان ـتــه ال ــرائ ــدة ف ــي صـنــاعــة
التمويل االسالمي عالميا.

حصة سوقية
كبيرة لـ «بيتك»
في قطاع
الـ SMEs
والبنك يدعم
نحو 1000
عميل في هذا
القطاع
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 4.776ماليين نسمة عدد سكان الكويت
في  2019بزيادة %3.3
بلغ إجمالي عدد العاملين في
الكويت نحو  2.966مليون
عامل ،أي ما نسبته نحو 62.1
في المئة من مجموع السكان،
في حين بلغت هذه النسبة
للكويتيين نحو  30.7في
المئة من إجمالي عدد السكان
الكويتيين.

ذ ك ـ ـ ـ ـ ــر «ا لـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــال» أن آ خـ ـ ــر
إح ـصــاء ات السكان والعمالة،
الـ ـص ــادرة ع ــن الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ــدن ـي ــة تـفـيــد
بــأن إجمالي عــدد السكان في
الكويت بلغ نحو  4.776ماليين
نسمة ،كما في نهاية عام ،2019
ذلك يعني زيــادة عدد السكان
بنسبة  3.3فــي ا لـمـئــة مقارنة
بالمسجل في نهاية عام .2018
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي
ً
ً
للسكان قد حقق نموا موجبا
ب ـن ـس ـبــة  2.7بــال ـم ـئــة ف ــي ع ــام
 ،2018مقارنة بنحو ،4.1 ،2.0
و ،3.6و 3.2بالمئة في األعوام
 2017و 2016و 2015و2014
على الـتــوالــي .وبلغت الــزيــادة
المطلقة خالل عام  2019نحو
 154.8ألــف نسمة ،إذ زاد عدد

الـ ـسـ ـك ــان ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن بـنـحــو
 28.9أ لــف نسمة ،بمعدل نمو
سـنــوي بلغت نسبته  2.1في
المئة ،ليبلغ إجمالي عددهم
ن ـح ــو  1.432م ـل ـي ــون ن ـس ـمــة،
وانخفضت مساهمة الكويتيين
ف ــي ج ـم ـلــة ال ـس ـك ــان م ــن نـحــو
 30.36بــالـمـئــة فــي نـهــايــة عــام
 2018إلــى نحو  29.98بالمئة
فــي نـهــايــة ع ــام  ،2019ويـفــوق
عــدد اإلنــاث الكويتيات البالغ
ن ـح ــو  731أل ـف ــا عـ ــدد ال ــذك ــور
البالغ نحو  701ألف.
وزاد ع ـ ـ ــدد ا ل ـ ـس ـ ـكـ ــان غ ـيــر
الكويتيين بنحو  125.8ألف
نسمة ،أي بمعدل نمو قاربت
نسبته  3.9في المئة ،بارتفاع
عن نسبة نموهم في عام 2018
الـبــالـغــة نـحـ ــو  2.8ف ــي الـمـئــة،

وب ـل ـ ـ ــغ ع ــدده ـ ـ ــم ن ـح ـ ــو 3.344
مــايـيــن نـسـمــة ،وبـمـعــدل نمو
سنوي مركب خــال السنوات
 2019 /2010بلغ نحو  3.6في
المئة.
وبلغ إجمالي عدد العاملين
في الكويت نحو  2.966مليون
عامل ،أي ما نسبته نحو 62.1
في المئة من مجموع السكان،
ب ـي ـن ـم ــا ب ـل ـغ ــت هـ ـ ــذه ال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـكــو ي ـت ـي ـيــن نـ ـح ــو  30.7فــي
المئة من إجمالي عدد السكان
الكويتيين ،ومــن المالحظ أن
نسبة العاملين غير الكويتيين
مـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوع ال ـ ـس ـ ـكـ ــان غ ـيــر
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ق ــد ارت ـف ـع ــت من
نحو  74.5بالمئة في نهاية عام
 ،2018وصــوال إلــى نحو 75.5
بالمئة في عام .2019

وانخفضت نسبة العاملين
الـكــويـتـيـيــن فــي مـجـمــوع عــدد
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــن
ن ـح ــو  15.1ب ــال ـم ـئ ــة فـ ــي ع ــام
 2018إ ل ـ ــى  14.8بــا ل ـم ـئــة فــي
ع ـ ـ ــام  ،2019و بـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـبــة
عـمــالــة اإلن ــاث الـكــويـتـيــات في
جملة العمالة الكويتية نحو
 49.3فــي ا لـمـئــة ،بينما بلغت
نسبة عمالة اإلنــاث في جملة
ال ـع ـم ــال ــة ب ــال ـك ــوي ــت نـحــو
 28.1في المئة ،وبلغ عدد
العاملين الكويتيين نحو
 440أل ـ ــف عـ ــامـ ــل ،وب ـلــغ
عــدد العاملين منهم في
الحكومة نحو  345ألف
عــامــل ،أي مــا نسبته 78.4
في المئة من إجمالي العمالة
الكويتية.

 %23.9نمو موجودات «الدولي» لتبلغ
 2.68مليار دينار في ٢٠١٩
ذكــر تقرير «الـشــال» أن بنك الكويت الدولي
أع ـلــن نـتــائــج أعـمــالــه للسنة المنتهية فــي 31
ديسمبر  ،2019والتي تشير إلى أن صافي ربح
البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 17.3
مليون دينار ،بانخفاض بلغ قدره  3.7ماليين
دينار ونسبته  17.7في المئة ،مقارنة بنحو 21
مليونا في نهاية .2018
وأض ــاف «يــأتــي هــذا االنـخـفــاض فــي األربــاح
الصافية من ارتفاع إجمالي اإليرادات التشغيلية
بـقـيـمــة أق ــل م ــن ارت ـف ــاع إج ـمــالــي الـمـصــروفــات
التشغيلية ،وعليه انخفض ا لــر بــح التشغيلي
للبنك بنحو  1.7مليون أو بنسبة  5.7في المئة».
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ارت ـفــع إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات
التشغيلية للبنك بنحو  1.9مليون دينار ،أي
ً
نحو  2.8في المئة ،وصوال إلى نحو  68.5مليونا
مقارنة مع  66.6مليونا لعام  .2018تحقق ذلك
نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمارات بنحو 2.5
ً
مليون ،وصــوال إلــى  4.1ماليين مقارنة بنحو
 1.6مليون في نهاية  .2018بينما انخفض بند
صافي إيرادات التمويل بنحو  972ألف دينار،
ً
أي ما نسبته  1.8في المئة ،وصــوال إلــى نحو
 52.7مليونا مقارنة بنحو  53.7مليونا.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ارتـ ـفـ ـع ــت الـ ـمـ ـص ــروف ــات
التشغيلية بـقـيـمــة أع ـلــى مــن ارت ـف ــاع إجـمــالــي
اإليـ ــرادات التشغيلية وبنحو  3.6مــايـيــن ،أو
ً
بنسبة  10.1في المئة ،وصــوال إلــى نحو 39.5
مـلـيــونــا ،مـقــارنــة بنحو  35.9مـلـيــونــا ،نتيجة
ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـق ــري ــر «بـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة إجـ ـم ــال ــي
المصروفات التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات
التشغيلية نحو  57.7في المئة ،مقارنة بنحو
 53.9ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي عـ ــام  .2018وارتـ ـف ــع بند
المخصصات بنحو  2.1مليون ،أو ما نسبته
ً
 25.7في المئة ،وصــوال إلى نحو  10.3ماليين
م ـقــارنــة بـنـحــو  8.2مــاي ـيــن .وع ـل ـيــه ،انخفض
هامش صافي الربح إلى  25.3في المئة ،بعد أن
كان نحو  31.6في المئة لعام .»2018

وت ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــر
البيانات المالية
إلــى أن إجمالي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودات
ً
سجل ارتـفــاعــا
بلغ قــدره 519
مليون دينار،
ونسبته 23.9
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة،
ل ـ ـي ـ ـصـ ــل إل ـ ــى
ن ـ ـحـ ــو 2.688
مليار دينار ،مقابل 2.169مليار في نهاية .2018
االرتفاع طال بند «مدينو تمويل» بنحو 259.8
ً
مليون دينار ،أي نحو  16.2في المئة ،وصوال
إلــى  1.866مليار ( 69.4فــي المئة مــن إجمالي
الموجودات) مقارنة بنحو  1.606مليار (%74
من إجمالي الموجودات).
وأضاف التقرير «بلغت نسبة «مدينو تمويل»
إلـ ــى إج ـم ــال ــي الـ ــودائـ ــع ن ـحــو  82.4ف ــي الـمـئــة
ً
مقارنة بنحو  87.5في المئة .وارتفع أيضا ،بند
المستحق من البنوك بنحو 123.7مليونا ،أي
ً
بنحو  39.2في المئة ،وصوال إلى  439.4مليونا
( 16.3في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة
بـ ـ ــ 315.8مليونا ( 14.6فــي الـمـئــة مــن إجمالي
الموجودات) في نهاية عام .2018
وتشير األرقــام إلــى أن مطلوبات البنك (من
ً
غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا
بلغت قيمته  420.2مليونا ،أي ما نسبته 22.2
في المئة ،لتصل إلى نحو  2.312مليار مقارنة
بنحو  1.892مليار بنهاية  .2018وبلغت نسبة
إجمالي المطلوبات إلــى إجمالي الموجودات
نحو  86في المئة مقارنة بنحو  87.2في المئة
في .2018
ولفت إلى أن نتائج تحليل البيانات المالية
تـشـيــر إل ــى أن جـمـيــع م ــؤش ــرات ربـحـيــة البنك
ً
قد سجلت انخفاضا مقارنة مع نهاية ،2018
إذ انـخـفــض مــؤشــر الـعــائــد عـلــى مـعــدل حقوق

 ٥٢٢.٣مليون دينار سيولة بورصة
الكويت في فبراير الماضي
أداء سلبي خالل الشهر و %4انخفاض مؤشر السوق العام

المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى
نحو  6.2في المئة مقارنة بنحو  7.8في المئة،
وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات
البنك ( )ROAإ لــى نحو  0.7فــي المئة مقارنة
ً
مــع  1فــي المئة .وانخفض أيـضــا ،العائد على
رأسمال البنك (ROC) إلى نحو  16.4في المئة
مقارنة بنحو  20.3في المئة .وانخفضت ربحية
ً
السهم (EPS) إلىنحو  15.01فلسا مقابل 21.52
ً
فلسا لعام .2018
وبـلــغ مــؤشــرمـضــاعــف الـسـعــر/الــربـحـيــة (P/
E) نحو  18.3مرة مقارنة مع  12.3مرة ،نتيجة
انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو  30.3في
المئة مقابل ارتفاع سعر السهم السوقي بحدود
 3.8فــي الـمـئــة .وبـلــغ مــؤشــر مـضــاعــف السعر/
القيمة الدفترية ( )P/Bنحو  0.8مرة مقارنة مع
 1.0مرة في نهاية عام .2018
وذكر التقرير أن البنك أعلن نيته توزيع أرباح
نقدية بنسبة  7فــي المئة مــن القيمة االسمية
للسهم ،أي مــا يـعــادل  7فـلــوس ،وتــوزيــع  5في
المئة أسهم منحة ،وهذا يعني أن السهم حقق
ً
ً
عــائــدا نقديا بلغت نسبته  2.6فــي المئة على
سعر اإلقفال في نهاية ديسمبر  2019والبالغ
ً
ً
 274ف ـل ـســا كــوي ـت ـيــا لـلـسـهــم ال ــواح ــد ،وبـلـغــت
ً
التوزيعات النقدية  11فلسا و 4في المئة أسهم
منحة عن .2018

ق ــال تـقــريــر ال ـشــال االق ـت ـصــادي االسـبــوعــي إن أداء
ً
شهر فبراير كان أقل نشاطا مقارنة بأداء شهر يناير،
حيث انخفضت القيمة المتداولة ،أي سيولة البورصة،
َ
وصاحبها أداء سلبي للمؤشرات ،فقد انخفض مؤشر
الـســوق األول بنحو  4.3 -فــي المئة ،ومــؤشــر السوق
ً
الرئيسي بنحو  3.1 -في المئة ،وانخفض أيضا مؤشر
السوق العام ،وهو حصيلة أداء السوقين ،بنحو 4 -
في المئة ،وكذلك انخفض مؤشر الشال بنحو 4.5 -
في المئة.
وفي تاريخ  9فبراير  ،2020تم إلغاء سوق المزادات
فــي بــورصــة ال ـكــويــت وإدراج جـمـيــع شــركــاتــه ضمن
السوق الرئيسي ،وقامت كذلك بورصة الكويت بإطالق
مؤشر السوق الرئيسي  )BK Main 50( 50في التاريخ
ذات ــه ،وهــو مــؤشــر وزن ــي للسوق الرئيسي ،ويتكون
من  50شركة من حيث أعلى قيمة سيولة في السوق
الرئيسي.
وانخفضت سيولة البورصة في شهر فبراير ،مقارنة
حيث بلغت السيولة نحو 522.3
بسيولة شهر ينايرً ،
ً
مليون ديـنــار ،منخفضة مــن مستوى  869.5مليونا
لسيولة شهر يناير ،وانخفض معدل قيمة ا لـتــداول
اليومي لشهر فبراير إلى نحو  30.7مليون دينار ،أي
بانخفاض بنحو  36.4 -في المئة عن مستوى معدل
ً
تلك القيمة لشهر يناير حين بلغ  48.3مليونا.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين األولين
مــن الـعــام الحالي (أي فــي  35يــوم عـمــل) نحو 1.392
مليار دينار ،وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة
ً
ذاتها نحو  39.8مليون دينار ،مرتفعا بنحو  47.8في
المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي خالل تلك
الفترة من عام  2019البالغ نحو  26.9مليون دينار،
ً
ً
ومــرتـفـعــا أي ـضــا بنحو  25.2فــي الـمـئــة إذا مــا قــورن
بمستوى ذلك المعدل لعام  2019كامال ،البالغ نحو
 31.8مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير

إلــى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إال على
 1في المئة فقط من تلك السيولة ،ضمنها  50شركة
حظيت بنحو  0.1فــي المئة فقط مــن تلك السيولة،
و 16شركة من دون أي تداول .أما الشركات الصغيرة
ال ـســائ ـلــة ،ف ـقــد حـظـيــت  12ش ــرك ــة قـيـمـتـهــا الـســوقـيــة
تبلغ  2.2في المئة من قيمة الشركات المدرجة على
نحو  10.5في المئة من سيولة البورصة ،ذلك يعني
أن نـشــاط الـسـيــولــة الكبير م ــازال يـحــرم نـحــو نصف
الشركات المدرجة منها .وعلى النقيض ،يميل إلى
شركات قيمتها السوقية ضئيلة .أما توزيع السيولة
على السوقين خالل شهر فبراير  ،2020فكانت كالتالي:

السوق األول ( 18شركة)
حظي بنحو  388.2مليون دينار أو ما نسبته 74.3
في المئة من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت نحو
نصف شركاته على  90.1في المئة من سيولته ونحو
 66.9في المئة من كامل سيولة البورصة ،بينما حظي
النصف اآلخر على ما تبقى أو نحو  9.9في المئة من
سيولته .وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا،
حيث حظيت  4شركات ضمنه على نحو  73.2في المئة
من سيولته.

السوق الرئيسي ( 156شركة)
وحـظــي بنحو  134.1مليون ديـنــار أو نحو 25.7
فــي المئة مــن سيولة الـبــورصــة ،وضمنه حظيت 20
في المئة من شركاته على  76في المئة من سيولته،
بينما اكتفت  80في المئة من شركاته بنحو  24في
المئة من سيولته ،وال بــأس من التذكير بــأن ضعف
سيولة شركاته كــان العامل األساسي في تصنيفها
ضمن السوق الرئيسي ،وهو تصنيف قابل لالرتقاء
مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

« »stcتطلق حملة «حبها معروف»  22مليار دوالر خسائر متوقعة
ً
دوما عن تنويع المواضيع بما يرضي مختلف األذواق لقطاع السياحة من «كورونا»
الجاسم :نبحث
قالت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة ،غلوريا غيفارا،
في مقابلة الخميس ،إن وبــاء «كوفيد »19 -سيؤدي إلــى خسائر
بقيمة  22مليار دوالر لقطاع السياحة العالمي مع تراجع نفقات
السياح الصينيين.
وأوضحت في مقابلة مع صحيفة الموندو اإلسبانية« :أجرينا
حسبة أولية قــدرت أن هــذه األزمــة ستكلف القطاع على األقــل 22
مليار دوالر».
وتابعت« :الحسبة بنيت على خبرة أزمات سابقة ،مثل سارس أو
إنفلونزا الخنازير ،ومرجعها الخسائر الناجمة عن إلغاء الصينيين
سفرهم في هذه اآلونة» ،وفقا لوكالة فرانس برس.

جانب من فعاليات  stcفي المدارس
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  stcإطالق
حملتها «حبها معروف» ،بمناسبة االحتفاالت
باألعياد الوطنية ،في بــادرة منها لمشاركة
أبناء الوطن فرحتهم.
وقــالــت الـشــركــة إن األغـنـيــة الـتــي أطلقتها،
في إطار الحملة ،حازت إعجاب المستمعين،
وحققت خالل  4أيام مليون مشاهدة ،مشيرة
إل ــى أن  3م ــن الـشـخـصـيــات ال ـمــؤثــرة محليا
شاركوا بالظهور في هذا العمل الفني الوطني.
وتـقــدمــت بــالـشـكــر ال ــى جـمـيــع المشاركين
في هذا العمل الفني ،السيما المخرج عباس
ال ـيــوس ـفــي ،وداف ـ ــي وب ـش ــار ال ـج ــزاف وزيــونــه
الـصـفــار ،الــذيــن قــامــوا بعمل رائ ــع فــي كتابة
وتلحين وغناء األغنية ،وقامت شركة Doors
 Productionباإلشراف وإنتاج هذا العمل.
وفي إطــار األنشطة العديدة التي أطلقتها
 stcبمناسبة األعياد الوطنية ،شاركت الشركة
فــي ع ــدد مــن الـفـعــالـيــات الترفيهية الـتــي من
شأنها مشاركة المجتمع الكويتي فرحته ،مثل
مهرجان دب ــدوب ،زيــارة الـمــدارس المختلفة،
واس ـت ـق ـبــال ال ـم ـســافــريــن ل ــدى م ـطــار الـكــويــت
الدولي ،بحضور فرقة العرضة الكويتية.
وأطلقت  stcمهرجان «دب ــدوب» الترفيهي

ال ـع ــائ ـل ــي ،ال ـ ــذي أق ـي ــم ف ــي حــدي ـقــة الـعــديـلـيــة
 22ف ـب ــراي ــر ،ل ـت ـشــارك ف ـيــه ال ـح ـضــور الـعــديــد
مــن المسابقات الترفيهية وا ل ـف ـقــرات الفنية
وتــوزيــع الـهــدايــا والـجــوائــز على المشاركين
في الفعاليات وكل الحضور في إطار الحملة
ذاتها.
بهذه المناسبة ،قالت دانة الجاسم ،المديرة
الـعــامــة الت ـصــاالت الـشــركــات فــي « ،stcنهنئ
صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ صـبــاح
األحمد ،وسمو ولي عهده األمين الشيخ نواف
األحمد ،بهذه المناسبة الوطنية ،وسنواصل
العمل من أجل رد الجميل للمجتمع الكويتي
عبر مختلف المناسبات الوطنية ،وغيرها من
الفعاليات المجتمعية».
وأعربت الجاسم عن سعادتها بنجاح هذا
العمل ،واإلقبال واالعجاب غير المسبوق الذي
حاز عليه في فترة قصيرة ،الفتة إلى أن هذا
اإلنتاج يعكس االنتماء وروح المشاركة التي
طالما تميز بها فريق عمل  ،stcوأعــرب عنه
في مختلف أنشطته التسويقية ،مضيفة أن
الشركة تواقة دائما الى اإلبداع والتغيير فيما
تقدمه مــن أعـمــال فنية ،لــذا تبحث دوم ــا عن
تنويع المواضيع بما يرضي مختلف االذواق.

ةديرجلا

•
العدد  / 4361األحد  1مارس 2020م  6 /رجب 1441هـ

economy@aljarida●com

«األهلي المصري» يمنح «فايبر مصر» تسهيالت
ائتمانية بمليار جنيه لتمويل عملياتها

جانب من توقيع العقود

يأتي توقيع «األهلي المصري»
العقد نتيجة للنجاح الذي
حققته شركة فايبر مصر
لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات خالل العامين
الماضيين في تنفيذ واستكمال
تحديث البنية التحتية
التكنولوجية لـ  2530مدرسة
ثانوية.

أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي
المصري وشركة فايبر مصر
لـ ــات ـ ـصـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
المعلومات عقدا يمنح البنك
بـمــوجـبــه ال ـشــركــة تـسـهـيــات
ائتمانية بقيمة مليار جنيه
ل ـت ـم ــوي ــل ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا ،وذل ـ ــك
بحضور المهندس أحمد مكي،
رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب ،وشريف نبيه نائب
رئيس مجلس اإلدارة ،ممثلين
عن "فايبر مصر" لالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،ومن
ج ــان ــب ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي هـشــام
عـكــاشــة رئـيــس مجلس إدارة
ال ـب ـن ــك ،وي ـح ـي ــى أب ــوال ـف ـت ــوح
نــائــب رئـيــس الـبـنــك ،وشريف
ريـ ـ ـ ـ ـ ــاض رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـجـ ـم ــوع ــة

االئتمان المصرفي للشركات
والقروض المشتركة بالبنك،
وأعضاء فرق العمل بالشركة
والبنك.
ويأتي توقيع العقد نتيجة
لـلـنـجــاح ال ــذي حـقـقـتــه شــركــة
فـ ــاي ـ ـبـ ــر م ـ ـصـ ــر لـ ــات ـ ـصـ ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات خالل
العامين الماضيين في تنفيذ
واس ـت ـك ـم ــال ت ـح ــدي ــث الـبـنـيــة
التحتية التكنولوجية لـ2530
م ـ ــدرس ـ ــة ثـ ــانـ ــويـ ــة ،ورب ـط ـه ــا
بـشـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت وت ـحــديــث
نظام اإلشارات في خط السكة
ال ـح ــدي ــد ب ـن ـهــا – بــورس ـع ـيــد،
وإن ـشــاء مــركــز بـيــانــات جميع
الوزارات والهيئات الحكومية
بالعاصمة اإلداريــة الجديدة،

وال ـم ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي مـسـيــرة
تنفيذ اسـتــراتـيـجـيــة الـشــركــة
لـ ـلـ ـع ــدي ــد مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـخ ـط ــة
االستراتيجية للدولة الخاصة
بالتحول الرقمي.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـن ــد إلـ ـ ـ ــى خ ـطــة
ورؤ ي ــة القائمين على نشاط
ال ـش ــرك ــة بـ ــأن ت ـص ـبــح واحـ ــدة
مــن أكـبــر الـشــركــات فــي مجال
البنية التحتية التكنولوجية
والـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي بـمـنـطـقــة
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا،
ح ـي ــث تـ ـه ــدف "ف ــاي ـب ــر م ـصــر"
إل ــى خــدمــة قـطــاع االت ـصــاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،لما
لهذا القطاع من تأثير مباشر
ع ـلــى ال ـق ـطــاعــات وال ـم ـجــاالت

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،م ـث ــل الـتـعـلـيــم
وال ـن ـق ــل والـ ـقـ ـط ــاع ال ـع ـق ــاري،
إلحداث تأثير ملحوظ للبنية
المعلوماتية عـلــى المجتمع
واالقتصاد المصري وتحقيق
الرؤية الرقمية للدولة.
وج ـ ــاء ق ـ ــرار ال ـب ـنــك األه ـلــي
بمنح التسهيالت للشركة ،وما
يسند إليها من مشروعات في
إطار الدور القومي الذي يلعبه
البنك باعتباره أكبر البنوك
العاملة في السوق المصري،
وال ـ ــداع ـ ــم ال ــرئ ـي ـس ــي لـتـنـفـيــذ
المشروعات العمالقة المتعلقة
بــالـقـطــاعــات الـحـيــويــة فــي كل
الـ ـمـ ـج ــاالت ،وم ـن ـه ــا م ـج ــاالت
تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ
خطة الدولة للتحول الرقمي.

«القوى العاملة» و«مشاريع التكنولوجيا» تقدمان «أسهل»
أعـلـنــت الهيئة الـعــامــة لـلـقــوى العاملة،
بالتعاون مــع الشركة الوطنية لمشاريع
التكنولوجيا (إحدى شركات الهيئة العامة
لالستثمار) ،تقديم خدمة "أسهل" مجانا
خالل مارس الجاري.
وقال المدير العام للهيئة أحمد الموسى
إن هذا القرار يأتي دعما للجهود الحكومية
في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا،
وح ــرص ــا عـلــى ســامــة الـمــراجـعـيــن وع ــدم
تـعـطـيــل أع ـمــال ـهــم ،وب ـن ــاء ع ـلــى تعليمات

وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل،
لتسهيل جميع اإلجراءات ألصحاب األعمال
والموظفين ،وحفاظا على سالمتهم.
وأض ــاف الموسى" :نتقدم بالشكر إلى
الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا
عـلــى ســرعــة تـجــاوبـهــم لـهــذا األم ــر فــي ظل
ال ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة ،وال ـت ــي تـتـضــافــر فيها
جميع الجهات في الدولة".
م ــن ج ــان ـب ــه ،ذك ـ ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي

للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا
أن ـ ــس م ـ ـيـ ــرزا أن الـ ـ ـق ـ ــرار ي ــأت ــي فـ ــي إطـ ــار
المسؤولية المجتمعية للشركة ،ودورهــا
الوطني في دعم جهود وزارة الصحة في
مواجهة مخاطر انتشار "كورونا" .وأضاف
ميرزا أن أزمة "كورونا" جاءت لتؤكد أهمية
اإلس ـ ــراع فــي ميكنة كــل ق ـطــاعــات الــدولــة،
لـلــوصــول بالكويت الــى مفهوم الحكومة
االل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـف ــاع ـل ــة ،ل ـتــوف ـيــر خ ــدم ــات
عصرية توفر الجهد والوقت للمراجعين.
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«المركز» يطلق التطبيق االستثماري
الشخصي iMarkaz
الهاجري :نسعى إلى االرتقاء بتجربة عمالئنا الرقمية
أعـلـنــت شــركــة الـمــركــز المالي
الكويتي (الـمــركــز) ،أمــس ،إطــاق
 ،iMarkazأول تطبيق استثماري
شخصي في الكويت مدعم بخبرة
كوادر "المركز".
ويــأتــي إط ــاق ه ــذا التطبيق
الجديد في إطار تأكيد "المركز"
ال ـت ــزام ــه ال ــراس ــخ بــإي ـجــاد سبل
مـبـتـكــرة لـتـقــديــم قـيـمــة مـضــافــة
لعمالئه ،وحرصه على االرتقاء
بـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن مــن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـم ـح ـت ـم ـل ـي ــن ،ح ـيــث
ي ـع ـت ـبــر هـ ـ ــذا ال ـت ـط ـب ـيــق مـنـصــة
رقمية تفاعلية لتقديم المشورة
االستثمارية األولية ،بما يتماشى
م ـ ــع االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات واأله ـ ـ ـ ـ ــداف
االستثمارية للعمالء.
وي ـ ـهـ ــدف ت ـط ـب ـيــق iMarkaz
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة جـ ـمـ ـي ــع فـ ـئ ــات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن ف ـ ـ ـ ــي إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء
محفظتهم االسـتـثـمــاريــة خــال
دقــائــق ،وتسهيل تواصلهم مع
خبراء "المركز" بفعالية ،والذين
سيشرفون على هــذه المحافظ
بشكل يضمن تحقيق أهدافهم
وتطلعاتهم.
ويـ ـتـ ـي ــح ال ـت ـط ـب ـي ــق ال ـج ــدي ــد
الـ ـف ــرص ــة أم ـ ـ ــام ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن
لـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة
ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة الـ ـت ــي
ّ
تقدمها الشركة في مجال إدارة
األص ــول والـخــدمــات المصرفية
االس ـت ـث ـم ــاري ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
المباشرة والعقارية.
ً
وتعليقا على اإلطالق الجديد،
قال الرئيس التنفيذي لـ "المركز"
مناف الهاجري" :في إطار مواصلة
التزامنا بتحقيق النمو المستدام
لثروات عمالئنا وشركائنا ،فإننا
نواصل سعينا الحثيث لمواكبة
أح ــدث الـتـطــورات التكنولوجية

لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن تـمـنــح
المستثمرين المزيد من القيمة.
ويأتي إطالق تطبيق iMarkaz
ل ـي ـع ـيــد ت ــأك ـي ــد م ـك ــان ــة ال ـش ــرك ــة
المرموقة باعتبارها واحــدة من
أهــم الشركات الــرائــدة فــي تقديم
حلول متكاملة في مجال الخدمات
المصرفية االستثمارية وإدارة
األصـ ــول فــي الـكــويــت والمنطقة
ككل.
ونحن على ثقة بأن المنصة
الرقمية الجديدة ،التي يشرف
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا نـ ـخـ ـب ــة مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء
الماليين المحترفين لدينا ذوي
المعرفة المتعمقة فــي السوق،
س ـت ـل ـب ــي تـ ـطـ ـلـ ـع ــات ع ـم ــائ ـن ــا
المشغوفين بالتكنولوجيا".
وأض ـ ـ ــاف" :وي ـت ـمـ ّـيــز تطبيق
 iMarkazب ــإ مـ ـك ــا ن ــات تـقـنـيــة
ّ
ويقدم واجهة
جديدة للتواصل
مستخدم بسيطة وسهلة ،حيث
نسعى مــن خــالــه إلــى االرتـقــاء
بتجربة عمالئنا الرقمية بهدف
تـعــزيــز رحـلـتـهــم االسـتـثـمــاريــة.
وتـكـمــن أهـمـ ّـيــة التطبيق الــذي
ّ
ومميزة
يـقـ ّـدم تجربة متكاملة
لـلـمـسـتـخــدمـيــن ف ــي أنـ ــه يتيح
فـ ـ ـ ــرص ق ـ ّـيـ ـم ــة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
الطموحين وبنقرة واحدة فقط".
ومن جهته قال نائب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي-ن ـظ ــم ال ـم ـع ـلــومــات
والعمليات في "المركز" حسين
زي ــن ال ــدي ــن" :يـســاهــم التطبيق
ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي ي ــأت ــي كـخـطــوة
ن ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـتـ ـج ــرب ــة
االستثمارية للعمالء ،في تقديم
المشورة لمستخدمي التطبيق
بناء على أهدافهم ومتطلباتهم
االس ـت ـث ـمــاريــة بـطــريـقــة سلسة
وسهلة.

وقد صممنا التطبيق التفاعلي
الذي يعمل على تسهيل تواصل
المستثمرين مع خبرائنا ،بحيث
يمكنهم تـبــادل اآلراء والمشورة
بغرض إنشاء محافظ استثمارية
تـتـنــاســب م ــع أه ــداف ـه ــم .ويمكن
ل ـل ـع ـم ــاء م ـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـط ـب ـيــق
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى م ـخ ـت ـل ــف ف ـئ ــات
األصول بما فيها األسهم والدخل
الثابت والعقارات وبدائل األوراق
المالية ،فضال عــن االط ــاع على
األسواق المالية في دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
المتقدمة مثل الواليات المتحدة
وكذلك األسواق الناشئة".
وأض ـ ـ ــاف" :يـ ـتـ ـف ـ ّـرد الـتـطـبـيــق
ب ـت ـقــديــم ح ــزم ــة م ــن الـمـنـتـجــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة وص ـ ـن ـ ــادي ـ ــق
المؤشرات المتداولة الدولية التي
يوفرها "المركز".
كما ّ
يقدم نصائح واستشارات
استثمارية تنسجم مع مختلف
ف ـئ ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،بـ ـ ــدءا من
االستثمارات في قطاع التجزئة،
ووص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ت ــوف ـي ــر
منتجات استثمارية متوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية.
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ضرب اقتصاد العالم وترامب يرفض االنتقادات ...وتراجع تاريخي لصناعات الصين بسبب الفيروس
قدر إجمالي خسائر أسواق
األسهم على نطاق عالمي
بنحو  6تريليونات دوالر ،تمثل
قيمة الهبوط الذي منيت به
األسهم في مختلف بورصات
العالم الرئيسية ،وختمت
األسهم األوروبية أسبوع
التعامالت منخفضة نحو
 1.5تريليون ،في أسوأ أداء
أسبوعي لها منذ األزمة المالية
في  ،2008حيث أدى االنتشار
السريع لفيروس كورونا ،خارج
الصين ،إلى عمليات بيع مطردة
ً
تخوفا من ركود اقتصادي.

األسهم األميركية
تقلص خسائرها
عقب تصريحات
باول

المؤشرات الرئيسية
تسجل أكبر خسائر
أسبوعية منذ األزمة
المالية العالمية

أصبح تأثير تفشي فيروس كورونا
عـلــى االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي أك ـثــر إث ــارة
ل ـل ـق ـلــق ،ح ـت ــى ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ن ــدد
الرئيس دونــالــد تــرامــب باالنتقادات،
لــرده على تهديد الفيروس باعتباره
"خدعة" أعدها أعداؤه السياسيون.
وت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـت ـص ـن ـي ـع ــي
بالصين في فبراير إلى أدنى مستوى
يسجله حـتــى اآلن لمثل ه ــذا الشهر،
في وقت يشهد ثاني اقتصاد بالعالم
تباطؤا بسبب انتشار فيروس كورونا
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،ح ـس ـب ـمــا أعـ ـل ــن الـمـكـتــب
الوطني لإلحصاءات أمس.
وات ـخ ــذت الـسـلـطــات تــدابـيــر بالغة
الشدة الحتواء انتشار وباء كوفيد،19-
منها فــرض قـيــود على حــركــة التنقل
وإغ ــاق "مــؤقــت" لمصانع عبر البلد.
وفرض الحجر الصحي على مقاطعة
ه ــوب ــاي (وس ـ ــط) ال ـت ــي تـعـتـبــر مــركــزا
صـنــاعـيــا ،وحـيــث ظـهــر الـفـيــروس في
ديسمبر.
ل ـكــن ال ـح ـكــومــة شـجـعــت ال ـشــركــات
عـلــى اسـتـئـنــاف الـعـمــل تــدريـجـيــا ،في
وقت يسجل تراجع في عدد اإلصابات
اليومية الجديدة منذ  10أيام.
وتدنى مؤشر مديري المشتريات
لشهر فبراير إلى  35.7نقطة ،مقارنة
بــ 50.0في يناير ،بحسب أرقــام مكتب
اإلح ـص ــاءات ،وهــو مــؤشــر يشير إلــى
توسع النشاط إن كــان يتخطى 50.0
نقطة ،وإلى انكماش إن كان أدنى من
هذا الحد.
وه ـ ــذه األرق ـ ـ ــام أدن ـ ــى م ــن مـتــوســط
توقعات المحللين الذين استطلعتهم
وكالة بلومبرغ لألنباء المالية ،وبلغ
.45.0
والقطاعان األكثر تضررا ،بحسب
مـكـتــب اإلح ـ ـصـ ــاءات ،ه ـمــا ال ـس ـيــارات
والتجهيزات المتخصصة.
لكن المكتب أبدى تفاؤله موضحا
أنـ ــه "إن كـ ــان ال ــوب ــاء ان ـع ـكــس بـشـكــل
أكبر (مما كــان متوقعا) على اإلنتاج
وعمليات الشركات الصينية ،فيبدو
أنه بدأ يكون تحت السيطرة ،والوطأة
على اإلنتاج تتقلص تدريجيا".
وي ـح ــذر غــالـبـيــة الـمـحـلـلـيــن م ــن أن
النمو االقتصادي الصيني سيتضرر
كـ ـثـ ـي ــرا عـ ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح جـ ـ ـ ــراء األزم ـ ـ ــة
الصحية خالل الفصل األول ،واألرقام
الصادرة أمس تعطي لمحة أولية عن
مدى األضرار التي سيتكبدها القطاع
الصناعي.
وفـ ــي أم ــاك ــن أخ ـ ــرى حـ ــول ال ـعــالــم،
تراجعت األســواق المالية المتراجعة
بــال ـف ـعــل أمـ ــس األول ،ف ــي ح ـي ــن أدت
الـمـخــاوف مــن الـفـيــروســات إلــى إفــراغ
المتاجر والمتنزهات ،وإلغاء األحداث
والفعاليات ،وتقليل التجارة والسفر
بشكل كبير.
ورغ ــم الـمـخــاوف مــن ان ــدالع أوســع
نـطــاقــا ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،داف ــع
ترامب عن التدابير المتخذة ،وانتقد
أم ـ ــس األول ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن ال ــذي ــن
شككوا في تعامله مع التهديد ،واصفا
انتقاداتهم بأنها "خدعة" جديدة تهدف
إلى تقويض قيادته.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

وقـبــل وق ــت قصير مــن ب ــدء حديث
تــرامــب ،أكــد مسؤولو الصحة حدوث
ح ــال ــة ث ــانـ ـي ــة مـ ــن ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ش ـخــص لم
يسافر دوليا أو لديه اتصال وثيق مع
أي شخص لديه الفيروس.
وق ـ ـ ــال ب ـع ــض ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن إن
ت ــرام ــب كـ ــان م ــن ال ـم ـم ـكــن أن يـتـحــرك
ع ــاج ــا ل ـت ـعــزيــز اس ـت ـجــابــة ال ــوالي ــات
المتحدة للفيروس ،كما قال مشرعون
ديـمـقــراطـيــون وجـمـهــوريــون إن طلبه
الحصول على  2.5مليار دوالر إضافي
ل ـلــدفــاع ض ــد ال ـف ـي ــروس ل ـيــس كــافـيــا،
مشيرين إلــى أنهم سيوفرون المزيد
من التمويل.
وقـ ـ ــال ت ــرام ــب إن الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
يــريــدون مـنــه أن يـفـشــل ،الفـتــا إل ــى أن
الخطوات التي اتخذها حتى اآلن أبقت
الحاالت إلى أدنى حد ،ومنعت حدوث
وفـ ـي ــات م ــن ال ـف ـي ــروس ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة.
وتابع" :ان فيروسا بدأ في الصين،
وي ـن ـت ـش ــر فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،ال
ينتشر على نطاق واسع في الواليات
الـمـتـحــدة بسبب اإلج ـ ــراء ات المبكرة
التي اتخذتها أنا وإدارتي ،ضد رغبة
الكثيرين ،ونقطة حديث الديمقراطيين
الــوح ـيــدة ،وأن ـتــم ت ــرون ذل ــك ،هــي أنــه
خطأ دونالد ترامب".
وذكـ ــر رئ ـيــس مـجـلــس االحـتـيــاطــي
ال ـفــدرالــي ج ـيــروم ب ــاول أن االقـتـصــاد
األم ـي ــرك ــي ال يـ ــزال ق ــوي ــا ،وان صـنــاع
ال ـس ـيــاســة "س ـي ـس ـت ـخــدمــون أدواتـ ـن ــا"
لدعمه إذا لزم األمر.
وفي أسواق األسهم ،تراجع مؤشر
سـ ـت ــان ــدرد آن ـ ــد بـ ـ ــورز  500لــأسـهــم
األم ـي ــرك ـي ــة لـلـجـلـســة ال ـســاب ـعــة على
التوالي أمــس األول ،ليكابد المؤشر
ال ـق ـي ــاس ــي أكـ ـب ــر خـ ـس ــارة أس ـبــوع ـيــة
لــه مـنــذ األزم ــة الـمــالـيــة العالمية في
 ،2008بـفـعــل ال ـم ـخ ــاوف الـمـتـنــامـيــة
من أن يفضي فيروس كورونا سريع
االنـتـشــار إل ــى رك ــود اق ـت ـصــادي ،وإن
قلصت األسـهــم خسائرها فــي ختام
الجلسة.
وق ـ ـ ــدر إجـ ـم ــال ــي خ ـس ــائ ــر أس ـ ــواق
األسهم على نطاق عالمي بحوالي 6
تريليونات دوالر ،تمثل قيمة الهبوط
ال ــذي منيت بــه األس ـهــم فــي مختلف
بورصات العالم الرئيسية.
وختمت األسهم األوروبية أسبوع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات م ـن ـخ ـف ـض ــة نـ ـح ــو 1.5
تريليون دوالر في أسوأ أداء أسبوعي
لها منذ األزمة المالية في  ،2008حيث
أدى االنتشار السريع لفيروس كورونا
خارج الصين إلى عمليات بيع مطردة
تخوفا من ركود اقتصادي.
وت ـ ــراج ـ ــع م ــؤش ــر س ـت ــوك ــس 600
األوروب ــي  3.5في المئة ،أمــس األول،
لتصل خـســائــره إلــى  13.2فــي المئة
منذ ال ــذروة القياسية الـتــي سجلها
األربعاء الماضي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـيـ ـلـ ـي ــب بـ ـ ـ ــروجـ ـ ـ ــر ،م ــدي ــر
استراتيجية االستثمار في "يونيون
إنـفـسـتـمـنــت"" ،ح ــرك ــة ال ـي ــوم وحــركــة
األسبوع مدفوعتان بتدفقات شاملة

وذات ـ ـ ـيـ ـ ــة .الحـ ـظـ ـن ــا ق ـ ـ ــدرا ه ــائ ــا مــن
تقليص المراكز (هذا األسبوع)".
وت ــراجـ ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات ال ـق ـط ــاع ــات
األوروب ـي ــة بنسبة كـبـيــرة ،مــع تصدر
الـكـيـمــاويــات والـتــأمـيــن واالت ـص ــاالت
خسائر أمس األول ،بانخفاضها أكثر
من  4في المئة لكل منها.
وكـ ــان س ـهــم ب ــاس ــف األل ـمــان ـيــة من
أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على
مؤشر الكيماويات ،بعد أن حذرت من
اسـتـمــرار تــراجــع أربــاحـهــا هــذا الـعــام،
وجـ ـ ــاء أداء أس ـه ــم ال ـس ـف ــر وال ـتــرف ـيــه
أســوأ بكثير مــن نظيراتها على مــدار
األسـ ـب ــوع ،حـيــث انـخـفـضــت نـحــو 18
في المئة.
وكانت شركات الطيران هي األشد
تضررا ،مع تفاقم الوضع بعد أن قالت
"آي إيه جي" ،مالكة الخطوط الجوية
البريطانية ،إن أرباحها ستتأثر سلبا
هـ ــذا الـ ـع ــام ف ــي ضـ ــوء تـ ـه ــاوي أعـ ــداد
المسافرين.
ون ــزل الـسـهــم  8.4فــي الـمـئــة ،أمــس
األول ،فـ ــي حـ ـي ــن ا ن ـخ ـف ـض ــت أ س ـه ــم
منافساتها "إيزي جت" و"إير فرانس"
و"لوفتهانزا" بين  0.9و 6.4في المئة،
وان ـخ ـف ـض ــت األس ـ ـهـ ــم الـ ـم ــدرج ــة فــي
مـيــانــو  3.6فــي الـمـئــة ،وت ـجــاوز عــدد
الـمـصــابـيــن بــالـفـيــروس فــي إيـطــالـيــا،
البلد األوروب ــي األش ــد تــأثــرا بــه850 ،
شخصا ،أمس األول.
وت ــراج ـع ــت األس ـه ــم األل ـمــان ـيــة 3.9
في المئة ،مع ارتفاع عدد الحاالت في
ألـمــانـيــا إل ــى  ،60وك ــان سـهــم ميونخ
ري للتأمين من بين األسوأ أداء أمس
األول ،بعد تراجع أربــاح الربع الرابع
للشركة.
وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت األس ـ ـهـ ــم األم ـي ــرك ـي ــة

خـ ـ ــال تـ ـ ـ ـ ــداوالت أمـ ـ ــس األول بـشـكــل
حــاد ،لكنها قلصت خسائرها الحقا
عـقــب تـصــريـحــات رئـيــس االحتياطي
االتـ ـ ـح ـ ــادي جـ ـي ــروم ب ـ ـ ــاول ،وسـجـلــت
المؤشرات الرئيسية خسائر أسبوعية
وشهرية.
وتـ ــراجـ ــع "داو ج ــون ــز" ال ـص ـنــاعــي
بنسبة  1.4في المئة أو  357نقطة إلى
 25409نقاط ،بعد خسائر بأكثر من
أ لــف نقطة خــال الجلسة ،وانخفض
" "S&P 500بنسبة  0.8في المئة أو 24
نقطة إلى  2954نقطة ،في حين استقر
"ناسداك" عند  8567نقطة.
وعـلــى الصعيد األسـبــوعــي ،سجل
"داو جــونــز" خسائر بنسبة  12.4في
المئة هــي األكـبــر منذ األزم ــة المالية
الـعــالـمـيــة ،وسـجــل "ن ــاس ــداك" خسائر
بنسبة  10.5في المئة ،كما سجل "S&P
 "500خسائر بنسبة  11.5في المئة.
وعـ ـل ــى مـ ـ ــدار فـ ـب ــراي ــر ،س ـج ــل "داو
جونز" خسائر شهرية بنسبة  10في
المئة ،وسجل "ناسداك" خسائر بنسبة
 6.4فــي الـمـئــة ،فــي حـيــن سـجــل "S&P
 "500خسائر بنسبة  8.4في المئة.
وح ـســب آراء خ ـب ــراء اقـتـصــاديـيــن،
ف ــإن حــركــة األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،وســط
مـ ــوجـ ــة ال ـ ـتـ ــراج ـ ـعـ ــات ال ـم ـس ـج ـل ــة فــي
أغ ـلــب ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة ،تعكس
إخـ ـف ــاق خ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
مساء (األربـعــاء) ،في احتواء مخاوف
المستثمرين حـيــال انـتـشــار فـيــروس
كورونا وتداعيات ذلك على االقتصاد
العالمي.
وقال "غولدمان ساكس" إن الشركات
األميركية لن تحقق نموا لألرباح في
 2020مــع انـتـشــار ف ـيــروس "كــورونــا"
خ ــارج الـصـيــن ،مما يــؤجــج المخاطر

أثرياء العالم يخسرون  440مليار دوالر في أسبوع
فــي أس ـبــوع أق ــل مــا يــوصــف بــه بــأنــه "صـ ــادم"،
خـســر أث ــري ــاء ال ـعــالــم أك ـثــر م ــن  440مـلـيــار دوالر
خــال تعامالت األسـبــوع الـمــاضــي ،مــع الخسائر
الحادة في أسواق األسهم العالمية ،بسبب الذعر
وسـيـطــرة الــرعــب عـلــى المستثمرين مــن انتشار
فيروس "كورونا".
وبحسب قائمة "بلومبرغ" ألثرياء العالم ،فقد
تراجعت ث ــروات أغـنــى  500شخص حــول العالم
بإجمالي  444مليار دوالر خالل األسبوع الماضي
فقط ،حيث تسبب االنتشار الواسع للفيروس في
أكثر مــن  50دولــة مــع رفــع تقييم منظمة الصحة
ً
العالمية لخطره إلى "خطير جدا" في موجة ذعر
في األسواق.
وتعرضت أسواق األسهم العالمية ألكبر خسارة
أسبوعية منذ األزمة المالية العالمية في عام ،2008
ً
ما يعادل فقدان نحو  6تريليونات دوالر تقريبا
ً
من القيمة السوقية لكل الشركات المقيدة ،وفقا
لتقديرات غير رسمية.
وتصدر قائمة ملياديرات العالم الخاسرين خالل

تعامالت األسبوع الماضي ،المليادير األميركي،
جيف بيزوس ،مؤسسة شركة أمــازون ،مع تراجع
ثروته بنحو  11.9مليار دوالر لتسجل نحو 116
مليارا بنهاية تعامالت أمس األول.
كـمــا فـقــد الـمـلـيــارديــر بـيــل غـيـتــس ،ال ــذي يحتل
الـمــركــز الـثــانــي فــي قائمة أثــريــاء الـعــالــم نحو 10
ً
مليارات دوالر .أيـضــا تراجعت ثــروة الملياردير
بـيــرنــارد أرن ــو ،ال ــذي يــأتــي فــي الـمــركــز الـثــالــث في
قائمة أثرياء العالم حوالي  9.1مليارات .وفي المركز
الــرابــع بقائمة الـخــاســريــن ،حــل المليادير إيلون
ماسك ،الذي يحتل الترتيب الخامس بقائمة أثرياء
العالم نحو  9مليارات دوالر ،فيما خسر المليادير
وارن بافيت نحو  8.8مليارات من إجمالي ثروته.
وتشير بيانات "بلومبرغ" إلى أنه خالل جلسة
ي ــوم االثـنـيــن الـمــاضــي فـقــط ،خـســر أثــريــاء العالم
نحو  139مليار دوالر من إجمالي ثرواتهم ،وهو
ما أرجعته الوكالة إلى حالة الرعب والذعر التي
تسيطر على جميع المستثمرين في كل البورصات
وأسواق األسهم العالمية.

الدوالر يهوي إلى قاع
 7أسابيع أمام الين
أسعار المعادن الثمينة والنفط

المحيطة بالنمو العالمي.
ّ
وخ ــف ــض مـحـلـلــو ال ـب ـنــك تـقــديــرهــم
األس ــاس ــي لــربـحـيــة الـسـهــم للشركات
ال ـمــدرجــة عـلــى مــؤشــر س ـتــانــدرد آنــد
بورز  500إلى  165دوالرا ،من تقديرات
 174دوالرا في  ،2020مما يشير إلى أن
األرباح ستظل على األرجح دون تغيير
مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وك ــان محللون تــوقـعــوا زي ــادة 7.7
ف ــي ال ـم ـئــة بـ ــاألربـ ــاح ،ح ـســب بـيــانــات
"رفينيتيف" .وقال "غولدمان ساكس"
إن التوقع األحدث يرجع إلى انخفاض
حاد في األنشطة االقتصادية الصينية
فـ ــي الـ ــربـ ــع األول ،وت ـ ــراج ـ ــع ال ـط ـلــب
مـ ــن شـ ــركـ ــات ال ـت ـص ــدي ــر األم ـي ــرك ـي ــة،
واض ـ ـطـ ــرابـ ــات فـ ــي س ــاس ــل اإلم ـ ـ ــداد
وتـ ـب ــاط ــؤ فـ ــي الـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي
المحلي.
وأفاد "غولدمان ساكس" بأنه يتوقع
أن يبلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500
نحو  2900نقطة في األمد القريب ،وهو
م ــا يـقــل  14.4ف ــي الـمـئــة ع ــن مستوى
اإلغـ ــاق الـقـيــاســي الـمــرتـفــع للمؤشر
الــذي سجله فــي  19فبراير الماضي،
بـ ــاف ـ ـتـ ــراض ن ـ ـ ــزول ع ـ ــائ ـ ــدات سـ ـن ــدات
الـخــزانــة األمـيــركـيــة ألجــل  10سنوات
إلى  1في المئة ،وإذا ارتفعت العائدات
إلى  1.5في المئة يتوقع البنك أن يبلغ
مؤشر ستاندرد آند بورز  500مستوى
 3400بحلول نهاية العام.
كما زاد "غولدمان ساكس" توقعاته
لــأسـعــار المستهدفة ألوق ـيــة الــذهــب
(األون ـ ـ ـصـ ـ ــة) ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،مـ ــع تــوســع
رقعة انتشار فيروس كورونا وتوجه
الـمـسـتـثـمــريــن إل ــى الـ ـم ــاذات اآلم ـن ــة.
ورفع البنك توقعاته بواقع  200دوالر،
ليستهدف  1800دوالر لألونصة في

حال استمرار تأثير انتشار الفيروس
إلى الربع الثاني من العام.
ويتداول المعدن األصفر عند أعلى
مستوياته منذ  7أع ــوام ،حيث ارتفع
بأكثر من  8في المئة منذ بداية العام.
وق ـ ـبـ ــل أي ـ ـ ـ ـ ــام ،خـ ـف ــض "غـ ــولـ ــدمـ ــان
سـ ــاكـ ــس" تـ ـق ــدي ــرات ــه ل ـن ـم ــو اق ـت ـص ــاد
الــواليــات المتحدة خــال الــربــع األول
من العام الجاري ،بسبب تأثير فيروس
كــورونــا .وقــال جــان هــاتــزيــوس ،كبير
االقتصاديين في البنك ،يوم االثنين،
إن ــه يـتــوقــع أن ينمو الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي في الواليات المتحدة بنحو
 1.2فــي المئة بالربع األول مــن العام
ال ـجــاري ،مـقــارنــة بنمو  1.4فــي المئة
فــي التوقعات السابقة ،حسب شبكة
"سي إن بي سي".
ويتوقع البنك نمو اقتصاد الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ب ـن ـحــو  2.7ف ــي ال ـم ـئ ــة فــي
الربع الثاني من  2020إذا تم احتواء
ال ـف ـيــروس .وك ــان أكـبــر اقـتـصــاد حــول
العالم قد نما بنسبة  2.1في المئة في
الربع الرابع من العام الماضي.
وأض ــاف هــاتــزيــوس أن "الـمـخــاطــر
تميل بوضوح نحو الجانب السلبي
حتى يتم احتواء المرض ،وهناك عدد
م ـتــزايــد م ــن ال ـش ــرك ــات ت ـق ـتــرح إج ــراء
تخفيضات محتملة فــي اإل ن ـتــاج في
حالة استمرار تعطل سلسلة التوريد
في الربع الثاني أو ما بعده".
وفي وقت سابق ،خفض بنك أوف
أميركا توقعاته للنمو العالمي إلى
أدنى مستوى منذ ذروة األزمة المالية
الـعــالـمـيــة ف ــي  ،2009وي ـتــوقــع الـبـنــك
متوسط نمو عالمي بنسبة  2.8في
المئة ،انخفاضا مــن توقعات سابقة
تبلغ  3.1في المئة.

تراجع الدوالر إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع
مقابل ا لـيــن ا لـيــا بــا نــي ،أ مــس األول ،بعد أن لمح جيروم
باول ،رئيس مجلس االحتياطي االتحادي ،إلى أن البنك
المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في مواجهة فيروس
كورونا.
وقال باول إن البنك المركزي "سيتحرك عند االقتضاء"
لــدعــم االق ـت ـصــاد فــي مــواجـهــة الـمـخــاطــر الـتــي يفرضها
تفشي ال ـف ـيــروس ،لكنه أض ــاف أن االقـتـصــاد م ــازال في
وضع قوي.
ويتجه الين صوب تحقيق أكبر مكاسبه اليومية منذ
ُ
مايو  2017مع إقبال المستثمرين على العملة التي تعد
م ــاذا آم ـنــا .وارتـفـعــت العملة إل ــى  105.72يــن ل ـلــدوالر،
وصعدت في أحدث معامالتها  1.51في المئة إلى .107.92
ون ــزل مــؤشــر الـ ــدوالر  0.324فــي الـمـئــة إل ــى ،98.127
منخفضا نـحــو واح ــد فــي الـمـئــة ه ــذا األس ـب ــوع ،بفضل
توقعات متنامية لخفض الفائدة.

وذكـ ــرت الــوكــالــة أن ه ــذه ال ـخ ـســارة هــي األكـبــر
لــأغ ـن ـيــاء م ـنــذ  ،2016ح ـيــث خ ـســر ال ـم ـل ـيــارديــر
الفرنسي والمدير العام لمجموعة شركات ،LVMH
برنارد أرنو ،وبيزوس ،أكثر من  4.8مليارات دوالر
لكل منهما.
ك ـمــا خ ـســر م ــؤس ــس ش ــرك ــة "ف ـي ـس ـب ــوك" ،م ــارك
زوكــربـيــرغ ،نحو  3.48مـلـيــارات ،وخسر مؤسس
وم ــال ــك ع ــام ــة "زارا" ،أم ـنــاس ـيــو أوت ــري ـغ ــا ،نحو
 4م ـل ـي ــارات ،فـيـمــا ك ــان أق ــل رق ــم خ ـســره أبـ ــرز 10
مليارديرات في التصنيف ،نحو  2.3مليار دوالر.
وأوض ـحــت الــوكــالــة أن المستثمرين يشعرون
بالقلق من انتشار الفيروس الصيني ،واحتماالت
أن تشكل التدابير والحجر الصحي مخاطر على
اقتصاد الصين وا لـعــا لــم ،بعدما صنفت منظمة
الصحة العالمية ،في وقت سابق" ،كورونا" ،وباء،
وأعلنت حالة الطوارئ العالمية.
(العربية .نت)

موجة خسائر قاسية للمعادن النفيسة
قاد البالديوم موجة خسائر حادة في المعادن
النفيسة ،أمس األول ،منحدرا نحو  13في المئة
خــال الجلسة ،بينما فقد الــذهــب  4.6فــي المئة
متجها صوب أكبر خسارة يومية له في نحو 7
سنوات ،مع قيام المستثمرين الفزعين من فيروس
كورونا بتسييل شتى األصول ،وشملت الخسائر
سائر المعادن النفيسة أيضا ،مع هبوط البالتين
 6.1في المئة والفضة  7.4في المئة.
وقــال مايكل ماتوسك ،مدير الـتــداول فــي "يو
إس غـلــوبــال إنـفـسـتــورز"" ،مستثمرون كثيرون
ومـتـعــامـلــون عـلـيـهــم تـلـبـيــة طـلـبــات تـغـطـيــة في
منتجات أخــرى ،لذا يبيعون ما بوسعهم بيعه.
لهذا تأثر الذهب وأسهم شركات استخراج الذهب.
يحاول الناس بيع أي شيء يستطيعون بيعه".
وف ــي الـســاعــة  19:15بتوقيت غــريـنـتــش ،كــان
السعر ال ـفــوري للذهب منخفضا  4.5فــي المئة
إلى  1568.96دوالرا لألوقية (األونصة) ،في أكبر
انخفاض مئوي ليوم واحد منذ منتصف ،2013
وتحدد سعر التسوية في العقود األميركية اآلجلة
على هبوط  4.6في المئة إلى  1566.70دوالرا.

وش ـهــد ال ـم ـعــدن الـنـفـيــس تـقـلـبــات حـ ــادة هــذا
األسبوع ،إذ سجل أعلى مستوى في  7سنوات،
عندما بلغ  1688.66دوالرا يوم االثنين ،وهو اآلن
بصدد تسجيل أشــد انخفاض أسبوعي له منذ
نوفمبر .2016
وي ـث ـيــر االن ـت ـش ــار ال ـســريــع ل ـف ـيــروس كــورونــا
المخاوف ،مع إعالن  6دول أولى حاالت اإلصابة
بها ،وتحذير منظمة الصحة العالمية من انتشاره
في أنحاء العالم.
وفي المعادن النفيسة األخرى ،نزل البالديوم
 10.8في المئة إلى  2538.21دوالرا لألوقية ،في
أسوأ أداء له منذ األزمة المالية في  ،2008وبعد
انحداره  12.7في المئة في وقت سابق من اليوم،
وفقد المعدن نحو  390دوالرا منذ ذروة 2875.50
دوالرا المسجلة يوم الخميس.
وفقد البالتين  5.5في المئة ليسجل 849.63
دوالرا ،ويــواجــه أس ــوأ تــراجــع أسـبــوعــي لــه منذ
 ،2008وه ــوت الـفـضــة  7.2فــي الـمـئــة إل ــى 16.43
دوالرا لألوقية ،وأصبحت بصدد أســوأ أسبوع
لها منذ .2011
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فازت األديبة المصرية نهى صبحي
بجائزة أفضل كتاب ،عن مجموعتها
القصصية «أصفاد الروح» .
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حرص الفنان عبدالله بوشهري
تتميز الفنانة سماح بأن خطواتها
مدروسة سواء في المسرح أو اإلذاعة ،على تفنيد ما أثير حوله من
ً
ً
شائعات ّ
روجها البعض ،بإصابته
وربما شكلت األخيرة دافعا قويا
بفيروس كورونا.
لعودتها للشاشة الصغيرة.

أديل هانيل تدين فوز رومان بوالنسكي
بجوائز «سيزار» الفرنسية
في حفل شابته انتقادات للترشيحات الـ 12التي حصل عليها
فاز المخرج المثير للجدل رومان
بوالنسكي بجائزة أفضل مخرج في
جوائز سيزار السينمائية الفرنسية
أمس األول ،في حفل شابته انتقادات
للترشيحات الـ 12التي حصل عليها.
ول ـ ــم ي ـح ـضــر ال ـم ـخ ــرج الـفــرنـســي
البولندي مراسم تسلم الجائزة التي
نالها عن فيلمه "جاكوز" ،والذي ترجم
باإلنكليزية إلى "ضابط وجاسوس"،
وه ــو فـيـلــم درام ـ ــي ي ـت ـنــاول فضيحة
معاداة للسامية هزت فرنسا في بداية
القرن العشرين.
وغادر العديد من الحاضرين قاعة
الحفل احتجاجا ،ومن بينهم الممثلة
أديــل هانيل ،التي كانت أدانــت فــوزه،
حيث قالت فــي تصريحات قبل عدة
أيام إن تكريم بوالنسكي سيكون مثل
"الضحك في وجه كل الضحايا".
ي ـشــار إل ــى أن ال ـم ـخــرج هـ ــارب من
الـعــدالــة األمـيــركـيــة فــي القضية التي
يعود تاريخها إلى عام  ،1977والتي
اعترف فيها بإقامة عالقة غير قانونية
بفتاة تبلغ  13عاما ،ولكنه هرب إلى
أوروبا قبل صدور الحكم.
ك ـمــا ات ـه ـمــت ال ـم ـم ـث ـلــة الـفــرنـسـيــة
فــال ـن ـت ـيــن م ــون ـي ــه الـ ـمـ ـخ ــرج م ــؤخ ــرا
بــاالع ـتــداء عليها ع ــام  ،1975عندما
كانت في الـ ،18كما تظاهر المئات من

الـتــي يستخدمها ُأول ـئــك األشـخــاص
الذين يستغلون الق ّصر للوصول إلى
أهدافهم.
وكانت هانيل في الــ 12من عمرها
فقط عندما شاركت في فيلمها األول
"الشياطين  ،"Les Diablesالذي أخرجه
روجيا ،وقد أدت فيه دور يتيمة مصابة
بالتوحد ،كما ظهرت في أكثر من 25
فيلما ،وفــازت مرتين بجائزة سيزار
السينمائية الفرنسية المرموقة.
(د ب أ)

جائزة بوالنسكي تسلمتها بيركوت ودينيس
األشخاص ،معظمهم من النساء ،قبل
حفل توزيع الجوائز.
يذكر أن أعضاء مجلس إدارة لجنة
توزيع جوائز "سيزار" كانوا قد تقدموا
فــي وق ــت ســابــق مــن الشهر الماضي
باستقالة جماعية ،حيث قالوا وقتها
إنهم يرغبون في إفساح الطريق أمام
"تجديد كامل" إلدارتها.
بدورها ،ندد أكثر من  300شخصية
معنية بصناعة السينما الفرنسية
باألعمال غير الديمقراطية للمنظمة،
فــي رســالــة مفتوحة بـعـثــوا بـهــا إلــى
صحيفة "لوموند" ،رغم أنهم لم يشيروا
إلى قضية بوالنسكي.
وكانت هانيل كشفت عن تعرضها

لتحرش في سن المراهقة ،من جانب
كريستوف روجيا ،مخرج أول أفالمها،
وق ـ ـ ــررت ال ـ ـخـ ــروج ع ــن صـمـتـهــا بعد
مشاهدة الفيلم الوثائقي "الخروج من
نيفرالند  ،"Leaving Neverlandالذي
تـحــدث عــن مــزاعــم بعض األشـخــاص
بـ ــأن ن ـجــم ال ـب ــوب األم ـي ــرك ــي ال ــراح ــل
مايكل جاكسون أق ــام عــاقــات معهم
في طفولتهم.
وذكرت تقارير إعالمية أنها قالت:
"لـقــد غـ ّـيــر الفيلم مـنـظــوري لألشياء،
لـ ـق ــد ج ـع ـل ـنــي أرى أن ـ ـنـ ــي ت ـعــرضــت
لخدعة باسم الحب من مخرج فيلمي
األول كريستوف روجيا" ،مضيفة أن
الفيلم يعرض أيضا الطرق واآلليات

ليدي غاغا

ِّ
ليدي غاغا :لن أدخن في حياتي مرة أخرى
تدخين السجائر،
فاجأت النجمةليدي غاغا الجمهور ،بقرارها المفاجئ،
وهو إقالعها عن ِّ
ً
قائلة على صفحتها الخاصة" :إذا كنت ال تدخن ،فال تفكر أبــدا بفعلها .لن أدخــن في حياتي
مرة أخرى".
جدير بالذكر ،أن غاغا طرحت أخيرا أغنيتها ( )Stupid Loveعلى قناتها الخاصة بـ"يوتيوب"،
وصورتها على طريقة الفيديو كليب ،وظهرت كما َّ
َّ
عودت جمهورها بمالبس وإطالالت غريبة.
واألغنية تعيد محبيها إلى بداياتها بأسلوبها ونوعها والموسيقى المستخدمة فيها ،وقد
حققت نحو نصف مليون مشاهدة في أقل من  3ساعات.

أديل هانيل في الحفل

تشاغالر أرطغرل

هاري ستايلز

أرطغرل محبط لعدم نيله «الفراشة الذهبية»  ٥٠٠ألف مشاهدة ألغنية «»Falling
حفل توزيع جوائز "الفراشة الذهبية" ،الذي كان
أفادت تقارير إعالمية ،بأن ُ
مــن المقرر إقامته أ مــس األول ،أ لـغــي ،مــا يعني أن الكثير مــن النجوم األ تــراك
خابت آمالهم بأخذ الجائزة ،وتحديدا النجم التركيتشاغالر أرطغرل المحبط،
وهو بطل مسلسل "العشق الفاخر" ،الذي حظي بنسب مشاهدة عالية ،إذ إن
تشاغالر تمنى أخيرا نيل جائزة الفراشة الذهبية أثناء مصادفته الصحافة
عندما كان يتسوق لشراء ما كان سيرتديه في الحفل.

طرح النجم هاري ستايلز فيديو كليب أغنيته الجديدة " ،"F allingعلى قناته الرسمية
بـ"يوتيوب".
ور غــم مــرور و قــت قليل على طــرح األغنية ،فقد بــدأت تحقق روا جــا كبيرا ،واقتربت من
نصف مليون مشاهدة .جدير بالذكر ،أن هاري كشف أخيرا سبب إلغاء حفله في ميامي
بشكل مفاجئ قبل دقائق من بدايته ،بسبب سوء األحوال الجوية حينها.
على صعيد آ خــر ،كان هــاري طرح أخيرا على قناته الرسمية بـ"يوتيوب" فيديو كليب
أغنية " ،"Adore Youمن إخراج ديف مايرز.

الكيمونو إلى منصات عروض األزياء العالمية
فتن سحر الكيمونو مشاهير عبر
العالم ،مــن أ مـثــال فــر يــدي ميركوري
وإيــف ســان لــوران وجــورج لوكاس،
وح ــالـ ـي ــا ُيـ ـنـ ـظ ــم لـ ــه مـ ـع ــرض يـ ــروي
أب ــرز م ــراح ــل ت ـط ــوره م ـنــذ الـعـصــور
الوسطى فــي اليابان ضمن أسبوع
الموضة في لندن.
وظهر هذا اللباس خصوصا في
أفالم "ستارز وورز" لجورج لوكاس،
إذ كان يرتديه محاربو الجيداي.
وقالت آنا جاكسون ،القيمة على
م ـعــرض "ك ـي ـمــونــو :ك ـيــوتــو ت ــو كــات
ووك" ا لـ ـ ــذي س ـي ـف ـت ـتــح فـ ــي مـتـحــف
"فـيـكـتــوريــا آن ــد أل ـبــرت مـيــوزيــم" في
لندن "إ نـهــا خفيفة جــدا ،وأعتقد أن
هذا ما يجعلها أيقونة ملهمة".

ب ـ ـ ــدوره ،أوض ـ ــح م ــدي ــر ال ـم ـت ـحــف،
تــر يـسـتــرام هــا نــت " :عـنــد مــا نفكر في
الموضة ،قد ال يكون الكيمونو أول
م ــا ي ـخ ـطــر ف ــي ب ــالـ ـن ــا" ،وال ـم ـع ــرض
الذي يستمر حتى  21يونيو المقبل
"يتحدى هذه النظرة".
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ــا نـ ـ ــت إن ا ل ـ ـت ـ ـصـ ــا م ـ ـيـ ــم
المتعددة والمختلفة للكيمونو التي
يتضمنها المعرض مثل الكيمونو
الـ ـعـ ـص ــري الـ ـ ــذي ص ـم ـم ــه ال ـي ــاب ــان ــي
ج ــو ت ــارو ســا ي ـتــو أو ذاك ا لـتـقـلـيــدي
العائد إلى عام  ،1800أو لباس ثالث
صـمـمــه ال ـبــري ـطــانــي ج ــون غــالـيــانــو
في عام  ،2007لدار "ديور"" ،توضح
كيف ترجمت أزياء الكيمونو إلى ما
وراء الحدود الثقافية والجغرافية"،

حتى إن تأثير الكيمونو وصل إلى
الفضاء مع التصاميم التي ارتدتها
شخصيات محاربة في سلسلة أفالم
"ستار وورز".
و ف ـ ــي ع ـ ــام  ،1998ق ـ ــام ا ل ـم ـص ـمــم
الفرنسي جان بول غوتييه بتصميم
كيمونو أ حـمــر ا لـلــون بـطــول شــورت
ق ـص ـي ــر ل ـن ـج ـم ــة ال ـ ـبـ ــوب األم ـي ــرك ـي ــة
مادونا.
(أ ف ب)

زي الكيمونو
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نهى صبحي :يجب أال نتجاهل تطور اللغة وانحرافاتها
مجموعتها «أصفاد الروح» فازت بجائزة معرض القاهرة للكتاب

القاهرة  -محمد الصادق

أرى أن الحركة
النقدية بشكل
عام بعيدة عن
واقع التجربة
اإلبداعية

• ف ـ ـ ـ ــازت «أص ـ ـ ـفـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــروح»
ب ـج ــائ ــزة م ـع ــرض ال ـك ـت ــاب ه ــذا
العام ،كيف ترين هذا الفوز؟
 أع ـت ـب ــر هـ ــذا الـ ـف ــوز بـمـثــابــةعجلة دفع رباعية تصحبني إلى
ق ـمــة ج ـب ــل ،أخ ـش ــى م ــن ال ـتــراجــع
أو ال ـس ـقــوط م ــن ف ــوق ــه ،وأرف ــض
العودة إلى سطح األرض بشدة،
ك ـمــا أع ـت ـبــر أن ال ـ ــدور الــرئـيـســي
للجوائز هو تحفيز الكاتب على
أن إب ــداع ــه يـسـتـحــق الـتـكــريــم أو
اإلشــادة ،وبشكل خاص الجوائز
المخصصة لفئة الشباب ،وأرى
أن الجائزة دفعة قوية جعلتني
أطمح أكثر إلى التغيير والتمييز
والتعلم واإلفادة واالستفادة من
خالل القراءة والكتابة ،الكتشاف
كواليس المشهد اإلنساني ورفع
الستار عنه وإضاءة هذا الجانب
المعتم مــن خــال كـتــابــاتــي ،غير
أن ـن ــي أط ـم ــح وبـ ـش ــدة إلـ ــى رؤي ــة
النظرة المشبعة بالبهجة والثقة
ف ــي ع ـيــون الـجـمـيــع ،وألن هـنــاك
فــارقــا بـيــن إرادة ال ـس ــوء ،وســوء
اإلرادة ،والعمل الجاد واإلصــرار
والمثابرة ،فإنني أثق في وصولي
إلى قمة الجبل.

مواجهة القيود
• تـحـمــل الـمـجـمــوعــة تــأمــات
رحبة ورغبة في مواجهة القيود
المجتمعية ،فإلى أي مدى تحقق
لك ذلك؟
 ت ـتــألــف ال ـم ـج ـمــوعــة م ــن 16قصة ،تأخذنا أحداثها في جولة
إلـ ـ ــى أغ ـ ـ ـ ــوار الـ ـنـ ـف ــس ال ـب ـش ــري ــة،
ً
وال ـخــوض فــي تفاصيلها م ــرارا
ولـ ـحـ ـظ ــات ال ـ ـهـ ــرب مـ ــن الـ ــواقـ ــع،
إلــى أعـمــاق األســاطـيــر ،وتتجلى

ن ـ ـمـ ــاذج ع ـ ــدة مـ ــن الـ ـقـ ـي ــود بـكــل
قصة ،كـ»انبعاث» أرواح األحباء
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـق ــة ع ـ ـبـ ــر األزم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــة غ ـي ــر
المعروفة ،والمعاناة بهذا القيد
مـ ــن أجـ ـ ــل االن ـ ـط ـ ــاق فـ ــي س ـم ــاء
ً
ال ـح ــب .وأيـ ـض ــا «ن ـ ــدوب داف ـئ ــة»،
ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــاة ال ـس ـج ـي ـن ــة ب ــداخ ــل
جـ ــدران الـعـمــى ال ـتــي تـبـحــث عن
بقعة ضوء تتخلص بها من قيد
ال ـظ ــام .و»الـ ـف ــرار» ًوع ــدم ال ـقــدرة
عـ ـل ــى ال ـ ـف ـ ــرار خ ـ ــوف ـ ــا م ـ ــن ق ـي ــود
المجتمع ،و»ثنائية القطب» عن
أصفاد التوترات النفسية ،وقصة
«ش ــروع فــي قـتــل» الـتــي تعبر عن
ق ـي ــد الـ ـخ ــوف ال ـم ــرض ــي ال ـكــامــن
بداخلنا ،و»شبح الماضي» وقيد
المذنب القديم والنفس اللوامة،
وغيرها من القصص التي تصب
في نفس اإلطار.

تعقيدات لغوية
ً
• ترددين في أحاديثك دائما
أن ال ـت ـع ـق ـي ــدات ال ـل ـغ ــوي ــة تـمـثــل
ً
حـ ــاجـ ــزا ب ـي ــن الـ ـن ــص وال ـ ـقـ ــارئ،
ً
وتؤرقك دائما ،ماذا تعنين بذلك؟
 أقـ ـص ــد ب ــذل ــك أنـ ـ ــه ال يـجــبأن نتجاهل ا لـمــرا حــل الطبيعية
لتطور اللغة وانـحــرافــاتـهــا على
مــر األزم ـنــة ،فعلى سبيل المثال
كان يحوي الشعر قديما المثير
مـ ـ ــن ال ـ ـل ـ ـغـ ــة شـ ـ ــديـ ـ ــدة ال ـت ـع ـق ـي ــد
بالنسبة للجيل الــذي يليه ،على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـم ـي ــزه بـ ــذلـ ــك ،وم ــن
ث ــم أصـبـحــت الـلـغــة ف ــي مستوى
تداولي وجمالي مغاير ،وحسب
سير هذه المنظومة في طريقها
ً
س ـ ــوف ن ـص ــل ي ــوم ــا إل ـ ــى أن كــل
الكتابات ستصبح تداولية بحتة،
ون ـصــل إل ــى رف ــض ال ـق ــارئ لتلك

الحس اإلنساني
• كيف تختارين موضوعاتك؟
 أنــا لــم أخـتــر مواضيعي ،بلالـمــواضـيــع هــي ال ـتــي تـخـتــارنــي
ً
وتـسـتـفــز حـســي اإلن ـســانــي أوال،
ومن ثم األدبي ،كي ينبض قلمي
بآالمها ،لذلك فقد تــرى أن أغلب
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاراتـ ــي م ـه ـم ــوم ــة ب ـن ـشــأة
اإلنسان وتشويه النفس البشرية
المكتسب والمتعمد ،ومساء لة
ً
الـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا
الجوانب الذكورية منها ،وهموم
النفس البشرية ،دعني أؤكــد أن
ً
الموضوع في األدب مغاير تماما
لألجناس الكتابية األخرى.

العمل المميز
• القصة أم الشعر أم الرواية،
ً
أي األنـ ـ ــواع ت ـش ـهــد رواجـ ـ ــا اآلن
برأيك؟
ل ـ ـسـ ــت م ـ ــع ه ـ ـ ــذا ال ـت ـص ـن ـيــفً
تماما ،فأنا أرى أن العمل المميز
ال ـ ــذي ي ــام ــس ال ـ ـقـ ــارئ وي ـط ــرح

نهى صبحي تحمل جائزتها
ق ـض ــاي ــا ت ـه ـم ــه ،والـ ـن ــص األجـ ــرأ
ً
واألك ـثــر إمـتــاعــا هــو األس ـهــل في
الوصول إليه ،وهو الذي يحظى
بـهــذا ال ــرواج والـنـجــاح ،ويفرض
ن ـف ـس ــه عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة األدب ـ ـيـ ــة،
وب ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ــام وب ـ ـح ـ ـكـ ــم تـ ـط ــور
التكنولوجيا ،وكثرة المهام عند
البشر ومشاحنات اليوم العادي،
ف ــإن تـلــك ال ـن ـصــوص المقتضبة
ا لـتــي تعتمد عـلــى التكثيف هي
ال ـت ــي ت ـح ـظــى بــاه ـت ـمــام ال ـق ــارئ
العادي.

رتابة نقدية
• م ــا م ـ ــدى م ــواكـ ـب ــة ال ـحــركــة
النقدية إلبداعاتك؟
 ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة ب ـش ـكــلعـ ــام ،م ــن وج ـه ــة ن ـظ ــري ،بـعـيــدة
كـ ــل ال ـب ـع ــد عـ ــن واق ـ ـ ــع ال ـت ـج ــرب ــة
ً
اإلبداعية ،وأصبحت مثاال للرتابة
وال ـج ـم ــل ال ـم ـم ـلــة وال ـم ـج ــام ــات
ال ـس ــاذج ــة ،وم ــازال ــت ت ـقــف على
أعـتــاب الـمــاضــي ،وتفتقر أدوات
ق ـ ــراءة ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،والـتـعـثــر
فـ ــي الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ال ـم ـس ـت ـق ـبــل،
إال ال ـق ـل ــة ال ـق ـل ـي ـلــة الـ ـت ــي تـبـحــث
عــن التميز وتــركــض بكل قوتها
لـتـلـحــق ب ـق ـطــار ال ـت ـق ــدم .أم ــا عن
تـجــربـتــي ال ـخــاصــة ،فــأنــا أعـتـبــر
ً
نفسي محظوظة حقا ،إذ التقيت
ب ـعــدة ن ـمــاذج مــن ه ــذه الـقـلــة في
ب ــداي ــة م ـ ـشـ ــواري األدبـ ـ ـ ــي ،وك ــان
لـهــم مــرت ـكــزات مـهـمــة وإضـ ــاءات
منطقية على نصوصي ،فاتخذت
قراري بالسير على دربها ،بحثا
عن التميز ،فعلى سبيل المثال،
وأن ـ ـ ــا أخـ ـط ــو خـ ـط ــوات ــي األول ـ ــى
ب ـ ـحـ ــذر ،ج ـ ـ ــاءت قـ ـ ـ ــراءة ال ـن ــاق ــدة
د .اعـ ـت ــدال ع ـث ـمــان لـنـصــوصــي،
ود .شــريــف ال ـج ـيــار ،ود .يسري
عبدالله ،والناقد مدحت صفوت،

مؤسسة البابطين الثقافية تؤجل
مهرجان ربيع الشعر الـ 13
أعلنت مؤسسة عبدالعزيز
سـ ـع ــود ال ـب ــاب ـط ـي ــن ال ـث ـقــاف ـيــة
تــأجـيــل إقــامــة مـهــرجــان ربيع
ال ـش ـعــر ال ـع ــرب ــي ف ــي مــوسـمــه
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ع ـ ـشـ ــر ،ال ـ ـ ـ ــذي دأب ـ ــت
ال ـمــؤس ـســة ع ـلــى إح ـي ــائ ــه في
شهر مارس الجاري كل عام.
ويأتي هذا التأجيل نتيجة
ال ـظ ــروف الـصـحـيــة ال ـتــي يمر
ب ـهــا ال ـع ــال ــم ،إذ ج ــرت ال ـعــادة
أن يـشــارك فــي هــذا المهرجان
ضـ ـي ــوف مـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
وخارجها.
وقال األمين العام للمؤسسة
عبدالرحمن خالد البابطين ،إن
الموعد المقبل للمهرجان لم
ً
يتم تحديده بعد ،تماشيا مع
االحتياطات االحترازية التي
ً
يتبعها العالم حاليا.
ً
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــررا أن يـ ـق ــام
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان أواخـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــارس
الـ ـ ـج ـ ــاري اح ـ ـت ـ ـفـ ــاء بـ ــإصـ ــدار
الـمــؤسـســة معجمها الـجــديــد
ال ـ ــذي ج ـ ــاء بـ ـعـ ـن ــوان «م ـع ـجــم

اإلبداع األدبي ،عن مجموعتها القصصية
فازت األديبة المصرية نهى صبحي بجائزة أفضل كتاب ،بفرع ً
«أصفاد الروح» ،في معرض القاهرة للكتاب بدورته المنتهية أخيرا.
وتغوص قصص المجموعة في أعماق النفس البشرية ،ناقلة توتراتها على الورق ورغبتها في الهروب من الواقع ومآسيه.
ونالت نهى إشادات نقدية عدة ،ووصفتها الناقدة اعتدال عثمان بالموهبة الكبيرة ،ونوقشت المجموعة خالل الفترة الماضية
أكثر من مرة ،في ورشة الزيتون ومختبر السرديات التابع لمكتبة اإلسكندرية.
وحول فوزها وكتابها ومسيرتها ورؤيتها للمشهد األدبي ومشروعاتها المقبلة ،التقتها «الجريدة» ،وكان الحوار التالي:
المستويات اللغوية الصعبة ،فمن
المؤكد أن الفكرة لن تصل للقارئ،
وبـ ـن ــاء ع ـل ــى ذلـ ــك ف ـم ــن الـصـعــب
تخيل المشهد و مــن المستحيل
أن يـ ـص ــل لـ ـلـ ـح ــال ــة الـ ـشـ ـع ــوري ــة
ال ـت ــي ت ــدخ ـل ــه ف ــي أغ ـ ـ ــوار ال ـنــص
ك ــي يــامــس ك ـيــانــه ،ه ـنــا أصـبــح
ً
ً
الـكــاتــب خــاســرا تـمــامــا بخسارة
هــدفــه فــي ال ــوص ــول إل ــى مشاعر
وخيال القارئ ،لذلك يجب علينا
إيجاد لغة مناسبة ،وال نطالب أن
ً
يصطحب القارئ العادي معجما
ب ـيــده حـيــن يـتـخــذ قـ ــراره ب ـقــراءة
نص أدبي معين.

حصاد

لكى تدفعنى إ لــى التميز ،و كــان
هناك تأثير وتطور ملحوظ في
ك ـتــابــاتــي بـفـضــل ت ـلــك الـ ـق ــراءات
المعاصرة التي تهتم بتشجيع
شباب الكتاب ورؤيتهم لكتابات
ما بعد الحداثة.

عبد الرحمن البابطين

البابطين لشعراء العربية في
عصر الدول واإلمارات» ،وجاء
ً
ف ــي  25م ـج ـلــدا وي ـضــم عـشــرة
آالف ش ــاع ــر م ــن ال ـف ـت ــرة بـيــن
 1258و 1800للميالد.
كما كان من المقرر االحتفاء
بــالـشــاعــريــن اب ــن سـنــاء ُ
الملك
(1211/1155م) وا ب ـ ــن ُمـلـيــك
الحموي (1512/1436م).

«حكاوي الدولي» لفنون الطفل
يحتفي بالمسرح الهولندي

الساحة اإلبداعية
• كيف تنظرين إ لــى الساحة
اإلبداعية المصرية راهنا؟
 اختصار الساحة اإلبداعيةف ــي ك ـل ـمــات أو س ـط ــور أم ــر ضد
المعرفة ،ويخالف قواعد العلم،
وأع ـت ـق ــد أن ـن ــا ف ــي اح ـت ـي ــاج إل ــى
جـهــات علمية تــرصــد لـنــا فعليا
ال ـم ـش ـهــد اإلبـ ــداعـ ــي بـتـفــاصـيـلــه
ً
وتــوج ـهــاتــه ،وأت ـم ـنــى فـعـلـيــا أن
تـعـمــل ال ـجــام ـعــات ع ـلــى تحقيق
ذل ــك ،وأن تـضـطـلــع الـمــؤسـســات
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة والـ ـنـ ـق ــدي ــة بــرصــد
ال ـســاحــة وم ــا ي ـطــرأ عـلـيـهــا على
نـحــو دائـ ــم وم ـت ـجــدد .وم ــع ه ــذا،
ال ي ـم ـنــع ذلـ ــك م ــن أن أش ـي ــر إلــى
التخمة الـتــي تعانيها األوســاط
اإلبداعية من عدد الكتاب ،وسط
ت ــراج ــع م ـس ـتــويــات ال ـم ـقــروئ ـيــة،
وانخفاض معدالت القراءة ،األمر
الــذي يستلزم جهات نشر جــادة
وواعية ومهتمة بالكتابة األدبية
وترويجها.
• ما مشاريعك األدبية القادمة؟
 ب ـع ــد ن ـف ــاد ال ـط ـب ـعــة األولـ ــىمــن أصـفــاد ال ــروح ،تأتي الطبعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ومـ ـعـ ـه ــا م ـج ـمــوع ـتــي
القصصية الثانية «الخيالة ...بين
صهوة الخيل وصهيله» ،وهناك
مجموعة «مخالب ناعمة» تحت
الطبع ،و»الـعــودة إلــى الشرنقة»؛
ال ـن ــص ال ـم ـس ــرح ــي الـ ـ ــذي وص ــل
لـلـقــائـمــة الـقـصـيــرة ب ـجــائــزة أبــي
قاسم الشابي بتونس.

من صور «حكاوي الدولي»
ي ـح ـت ـفــي م ـه ــرج ــان حـ ـك ــاوي الـ ــدولـ ــي ل ـف ـن ــون األط ـف ــال
بــال ـم ـســرح ال ـهــول ـنــدي ،ف ـي ـقــدم أرب ـع ــة عـ ــروض مسرحية
ً
متنوعة تشمل عرضا يتناول للمرة األولى قضية التغيرات
المناخية وتأثيراتها على البيئة والواقع المعيش.
وتـنـطـلــق فـعــالـيــات الـ ـ ــدورة ال ـعــاشــرة لـلـمـهــرجــان غــدا
ويستمر حتى  12مارس الجاري ،بمشاركة سبعة عروض
مصرية وأربعة هولندية في ثالث محافظات مصرية هي
المنيا والقاهرة واإلسكندرية.
وي ـل ـقــي ال ـم ـهــرجــان ال ـض ــوء ه ــذا ال ـع ــام ع ـلــى الـمـســرح
ً
ً
الهولندي والمصري بالتوازي ،مع  11عرضا دوليا من
الواليات المتحدة األميركية ،والمملكة المتحدة ،وفرنسا
وألمانيا ،وكندا ،كما تتضمن الفعاليات العديد من البرامج
المميزة ،والـنــدوات ،والــورش ،واألنشطة الفنية المقدمة
ً
مــن فنانين مصريين وأجــانــب ف ــي 13مكانا منها مركز
التحرير الثقافي ،ومــركــز الهناجر للفنون ب ــدار األوب ــرا
الـمـصــريــة ،وال ـقــاهــرة الـتــاريـخـيــة ،ومكتبة اإلسـكـنــدريــة،
وجيزويت المنيا.
كما تعرض هولندا أربع مسرحيات هي «فيرويل» بقلم
مالو فان سلويس ،وهي مسرحية خيالية حول الرغبات،
والحاجة للتغلب عليها ،ومسرحية «هيرمت» لسيمون
ً
ً
دي يونغ ،وهي مسرحية تعرض ً
أداء مرئيا مميزا حول
منزل صغير إضافة إلى عرضين راقصين لفرقة» أرك ،»8
ومسرحية تعرض ألول مرة عن تغير المناخ.

توابل ةديرجلا

•
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ً
مركزا في دبي وتكشف للمرةّ
«باغاني» تفتتح
األولى عن هويرا رودستر بي سي الجديدة

19

سيارات

جانب من حفل االفتتاح واإلطالق

يوسف العبدالله

(،)Pagani
أعلنت باغاني
ّ
الشركة اإليطالية المصنعة
للسيارات الفارهة الخارقة،
ّ
التوسع في الشرق األوسط
واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار دبـ ـ ـ ــي الف ـ ـت ـ ـتـ ــاح
ّأو ل مـكـتــب إ قـلـيـمــي لـهــا في
ال ـم ـن ـط ـق ــة .ومـ ـ ــن شـ ـ ــأن ه ــذا
ّ
الـمـكـتــب أن يـشــكــل اسـتــديــو
ّ
ا ل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص ا أل و ل ف ــي
المنطقة حيث يتيح تجربة
شاملة للعالمة.
ي ـ ـجـ ـ ّـسـ ــد م ـ ــرك ـ ــز ب ــاغ ــان ــي
ال ـجــديــد ال ـجــوهــر الـحـقـيـقــي
ألتولييه مودينيسي ،ويتيح
تـجــر بــة تخصيص حصرية
بأسلوب باغاني النموذجي.
ويـ ـق ــع ال ـم ــرك ــز ال ـج ــدي ــد فــي
ح ــي دب ــي لـلـتـصـمـيــم ،ال ــذي
ّ
يـ ـش ــك ــل م ـل ـت ـق ــى ل ـل ـش ــرك ــات

ع ــالـ ـي ــة الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة،
وال ـم ـص ـم ـم ـي ــن والـ ـع ــام ــات
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــرة.
وي ـت ـمـ ّـيــز ال ـمــركــز ال ــذي ُي ـعـ ّـد
مـســاحــة اسـتـثـنــائـيــة بــأثــاث
ّ
المميزة
وتفاصيل باغاني
ً
وال ـم ـص ـن ــوع ــة يـ ــدويـ ــا ،مـمــا
ي ـمـنــح ت ـجــربــة الـتـخـصـيــص
ال ـت ًــي ت ـمـ ّـيــز ع ــام ــة بــاغــانــي
ِغـ ـ ــنـ ـ ــى أكـ ـ ـب ـ ــر ون ـ ـك ـ ـهـ ــة أكـ ـث ــر
أصالة.
وي ـم ـك ــن ل ـع ـم ــاء بــاغــانــي
اختبار مجموعة واسعة من
المواد الحصرية ،واأل لــوان،
وعناصر ا لــز يـنــة ،واألقمشة
التي يمكن استخدامها في
سـ ـ ـي ـ ــارات بـ ــاغـ ــانـ ــي ،والـ ـت ــي
ي ـ ـجـ ــدون ـ ـهـ ــا مـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــة ف ــي
أج ـ ـ ــواء إي ـط ــال ـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز،

ح ـيــث ت ـت ـعــانــق رائ ـح ــة جـلــد
ب ــاغ ــان ــي مـ ــع رائ ـ ـحـ ــة ق ـه ــوة
إس ـ ـ ـبـ ـ ــري ـ ـ ـسـ ـ ــو اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة
األصيلة.
وتـ ـكـ ـتـ ـم ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة م ــع
أ حـ ـ ـ ــدث أدوات ا لـ ـت ــأ ثـ ـي ــرات
المرئية التي تسمح للعمالء
بـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـور ت ـخ ـص ـي ـص ــات ـه ــم
أمامهم في الوقت الحقيقي.
وسـ ـيـ ـق ــوم خ ـ ـبـ ــراء ب ــاغ ــان ــي
بتوجيه العمالء خــال هذه
ال ـت ـجــربــة ال ـفــريــدة ودعـمـهــم
من خالل معرفتهم العميقة
لمنتجات باغاني.
و قــال هــورا سـيــو باغاني،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــس ورئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس
ا ل ـ ـم ـ ـص ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــن – بـ ــا غـ ــا نـ ــي
أو ت ــو م ــو ب ـي ـل ــي إس ب ــي إ ي ــه،
ّ
فــي تصريح" :تتمتع عالمة

رنج روفر ...2022
تغيير جذري بالكامل

«باغاني» هويرا رودستر بي سي
بــاغــانــي بـعــاقــة عـمـيـقــة مع
ال ـع ـم ــاء ف ــي هـ ــذه الـمـنـطـقــة
ُ
ال ـتــي ت ـعـ ّـد مـنـطـقــة أســاسـيــة
ّ ّ
لشركتنا ،وال شك أن افتتاح
مـ ـكـ ـت ّــب إق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ل ـل ـع ــام ــة
ي ـ ـ ـمـ ـ ــثـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ـ ـ ـنـ ـ ــا ت ـ ـجـ ــاه
عمالئنا األو فـيــاء وعمالئنا
المحتملين على حـ ّـد ســواء.
وت ـ ـب ـ ـقـ ــى مـ ـه ـ ّـمـ ـتـ ـن ــا ت ـط ــوي ــر
ً
ّ
قوي للمصنع فضال
حضور
على تطوير شبكة قوية من
ال ــوك ــاء وم ــراك ــز خ ــدم ــة مــا
بعد البيع ،كما يبقى هدفنا
منح عمالئنا األوفياء أفضل
تجربة ممكنة".
وب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح

 6تصرفات خاطئة
تؤدي لتلف الناقل
األوتوماتيكي
ي ـ ــوف ـ ــر ن ـ ــاق ـ ــل الـ ـح ــرك ــة
األوتـ ــومـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــي الـ ــراحـ ــة
التامة لقائدي السيارات،
ً
وخ ـصــوصــا عـنــد الـقـيــادة
في الطرق المزدحمة ،ولكن
ه ـن ــاك ب ـعــض ال ـت ـصــرفــات
ال ـخــاط ـئــة ال ـتــي ق ــد ت ــؤدي
إلى تلفه ،ويجب على قائد
السيارة أن يكون على علم
بها ،وذلك للمحافظة على
هذا الناقل.
ومـ ــن أب ـ ــرز ال ـت ـصــرفــات
ال ـت ــي ت ـع ـجــل ب ـت ـلــف نــاقــل
الحركة األوتوماتيكي:
 -1تـغـيـيــر وضـ ــع نــاقــل
الحركة من ( )Dإلى ( )Rأو
العكس دون توقف السيارة
ً
تماما ،وهو ما يسبب تآكل
التروس وتلفها.
 -2الضغط على دواسة
البنزين وناقل الحركة على
وض ــع  Nث ــم الـتـبــديــل إلــى
وضع (.)D
 -3عـ ـ ــدم الـ ـكـ ـش ــف عـلــى
زيت ناقل الحركة وإهمال
تغييره في الوقت المحدد.
 -4ت ــرك ال ـس ـي ــارة على
ثوان،
وضع ( )Dأكثر من 10
ٍ
ويـفـضــل نـقــل الـحــركــة إلــى
وضع .N
 -5كثرة استخدام وضع
( )Pخاصة عند الوقوف في
اإلشارات.
 -6تـغـيـيــر وضـ ــع نــاقــل
ال ـح ــرك ــة م ــن ( )Nإلـ ــى ()D
والـسـيــارة تتحرك بسرعة
أكثر من  20كم.

فــي تغيير كـلــي و جـ ــذري ،ا نـتـشــرت ص ــور تجسسية لصاحبة
الفخامة البريطانية رنج روفر لعام  2022الجديدة كليا في وسائل
اإلعــام العالمية أثناء تجربتها على األجــواء الثلجية لتبدو في
حلة جديدة وبتفاصيل أولوية.
وكان من الالفت في الجيل الخامس من رنج روفر البريطانية،
وخالل التمعن في صور روفر الجديدة ،أنها قد تبدو أكبر حجما
من السابق ،إضافة إلى أنها ستضيف شبكا أماميا جديدا مطعما
ً
باإلضاء ات الفاخرة وصادمين أمامي وخلفي جديدين ،فضال عن
أن التصميم الكلي للمركبة سيكون جديدا بالكامل.
وأجـمـعــت مــواقــع متخصصة فــي عــالــم الـسـيــارات على أن رنج
ً
روفر  2022الجديدة كليا قد تتجه لالستمرار بمحركها الصعب
ذي الـ 8سلندرات ،وعدم االتجاه الى  4سلندرات توربو ،كما قامت
به في بعض طرازاتها ،والذي قد تستمده من شركة بي إم دبليو
بسعة  4.4لترات مع شاحن توربيني مــزدوج ،أي ما يعرف بـ
 ،Twin Turboليحل محل محرك  8سلندرات من  5لترات
مع سوبرتشارجر.
ج ــد ي ــر ب ــا ل ــذ ك ــر أن عـ ــام  2012شـهــد
إط ــاق الـجـيــل ال ــراب ــع م ــن رن ــج روف ــر،
وف ــي ح ــال إطــاق ـهــا ال ـج ـيــل الـخــامــس
الجديد يعتبر قــد مضى على الجيل
الرابع  10أعوام.

الرسمي لمكتب العالمة في
ّ
دبي ،سيتمكن الحضور من
مشاهدة النسخة المحدودة
مــن س ـيــارة هــويــرا رودسـتــر
بــي ســي مــن بــاغــانــي لـلـمـ ّـرة
األولى على اإلطالق.
وي ـج ـمــع الـ ـط ــراز ال ـجــديــد
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــة ال ـ ـم ـ ـتـ ــرفـ ــة
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة،
والـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـم ـ ـن ـ ـحـ ــوت
والـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـقـ ـ ّـمـ ــة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــور ف ـ ـ ــي ص ـي ـغ ــة
ّ
ت ـحـ ّـرك مـشــاعــر ال ـقــلــة الــذيــن
س ـي ـح ـظ ــون ب ـف ــرص ــة ق ـي ــادة
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارة األص ـ ـي ـ ـ ّلـ ــة
ّ
ا ل ـن ــادرة و ك ــل مــن ستتسنى

رؤي ـت ـه ــا وس ـمــاع
ل ــه ف ــرص ــة ّ
صـ ــوت ـ ـهـ ــا .إنـ ـ ـه ـ ــا آل ـ ـ ــة ت ـب ــدع
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق
ُ
اسـ ــت ـ ـخـ ــدمـ ــت فـ ـيـ ـه ــا أحـ ـ ــدث
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـم ـس ـت ـل ـه ـمــة مــن
خبرة باغاني أوتوموبيلي
على الحلبة.
ومـ ـ ـ ـ ــن الـ ــدي ـ ـنـ ــام ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــات
ال ـ ـهـ ــوائ ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـت ـص ـم ـي ــم
ـي،
الـ ـ ـ ـ ّخ ـ ـ ــارج ـ ـ ــي وال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ّ
ح ــت ــى أ صـ ـغ ــر ق ـط ـع ــة وأدق
ت ـف ـص ـيــلُ ،ي ـع ـت ـبــر الـتـشـكـيــل
الكيميائي لسيارة رودستر
بي سي والمزيج مع المواد
ً
ّ
ا لـمــركـبــة ،أ م ــرا غير مسبوق
ع ـ ـلـ ــى اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــاق .إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ــك،

تـ ـ ّـم ت ـع ــزي ــز ال ـع ـن ــاص ــر ال ـتــي
ّ
تـلـفــت ن ـظــر ال ـخ ـب ــراء لـتــولــد
مشاعر حقيقية وتبلغ آفاق
ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدة ص ـع ــد.
وك ـمــا هــي ال ـحــال فــي ســاعــة
ّ
ّ
راقية ،يشكل كــل عنصر من
ع ـن ــاص ــر رودس ـ ـتـ ــر ب ــي ســي
ً
تــرج ـمــة م ـثــالـيــة وان ـص ـه ــارا
ً
رائ ـ ـعـ ــا ل ـحــرف ـيــة ال ـت ـص ـم ـيــم،
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،وال ـخ ـب ــرة
الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــوى
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـ ّـي ــز ب ـه ــا ب ــاغ ــان ــي
أوتوموبيلي ،والتي تجتمع
ّ
كلها في سيارة يبلغ وزنها
ً
 1.250كيلوغراما فقط.

«كورونا» يلغي معرض جنيف للسيارات
●

يوسف العبدالله

في الوقت الذي أصدرت الحكومة السويسرية،
أخيرا ،قرارا بحظر جميع التجمعات التي تتعدى
ألف شخص حتى  15مارس ،في محاولة للتحكم
في انتشار فيروس كورونا ،دعا منظمو معرض
جنيف للسيارات إلى إلغاء المعرض ،بعد أسبوع
من المناقشات حول األمر.
وصـ َّـرحــت الـحـكــومــة الـســويـســريــة فــي بيانها

حــول األوض ــاع العامة ،بــأن "األولــولـيــة القصوى
هي حماية السكان ،استجابة للتطورات األخيرة
لوباء كورونا".
وأشار معرض جنيف إلى إرجاع أموال جميع
التذاكر المبيعة ،مع طلب المعرض من شركات
السيارات إزالة ترتيباتها داخل المعرض بحلول
األسبوع األول من الشهر الـجــاري ،ما يعني أنه
إل ـغــاء كــامــل ،ول ـيــس م ـجــرد تــأجـيــل لــوقــت الحــق
هذا العام.

فورد 150-F
عن
تكشف
هينيسي
ً
فينوم بقوة  775حصانا
تستمر هينيسي فــي إ بـهــار نــا بتعديالتها
الـقــويــة عـلــى الـعــديــد مــن ال ـطــرز ،وه ــذه الـمــرة،
ُ
تطلق الشركة على آخر إبداعاتها اسم فينوم
 775سوبرتشارجد ،وهي باألحرى حزمة ترقية
لطراز فورد  ،F-150لتستمد قوتها من محرك
 V8سعة  5لترات متصل بشاحن ضخم.
وحصلت السيارة على حزمة ترقيات أخرى
ل ـل ـم ـحــرك تـجـعـلــه ي ــول ــد قـ ــوة ت ـصــل إلـ ــى 775

ً
حصانا ،وتقول شركة تعديل السيارات أن هذه
الـقــوة كافية لتتسارع الـسـيــارة مــن  0إلــى 96
كم/س في أربع ثوان ،وتقطع مسافة الربع ميل
في  12.1ثانية ،وهي أرقام جيدة بالنسبة لبيك
آب كاملة الحجم تحصل على جنوط مقاس 20
بوصة وإطارات ضخمة مناسبة للطرق الوعرة
مقاس  35بوصة.

الزيد لـ ةديرجلا• :رسم السيارات جعلني أجتاز مصاعب هوايتي
●

طلب مني
رسم  GTطراز
 ١٩٧٧ألحد
المطاعم
الشبابية

يوسف العبدالله

ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــد ،رسـ ـ ــام
كويتي مبدع اختار من ريشة
الرسم هواية ظلت تكبر معه
منذ السابعة من عمره حتى
ا ل ــو ق ــت ا ل ـ ــرا ه ـ ــن ،إال أ ن ـ ــه مــن
ا ل ــا ف ــت أن ح ـب ــه ل ـل ـس ـي ــارات
أصبح مجاال متخصصا في
ر سـمــه ،ليصبح هـمــه الكبير
في وقت فراغه.
وقال الزيد لـ "الجريدة" إنه
يحب هواية الرسم ،وخاصة
رســم الـسـيــارات مـنــذ صـغــره،
مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن ذ ل ـ ـ ــك مـ ـبـ ـن ــي فــي
ال ـغــالــب عـلــى رس ــم الـخـطــوط
واالنحناء ات ،وهو األمر الذي
جعله أقوى من غيره بالرسم،
ليجتاز بذلك اختبارا صعبا
م ـن ــذ ط ـفــول ـتــه ف ــي تـخـصــص
ليس سهال.

عبدالله الزيد

وذ كـ ـ ــر أن ر س ـ ــم ا ل ـخ ـط ــوط
ي ـع ـت ـب ــر م ـ ــن أص ـ ـعـ ــب أن ـ ـ ــواع
ا لـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ــم ،إال أن ت ـ ـمـ ــر سـ ــه
وخ ـب ــرت ــه ف ــي ه ــواي ـت ــه سـهــا
له ر ســم كثير من الرسومات
ب ـع ـيــدا ع ــن الـ ـسـ ـي ــارات ،وهــو

األ م ــر ا ل ــذي يـعــا نـيــه كثير من
ال ــرس ــام ـي ــن تـ ـج ــاه ال ـخ ـط ــوط
واالنحناء ات.
ّ
وب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ــه فـ ـ ــضـ ـ ــل رس ـ ــم
المركبات لوجود دعم أسري
ومحيط فني جعل من ريشته
ه ــواي ــة الف ـت ــة ،والـ ــذي انـتـهــى
ب ــه أخ ـي ــرا ل ــرس ــم ن ـي ـســان GT
ط ـ ــراز  1977أل حـ ــد ا ل ـم ـطــا عــم
ا لـ ـشـ ـب ــا بـ ـي ــة ،بـ ـع ــد أن ل ــو ح ــظ
ّ
تميزه فــي ر ســم المركبات،
فضال عن أنه يميل أيضا
ل ـه ــواي ــات أخ ـ ــرى ،ومـنـهــا
كتابة الشعر.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

3

4
5

9

8
3

4

ً
ً
مهنيا :ال تقبل أن يلحقك أي ظلم ،وطالب دومــا
بحقوقك مهما كانت النتائج.
ً
ً
عاطفيا :كن جاهزا ،ألن الحبيب سوف يطرح عليك
أسئلة لم تنتظرها منه.
ً
ً
ً
اجتماعيا  :لتكون صديقا فعال عليك أن تحظى
بأذن صاغية.
رقم الحظ.53 :

2
6

1
5

7

األسد

الحلول
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8
7
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4
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 23يوليو  22 -أغسطس
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5
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الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

القوس

7

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

8
ا
ب
ن
ج
ب
ي
ر

5 4 3 2 1
 1ا س ي ت ي
 2ل و ر ا ن
 3ا ف ا ق
 4س و ف
 5ت ك ع ي
م
 6هـ ل
 7و ي ن
 8ا س ب ا
ا ل
 9ء
10
ا ل ب

كلمات متقاطعة
عجمان

كلمة السر

أكـبــر سلسلة جـبــال في باألجنبية.
 – 9يـ ـقـ ـط ــع – م ــد يـ ـن ــة
أوروبا.
 – 5ع ـم ـل ــة آ س ـ ـيـ ــو يـ ــة – أميركية.
ّ
 – 10خ ـل ـي ــج ص ـغ ـي ــر –
رحالة اندلسي.
 – 6ج ـ ـ ـمـ ـ ــع عـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم – هجم – من المقاييس.
 – 11ب ـق ـي ــة الـ ـ ـ ــروح فــي
للمساحة – حب.
الجسد – أداة.
 – 7فنان سوري.
 – 8ص ــاح ال ـت ـيــس عند
الـهـيــاج – ح ــزن – لـمــاذا

8 7 6
ل ي ن
ف ا ب
ي س
ف ر غ
ا م
ا ل
ر ع و
ظ ا
و م ي
د ة

10

11 10 9
ج ن
ي و س
ب ن ي
ي
ت
ش
د ن ا
ل
ا
ل م ة
ا ت
س ر ف

9

مـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــاطـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي يـ ـ ـق ـ ــال
ً
لـ ـ ـ ــه أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـنـ ــويـ ــم
المغناطيسي.
 – 2ش ــاع ــر وم ـس ــرح ــي
ي ـ ــون ـ ــان ـ ــي ل ـ ــه «أودي ـ ـ ـ ـ ــب
ً
الملك».
:
عموديا
 – 3يدافع المحامي عن
فالن – سهام.
 – 1ت ـل ـق ـيــن أو إ ي ـح ــاء  – 4اشتاق إلى – بحر –

ً
مهنيا :طموحك نحو األفضل سوف يمهد الطريق
أمامك رغم الصعوبات.
ً
عاطفيا :االدعاء أمام الشريك بأنه ال وقت له لديك،
هو ادعاء باطل.
ً
ً
اجتماعيا :يؤلمك أن بعض األقربين أخذوا موقفا
ً
ظالما ضدك.
رقم الحظ.27 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :معرفة توزيع األدوار على زمالئك في
ً
العمل أمر مفيد جدا.
ً
عاطفيا :سوف تتفق مع الحبيب على أمر ما،
وتختلفان على آخر.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :إن خ ـيــر م ــا تـفـعـلــه أح ـي ــان ــا ،هو
الصمت عندما يتكلم األغبياء.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :الهروب من مواجهة مصاعب العمل لن
يأخذك سوى إلى الفشل.
ً
عاطفيا :درب السعادة مفتوح أمامكما ،وما
عليكما سوى القيام بالخطوة األولى.
ً
اجتماعيا :ال تخف من شعورك بفقدان بعض
األشياء ،فأنت قادر على استعادتها.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
تتسرع في ُ
َّ
َّ
ويتبين مهنيا :يخيب أحد الزمالء ظنك ،وتضطر إلى
الحكم على أحد الزمالء،
مهنيا:
ً
تصحيح بعض أخطائه.
لك الحقا أنك مخطئ.
ً
ً
عاطفيا :تقف األفالك مع رفيق عمرك ،ألنه يساندك عاطفيا :ازرع الثقة في صدر الحبيب من خالل
صدقك ورصانتك.
ويريد الخير لك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تخصص مبلغا من مداخيلك لتغيير اجتماعيا :تجنب مدح ذاتك أمام اآلخرين ،حتى
ً
لو كنت صادقا.
بعض مفروشات المنزل.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

sudoku

4

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :مهما كــان مجهودك كبيرا ،فلن تصل إن مهنيا :يعتقد البعض أنك لن تصل إلى هدفك،
وسوف يخيب أملهم.
لم يكن لك هدف.
ً
ً
عاطفيا :الحجج التي تقدمها للحبيب لن تنفع ،عــاط ـف ـيــا :تــريــد تـغـيـيــر ب ـعــض ع ـ ــادات شــريــك
حياتك ،واألفضل أن تبدأ بنفسك.
فهو يريد بعض الوقت له.
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتــوق إل ــى تحسين مـنــزلــك ،وســوف اجتماعيا :ال تكن محايدا في حاالت الظلم ،بل
ً
اختر الجانب المظلوم.
تباشر به قريبا.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

7
1

8
9
4
5
1
6
7
2
3

 – 1غـ ـ ــاز سـ ـ ـ ـ ّ
ـام وخ ـط ــر
االستعمال يستخدم في
تذويب المعادن ولحمها
وفي اإلنارة – فقد عقله.
 – 2رئيس وزراء فرنسي
سابق.
 – 3اسـتـيـقــظ مــن الـنــوم
– نـعــم باألجنبية – من
األلوان.
 – 4مـ ــا طـ ــل بـ ــا لـ ــد يـ ــن –
اخرجت المحتوى.
 – 5حاصل ضرب ثالثة
أعـ ـ ـ ـ ــداد م ـ ـسـ ــاويـ ــة ل ـه ــذا
العدد – أحد الوالدين.
 – 6لالستفهام – إحراز
وتحقيق – اقترب.
 – 7عيب – ابتلعوا الماء
ّ
بمرة.
 – 8ذرائع – غير عادلة .
 – 9األخبار اليومية.
 – 10قصيدة للبوصيري
عارض فيها قصيدة كعب
بــن زهـيــر فــي مــدح النبي
(عـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــام) – أخ ــذ
الشيء منه خفية وبحيلة.
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أفقيا:
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 21مارس  19 -أبريل
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1

ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الشبكة عـلــى 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مربعات
صـغـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء المربعات
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
مـ ـ ــن  1ا لـ ـ ـ ــى ،9
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط عـ ـ ـ ـ ــدم
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار ال ـ ــرق ـ ــم
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ــرة
واحـ ـ ــدة ف ــي كل
مربع كبير وفي
ك ـ ــل خ ـ ــط أف ـق ــي
وعمودي.

الحمل
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ًكلمات متقاطعة
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سكان
تقسيم
نزاع
نسمة
كثافة
شيخ
عام
حاجة
توسع
تطور
مجتمع
خليج
نصر
مباركة
إقرار
تواصل
تعليق
عبر

ع

ن

ص

ر

ا

ق

ر

ا
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فلك
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كلمة السر:

من  5أحرف وهي اسم خامسة اإلمارات العربية
المتحدة وأصغرها مساحة.

tawabil@aljarida●com
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :عندما ُت ّ
قر بخطئك أمام الزمالء ،فهذا
مهنيا :صيتك الطيب بين الناس يجلب لك الكثير
يعني أنك أصبحت أكثر حكمة.
من الزبائن.
ً
ً
عاطفيا :تشتد بك عاطفتك إلى الحبيب ،وهو غافل عــاطـفـيــا :الـشــريــك لـيــس حــائــط بـكــاء فـقــط ،بل
ً
يحتاج أيضا إلى عطف وتشجيع.
عنك في أموره.
ً
ً
اجتماعيا  :مــن يظهر تعاطفه معك فــي األو ق ــات اجتماعيا :في داخلك صوت يحب الثرثرة ،فال
ً
تستجب له.
العصيبة هو صديق حقا.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تحتاج إلى التأمل والتنظيم قبل الشروع
في أي عمل جديد.
ً
عاطفيا :غيوم سوداء تحيط بعالقتكما العاطفية،
فقد تختبر مدى حبكما.
ً
اجتماعيا :استمد القوة من وجود أفراد عائلتك
ً
إلى جانبك ،وكن مغامرا.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال أحد يمكنه تصحيح الخطأ الذي
ارتكبته في عملك سوى أنت بالذات.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـح ـب ـيــب م ـش ـغ ــول الـ ـب ــال ك ـث ـي ــرا،
وتراوده أفكار سوداء تجاهك.
ً
اجتماعيا :أفضل وسادة تضع رأسك عليها
هي وسادة الضمير النقي.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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٢١

مسك وعنبر

سماح :اإلذاعة نافذتي للتفكير خالل ابتعادي عن التمثيل
أكدت لـ ةديرجلا اعتمادها على الكيف ال الكم وأن «موضي» محطة مهمة في مشوارها

خبريات
ديانا كرازون تعقد قرانها
على معاذ العمري

•

محمد جمعة

تتميز الفنانة سماح بأن
خطواتها مدروسة سواء
في المسرح أو التلفزيون أو
اإلذاعةً ،وربما شكلت األخيرة
ً
دافعا قويا لعودتها مرة
أخرى إلى الشاشة الصغيرة.

أرى أن الممثل
إنسان سوي
مقارنة
باألخرين ألنه
يحرص على
مهادنة نفسه
قبل أي عمل

شكلت عودة الفنانة سماح
للدراما التلفزيونية بعد فترة
طــوي ـلــة م ــن ال ـغ ـي ــاب م ـفــاجــأة
ل ـل ـج ـم ـهــور ال ـ ـ ــذي ت ـف ــاع ــل مــع
دورهـ ــا فــي مسلسل "مــوضــي
قطعة مــن ذه ــب" ،غير أن هذا
الـ ـق ــرار كـ ــان وراء ه كــوال ـيــس،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أن لـ ـه ــا م ـعــاي ـيــر
الخـتـيــار أدواره ـ ــا فــي اإلذاع ــة
والمسرح.
وع ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرار عـ ــودت ـ ـهـ ــا إل ــى
الـ ـ ــدرامـ ـ ــا مـ ــن خـ ـ ــال مـسـلـســل
"موضي قطعة من ذهب" الذي
ُعـ ـ ِـرض ال ـعــام ال ـمــاضــي ،قالت
سـ ـم ــاح" :ك ـن ــت اتـ ـخ ــذت قـ ــرارا
بالتركيز في المسرح واإلذاعة
ومقاطعة الدراما التلفزيونية،
ولكنني تلقيت اتصاال هاتفيا
مـ ــن الـ ـمـ ـخ ــرج م ـن ـي ــر ال ــزع ـب ــي
ليحدثني عــن (مــوضــي قطعة
من ذهب) على أن أظهر في آخر
حلقتين ،ور غ ــم ذ ل ــك حرصت
على ق ــراء ة السيناريو كامال
ألعرف عندما اظهر في نهاية
ال ـم ـس ـل ـس ــل عـ ـل ــى أي اس ـ ــاس
سيكون ذلك".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت" :أح ـ ـب ـ ـبـ ــت ذل ــك

الـ ـعـ ـم ــل جـ ـ ــدا وعـ ـن ــدم ــا بـ ــدأت
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر م ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدي ك ـن ــت
مـتـخــوفــة ألن الـمـسـلـســل كــان
أق ـ ــرب إلـ ــى مـ ـب ــارزة ف ــي األداء
ب ـيــن اب ـط ــال ــه لـ ــذا كـ ــان شغلي
الـشــاغــل اال اق ــدم أداء يقل عن
أي منهم ولـلــه الحمد وجــدت
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ض ــال ـت ــي،
والجمهور استقبلني بحفاوة
وردود األفعال كانت اكثر من
رائ ـع ــة وأث ـل ـجــت ص ـ ــدري ،ولــم
أتمالك دموعي عندما شاهدت
التعليقات ،ويبقى انه مسلسل
مميز التف حوله جميع افراد
األسرة".
وش ـ ــددت عـلــى ان ـهــا تقيس
أي تجربة تخوضها بالكيف،
ال ب ــالـ ـك ــم ،م ــوضـ ـح ــة" :ه ـن ــاك
مقاييس اضعها في االعتبار
ولـ ـ ـ ــو تـ ـح ــدثـ ـن ــا عـ ـ ــن م ــوض ــي
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال لــوجــدنــا
ً
أن هناك أسلوبا مختلف في
كتابة الـمــؤلــف الــدكـتــور حمد
شمالن الرومي ورؤيــة مميزة
للمخرج منير الزعبي ،ورغم ان
موضي كانت محور االحــداث
فإنها ظهرت في آخر حلقتين،

واستطعت ان أوصل إحساس
الشخصية للجمهور ،وأعتبر
ان هــذا ال ــدور نقطة مهمة في
مشواري ستبقى إلى آخر يوم
في عمري".

عدم االتزان
وأكــدت سماح ان الفنان قد
يمر بمرحلة مــن عــدم االت ــزان
إث ــر تـجـسـيــد شـخـصـيــة تــؤثــر
فـيــه ،واس ـتــذكــرت هـنــا دوره ــا
في مسلسل "ال يا عمر الزهور"
الذي جسدت فيه ابنة الفنانة
طيف ،وما مرت به تلك الفتاة
مـ ـ ــن صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات وصـ ـ ــدمـ ـ ــات،
وق ـ ــال ـ ــت" :أصـ ــارح ـ ـكـ ــم الـ ـق ــول،
بـعــد ان ـت ـهــاء الـتـصــويــر عشت
لـمــدة  5أي ــام تقريبا فــي حالة
نفسية سيئة ،واستغرق األمر
بعض الوقت ألتحرر من هذه
الشخصية".
وك ـ ــان ـ ــت س ـ ـمـ ــاح ص ــري ـح ــة
عـنــدمــا قــالــت ان ال ـح ـجــاب قد
يـ ـح ــول دون م ـش ــارك ـت ـه ــا فــي
العديد من األعـمــال ،موضحة
"تلقيت  3عروض للمشاركة في

سماح في مشهد من «هاديس»

اعمال درامية رمضانية ولكن
اعتذرت عنها جميعا الن اغلب
المشاهد ستكون فــي المنزل
ولذلك اعتقد ان مشاركتي في
أي عمل مرهونة بأن يكتب لي
الدور خصوصا بحيث يراعي
انني محجبة" .وش ــددت على
أن ـهــا تــرفــض م ـبــدأ اس ـت ـخــدام
الـبــاروكــة ،وأنـهــا مقتنعة بما
تقدم من اعمال بالحجاب.

فيلم النهاية
وبسؤالها عن تجربتها في
فيلم "النهاية" مع الفنان محمد
الحملي ،قــالــت" :أنــا داعــم أول
للحملي ألن ــه شـخــص نــاجــح
وطموح ولديه رؤية ومشروع
فـ ـن ــي ،ومـ ـن ــذ بـ ـ ــدأ ال ـت ـخ ـط ـيــط
لفيلم النهاية قال لي ان لديه
شخصيات رئيسية للفنانين
ا لـشـبــاب ،بينما الشخصيات
األخـ ـ ـ ـ ــرى سـ ـتـ ـك ــون ل ـض ـي ــوف
شـ ــرف وتـ ــواصـ ــل م ــع ال ـعــديــد
من النجوم للمشاركة كضيف
شـ ــرف ف ــي مـشـهــد واح ـ ــد لكل
م ـن ـهــم ،وبــال ـف ـعــل ال ـك ــل واف ــق،
وكـ ـ ـن ـ ــت أحـ ـ ــدهـ ـ ــم ووجـ ــدت ـ ـهـ ــا
فرصة ألن الفيلم ناجح والدور
مناسب لي".
وقالت سماح انها تتلمذت
فــي اإلذاع ــة على اي ــدي الفنان
عـ ـل ــي ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي ،وأض ـ ــاف ـ ــت:
"تعلمت مـنــه الـكـثـيــر ،ثــم جــاء
دور ال ـم ـخــرج ال ــراح ــل فيصل
المسفر الذي كان له دور مهم
فــي حياتي عندما تمسك بي
في وقت تخلي عني الكثيرون،
وحاليا اشكر الوكيل المساعد
ل ـش ــؤون اإلذاعـ ـ ــة ال ـش ـيــخ فهد
المبارك ومدير إدارة البرنامج
الـعــام فــي إذاع ــة دولــة الكويت
س ـع ــد ال ـف ـن ــدي ع ـل ــى ثـقـتـهـمــا
ب ـقــدراتــي ،وأس ـنــدا لــي الكثير
م ــن األع ـ ـمـ ــال ،وط ــرق ــت أخ ـيــرا
أبــواب الــدوبــاج ،وبشكل عام
كــانــت اإلذاعـ ــة منفذا للتفكير
فــي الــوقــت ال ــذي ابـتـعــدت فيه
عن التمثيل" ،وأشارت الى انها
ً
ً
تعتبر الممثل ا نـســا نــا سويا
مقارنة بــاآلخــريــن ،ألنــه دائما

سماح

الخرافة الشعبية
مسرحية "موجب" من بطولة الفنانة القديرة هيفاء عادل،
وتأليف وإخ ــراج محمد الحملي ،ويشاركها البطولة أحالم
حسن ،سماح ،إبراهيم الشيخلي ،عبدالله الرميان ،عبدالله
الخضر .و"موجب" ،هذه المفردة لها عالقة بطقوس الخرافة
ً
الشعبية قديما المعروفة باسم "ال ــزار" ،الستخراج الجن أو
األرواح الشريرة من جسد الممسوس ،من خالل إشعال المزيد
من البخور وتقديم الشيالت ،أو ما يشبه التواشيح واألدعية
والتهليل والتكبير في قوالب من الفنون الموسيقية واإليقاعية
الشعبية ،وهي الطنبورة والقادري والسامري والخبيتي.
ما يحرص على مهادنة نفسه
حـتــى يـسـتـعــد ألي عـمــل فني
جديد يشارك فيه.

المسرح
وث ـم ـن ــت سـ ـم ــاح ح ـصــول ـهــا
عـلــى جــائــزة أف ـضــل ممثلة في
م ـه ــرج ــان ال ـك ــوي ــت الـمـســرحــي
ل ـل ـع ــام الـ ــرابـ ــع ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،

وأضافت أن "هذا العام حصدت
أفضل ممثلة دور أول عن دوري
في هاديس".
ام ـ ــا عـ ــن ت ـج ــرب ــة "م ــوجـ ـب ــة"،
فـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ان مـ ـحـ ـب ــة ف ــري ــق
الـعـمــل والـ ــروح الـتــي تجمعهم
وت ـ ــرابـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــم ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـسـ ـ ــر ف ــي
ن ـجــاح ـهــا واس ـت ـم ــراره ــا خــال
الفترة الماضية.

بوشهري يرد على شائعات إصابته بـ «كورونا»

عالء الجابر ترأس لجنة تحكيم أدب
األطفال في مسابقة «الشرقي» بالفجيرة أطل في مقطع فيديو من داخل الحجر الصحي
شارك الكاتب والناقد المسرحي عالء الجابر
برئاسة لجنة تحكيم أدب األطفال في فئة الشعر
وال ـنــص الـمـســرحــي والـمـجـمــوعــات القصصية،
والتي أعلنتها جائزة الشيخ د .راشــد الشرقي،
واحتفت بها اإلمارات ،ضمن احتفاالت مهرجان
الفجيرة الدولي للفنون ،الــذي أقيم تحت رعاية
ول ـ ــي ع ـه ــد الـ ـش ــارق ــة ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد ال ـش ــرق ــي،
وبحضور راعي الجائزة الشيخ د .راشد الشرقي.
وق ــال الـجــابــر إن لجنة أدب الطفل ضمت في
عضويتها إلى جانبه؛ الباحث د .سعيد السيابي
مــن سلطنة ع ـمــان ،والـفـنــان مــرعــي الـحـلـيــان من
اإلمارات ،الفتا إلى أن اللجنة تلقت نحو  219عمال
بين الشعر والقصة والنص المسرحي من عشرات
ال ــدول المشاركة تمت تصفيتها وفــرزهــا خالل
أكثر من  3شهور ،وصوال للفائزين الثالثة الذين
توجوا بالجوائز التي أعلنت في الفجيرة أخيرا.
وذك ــر أن الـجــائــزة استكملت دورت ـهــا الثانية
بمجموعة كبيرة من الجوائز في مجاالت الشعر
والقصة والرواية والنص المسرحي والدراسات
والبحوث األدبية والتاريخية ،والتي شارك فيها
أكثر من  3اآلف مشارك من أغلب دول العالم.
وأوضح الجابر أن "جوائز أدب الطفل تميزت

•

عالء الجابر
بالتنوع في مراكزها الثالثة ،حيث ذهب المركز
الثالث لفئة الشعر ،وفازت بها إيمان حسني من
األردن ،فيما المركز الثاني ذهب للقصة القصيرة
وفازت بها أسماء تمام من مصر .أما المركز األول،
فكان من نصيب النص المسرحي للكاتبة السورية
هيفين أحمد".

محمد جمعة

في أول ظهور له ،عقب احتجازه بالحجر
الصحي لدى عودته للكويت ،حرص النجم
ال ـشــاب عـبــدالـلــه بــوشـهــري عـلــى تفنيد ما
اثير حوله من شائعات روج لها البعض،
بــإصــابـتــه بـفـيــروس ك ــورون ــا ،وبــأنــه كسر
الحجر ومــوجــود في منزله ،حيث أكــد في
مقطع فيديو من داخل الحجر الصحي أنه
لم يكن ينوي الظهور في مواقع التواصل،
لكن زيادة وتيرة األحداث والشائعات دفعته
إلى اتخاذ موقف والرد عليها.
وت ـط ــرق بــوش ـهــري لـمــا أث ـيــر ح ــول عــدم
التزامه بقواعد الحجر الصحي ،وأنه عاد
لمنزله بمجرد وصوله إلى الكويت ،وبأنه
خـضــع لـفـحــوصــات قـبــل أن ي ـعــود لمنزله
مـ ـج ــددا ،الف ـت ــا إل ــى أن وزيـ ــر ال ـص ـحــة أكــد
وجوده في الحجر الصحي ،وأنه لن يعود
لمنزله إال بعد انقضاء مدة الحجز وهي ١٤
يوما ،أسوة بغيره.
وأكــد أنــه لم يصب بالمرض ،ولــم تظهر
ع ـل ـي ــه أع ـ ـ ـ ــراض "ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا" ،وأن األطـ ـب ــاء
يخضعونه للفحص يوميا ،مطالبا مروجي

كارول سماحة تثير الفزع في فرنسا
ثارت حالة من الجدل في فرنسا بسبب
الـمـطــربــة اللبنانية ك ــارول سـمــاحــة ،التي
تتواجد في باريس لتصوير فيديو كليب
ج ــدي ــد ألغـنـيـتـهــا ال ـت ــي تـحـمــل اسـ ــم "مــش
هعيش" ،بعد تصوير أحد مشاهد الكليب
ال ــذي يــأتــي فــي إط ــار درام ــي للعمل الفني
الذي تحاول فيه كارول االنتحار من شرفة
أحد المنازل.
وأث ــار تصوير مشهد االنتحار للفنانة
ك ــارول سماحة الـفــزع لــدى ال ـمــارة ،عندما
وقفت أعلى شرفة منزل محاولة االنتحار
ضمن السياق الدرامي للكليب ،حيث اعتقد
الناس أنها تحاول بجدية االنتحار ،دون أن
يعلموا بتصوير الكليب الذي يخرجه الفنان
والمخرج جــاد شويري ،وحــاولــوا التدخل
إلقناعها بعدم االنتحار ،إضافة إلى تدخل
الشرطة الفرنسية ،حيث دخل أفــراد األمن
المنزل مــن أجــل التحقيق معها ،وفقا لما
نقلته مواقع إخبارية لبنانية.
وتفيد تقارير بأن كارول أكدت للشرطة،
وم ـع ـهــا م ـخــرج الـكـلـيــب ج ــاد ش ــوي ــري ،أن
ال ـمــوضــوع م ـجــرد مـشـهــد تمثيلي خــاص
بــال ـف ـيــديــو ك ـل ـي ــب ،وبـ ـ ـ ــدوره قـ ــدم ش ــوي ــري
اإلثـ ـ ـب ـ ــات ـ ــات م ـ ــن خ ـ ـ ــال ورقـ ـ ـ ــة ال ـت ـص ــري ــح
بالتصوير ،لينتهي األمر عند هذا الحد.
وأغـنـيــة "م ــش هـعـيــش" هــي عـمــل جديد
للفنانة اللبنانية كارول سماحة ،باللهجة
الـمـصــريــة ،كـلـمــات أم ـيــر طـعـيـمــة ،وأل ـحــان
إســام زكــي ،وتوزيع ألكسندر ميساكيان،
وانتهت كــارول من تسجيلها منذ أيام في
مصر ،استعدادا لطرحها قريبا.

الشائعات بالكف عن هذه األمــور والدعاء
لمن أصيب بالمرض.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـس ـت ـع ــد ب ــوش ـه ــري
لتصوير دوره في مسلسل "حجرة رقم ،"7
بمعية الفنانة شجون ،والذي يعرض خالل

شهر رمضان المقبل ،كما انتهى قبل فترة
من تصوير مسلسل "شغف" للكاتب عالء
حـمــزة ،والـمـخــرج محمد ق ـفــاص ،وبطولة
الـفـنــانــة الـقــديــرة ه ــدى حسين ونـخـبــة من
النجوم.

درة تغيب عن الدراما
الرمضانية المصرية

تغيب الفنانة التونسية
درة عن املشاركة في
الدراما املصرية بشهر
رمضان املقبل ،للعام
الثاني على التوالي،
حيث اكتفت بالظهور في
الدراما العربية املشتركة
من خالل الجزء الثاني
من املسلسل التاريخي
«الحرملك» ،تأليف سليمان
عبدالعزيز ،وإخراج تامر
اسحق .وغابت درة عن
دراما رمضان املاضي
أيضا ،حيث اختارت
تقديم مسلسل في بلدها
بعنوان «املايسترو»،
فكرة وإخراج األسعد
الوسالتي ،وسيناريو
وحوار عماد الدين الحكيم،
وشارك في بطولته أحمد
الحفيان ،فتحي الهداوي،
غانم الزرلي ،وجيهة
جندوبي ،شاكرة رماح،
رياض حمدي ،منتصر
ّ
التبان ،مريم بن حسني،
سناء الحبيب ،إضافة إلى
تقديمها الجزء األول من
«الحرملك» .وكان آخر ظهور
لدرة في دراما رمضان
بمسلسل «نسر الصعيد»،
مع النجم محمد رمضان،
تأليف محمد عبداملعطي،
وإخراج ياسر سامي.

أصالة تحتفل بـ  10ماليين
مشاهدة لـ «شامخ»

محمد الحداد« :طارق» ضابط يكافح
الفساد في «كسرة ظهر»
•

كارول سماحة
يشار إلــى أن كــارول أحيت نهاية يناير
الـمــاضــي حـفــا غنائيا عـلــى مـســرح أوب ــرا
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،حيث
ح ـضــرت بـصـحـبــة زوج ـه ــا ال ــدك ـت ــور ولـيــد
مصطفى رجل األعمال ،تحت رعاية خالد

عبد الله بوشهري

حرصت النجمة األردنية
ديانا كرازون على مشاركة
جمهورها ومتابعيها
لحظات عقد قرانها على
اإلعالمي األردني معاذ
العمري ،وسط حضور كبير
من أقاربهما وأصدقائهما
داخل إحدى الخيام الكبيرة
ضمن عادات وتقاليد
عائلتيهما .ونشرت كرازون
مجموعة من الفيديوهات
للحظات عقد القران ،التي
شهدت كلمة من والد
النجمة األردنية وسط
الحاضرين ،إضافة إلى
خطبة من أحد الشيوخ،
والدعاء لهما قبل إتمام
العقد .في سياق متصل،
ردت كرازون بطريقة غير
مباشرة على ردود الفعل
السلبية واالنتقادات التي
تعرضت لها ،فور إعالن
موعد عقد قرانها ،ونشرت
صورا لها عبر حسابها في
"انستغرام" ،معلقة عليها:
"ال تمنح أحدا القدرة على
أن يبدل سعادتك إلى حزن،
أو تغيير مزاجك بكلمة،
اعطهم كل ما تحب إال
نفسك وسعادتك".

الـطــوخــي رئ ـيــس مـجـلــس أم ـنــاء الـجــامـعــة،
وب ــدأت حفلها بأغنية "إن شــالـلــه" ،وســط
تصفيق الجمهور الحاضر الذي استقبلها
بحفاوة كبيرة.

عزة إبراهيم

يواصل الفنان محمد الحداد
تصوير مـشــاهــده فــي مسلسل
"كـ ـس ــرة ظـ ـه ــر" ،الـ ـ ــذي ي ـخــوض
بــه الـمــوســم ال ــدرام ــي لرمضان
المقبل.
وقال الحداد ،لـ "الجريدة" ،إنه
ّ
يجسد دور ضابط شرطة يدعى
"طــارق" ،يعمل من خالل مهنته
على محاربة الـفـســاد ،ويتميز
بشخصية عميقة محب لوطنه،
ول ـكــن ف ــي ال ـم ـقــابــل ي ـعــانــي في
حياته الزوجية.
وأضـ ــاف أن الـفـنــانــة شيماء
قـمـبــر تـجـســد دور زوج ـت ــه في
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ،وتـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي خـ ــال
األحـ ـ ــداث م ــن ان ـش ـغــال زوج ـهــا
وان ـ ـغ ـ ـمـ ــاسـ ــه فـ ـ ــي عـ ـمـ ـل ــه ع ـلــى
ً
ح ـســاب م ـنــزلــه ،ن ـظ ــرا لطبيعة
مهنته ا لـخـطـيــرة ،واهتماماته
الشخصية بــا لـعـمــل ومكافحة
المفسدين.
وأشار إلى أن مشاهد العمل
تجمعه بالعديد من الفنانين،
كــالـســدحــان وقـمـبــر والـكـنــدري
ً
وغ ـيــرهــم ،م ـع ـبــرا ع ــن سـعــادتــه
بهذا التعاون ،إلى جانب باقي

محمد الحداد
ً
فريق العمل ،الــذي يضم أيضا
الفنان القدير محمد العجيمي
والـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـي ــة أمـ ـ ـي ـ ــرة م ـح ـمــد
وشيالء سبت وعلي الحسيني
وكفاح الرجيب في قصة للكاتب
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـسـ ـع ــد والـ ـمـ ـخ ــرج
البحريني أحمد يعقوب المقلة.
وذكر الحداد أن دور الضابط
لـيــس ج ــدي ــدا عـلـيــه ،فـقــد قــدمــه
ً
ســاب ـقــا ف ــي ال ــدرام ــا الـمـصــريــة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه بـ ـ ــدور
الضابط عبدالله في "كلبش "3
ً
أمــام الفنان أمير كــرارة ،مؤكدا
اعتزازه بتلك التجربة.

وعلى مستوى المسرح ،قال
إنه بمجرد االنتهاء من تصوير
مـ ـش ــاه ــده فـ ــي "ك ـ ـسـ ــرة ظـ ـه ــر"،
سيتفرغ لمسرحية عيد الفطر
المقبل التي يجري االستعداد
لـ ـه ــا م ـ ــع ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،ك ــالـ ـفـ ـن ــان ــة هـ ـن ــادي
الكندري ومحمد المسلم وبدر
الشعيبي ،والمسرحية موجهة
للطفل ،وهــي مــن تأليف أحمد
العوضي وإخراج بدر الشعيبي.

حرصت الفنانة السورية
أصالة نصري على
االحتفال بوصول عدد
مرات مشاهدة كليبها
«شامخ» إلى  10ماليني ،بعد
عرضه في منتصف يناير
املاضي ،عبر قناتها على
«يوتيوب» ،ونشرت لقطات
من كليبها عبر االستوري
الشخصي لها عبر
«انستغرام» ،لتحتفل بعدد
املشاهدات مع جمهورها.
وقالت أصالة إنها خالل
الفترة التي شهدت إطالقها
أغنية «شامخ» ،كانت
تعاني تعبا نفسيا ،وكانت
مكسورة وحزينة وتتلقى
العالج عند األطباء ،وكانت
في ظروف سيئة جدا ،في
ظل االنفصال عن زوجها،
مؤكدة أنها لم تكن في حالة
مستقرة ،وهذه األغنية
كانت تعبر عن الحقيقة،
وهي جزء من شخصيتها،
خاصة أنها تترجم
مشاعرها للجمهور بشكل
مستمر.
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دوليات

إردوغان لبوتين :ابتعد عن طريقي في سورية
• مقتل  48في ضربات تركية و 14من «حزب الله» ...و«الناتو» يتجاهل «حظر» أنقرة
• تركيا تواصل فتح الحدود مع أوروبا لليوم الثاني ...واليونان تمنع دخول  4آالف مهاجر
في خضم تصعيد ال سابق له
مع دمشق ،طلبت ًتركيا من
روسيا التنحي جانبا ،وتعهدت
بإبقاء حدودها مع أوروبا
مفتوحة للسماح للمهاجرين
بالعبور ،مع تأكيدها أنها لم
تعد قادرة على التعامل مع
موجات جديدة من الهاربين
من الحرب في سورية.

بعد تلقيه أكبر ضربة في هجوم واحد منذ
بدء تدخله العسكري في سورية عام  ،2016شدد
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،أمس ،على
أنه سيبقي حدوده مع أوروبا مفتوحة للسماح
ً
للمهاجرين بالعبور ،آ خ ــذا على دول االتحاد
األوروبي عدم مساعدته بما يكفي لتحمل هذا
العبء.
وسمح إردوغــان لالجئين السوريين بعبور
تــرك ـيــا ن ـحــو ال ـي ــون ــان كــوسـيـلــة لـلـضـغــط على
ً
الحكومات األوروبـيــة بعد خسارته  36جنديا
في ضربات لقوات الرئيس السوري بشار األسد.
وإذ أكد إردوغان عبور  18ألف مهاجر الحدود
ال ـتــرك ـيــة ن ـحــو أوروبـ ـ ــا م ـنــذ ال ـج ـم ـعــة ،احـتـشــد
ّ
ّ
غالبيتهم أف ـغــان ،فــي محطة باصات
الـمـئــات،
ّ
إس ـط ـن ـبــول وركـ ـب ــوا ح ــاف ــات وسـ ــيـ ــارات أج ــرة
ّ
باتجاه حدود اليونان ،وسار آخرون في طابور
طويل على جانب الطريق.
وبـعــد اجـتـمــاع أزم ــة بــرئــاســة رئـيــس ال ــوزراء
كيرياكوس ميتسوتاكيس ،منعت ا لـيــو نــان 4
آالف مهاجر مــن دخ ــول أراضـيـهــا "بشكل غير
قــانــونــي" ،واعتقلت العديد منهم ،بحسب زير
الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس.
وأك ــد الـمـتـحــدث بــاســم الـحـكــومــة اليونانية
ستيليوس بيستاس ،أمس ،مواجهة قوات األمن
محاولة منظمة وغير قانونية لخرق الحدود
ب ــأع ــداد ك ـب ـي ــرة ،وت ـم ـك ـنــت م ــن ال ـت ـغ ـلــب عليها
وحماية أوروبا.
ومع استمرار التوتر عند الحدود مع تركيا،
ً
التي أغلقتها بلغاريا أيضا ،قال وزير الشحن
وس ـيــاســات ال ـج ــزر ،ايــوان ـيــس بــاكـيــوتــاكـيــس،
المسؤول أيضا عن خفر السواحل إن اليونان
عززت عمليات الفحص في المضايق بين الجزر،
وبحر ايجه الشرقي والساحل التركي.
واس ـت ـخ ــدم ــت ش ــرط ــة ال ـ ـحـ ــدود والـ ــوحـ ــدات
الخاصة لشرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل
للدموع وقنابل الصوت لمنع المهاجرين من
دخــول اليونان عبر المعبر الـحــدودي المغلق
في كاستانيز -بازاركوله ،لكن بعضهم تمكن من
ً
عبور النهر الحدودي في قوارب مطاطية ،طبقا
للتلفزيون الرسمي.

إردوغان وبوتين
وف ــي خ ـطــابــه بــإس ـط ـن ـبــول ،تــوعــد إردوغ ـ ــان
ً
ً
باالنتقام لمقتل  36جنديا تركيا بشكل إجمالي
ً
ف ــي غ ـ ــارات جــويــة ف ــي إدلـ ــب الـخـمـيــس ،مــؤكــدا
أنــه طلب من نظيره الــروســي فالديمير بوتين
"االب ـت ـع ــاد ع ــن طــريـقــه وت ــرك ــه م ــع ن ـظــام األس ــد
بمفرده".

سلة أخبار
ألمانيا تشكل لجنة
لمكافحة معاداة اإلسالم

يعتزم وزير الداخلية
األلماني ،هورست زيهوفر،
تشكيل مجموعة خبراء
مستقلة لمكافحة معاداة
اإلسالم.
وقال زيهوفر أمس" :تهتم
الوزارة حاليا على نحو مكثف
بالوقاية من الكراهية وتعزيز
الديمقراطية".
وذكر زيهوفر أنه ُ
سيجرى
إرساء عمل "دائرة الخبراء
المستقلة لمكافحة
معاداة اإلسالم" على مدار
سنوات ،وقال" :هذه الدائرة
ستتولى تحليل ظواهر
حالية ومتحولة لمعاداة
المسلمين واإلسالم" ،مضيفا
أن التحليالت ستتناول
بالفحص تقاطعات لها عالقة
بمواقف معادية للسامية،
ومشيرا إلى أنه ُ
سيجرى
وضع توصيات المجموعة
لمكافحة الكراهية المعادية
للمسلمين واإلقصاء المعادي
لإلسالم في تقرير.

مهاجرون يواجهون الشرطة اليونانية على حدود تركيا أمس (أ ف ب)
وتـ ـح ــدث إردوغـ ـ ـ ــان ع ــن "ض ـ ــرب ال ـع ــدي ــد من
المواقع ،من بينها مطارات ومستودعات ذخيرة
وأنظمة دفــاع جوي و 7منشآت إلنتاج أسلحة
كيماوية حتى مساء أمــس" ،إضافة إلى تحييد
أكثر من  2100جندي سوري وتدمير  300مركبة
عسكرية من بينها  94دبابة.
وأض ــاف أن ال ـقــوات الـســوريــة "سـتــدفــع ثمن"
هجماتها ،مــوضـحــا" :ال نــريــد أن تصل األمــور
إلى هذه النقطة لكن يرغموننا على ذلك ،سوف
يدفعون الثمن".

ضربات تركية
وتمسك إردوغان بأهمية استمرار العمليات
فــي ســوريــة لضمان أمــن تركيا الـقــومــي وقطع
ً
"الـمـمــر اإلره ــاب ــي" ،معتبرا أن األزم ــة فــي إدلــب
ُحبكت للتضييق عليها وتطويقها.
وأكــد المرصد السوري أن الضربات الجوية
والبرية التركية على القوات الحكومية السورية
وحـلـفــائـهــا فــي إدل ــب أس ـفــرت عن

ً
مقتل  48مسلحا خالل األربع والعشرين ساعة
ً
الماضية ،إضافة إلى  14عنصرا من "حزب الله"
قرب سراقب ،التي يواصل سالح الجو الروسي
استهدافها.
وأكــد قائد عسكري مــوال لدمشق أن قذائف
ً
ذكـيــة وطــائــرات مسيرة تركية استهدفت مقرا
للحزب اللبناني قرب سراقب ،التي تمثل بؤرة
القتال المتصاعد وأدت إلــى مقتل  10وإصابة
 30آخرين.
وأوضح مسؤول تركي أنه تم تدمير "مستودع
ً
لــأسـلـحــة الـكـيـمــاويــة عـلــى بـعــد  13كـيـلــومـتــرا
جنوب حلب وعدد كبير من األهداف الحكومية".
وقال قيادي بفصائل المعارضة إن صواريخ
أرض -أرض ق ـص ـفــت م ـع ــام ــل الـ ــدفـ ــاع وم ــرك ــز
البحوث العلمية في منطقة سفير جنوب شرق
مدينة حلب مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى
أغلبهم مــن الـحــرس الـثــوري اإليــرانــي ،وتدمير
الكثير من المباني.
ون ـفــى الـتـلـفــزيــون ال ـس ــوري ووك ــال ــة األن ـبــاء
الــرسـمـيــة "س ــان ــا" وجـ ــود ه ــذه الـمـنـشــأة أو أي
استهداف ألي مقر عسكري ،واعتبرا أن الرئيس
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ــي "يـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس
سياسة التضليل،
ولو كانت ادعاءاته
ص ـح ـي ـحــة ،لقتلت
أعـ ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة فــي
المناطق المحيطة.

البيت األبيض
ف ــي غ ـض ــون ذل ــك،
أعـلــن البيت األبيض
أن الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ق ــدم
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازي لـ ـنـ ـظـ ـي ــره
ً
الـتــركــي ،مــؤكــدا أنهما
اتفقا في اتصال هاتفي
ع ـل ــى م ـط ــال ـب ــة روس ـي ــا
وسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة وإي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران بـ ـ
"وقف" الهجوم العسكري
ومنع قتل وتشريد مزيد
من المدنيين األبرياء.
مــن جــانـبــه ،ق ـ ّـدم وزيــر
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي
سيرغي الفروف "التعازي"
ً ّ
ألنقرة ،مؤكدا أن موسكو
"تبذل كل الجهود لضمان
أم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود األت ـ ـ ـ ـ ـ ــراك"
المنتشرين في سورية.
وأج ــرى مــوفــد الكرملين
ألكسندر الفرنتييف ونائب
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة س ـيــرغــي
ف ـيــرش ـي ـن ـيــن وم ـم ـث ـل ــون عــن
وزارة الدفاع لقاءات األربعاء
وال ـخ ـم ـي ــس مـ ــع وف ـ ــد تــركــي
برئاسة نائب وزير الخارجية
س ــادات اون ــال أعــربــوا خاللها
ع ــن أمـلـهــم "خ ـفــض التصعيد
ع ـ ـلـ ــى األرض مـ ـ ــع م ــوا صـ ـل ــة
مـ ـك ــافـ ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب وح ـم ــاي ــة
الـمــدنـيـيــن وتــوف ـيــر الـمـســاعــدة
اإلنسانية العاجلة لهم" ،بحسب
"الخارجية" الروسية.
وعـقــد حـلــف شـمــال األطلسي
ً
(ال ـنــاتــو) اجـتـمــاعــا ط ــارئ ــا حض
فيه تركيا على إقامة منطقة حظر
جوي في شمال غرب سورية ،غير
ّ
أن أعـضــاء ه اكتفوا بــاإلعــراب عن
التضامن ،من دون اتخاذ إجراءات
ملموسة.

مجلس األمن
وخالل االجتماع السادس لمجلس
األمن منذ بداية فبراير ،أفاد السفير
الروسي لدى األمم المتحدة فاسيلي

نـيـبـيـنــزيــا ،أمـ ــس األول ،بـ ــأن "ال ــوف ــد ال ــروس ــي
ً
يعمل في أنقرة من أجل تهدئة الوضع" ،مبديا
ـض للتصعيد في
اال س ـت ـعــداد للعمل عـلــى خ ـفـ ٍ
منطقة إدلب "مع جميع الراغبين بذلك".
ّ
وغداة اعتباره أن مجلس األمن يعقد الكثير
ّ
ّ
من االجتماعات المتعلقة بسورية ،أقر نيبينزيا
ّ
ّ ً
ّ
وتوتر ّ
مجددا
بشدة" في إدلب،
بأن "الوضع ساء
ُ
ّ
ُالتأكيد أن موسكو "لم تشارك ُفي الهجمات" التي
ن ِس َبت إلى دمشق الخميس وق ِتل فيها بحسب
ً
ً
تركيا.
جنديا
أنقرة 34
ّ
ُ
وأشار السفير الروسي إلى أن "األتراك يعلمون
ّ
ّ
ويتم نقل (هذه
مستمر،
الروس بمواقعهم بشكل
ّ
اإلحداثيات) إلى الجيش السوري من أجل ضمان
ً ّ
ّ
أم ــن" الـجـنــود األتـ ــراك ،مضيفا أن "إحــداثــيــات"
ّ
التركية التي استهدفتها غارات الخميس
المواقع
ُ َّ
"لم ت َسلم" إلى الجانب الروسي.

وقف النار
ودعــت األغلبية العظمى من أعضاء مجلس
األمن إلى وقف عاجل إلطالق النار .وقال األعضاء
ّ
ّ
العسكري فــي إدلــب
األوروب ـي ــون ّ إن "التصعيد ّ
يجب أن يتوقف .يجب أن يتوقف اآلن".
ً
بناء على
واعتبروا ،في االجتماع الــذي عقد
ط ـلــب الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية
ّ
ّ
الدومينيكان ،أن "هذه الهجمات تظهر أن النظام
السوري ،بمساعدة ودعــم سياسي من روسيا،
ي ــواص ــل اسـتــراتـيـجـيـتــه الـعـسـكــريــة بـ ـ ّ
ـأي ثـمــن،
ً
متجاهل عواقب أفعاله ّ
ّ
المدنيين".
ضد
وقالت السفيرة األميركية كيلي كرافت" :نطالب
ً
ّ
الحربية فــورا،
روسـيــا بوقف إطــاق طائراتها
وندعو جميع ّ
ّ
ّ
ومؤيديها الروس
السورية
القوات
لالنسحاب إلى خطوط وقف إطالق النار التي تمّ
تحديدها عام ."2018
وخــال افتتاح الجلسة ،اعتبر األمـيــن العام
ّ
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "النزاع
ً
قد ّ
تغيرت طبيعته" ،مشيرا إلى التصعيد الكبير
الذي شهدته إدلب خالل األيام األخيرة.

الجامعة العربية
بدوره ،دعا األمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبوالغيط ،أمس ،إلى وقف فوري إلطالق
النار ،مؤكدا أن اللجوء إلى الحل العسكري "لن
يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة
الدماء".
وحـ ـ ـ ــذر أب ــوالـ ـغـ ـي ــط م ـ ــن "خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ت ـصــاعــد
المواجهات العسكرية المترتبة على التدخالت
اإلقليمية والدولية على الساحة السورية والتي
ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض
فرص الحل السلمي لالزمة السورية وتداعيات
ه ــذا ال ــوض ــع ال ـم ـض ـطــرب ع ـلــى أم ــن واس ـت ـقــرار
سورية ومن ثم المنطقة".
واعتبر أن "التصعيد العسكري فــي سورية
شكل نموذجا صارخا النتهاك القانون الدولي
اإلن ـس ــان ــي ،وت ـس ـبــب ف ــي ك ــارث ــة إن ـســان ـيــة غير
مـسـبــوقــة بـتـشــريــد مــا يــزيــد عـلــى مـلـيــون نــازح
ســوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية
من مدارس ومستشفيات".
وشـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة الـ ـت ــزام جـمـيــع األطـ ــراف
بـ ـق ــرارات وات ـفــاقــات وق ــف إط ــاق ال ـن ــار ،مــؤكــدا
مسؤولية مجلس األمن في "إقرار هدنة إنسانية
فورية وتوفير المساعدة العاجلة ألكثر من ثالثة
ماليين سوري".
ودعــا أبوالغيط فــي الــوقــت ذاتــه إلــى "إطــاق
مـفــاوضــات جــديــة تـحــت رعــايــة األم ــم المتحدة
بهدف تفعيل المسار السياسي والدفع في اتجاه
تنفيذ العملية السياسية و فـقــا لـقــرار مجلس
األمن (.")2254
(عواصم -وكاالت)

ماليزيا :تعيين ياسين
خلفًا لمهاتير محمد

أعلن القصر الوطني الماليزي،
أمس ،تعيين محيي الدين
ً
ياسين رئيسا للوزراء خلفا
للمستقيل مهاتير محمد.
ونقل عن مشرف القصر،
أحمد فاضل شمس الدين،
قوله" :إن مراسم حلف اليمين
الدستورية لرئيس الوزراء
الثامن ستقام في القصر غدا".
ووصف شمس الدين القرار
الذي اتخذه الملك بأنه أفضل
ّ
حل لالضطراب السياسي
الذي شهدته البالد منذ أيام.

قصف مكثف على
طرابلس رغم الهدنة

أفاد سكان بأن القصف الذي
تشنه قوات شرق ليبيا،
بقيادة خليفة حفتر ،على
العاصمة طرابلس اشتد أمس
األول ،بينما طالب مبعوث
األمم المتحدة بالعودة إلى
وقف إطالق النار المتفق عليه
في يناير الماضي.
وقال سكان إن القصف هذه
المرة من بين أشد المرات
منذ أن قال طرفا الصراع
إنهما اتفقا على وقف إطالق
النار في  12الشهر الماضي،
وترددت أصداء قذائف
المدفعية في وسط المدينة
وتصاعد الدخان األسود
قرب مطار معيتيقة الخاضع
لسيطرة الحكومة.

الحوثي« :الدفاع الجوي»
أقوى من زمن صالح

أكد زعيم جماعة "أنصار الله"
المتمردة في اليمن ،عبدالملك
الحوثي ،أن "سالح الدفاع
الجوي اليمني اليوم يفوق في
ّ
قدرته األسلحة التي سلمها
الرئيس الراحل علي عبدالله
صالح لألميركيين ،وذلك
بعد عرض مشاهد ألول مرة
عن عملية تدمير صواريخ
دفاع جوية بإشراف ضباط
أميركيين في منطقة الجدعان
عام ."2005
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ّ
القاهرة «الغاضبة» توقع اتفاق سد النهضة
واشنطن تتعهد بمواصلة المفاوضات وتطالب بتأجيل الملء
●

عزاء مبارك ...نجوم ووجوه
ما قبل « 25يناير» يحضرون

ّ
انتصار السيسي تعزي سوزان مبارك في لقاء أول

القاهرة  -حسن حافظ

ع ــادت أزم ــة ســد النهضة اإلثـيــوبــي إلــى
الــواج ـهــة م ـج ــددا ،إذ س ــادت أجـ ــواء غضب
مكتوم في القاهرة أمس ،بعد ّ
تهرب أديس
أبــابــا مــن التوقيع على االتفاقية النهائية
حول السد ،التي أعدتها اإلدارة األميركية،
وكان يفترض أن يتم التوقيع عليها يومي
 27و 28ف ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي ،وبـ ـ ــدأت مصر
فــي بحث خـيــاراتـهــا لمواجهة الـمـحــاوالت
اإلث ـي ــوب ـي ــة ل ـف ــرض األمـ ـ ــر الـ ــواقـ ــع م ــع ب ــدء
تشغيل السد و مــلء بحيرته مطلع يوليو
المقبل ،دون أي اعتبار للشواغل المصرية،
مما يعني ضياع حقوق القاهرة التاريخية
في مياه النيل ،والمقدرة بـ  55.5مليار ّمتر
مكعب ،دون أي ضمانات باستمرار تدفق
مياه النيل األزرق.
وعلمت «الجريدة» أن السلطات المصرية
بـ ـ ــدأت ف ــي ب ـح ــث ج ـم ـيــع ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات
المتاحة لمواجهة التعنت اإلثيوبي ،بما في
ذلك خيار التصعيد دوليا ،في حين حاولت
«الخارجية» المصرية ،في بيانها الصادر
صـبــاح أمــس ،التمسك بلغة الدبلوماسية
حـ ـ ــول جـ ــولـ ــة الـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
واشـنـطــن ،إذ أك ــدت أن مـشــاركــة مصر «في
االجتماع الذي دعت إليه الواليات المتحدة
ي ــوم ــي  27و 28فـ ـب ــراي ــر ،جـ ـ ــاء ت م ــن أج ــل
التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء
وتشغيل سد النهضة ،وتنفيذا لاللتزامات
الواردة في اتفاق إعالن المبادئ المبرم بين
مصر والسودان وإثيوبيا  23مارس .»2015
وش ـ ـ ــدد «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» الـ ـمـ ـص ــري ــة ،عـلــى
أن مــوقــف م ـصــر خ ــال م ــراح ــل ال ـت ـفــاوض
ال ـم ـض ـنــي ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـمــس
ّ
ال ـمــاض ـيــة ،وال ـت ــي ل ــم ت ــؤت ث ـمــارهــا ،اتـســم
بـ ُـح ـســن ال ـن ـيــة وت ــواف ــر اإلرادة الـسـيــاسـيــة
ال ـص ــادق ــة ف ــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق يـلـ ّـبــي
م ـصــالــح ال ـ ــدول الـ ـث ــاث ،الف ـت ــة إل ــى نـجــاح
الواليات المتحدة والبنك الدولي في بلورة
صياغة نهائية لالتفاق ،تشتمل على قواعد
م ـح ــددة ل ـمــلء وتـشـغـيــل ال ـس ــد ،وإج ـ ــراءات
مواجهة حاالت الجفاف والجفاف الممتد،
وآلية ملزمة لفض النزاعات ،وتناول أمان
سد النهضة واالنتهاء من الدراسات البيئية.
وكشفت القاهرة عن توقيعها «باألحرف
األول ـ ـ ــى» ع ـلــى االتـ ـف ــاق ال ـم ـط ــروح ،تــأكـيــدا
لـجــديـتـهــا فــي تحقيق أه ــداف ــه وم ـقــاصــده،
ومن ثم فإن مصر تتطلع إلى أن تحذو كل
مــن ال ـســودان وإثـيــوبـيــا حــذوهــا فــي إعــان
قبولهما بهذا االتفاق ،واإلقدام على التوقيع
عليه في أقرب وقت ،باعتباره اتفاقا عادال
ومتوازنا ويحقق المصالح المشتركة للدول
الثالث» ،وقالت إن التوقيع على االتفاق جاء
في ضوء «ما يحققه هذا االتفاق من الحفاظ
على مصالح مصر المائية ،وضـمــان عدم
اإلضرار الجسيم بها».
وع ـ ـ ّـب ـ ــرت «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» الـ ـمـ ـص ــري ــة عــن
أسـفـهــا «لـتـغـ ّـيــب إثـيــوبـيــا غـيــر ال ـم ـبــرر عن
ـذه المرحلة الحاسمة
هــذا االجتماع فــي هـ ّ
مــن ال ـم ـفــاوضــات» ،لكنها أك ــدت أن أجـهــزة
الــدولــة المصرية ستستمر فــي «إي ــاء هذا
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دوليات

ً
ممثل سمو األمير مقدما واجب العزاء لعالء مبارك أمس األول

●
األعمال في سد النهضة
الموضوع االهتمام البالغ الــذي يستحقه،
في إطار اضطالعها بمسؤولياتها الوطنية
فــي ال ــدف ــاع عــن مـصــالــح الـشـعــب الـمـصــري
ومـقــدراتــه ومستقبله بــالــوســائــل المتاحة
كافة».

الموقف األميركي
وكشفت وزارة الخزانة األميركية ،في بيان
لها صــدر أمــس ،عــن تفاصيل مــا جــرى في
واشنطن مع الوفدين المصري والسوداني،
في ظل غياب الجانب اإلثيوبي ،الذي اعتذر
بـحـجــة ع ــدم االن ـت ـهــاء م ـ ّـن ال ـم ـش ــاورات مع
الشركاء في الــداخــل ،مفضلة االنتظار إلى
مــا بعد االنتخابات الداخلية الـمـقــررة في
أغسطس المقبل.
وأجرى وزير الخزانة ستيفن منوتشين
لقاء ات منفصلة مع وزراء خارجية ومياه
مصر والسودان ،وأعــرب بعدها عن تقدير
واش ـن ـطــن الس ـت ـع ــداد ال ـح ـكــومــة الـمـصــريــة
للموافقة على االتفاقية ،وتوقيعها باألحرف
األولــى إلثبات التزامها ،وتتطلع واشنطن
الخ ـت ـت ــام إث ـيــوب ـيــا م ـش ــاورات ـه ــا الــداخ ـل ـيــة
للتوقيع على االتفاقية في
إلفساح المجال
ّ
أقــرب وقــت ممكن ،لكنه شــدد على ضــرورة
عدم البدء في ملء خزان السد قبل التوصل
إلى اتفاق.
وأ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا ل ـ ـخـ ــزا نـ ــة أن اإلدارة
األمـيــركـيــة سهلت إع ــداد اتـفــاق بـشــأن ملء
وتشغيل سد النهضة اإلثيوبي ،بناء على
األح ـكــام الـتــي اقترحتها الـفــرق القانونية

والفنية في مصر والسودان ،بمساهمة فنية
من البنك الدولي ،وأن العمل المنجز خالل
األشـهــر األربـعــة الماضية أسـفــر عــن اتفاق
يـعــالــج جـمـيــع الـقـضــايــا بـطــريـقــة مـتــوازنــة
ومنصفة ،مع مراعاة مصالح البلدان الثالثة،
وأن االتفاقية بشكلها الحالي تضع حلوال
لجميع القضايا العالقة حول ملء وتشغيل
السد.

سيناريوات مصرية
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن ال ـم ـص ــري ـي ــن عـ ــن عـمـيــق
استيائهم من المراوغة اإلثيوبية المكشوفة
لتضييع الوقت ،وصوال إلى فرض سياسة
األمــر الــواقــع مــع بــدء مــلء ســد النهضة في
يوليو المقبل ،إذ قال مستشار مركز األهرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية ،هاني
رسالن لـ «الجريدة» ،إن أديس أبابا تنتهج
سياسة دفع األمور إلى حافة الهاوية ،بما
ي ـعــرض مـنـطـقــة الـنـيــل ال ـشــرقــي إل ــى حــالــة
صراع ليست في مصلحة أحد.
وتابع رسالن« :أديس أبابا بانسحابها
الفعلي مــن مـفــاوضــات واشنطن تـكــون قد
انتهكت إعــان المبادئ الموقع في ،2015
ونقضت كــل مــا تــم االتـفــاق عليه ،فالطرف
اإلث ـيــوبــي ال يــريــد أي مـحــاولــة تمنعه من
التحكم المنفرد في مياه النهر ،مما يعني
نقل األزم ــة إلــى مستويات جــديــدة تكشف
أدي ــس أبــابــا فــي نيتها الحقيقة الحـتـكــار
أكثر من ثلث مياه نهر النيل ،والدخول في

مـجــال تسعير الـمـيــاه وبيعها لـمــن يرغب
ولـيــس مـجــرد تــولـيــد الـكـهــربــاء كـمــا تدعي
أديس أبابا».
وقـ ــال خـبـيــر ال ـم ـيــاه ال ــدول ـي ــة ،مستشار
وزي ـ ــر ال ـ ــري األسـ ـب ــق ،ض ـي ــاء ال ـق ــوص ــي ،لـ
«ال ـجــريــدة» ،إن «مـصــر اآلن بــاتــت ح ـ ّـرة في
اتـخــاذ اإلج ــراء ات التي تحفظ مصالحها،
بما في ذلك اللجوء إلى مجلس األمن واألمم
الـمـتـحــدة لطلب التحكيم ال ــدول ــي» ،بينما
ش ــددت مــديــرة الـبــرنــامــج اإلفــريـقــي بمركز
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
أم ــان ــي الـ ـط ــوي ــل ،ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة مــواص ـلــة
الـقــاهــرة ضغوطها على اإلدارة األميركية
لكي تضغط بدورها على إثيوبيا للعودة
إلــى طــاولــة الـتـفــاوض والتوقيع ،وتابعت:
«إذا ل ــم تـسـتـجــب أدي ــس أب ــاب ــا ،ف ــا ب ـ ّـد من
أن تتحرك الدبلوماسية المصرية لحفظ
حقوقها المائية».
وأك ـ ــدت م ــدي ــرة ال ـبــرنــامــج اإلف ــري ـق ــي أن
م ـص ــر أم ــامـ ـه ــا ط ــريـ ـق ــان ي ـج ــب أن تـسـيــر
فيهما للحفاظ على حقوقها المائية؛ األول
باللجوء إلى مجلس األمن بتقديم شكوى
مــد عـمــة بالمستندات وا لــو ثــا ئــق المتعلقة
ب ـم ـس ــار الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ،ومـ ــا ق ــدم ـت ــه مـصــر
عبرها من ُحسن نية ،فضال عن االستعانة
بشهادة الواليات المتحدة والبنك الدولي،
باعتبارهما مراقبين للجوالت األخيرة من
ال ـت ـفــاوض ،وال ـثــانــي هــو تفعيل المجتمع
المدني لمخاطبة الرأي العام العالمي لشرح
الموقف المصري وعدالته باألدلة إليجاد
قاعدة دولية مؤيدة لتحركات القاهرة.

القاهرة  -حسن حافظ

بـ ـعـ ــد ج ـ ـ ـنـ ـ ــازة عـ ـسـ ـك ــري ــة ل ـل ــرئ ـي ــس
المصري األسبق حسني مبارك ،غلب
ع ـل ـي ـهــا الـ ـط ــاب ــع ال ــرسـ ـم ــي ،ب ـم ـشــاركــة
الــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي وكـبــار
رج ــال ال ــدول ــة ،ت ـحـ ّـول ع ــزاء م ـبــارك في
مسجد المشير طـنـطــاوي مـســاء أمس
األول ،إلى ساحة أكثر حميمية وحزنا
مع مشاركة نجوم المجتمع المصري
م ــن ال ـف ـنــان ـيــن وال ــري ــاض ـي ـي ــن وم ـئ ــات
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ف ـض ــا ع ــن رمـ ـ ــوز عـصــر
م ـب ــارك وعـ ــدد م ــن ك ـب ــار رجـ ــال ال ــدول ــة
عربية.
ووفود
ّ
وقام ممثل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وزير الخارجية الشيخ
أحمد الناصر ،بتقديم واجب العزاء إلى
أسرة مبارك.
وق ـ ــد غ ـ ــاب ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي عــن
الـعــزاء ،مكتفيا بإرسال كبير الياوران
مندوبا عنه لتقديم العزاء ألسرة مبارك،
فــي حين حـضــرت سـيــدة مصر األولــى
انتصار السيسي ،وقدمت التعازي إلى
سوزان مبارك ونجليها ،وكانت الصورة
ال ـت ــي ت ـج ـمــع ب ـي ــن ال ـقــري ـن ـت ـيــن حــديــث
وسائل التواصل االجتماعي ،لكونها
األول ــى بين زوجـتــي مـبــارك والسيسي
بعد تولي األخير رئاسة البالد.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ع ـ ـ ــاء وج ـ ـم ـ ــال مـ ـب ــارك
الـمـعــزيــن ف ــي وال ــده ـم ــا ،ف ــي مقدمتهم
رئـيــس ال ـ ــوزراء األس ـبــق أحـمــد شفيق،
واألمـيــن الـعــام لجامعة ال ــدول العربية
أحـمــد أبــوالـغـيــط (آخ ــر وزي ــر خارجية
فـ ــي عـ ـه ــد م ـ ـ ـبـ ـ ــارك) ،وجـ ـل ــس بـ ـج ــواره
األمين األسبق لجامعة الــدول العربية
ع ـمــرو مــوســى (أش ـهــر وزراء خــارجـيــة

عهد مـبــارك) ،فضال عــن وفــود الكويت
والسعودية في مقدمة الوفود العربية،
كما حضر عدد من رموز النظام الحالي،
في مقدمتهم وزيــر الدفاع محمد زكي
وشيخ األزهر أحمد الطيب.
وظهر في العزاء رمــوز نظام مبارك
الــذيــن خفت بريقهم بعد ث ــورة ،2011
وف ــي مـقــدمـتـهــم رئ ـي ــس دي ـ ــوان رئـيــس
الجمهورية األسبق زكريا عزمي (أحد
أبـ ــرز رجـ ــال م ـب ــارك وأك ـث ــره ــم ن ـف ــوذا)،
ورئيس البرلمان األسبق فتحي سرور،
ووزير اإلعالم األسبق صفوت الشريف،
ووزيــر الثقافة األسبق فــاروق حسني،
ورجـ ـ ــل األع ـ ـمـ ــال وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي بــال ـحــزب
الوطني المنحل أحمد عز.
وفي ظهور نادر ،حضر وزير داخلية
ع ـهــد م ـب ــارك األش ـه ــر حـبـيــب ال ـعــادلــي
ل ـت ـق ــدي ــم واج ـ ـ ــب ال ـ ـع ـ ــزاء ،وك ـ ـ ــان الف ـتــا
جلوسه منفردا بعيدا ّعــن بقية ر مــوز
عـصــر م ـبــارك الــذيــن فــضـلــوا الـجـلــوس
ب ـجــوار بعضهم الـبـعــض ،مـمــا يكشف
عن تحميلهم العادلي مسؤولية تردي
األوضـ ــاع فــي نـهــايــة عـصــر م ـب ــارك ،ما
أدى إلــى ان ــدالع ث ــورة  25يناير 2011
ضــد مـمــارســات الـشــرطــة العنيفة ضد
المواطنين ،والـتــي ســرعــان مــا تمكنت
من اإلطاحة بمبارك ونظامه.
وظـهــرت حشود كبيرة أمــام مسجد
المشير لتقديم واجب العزاء ،كما حضر
عــدد كبير مــن الفنانين والرياضيين
إال أن العــب المنتخب الوطني ونــادي
األهلي السابق مجدي عبدالغني ،حظي
باالهتمام األكبر عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،بعدما اندفع في موجة بكاء
شديدة أثناء تقديم العزاء ،مما دفع عالء
وجمال مبارك لمحاولة تهدئته.
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هل يصبح ساندرز أو بلومبرغ أول رئيس يهودي ألميركا؟
بايدن يراهن على كاروالينا الجنوبية قبل «الثالثاء الكبير» ...وأوباما الغائب الحاضر
ً
ال يزال الطريق طويال إلى
يوم االقتراع في االنتخابات
األميركية الرئاسية في
نوفمبر المقبل ،لكن المعركة
الحامية التي يشهدها الحزب
الديمقراطي ،الذي يحاول،
على ما يبدو ،العمل "خارج
الصندوق" ،تفتح السباق
الرئاسي على احتماالت غير
مسبوقة ،بينها إمكانية وصول
أول يهودي إلى سدة البيت
األبيض.

هناك طريقة
واحدة فقط
لوقف ساندرز
أو إبطائه
على األقل أن
يعلن باراك
وميشيل
أوباما
دعمهما
لمرشح آخر

«سي ان ان»

ي ـ ـت ـ ـبـ ــايـ ــن مـ ــرش ـ ـحـ ــا الـ ـبـ ـي ــت
األبيض بيرني ساندرز ومايكل
بلومبرغ بشكل كبير سياسيا،
لكن هناك سمة واحدة مشتركة
بينهما تشكل عالمة فارقة في
حـ ـم ــات ال ــرئ ــاس ــة األم ـي ــرك ـي ــة:
كالهما يهودي.
وإذا فاز السيناتور التقدمي
سـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــدرز ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـصـ ــدر
االنتخابات التمهيدية للحزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،أو ال ـم ـل ـيــارديــر
الوسطي بلومبرغ ،الــذي يحل
في المرتبة الثالثة أمــام سائر
الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ،فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
ن ـ ــوفـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر ،فـ ـسـ ـيـ ـصـ ـب ــح ل ـ ــدى
الــواليــات المتحدة أول رئيس
يهودي في تاريخها.
وربما ربطتهما لحظة بدت
طــري ـفــة ع ـنــدمــا ق ـ ــارن س ــان ــدرز
وبلومبرغ ،وكالهما في الـ 78من
العمر ،وإما ولدا أو ترعرعا في
نيويورك ،صحة قلبيهما على
المسرح خالل مناظرة انتخابية
جرت مؤخرا.
ل ـكــن حـقـيـقــة أن الـيـهــوديـيــن
يـ ـت ــولـ ـي ــان م ــوقـ ـع ــا بـ ـ ـ ـ ــارزا فــي
انتخابات  2020بعد  16شهرا
عـ ـل ــى قـ ـت ــل قـ ــومـ ــي أب ـ ـيـ ــض 11
مـصـلـيــا ف ــي كـنـيــس بيتسبرغ
تثير غبطة في أوساط اليهود،
وش ـع ــورا ب ـعــدم االكـ ـت ــراث على
الصعيد العام ،بحسب الحاخام
آدم كليغفلد.
ويـ ـثـ ـي ــر الـ ـم ــرشـ ـح ــان ك ــذل ــك
بعض الـقـلــق ،فـســانــدرز يصف
نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي،
بينما بلومبرغ ملياردير متهم
باستخدام المال للوصول إلى
الرئاسة.
وقال قطب اإلعالم بلومبرغ:
"أعـ ـ ـ ــرف أنـ ـن ــي ل ـس ــت ال ـم ــرش ــح
الـ ـيـ ـه ــودي ال ــوح ـي ــد ل ـلــرئــاســة،
لـكـنـنــي الــوح ـيــد الـ ــذي ال يــريــد
ّ
تحول أميركا إلى كيبوتس" ،أي
تجمع سكاني زراعي يهودي.
وأثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ص ـ ـ ـعـ ـ ــود سـ ـ ــانـ ـ ــدرز
ك ـم ــرش ــح س ـج ــاال حـ ــول م ــا إذا
ك ــان ــت س ـ ـيـ ــاسـ ــات ،ع ـل ــى غـ ــرار
الرعاية الصحية الشاملة ،هي
الوسيلة األمثل لتحقيق القيم
التي يتبناها اليهود في سبيل
تحقيق العدالة االجتماعية ،أم
الدفاع الثابت عن إسرائيل.
وأثار ساندرز حفيظة العديد
من اليهود ،األحــد ،عبر إعالنه
أنه سيقاطع االجتماع السنوي
للجنة الشؤون العامة األميركية
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة "ايـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك" ،وه ــي
جـمــاعــة ضـغــط واس ـعــة النفوذ
فــي واشنطن وتــدعــم إسرائيل،
معتبرا أنها "منتدى للتعصب".
وأصر ساندرز مرارا على أنه
يــؤيــد إســرائ ـيــل لـكـنــه يـعــارض
سياسات اعتبرها مؤذية بحق
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن .وف ــي مـنــاظــرة
الثالثاء ،وصف رئيس الــوزراء
بنيامين نتنياهو بـ"العنصري
الرجعي".
ّ
وش ـ ـ ــك ـ ـ ــل ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر سـ ـ ــانـ ـ ــدرز
للسباق االنتخابي مصدر فخر
بالنسبة لبعض اليهود ،لكنه
أثار قلق آخرين .وقال كليغفلد:
"ســانــدرز شخصية تشجيعها
أص ـعــب م ـمــا ح ـلــم الــوسـطـيــون
اليهود بأن يكون عليه الوضع
ف ــي أول م ــرة ت ـتــاح لـهــم فــرصــة

مناصرون لساندرز يلتقطون صــورة مع شبيه لمرشحهم
ً
عاما) في كاليفورنيا (أ ف ب)
يدعى جيف جونز (77
التفكير في مرشح يهودي".
وطوال عقودّ ،
صوت غالبية
الـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــود لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـحـ ــزب
الديمقراطي.
ويـ ـ ـع ـ ــارض أكـ ـث ــر مـ ــن ثـلـثــي
اليهود األميركيين ترامب ،رغم
إصراره على أنه أشد مدافع عن
إسرائيل ،بحسب معهد "غالوب"
لالستطالعات.
وتظهر استطالعات أجراها
م ـ ــرك ـ ــز "ب ـ ـ ـيـ ـ ــو" ل ـ ــأبـ ـ ـح ـ ــاث فــي
ي ـن ــاي ــر أن  11ف ــي ال ـم ـئ ــة فـقــط
من الناخبين اليهود يدعمون
ساندرز كرئيس ،بينما يؤيد 8
في المئة فقط بلومبرغ.
وأشـ ـ ــار كـلـيـغـفـلــد إلـ ــى مــدى
تراجع التركيز على ديانتهما
م ـ ـق ـ ــارن ـ ــة بـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ــوض ـ ــع
ع ـل ـي ــه قـ ـب ــل  20عـ ــامـ ــا ،ع ـنــدمــا
كـ ـ ــان ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ال ـم ـع ـت ــدل
جـ ـ ــو ل ـ ـي ـ ـبـ ــرمـ ــان (مـ ـ ـ ــن الـ ـيـ ـه ــود
األرثــوذكــس) مرشحا لمنصب
نائب الرئيس.

رهان بايدن
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وفـ ـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لتحسين وضعه بعد النتائج
ال ـس ـي ـئــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي حـقـقـهــا،
يأمل جو بايدن ،نائب الرئيس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،ال ـ ـفـ ــوز
بوالية ســاوث كاروالينا ،وهو
انتصار قد يعيده إلى الصدارة
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة
لـلــديـمـقــراطـيـيــن ،ورب ـمــا يبطئ
من اندفاع االشتراكي ساندرز.
وال يــزال السباق طويال إلى
حين اختيار مرشح ديمقراطي

ل ـمــواج ـهــة ت ــرام ــب ،ل ـكــن الــزخــم
ي ـت ـســارع م ــع اق ـت ــراب "ال ـثــاثــاء
الكبير" عندما تصوت  14والية
في يوم واحد.
وت ـمـنــح اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
ً
ً
بــايــدن ( 77عــامــا) تقدما كبيرا
ف ــي ه ــذه ال ــوالي ــة ،ح ـيــث يمثل
ال ـســود ال ـمــؤيــدون لــه أك ـثــر من
نصف الناخبين الديمقراطيين.
يحتاج بايدن إلى تحقيق نصر
واض ــح ،بـعــد أن حــل تـبــاعــا في
المركزين الرابع والخامس في
أيوا ونيوهامشر.
وصـ ـحـ ـي ــح أن ـ ـ ــه صـ ـع ــد إل ــى
المركز الثاني في والية نيفادا،
لـكـنــه بـقــي مـتـخـلـفــا بـكـثـيــر عن
س ــان ــدرز ،ال ــذي حــل محله اآلن
بــوضــوح ليصير األوفـ ــر حظا
للفوز.
ويثير صـعــود ســانــدرز قلق
بعض الديمقراطيين المعتدلين
الذين يخشون من أنه لن ينجح
في إقناع ناخبي الوسط ،وهو
أمـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ــروري ب ــال ـن ـس ـب ــة لـهــم
للتغلب على ترامب.
وق ـ ــال ب ــاي ــدن ،ال ـ ــذي يــدعـمــه
الكثير مــن شخصيات الحزب
ا لـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارزة ،أ مـ ـ ـ ــس األول " ،هـ ــل
تـ ـعـ ـتـ ـق ــدون أن تـ ـق ــدي ــم ن ـف ـســك
ك ــاش ـت ــراك ــي ي ـم ـكــن أن يـســاعــد
في جورجيا ونورث كاروالينا
وساوث كاروالينا وتكساس؟".
ورد ساندرز على هذه الحجة
بــالـقــول فــي س ــاوث كــاروالي ـنــا:
"ت ـ ـقـ ــول ال ـن ـخ ـب ــة إن ب ـي ــرن ــي ال
ي ـم ـك ـنــه ال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى ت ــرام ــب،
حسنا ،أدعوكم لمراجعة آخر 60
استطالعا أجريت في هذا البلد،

 56منها وضعتني قبل ترامب!".

كاليفورنيا
وبينما تخطى اإلنـفــاق على
اإلعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التمهيدية األميركية حتى اآلن
عتبة مليار دوالر ،حسب شركة
"أدفرتايزنغ أناليتيكس" ،وهو
مبلغ "غير مسبوق" ،يمكن عزو
نـصـفــه إل ــى ب ـلــوم ـبــرغ م ـن ـفــردا،
اختارت والية كاليفورنيا ،التي
ت ـع ـتــز ب ـم ـيــول ـهــا ال ـت ـقــدم ـي ــة ،أن
تعود إلــى قلب معركة الرئاسة
فــي ع ــام  ،2020وسـتـلـعــب دورا
حاسما الثالثاء في االنتخابات
ال ـت ـم ـه ـيــديــة الخ ـت ـي ــار ال ـمــرشــح
الديمقراطي.
وفي عام  ،2016نظمت الوالية
التي تضم أكبر عدد من السكان
انتخاباتها التمهيدية للحزب
الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي وق ــت مـتــأخــر
مـ ــن ال ـح ـم ـل ــة فـ ــي ي ــونـ ـي ــو .لـكــن
هــذه ال ـمــرة ،وللعب دور حاسم
ً
فـيـهــا ،قـ ّـربــت كــالـيـفــورنـيــا عـمــدا
االستحقاق إلى  3مارس ،أي يوم
"الثالثاء الكبير" الذي تدلي فيه
 14والية بأصواتها.
و يــو ضــح المحلل السياسي
في جامعة "يو اس سي" بلوس
أن ـج ـل ـي ــس ك ــري ـس ـت ـي ــان غـ ـ ــروز،
ل ــ"ف ــران ــس بـ ــرس"" ،كــالـيـفــورنـيــا
ستكون بالفعل مهمة ،مع أعلى
ع ـ ــدد م ـن ــدوب ـي ــن إل ـ ــى ال ـمــؤت ـمــر
الديمقراطي".
وال ي ـس ـت ـعــد ال ـن ــاخ ـب ــون فــي
ه ـ ــذه ال ـ ــوالي ـ ــة ع ـ ـ ــادة ب ـح ـمــاســة
لـ ـه ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ل ـك ــن ه ــذه

ال ـم ــرة ي ـعــي هـ ــؤالء أن صــوتـهــم
ً
يمكن في الواقع أن يشكل فرقا.
وفي مؤشر على الحماسة التي
يثيرها هــذا االق ـتــراع ،بلغ عدد
الناخبين المسجلين في اللوائح
االنتخابية مستوى لم يسبق له
مثيل منذ الخمسينيات ،حيث
تسجل أكثر من  20مليون ناخب
(من أصل  25مليون محتملين).
و 44في المئة منهم ديمقراطيون
علنا ،ما يساوي تقريبا ضعف
الـنــاخـبـيــن الـجـمـهــوريـيــن (23.6
في المئة).
وتضع االستطالعات األخيرة
ف ــي ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا سـ ــانـ ــدرز فــي
ا ل ـص ــدارة بنسبة  30فــي المئة
تقريبا ،أعلى بكثير من المعتدل
بايدن ،والتقدمية وارن ،اللذين
يتقاربان في النتائج.

أوباما الحاضر الغائب
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم ص ـ ـم ـ ـتـ ــه ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام ف ــي
حـمـلــة االن ـت ـخــابــات التمهيدية
للديمقراطيين ،يـبــدو الرئيس
األميركي السابق بــاراك أوباما
ح ـ ــاض ـ ــرا ب ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي ال ـم ـع ــرك ــة
الحامية.
وف ـي ـم ــا ي ـ ــرد اسـ ـم ــه ع ـش ــرات
المرات خالل المناظرات ،وتتقدم
ص ــورت ــه الـمـلـصـقــات الــدعــائـيــة
للحملة ،يلتزم أو بــا مــا الصمت
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـحــذيــراتــه ،من
وراء الكواليس ،من توجيه الدفة
إلى اليسار.
"ذعر لدى النخبة" أو "ترشيح
ب ـي ــرن ــي س ـ ــان ـ ــدرز ضـ ــد ت ــرام ــب
ً
ً
س ـي ـكــون ع ـم ــا ج ـن ــون ـي ــا" ،هــذا

م ـ ــا عـ ـن ــونـ ـت ــه وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
األم ـي ــرك ـي ــة ت ـع ـب ـيــرا ع ــن مـحـنــة
بعض الديمقراطيين المعتدلين
الــذيــن يـعــدون أنفسهم مقربين
مـ ــن أوب ـ ــام ـ ــا ،إذ ي ـش ـع ــر هـ ــؤالء
بالقلق من صعود المرشح الذي
يقدم نفسه على أنه "اشتراكي"
لمواجهة ترامب نيابة عنهم.
وق ـ ــد ي ـح ـقــق سـ ــانـ ــدرز خ ــال
انتخابات "الثالثاء الكبير" تقدما
لن يقف في وجهه شــيء عمليا
للفوز بترشيح الحزب.
وكـ ـ ـت ـ ــب ك ـ ــري ـ ــس سـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــزا،
ال ـص ـح ــاف ــي لـ ــدى "سـ ــي ان ان"،
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ـ ـ ــاء" ،مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم الـ ـنـ ـخـ ـب ــة
الديمقراطية لديها قناعة بأن
هناك طريقة واحــدة فقط لوقف
س ــان ــدرز أو إب ـطــائــه عـلــى األق ــل
أن يعلن بــاراك وميشيل أوباما
دعمهما لمرشح آخر ويفضل أن
يحدث ذلك قبل الثالثاء الكبير".
في نوفمبر ،أعلن باراك أوباما
أمام المانحين الديمقراطيين أن
كسب المعركة االنتخابية يكون
عبر الوسط .وقال إن األميركيين
ال ي ـع ـت ـقــدون "أنـ ــه ي ـجــب علينا
تدمير النظام بالكامل" ،مشددا
على أن الواليات المتحدة ليست
"دولة ثورية".
وإن لــم ي ـسـ ِـم أحـ ــدا ،فـقــد فهم
الجميع أن األمر يعني ساندرز
الذي يدعو الى "ثورة سياسية"،
ل ـكــن الـمـتـحــدثــة ب ــاس ــم أوب ــام ــا،
كـ ــاتـ ــي ه ـ ـيـ ــل ،قـ ــالـ ــت األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء:
"ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ق ـ ــال إن ـ ــه ال
يـعـتــزم تــأيـيــد أي مــرشــح خــال
االنتخابات التمهيدية".
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

حكومة عالوي أمام اختبار البرلمان
ونيلها الثقة يحتاج إلى معجزة
تدخل حكومة رئيس الوزراء
العراقي المكلف محمد توفيق
عـ ـ ـ ــاوي ،الـ ـ ـي ـ ــوم ،اخـ ـتـ ـب ــار نـيــل
الثقة من البرلمان ،بعد تأجيل
الجلسة االستثنائية التي كانت
م ـق ــررة لـلـتـصــويــت عـلـيـهــا عــدة
م ـ ــرات ،ف ــي ظ ــل تــأك ـيــد م ـصــادر
عراقية أن الحكومة الجديدة لن
ترى النور إال بـ "معجزة".
وأع ـلــن نــائــب رئـيــس مجلس
ال ـن ــواب ،بشير ال ـح ــداد ،تأجيل
الجلسة التي كانت مقررة أمس
للتصويت على حكومة عالوي
إلى اليوم.
وقــال الـحــداد إن قــرار رئاسة
البرلمان بتأجيل الجلسة جاء
بناء على طلب تقدم به عالوي
الستكمال "الكابينة الوزارية".
وبعد فشل البرلمان في عقد
جلسة الخميس الماضي ّ
لبت
تشكيل الحكومة لعدم اكتمال
ال ـن ـصــاب الـقــانــونــي الـمـطـلــوب،
وه ــو نـصــف ال ـنــواب عـلــى األقــل
( 165م ــن أص ــل  ،)329تــداولــت
تقارير رســالــة قــالــت إن عــاوي
بعث بها إلــى رئـيــس البرلمان
م ـح ـم ــد ال ـح ـل ـب ــوس ــي ل ـتــأج ـيــل
االجتماع.
ولم يتجاوز عدد الحاضرين،

ً
الخميس الماضي 136 ،نائبا،
وحددت رئاسة البرلمان السبت
ً
ً
مــوعــدا جــديــدا للتصويت على
الثقة قبل تأجيلها إلى اليوم.
وجـ ـ ـ ــاء قـ ـ ـ ــرار الـ ـت ــأجـ ـي ــل إث ــر
اع ـت ــراض ــات واس ـع ــة م ــن الـكـتــل
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،خ ــاص ــة ال ـك ــردي ــة
ّ
والسنية على تشكيلة عالوي.

انقسام و«معجزة»
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـش ــف
مـصــدر سـيــاســي ،أن ال ـحــوارات
الـتــي يجريها رئـيــس الحكومة
الملكف ،مع بعض الكتل بشأن
تـشـكـيــل الـحـكــومــة وص ـلــت إلــى
طريق مـســدود ،وأن منح الثقة
يـحـتــاج إل ــى "م ـع ـج ــزة" ،وأش ــار
إلى أن المعسكر المعارض بدأ
يتسع.
وقال المصدر إن "األمور بدأت
تـتـفـلــت م ــن ي ــد عـ ــاوي والـكـتــل
ً
الداعمة له بشكل واضح" ،مبينا
أن "مجريات الحوارات الحالية
وصل بعضها مع عدة كتل إلى
ً
طريق مسدود تقريبا".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ل ــم
يـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى أي تـ ـ ـق ـ ــارب مــع
األك ـ ـ ـ ـ ــراد حـ ـت ــى اآلن ،كـ ـم ــا أن ــه

أخـ ـف ــق ف ــي ح ـل ـح ـلـ ّـة األزم ـ ـ ــة مــع
تحالف القوى السني ،في وقت
ف ـش ـلــت ج ـه ــود ال ـك ـتــل الــداع ـمــة
له ،بإقناع الكتل التي انقسمت
عنها وتخلت عن دعم التشكيل
الوزاري".
وأك ــد أن "االن ـق ـســام الــواضــح
دفـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ــاوي لـ ـطـ ـل ــب ت ــأج ـي ــل
الجلسة كـفــرصــة أخ ـيــرة ،أشبه
ما تكون فرصة الوقت الضائع"،
م ــوض ـح ــا أن "عـ ـ ـ ــاوي ي ـح ــاول
ال ـي ــوم أن ي ـجــري ع ــدة ل ـق ــاءات،
وسيركز على الجانب الـكــردي
ً
مـحــاوال كسبه ،لكن جهوده قد
تبوء بالفشل ،مــع الحديث عن
مرشحين جــدد كـبــدالء عنه قد
يتم طرحهم".
فـ ــي ه ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ،اسـتـبـعــد
عـ ـض ــو الـ ـ ـح ـ ــزب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ،ع ـم ــاد ب ــاج ــان،
تـمــريــر "كــابـيـنــة ع ـ ــاوي" تحت
قبة البرلمان.
وقـ ـ ــال ب ــاج ــان إن "ح ـكــومــة
ً
ع ـ ـ ــاوي لـ ــن ت ـ ــرى ال ـ ـنـ ــور وف ـق ــا
ل ـل ـم ـع ـط ـي ــات ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ،ح ـيــث
ل ـ ـ ــم ي ـ ـح ـ ــدث أي ت ـ ـق ـ ــدم بـ ـش ــأن
ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـس ـيــاس ـيــة بـيــن
عـ ـ ـ ــاوي وال ـ ـك ـ ـتـ ــل ،وبـ ــاألخـ ــص
الـكــردسـتــانـيــة مـنـهــا ،وائ ـتــاف

سلطة وبديل
من جهة أخرى ،قالت النائبة
عـ ــن "ائـ ـ ـت ـ ــاف دول ـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون"
عالية نصيف ،إن بإمكان رئيس
الجمهورية برهم صالح تكليف
مــرشــح آخ ــر مــن الـكـتـلــة األك ـبــر،
وفق المادة  76لتشكيل الحكومة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،مـ ــؤكـ ــدة أن رئ ـيــس

ً
الهند 42 :قتيال
في احتجاجات
ضد قانون التجنيس

أعلنت السلطات الهندية
حظر تجوال في أجزاء من
شمال شرقي البالد أمس،
بعد مواجهات جديدة بشأن
قانون الجنسية املثير
للجدل ،في وقت ارتفعت
حصيلة الوفيات جراء
أعمال الشغب في العاصمة
نيودلهي إلى  42منذ
األسبوع املاضي.
وعلقت السلطات خدمات
إنترنت للهواتف الجوالة،
وفرضت حظرا في عدة
مقاطعات ،وفي شيلونغ،
عاصمة ميغااليا.
وفي دلهي ،واصلت
الشرطة والقوات شبه
العسكرية القيام بدوريات
في الجيوب ،حيث تحولت
مواجهة بني مؤيدي
ومعارضي القانون إلى
أعمال شغب مجتمعية
بني الهندوس واملسلمني
األسبوع املاضي.
وأصيب نحو  200شخص
في أعمال العنف التي بلغت
ذروتها الثالثاء املاضي،
وتوفي  42حتى اآلن.
وتشهد البالد تظاهرات
احتجاجا على «قانون
تعديل الجنسية  »2019الذي
ييسر حصول املضطهدين
من األقليات الدينية
من ثالث دول مجاورة
ذات أغلبية مسلمة على
املواطنة ،لكنه يستثني
املسلمني.

سلوفاكيا تختار برلمانًا
ّ
وتوقعات بفوز اليمين

أدلى الناخبون في
سلوفاكيا ،أمس ،بأصواتهم
في انتخابات عامة الختيار
برملان جديد للبالد.
وهذه هي أول انتخابات
تشهدها سلوفاكيا
منذ مقتل الصحافي
االستقصائي يان كويساك
في فبراير قبل عامني،
والتظاهرات التي خرجت
ضد الفساد في أعقاب
الجريمة.
وأظهرت استطالعات للرأي
أعلنت نتائجها قبيل
االنتخابات ،أنه من املتوقع
أن يخسر االئتالف الحاكم
الذي يضم ثالثة أحزاب
بقيادة رئيس الوزراء بيتر
بيليغريني ،وأن يفوز حزبه
«الديمقراطي االشتراكي»
بـ  16.5في املئة من أصوات
الناخبني.
ويتوقع فوز حزب «أوالنو»
(املواطنون العاديون)،
املحافظ اليميني ،بـ 19.1
في املئة من األصوات.

مونتينيغرو :تظاهرات دعمًا
للكنيسة الصربية

تباين حول سلطة صالح في تكليف رئيس جديد خارج «الكتلة األكبر»
دول ــة ال ـقــانــون وال ـك ـتــل السنية
وبعض الكتل الشيعية".
وش ــددت النائبة عــن الحزب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي
خالدة خليل ،على أنــه في حال
عدم حصول توافقات حقيقية،
فـ ـ ــإن حـ ـك ــوم ــة عـ ـ ـ ــاوي لـ ــن يـتــم
تمريرها ،مشيرة إلى أنه سيتم
الذهاب إلى الخطوة الدستورية
األخـ ــرى ،وه ــي تكليف شخص
لتشكيل الحكومة.
آخر
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت م ـ ـ ــن أن "تـ ـم ــري ــر
الحكومة باألغلبية السياسية
الشيعية وابعاد الكرد والسنة
وسيطرة جهة ّ
معينة على القرار
ال ـس ـيــاســي س ـيــوصــل الـعـمـلـيــة
السياسية إلــى طريق مسدود،
ويؤدي بالبلد إلى أزمات أخرى،
وهو أمر ال نتمناه".

سلة أخبار

عراقيات يرتدين «أقنعة واقية» وسط بابليون أمس األول (رويترز)
ا لـجـمـهــور يــة ال يمتلك السلطة
المطلقة فــي الـتـصــرف بخالف
ذلك ،وفقا للدستور.
وم ــع ات ـس ــاع دائ ـ ــرة ال ـخــاف
حـ ــول عـ ـ ــاوي وأح ـق ـي ــة صــالــح
بترشيح وجه من خارج الكتلة
البرلمانية األكـبــر ،نفى مصدر
سياسي ،أمــس ،ترشيح رئيس
جـ ـه ــاز الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات مـصـطـفــى
الـكــاظـمــي ،لــرئــاســة ال ـ ــوزراء من
قبل أي كتلة أو حــزب أو طرف
سياسي.
ويـ ـتـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف ب ـش ـكــل
رئيسي حول المرشحين الذين
سيمثلون ا ل ـكــرد فــي الحكومة
المرتقبة ،حيث يصر الكرد على
أن تتولى المؤسسات الرسمية
في اإلقليم تسمية الوزراء ،بينما
يــرفــض ع ــاوي ذل ــك ،قــائــا إنــه
سيتولى االختيار.
ً
كما يواجه عــاوي اعتراضا
م ــن "ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي" ،ال ــذي
يطالب برئيس وزراء مستقل،

ً
لم ّ
يتول سابقا مناصب رسمية،
وب ـع ـيــد ع ــن الـتـبـعـيــة ل ــأح ــزاب
وللخارج.
وستخلف الحكومة المقبلة
حكومة عادل عبدالمهدي ،التي
استقالت مطلع ديسمبر ،2019
تحت ضغط احتجاجات شعبية
غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع
أكتوبر الماضي.

تظاهرات وصدامات
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن عـ ـض ــو فــي
حقوق اإلنسان ،أمس،
مفوضية
ُ
أن مـتـظــاهــرا ق ـتــل وأص ـي ــب 14
آخ ـ ــري ـ ــن ف ـ ــي م ـ ـصـ ــادمـ ــات ب ـيــن
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة وم ـت ـظــاهــريــن
ضد األحــزاب ورئيس الحكومة
الـمـكـلــف ب ـســاحــة ال ـخــانــي في
بغداد أمس األول.
في السياق ،تــداول ناشطون
عــراق ـيــون مـقـطــع فـيــديــو يظهر
ً
ع ـن ـصــرا م ــن قـ ــوات األمـ ــن وهــو

ي ـه ــدد ال ـم ـت ـظــاهــريــن ب ـ ـ "حــركــة
تدل على ذبحهم" ،كما تداولوا
مشاهد لحظة إصابة متظاهر
فــي الـخــانــي بعد إط ــاق قــوات
الشغب الرصاص الحي.
ودخـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرات
االحتجاجية شهرها الخامس
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مــن
المحافظات العراقية من بينها
العاصمة بغداد في مشهد غير
مسبوق بتاريخ البالد الحديث
أوقــع أكثر من  600قتيل ونحو
 27مصابا للمطالبة بإصالح
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ومـحــاربــة
الفساد.

الحشد و«داعش»
على صعيد منفصل ،قتل 3
من مقاتلي ّ"الحشد العشائري"
في عملية شنها تنظيم "داعش"
ب ـم ـن ـط ـقــة ه ـ ــور الـ ـب ــاش ــا ش ـمــال
العاصمة بغداد.

شارك اآلالف في
بودغوريتسا ،عاصمة
مونتينيغرو ،أمس ،في أكبر
تظاهرة تشهدها البالد
حتى اآلن احتجاجا على
قانون بشأن املجموعات
الدينية ،والذي تقول الكنيسة
األرثوذكسية الصربية إنه
يستهدفها هي وممتلكاتها.
ووفقا للقانون املثير للجدل
الذي جرى تمريره في
ّ
يتعي على جميع
ديسمبر،
املجموعات الدينية العاملة
في البالد تسجيل ،وإثبات
حيازتها ،للممتلكات التي
تقع تحت يديها منذ ما قبل
عام  ،1918عندما انضمت
مونتينيغرو إلى صربيا في
مملكة أصبحت فيما بعد
يوغوسالفيا.
وتصر الكنيسة األرثوذكسية
الصربية على أن التسجيل
يهدف إلى التحقير من
شأنها ،وأن الحكومة تسعى
إلى مصادرة ملكياتها التي
ترجع للعصور الوسطى،
بما في ذلك كنائس وأديرة
وأراض.
وقادت الكنيسة تظاهرات
بشكل منتظم في غالبية املدن
منذ بداية العام ،وصدرت
دعوة في أنحاء البالد
للمشاركة في تظاهرات أمس.

ةديرجلا

•
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رياضة

ً
األصفر يعاود تدريباته اليوم تحسبا لـ«اآلسيوية» ...واألبيض يجتمع

 ...وأخرى لنادي القادسية

تدريبات سابقة لنادي الكويت

ومساع لتجهيز سلطان والحشان وخليل في القادسية
زايد يلتحق بالكويت بعد أسبوع...
ٍ
احمد حامد

يستأنف اليوم فريق القادسية
لكرة القدم تدريباته ،التي
توقفت ًمنذ الثالثاء الماضي
استعدادا لمواجهة الجزيرة
األردني بالكويت في التاسع
من مارس الجاري.

ي ـ ـ ـعـ ـ ــاود ف ـ ــري ـ ــق الـ ـق ــادسـ ـي ــة
ً
ل ـكــرة ال ـقــدم اع ـت ـبــارا مــن الـيــوم
ت ــدري ـب ــات ــه ،ال ـت ــي تــوق ـفــت منذ
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــاء الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ب ـس ـب ــب
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات ان ـ ـت ـ ـشـ ــار فـ ـي ــروس
ً
كورونا ،وذلك تحسبا لمواجهة
ال ـجــزيــرة األردن ـ ــي فــي الـتــاســع
م ــن ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،ك ـمــا هو
ً
مـحــدد سـلـفــا ضـمــن منافسات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ب ـك ــأس
االتحاد اآلسيوي.
ويتصدر الــرفــاع البحريني
ال ـم ـج ـمــوعــة ب ــرص ـي ــد  3ن ـقــاط
ب ـفــارق األهـ ــداف عــن القادسية
ً
وظـ ـ ـف ـ ــار الـ ـعـ ـم ــان ــي ،عـ ـلـ ـم ــا أن
الرفاع خاض منافسات الجولة

الثانية ،وتـفــوق على الجزيرة
األردني صاحب المركز األخير
بهدفين دون رد.
وكان االتحاد اآلسيوي ّ
أجل
مواجهة القادسية وظفار التي
كانت مقررة في الكويت الثالثاء
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ـس ـب ــب ت ــداعـ ـي ــات
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،فــي حـيــن لم
يحسم اآل س ـيــوي مصير بقية
المباريات.
وقال نائب مدير الفريق األول
ف ــي ال ـق ــادس ـي ــة ن ــاص ــر ب ـن ـيــان،
إن ن ــادي ــه ل ــم يـتـلــق م ــا يخص
الموعد الجديد لمواجهة ظفار
ً
ال ـع ـم ــان ــي ،وأي ـ ـضـ ــا م ــا يـخــص
تأجيل مواجهات الجولة الثالثة

أمـ ـ ــام الـ ـج ــزي ــرة األردن ـ ـ ـ ــي ،مـمــا
يـسـتــدعــي االس ـت ـع ــداد ل ـهــا في
ً
موعدها ،الفتا إلــى أن الجهاز
الفني منح الالعبين راحة منذ
مــواجـهــة ظـفــار الـعـمــانــي ،على
أن تستأنف التدريبات اليوم،
وس ــط تــرقــب ل ـق ــرارات االت ـحــاد
اآلسيوي.
وأضاف بنيان أن األصفر لم
يضع تصوره للمرحلة المقبلة،
فيما يـخــص خ ــوض مـبــاريــات
ودية في الوقت الحالي لإلبقاء
ً
على جاهزية الالعبين ،مشيرا
إلى أن التركيز قد ينصب على
تـجـهـيــز الــاع ـب ـيــن الـمـصــابـيــن
أمثال سيف الحشان ،ومحمد

خليل ،وسلطان العنزي ،الذين
يحتاجون فـتــرة لــن تــزيــد على
أسبوع لتجهيزهم للمباريات.
وبـ ـي ــن أن األصـ ـف ــر اس ـت ـعــاد
خدمات الغاني رشيد سوماليا،
إلى جانب فهد األنصاري ،بعد
أن عانى الثنائي جراء اإلصابة
خالل الفترة األخيرة.
وعن وصول نادي القادسية
دعوة من االتحاد اآلسيوي فيما
ي ـخ ــص اجـ ـتـ ـم ــاع م ــزم ــع خ ــال
الـفـتــرة المقبلة ،لـلــوقــوف على
تــداعـيــات التعامل مــع فيروس
كــورونــا ،قــال بنيان إنــه يفضل
أن تكون الدعوة موجهة التحاد
ال ـ ـكـ ــرة ،ل ـل ـت ـن ـس ـيــق م ــع ن ـظ ـيــره

فحص يومي لالعبي العربي من «كورونا»
•

عبدالرحمن فوزان

أعلن النادي العربي عودة النشاط الرياضي في
جميع األلعاب ولكل المراحل السنية ،مع االلتزام
باإلجراء ات الوقائية الطبية ،حيث سيتم إخضاع
جميع الالعبين للفحص الطبي المتعلق بفيروس
كورونا قبل بداية كل تدريب.
وكانت اللجنة األولمبية أعلنت إيقاف النشاط
الرياضي لمدة أسبوعين ،بسبب انتشار "كورونا".
بدوره ،أكد عضو مجلس إدارة العربي ،علي اتش،
الموجود حاليا خارج الكويت ،في اتصال هاتفي
مع "الـجــريــدة" ،أن قــرار مجلس اإلدارة باستئناف
التدريبات لجميع األلعاب يأتي حرصا للحفاظ على
جاهزية الالعبين ،وعدم توقفهم لمدد طويلة ،لكن

•

أعلن مدرب المنتخب الوطني األول للكرة الطائرة
التونسي محمد كعبار ضم  3العبين جدد لقائمة
المنتخب ،وهم العبا القادسية سعد صالح وسلطان
أحمد ،والعب كاظمة مساعد المجمد.
وبذلك ارتفع عدد الالعبين المختارين في القائمة
األولية لألزرق إلى  26العبا ،استعدادا لخوض دورة
األلعاب الخليجية الثالثة ،المقرر أن تستضيفها
الكويت من  4حتى  14أبريل المقبل.
وقـ ــال ك ـع ـبــار" :س ـت ـتــم مـتــابـعــة الــاع ـب ـيــن خــال
منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز ،والباب
مفتوح أمام الجميع إلضافة أو استبعاد أي العب من
القائمة خالل هذه الفترة ،حرصا على اختيار أفضل

مع فحص الالعبين والعاملين قبل بداية كل تدريب.
ُيذكر أن الفريق األول لكرة القدم بالنادي استأنف
تدريباته على استاد صباح السالم ،استعدادا لعودة
النشاط لمواجهة برقان في الدور الثاني من منافسات
كأس األمير ،وكذلك لقاء الكويت في الجولة الخامسة
عشرة من الدوري الممتاز.
واسـ ـتـ ـع ــاد "األخـ ـ ـض ـ ــر" خ ــدم ــات ن ـج ـم ــه م ـش ــاري
الكندري ،بعد تعافيه من إصابته بكدمة في أربطة
الركبة ،وقد شارك فعليا في التدريبات الجماعية،
َ
المدافعين محمد فريح وأحمد
فيما يستمر غياب
إبراهيم ،حيث يعانيان تمزقا في العضلة الخلفية،
ً
وي ـخ ـض ـع ــان ح ــال ـي ــا ل ـب ــرن ــام ــج ت ــأه ـي ـل ــي ،ت ـم ـه ـيــدا
لعودتهما إلى "األخضر".

العناصر لتمثيل االزرق في البطولة الخليجية".
واض ــاف" :عقب انتهاء المربع الذهبي مباشرة
سـيـســافــر المنتخب إل ــى تــركـيــا لـخــوض معسكره
التدريبي هـنــاك لـمــدة  15يــومــا تقريبا ،استعدادا
للبطولة الخليجية".

موعد المربع الذهبي

•

د.عبدالهادي شبيب

محمد كعبار

«يد» الكويت يبدأ
تدريباته اليوم
محمد عبدالعزيز

يستأنف الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت،
مساء اليوم ،تدريباته على صالة النادي بكيفان،
تـحــت ق ـي ــادة ج ـه ــازه الـفـنــي وع ـلــى رأسـ ــه ال ـمــدرب
المصري مجدي أبوالمجد ،استعدادا لالستحقاقات
المقبلة.
وكان األبيض عاد مؤخرا من معسكره التدريبي
الـ ـخ ــارج ــي ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم فـ ــي ال ـ ــدوح ـ ــة ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
السـتـضــافــة مـنــافـســات الـبـطــولــة الـخـلـيـجـيــة الـ ــ38
لألندية لكرة اليد ،التي كــان مقررا إقامتها من 1
حتى  11الـجــاري ،وتــم تأجيلها إلشعار آخــر بعد
إيقاف النشاط الرياضي في الكويت بسبب فيروس
كورونا ،وخاض الفريق خالل المعسكر مباراتين
تجريبيتين مع منتخب قطر للشباب وفريق قطر
القطري ،في إطار االستعدادات للبطولة الخليجية،
واستفاد منهما الفريق بشكل جيد.
ويسعى األبيض خالل الفترة التدريبية الحالية
إل ــى الـمـحــافـظــة عـلــى ال ـم ـخــزون ال ـتــدري ـبــي ،س ــواء
البدني أو الفني ،الــذي وصل اليه الالعبون خالل
المعسكر القطري ،حرصا من الجهاز الفني على أن
يكون الفريق جاهزا لخوض البطولة الخليجية أو
استئناف الدوري المحلي الذي توقف أيضا بسبب
فيروس كورونا حتى  9الجاري.

وفي الكويت يترقب الجهاز
اإلداري في النادي قرار االتحاد
اآلسيوي فيما يخص الترتيب
ل ـل ـس ـف ــر إ ل ـ ـ ــى األردن ل ـخ ــوض
مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـفـ ـيـ ـصـ ـل ــي األردن ـ ـ ـ ــي
ضمن مباريات الجولة الثالثة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
يـتـصــدرهــا األب ـيــض بــرصـيــد 4
نـقــاط ،بـفــارق نقطة واح ــدة عن
األنصار اللبناني ،فيما يوجد
ال ــوثـ ـب ــة ال ـ ـسـ ــوري فـ ــي ال ـمــركــز
ال ـث ــال ــث ب ــرص ــد نـقـطـتـيـيــن ،ثم

تعود لجان االتـحــاد الكويتي لكرة القدم
الـ ـي ــوم إلـ ــى ال ـح ـض ــور ب ـم ـقــر االت ـح ــاد
بالعديلية ،على أن يتم تحديد موعد
لـعـقــد اج ـت ـمــاعــات ل ـهــا ل ـلــوقــوف على
خ ـطــة عـ ــودة ال ـن ـشــاط ال ـك ــروي ف ــي كل
المسابقات.
وك ــان االت ـحــاد جـ ّـمــد جميع أنشطته
ً
أس ـبــوع ـيــن ،ام ـت ـثــاال ل ـق ــرار وزيـ ــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب م ـح ـمــد ال ـج ـب ــري ب ـهــذا
الشأن ،وما تاله من قرارات للجنة األولمبية
الـكــويـتـيــة والـهـيـئــة الـعــامــة لـلــريــاضــة؛ بسبب
انتشار فيروس كورونا في البالد.
وعلمت "الجريدة" أنه لم يتم داخل االتحاد وخالل
األيــام الماضية بحث ما يخص عودة النشاط من دون

علي اتش

م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،أك ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد د.
عبدالهادي الشبيب أن االتحاد سيعلن ،فور انتهاء
ف ـت ــرة ت ــوق ــف ال ـن ـش ــاط ال ــري ــاض ــي ب ـس ـبــب ف ـيــروس
كورونا ،موعد إقامة المباراة المؤجلة من الدوري
الممتاز بين الـكــويــت وكــاظـمــة ،وكــذلــك مــوعــد بدء
منافسات المربع الذهبي للدوري ،الذي تشارك فيه
فرق الكويت وكاظمة والقادسية والعربي.

اجتماع في الكويت

لجان اتحاد القدم تبحث اليوم آخر التطورات

كعبار يضم صالح وسلطان والمجمد ألزرق الطائرة
محمد عبدالعزيز

اآلس ـ ـيـ ــوي ف ـي ـمــا ي ـخ ــص أم ــور
مباريات المرحلة المقبلة.

الفيصلي األردني بنقطة واحدة
في المركز األخير.
وعـقــد رئـيــس ن ــادي الكويت
ً
خالد الغانم أمس ،اجتماعا مع
أعضاء مجلس اإلدارة بالنادي،
لتحديد موعد لعودة التدريبات
ً
ل ـفــرق ال ـن ــادي ع ـمــومــا ،وفــريــق
ً
ال ـ ـكـ ــرة خـ ـص ــوص ــا الس ـي ـم ــا أن
األخير لم يتلق ما يفيد بتأجيل
مــوعــد مواجهته مــع الفيصلي
المقررة في العاشر من الشهر
الجاري في عمان.
والتزم نادي الكويت مع بقية
األن ــدي ــة األخـ ـ ــرى واالت ـ ـحـ ــادات
بقرار اللجنة األولمبية ،وهيئة
الــريــاضــة فـيـمــا يـخــص تأجيل

ً
التدريبات والمباريات حفاظا
ع ـ ـلـ ــى س ـ ــام ـ ــة الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن مــن
فيروس كورونا.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،قـ ــال العــب
الفريق األول لكرة القدم فيصل
زايد
لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" إنـ ـ ــه م ــوج ــود
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ألـ ـم ــانـ ـي ــا ل ـع ــرض
ً
إصابته هناك ،إذ يعاني التهابا
بالعضلة الخلفية فــي موضع
التقائها بالعظام.
وب ـ ـ ـيـ ـ ــن زاي ـ ـ ـ ـ ــد أن ال ـط ـب ـي ــب
ال ـم ـع ــال ــج ف ــي أل ـم ــان ـي ــا طـمــأنــه
ً
ب ـخ ـص ــوص اإلصـ ــابـ ــة ،م ـش ـيــرا
إلى أن عودته إلى التدريبات مع
الكويت ستكون خالل أسبوع.

طائرة كاظمة عادت
وتستأنف نشاطها
•

محمد عبدالعزيز

يـسـتــأنــف ال ـفــريــق األول ل ـل ـكــرة ال ـطــائــرة
بنادي كاظمة تدريباته على صالة النادي
اليوم ،تحت قيادة مدربه الصربي ألكسندر،
استعدادا لخوض منافسات المربع الذهبي
للدوري المحلي.
وكـ ـ ــان ال ـب ــرت ـق ــال ــي ع ـ ــاد أم ـ ــس األول مــن
القاهرة بعد انتهاء مشاركته في منافسات
ال ـب ـطــولــة ال ـعــرب ـيــة الـ ـ ــ 38لــأنــديــة األب ـط ــال،
وحصل فيها على المركز الرابع بعد خسارته
أم ــام األهـلــي البحريني فــي م ـبــاراة تحديد
ال ـمــركــزيــن ال ـثــالــث وال ــراب ــع بـنـتـيـجــة ثــاثــة
أشواط مقابل ال شيء.
وق ــدم الـبــرتـقــالــي أداء مـمـيــزا ج ــدا خــال
البطولة ،ونجح في تصدر مجموعته الرابعة
في الدور األول ،ثم تخطي العربي القطري في
ربع النهائي بثالثة أشــواط لشوط ،وخسر
من الزمالك المصري ،وصيف البطولة ،في
نصف النهائي.
ويسعى كاظمة ،خــال الفترة التدريبية
ال ـح ــال ـي ــة ،إلـ ــى ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـم ـخــزون
ال ـتــدري ـبــي ،سـ ــواء ال ـبــدنــي أو ال ـف ـنــي ،ال ــذي
وصل اليه الالعبون في المعسكر الصربي
والبطولة العربية ،استعدادا للمنافسة على
لقب الدوري المحلي.

ح ـضــور الـجـمــاهـيــر ،فــي حـيــن االت ـح ــاد ملتزم
بوقف النشاط حتى التاسع من شهر مارس
الجاري.
ووفـ ــق االتـ ـح ــاد ،ف ــإن ال ـعــديــد من
الملفات ستكون حاضرة على طاولة
ال ـل ـجــان الـعــامـلــة لــديــه السـيـمــا لجنة
المسابقات بخصوص تحديد رزنامة
ما تبقى من منافسات الموسم الحالي،
إلى جانب خطة تجهيز األزرق لمواجهتي
أستراليا واألردن في  26و 31مارس الجاري
ضمن المنافسات المزدوجة المؤهلة لمونديال
قطر  ،2022وكأس آسيا .2023
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برشلونة لتأكيد سطوته على «الـكالسيكو»
تتجه األنظار اليوم إلى
ملعب «سانتياغو بيرنابيو»
الذي يستضيف مواجهة
«الكالسيكو» بين ريال
مدريد وضيفه برشلونة،
ضمن المرحلة السادسة
والعشرين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

يأمل برشلونة اإلفادة من الوضع
المهزوز لغريمه ريال مدريد من أجل
تــأك ـيــد س ـطــوتــه ع ـلــى ال ــ"كــاس ـي ـكــو"،
وذل ــك حـيــن يـحــل ضـيـفــا عـلـيــه الـيــوم
في المرحلة السادسة والعشرين من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويدخل الفريقان الى الموقعة في
أجواء مختلفة عن مباراة الذهاب التي
انتهت بالتعادل السلبي في ديسمبر
ب ـع ــد إرج ــائـ ـه ــا قـ ــرابـ ــة ش ـه ــري ــن مــن
موعدها األصلي بسبب االحتجاجات
الـكــاتــالــونـيــة الـمـطــالـبــة بــاالسـتـقــال
عن مدريد.
ل ـكــن غ ـي ــاب ال ـت ــوت ــر ال ـس ـيــاســي ال
ي ـخ ـف ــف الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى ال ـفــري ـق ـيــن،
الس ـي ـم ــا ريـ ـ ــال م ــدري ــد الـ ـ ــذي ت ـن ــازل
األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي عـ ــن ال ـ ـصـ ــدارة
لـغــريـمــه الـكـتــالــونــي بـخـســارتــه أم ــام
ليفانتي صفر 1-خارج ملعبه ،قبل أن
يتبع هذه النتيجة التي تلت سقوطه
في فخ التعادل مع ضيفه سلتا فيغو
( ،)2-2بخسارة بين جماهيره األربعاء
في ذهاب الدور الثاني
ل ـم ـســا ب ـقــة دوري
أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ــا
أمام مانشستر
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي
(.)2-1

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،اس ـت ـعــاد بــرشـلــونــة
تدريجيا شيئا من مستواه بقيادة
مدربه الجديد كيكي سيتيين ،بعد
ب ــداي ــة مـتـعـثــرة م ــع خـلـيـفــة إرنـسـتــو
فــال ـف ـيــردي وس ـق ــوط أمـ ــام فالنسيا
ص ـفــر 2-فــي الـ ـ ــدوري ،ثــم خ ــروج من
م ـس ــاب ـق ــة ال ـ ـكـ ــأس ع ـل ــى يـ ــد أت ـل ـت ـيــك
بلباو (ص ـفــر ،)1-إذ فــاز فــي المرحلة
الـمــاضـيــة عـلــى إي ـبــار -5ص ـفــر بفضل
رباعية لألرجنتيني ليونيل ميسي،
ثــم عــاد الـثــاثــاء مــن إيطاليا بتعادل
مع نابولي  1-1في ذهاب ثمن نهائي
دوري األبطال.

أهمية مضاعفة للفريقين
وفي ظل فارق النقطتين الذي يفصل
بين برشلونة وغــريـمــه الملكي الــذي
لــم ي ــذق طـعــم ال ـفــوز فــي الـ ــدوري على
"البلوغرانا" في ملعبه منذ  25أكتوبر
 ،)1-3( 2014ترتدي مباراة اليوم أهمية
مضاعفة للفريقين اللذين فقدا ،وإن كان
بشكل مـتـفــاوت ،الكثير مــن هيبتهما
الـمـحـلـيــة والـ ـق ــاري ــة ،بـحـســب م ــا رأى
المهاجم السابق للريال األرجنتيني
خــورخــي فــالــدانــو فــي حــديــث لــراديــو
"أوندا سيرو" اإلسباني.
وقال المدرب والمدير العام السابق
للريال عن اللقاء" :سيكون مواجهة بين

بطتين عــرجــاويــن .الفريقان فــي وقت
سيئ حاليا ،هذا هو الــواقــع" ،معتبرا
أن "تحسن وضع برشلونة على عالقة
بتدهور الريال ،وليس بسبب برشلونة
نفسه" ،فــي إش ــارة الــى تصدر النادي
ال ـك ـتــالــونــي لـتــرتـيــب الـ ـ ــدوري نتيجة
خسارة الريال.
وبـ ـ ـع ـ ــد خ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارة األرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء ف ــي
"ال ـبــرنــاب ـيــو" أم ــام مانشستر سيتي،
كـتـبــت صـحـيـفــة "م ــارك ــا" الـمـقــربــة من
الـ ـن ــادي ال ـم ـل ـكــي" :األم ـ ــور ت ـب ــدو حقا
قاتمة" ،مضيفة" :الخالصة الوحيدة
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـتـ ــوصـ ــل ال ـ ـي ـ ـهـ ــا ،أن
فــريــق ال ــري ــال الـحــالــي لـيــس عـلــى قــدر
المستوى".
وال ت ـبــدو األمـ ــور أك ـثــر إش ــراق ــا في
الـمـقـلــب اآلخـ ــر ،السـيـمــا فــي ظــل لعنة
اإلصــابــات التي تالحق حامل اللقب،
ال ــذي سيلعب لـفـتــرة طــويـلــة مــن دون
هدافه األوروغــويــانــي لويس سواريز
والـ ـف ــرنـ ـس ــي عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ــي ،مــا
دف ـع ــه الـ ــى اجـ ـ ــراء ت ـعــاقــد اسـتـثـنــائــي
مــع الدنماركي مــارتــن برايثوايت من
ليغانيس.
وتـ ــذمـ ــر الع ـ ــب الـ ــوسـ ــط سـيــرجـيــو
بوسكيتس مــن وضــع الـفــريــق ،قائال:
"ل ــأس ــف ،ال نـمـلــك عـمـقــا ف ــي الـفــريــق
(أي العبين بدالء) ،والسبب يعود الى
(سوء) التخطيط".

ً
وجمع برشلونة والريال معا 108
نقاط حتى اآلن في ثاني أدنى مجموع
لهما منذ  2007حتى هذه المرحلة من
الـمـسـتــوى (أدن ــى مـجـمــوع لهما منذ
 2007كان الموسم الماضي بـ 105نقاط
بعد  25مرحلة).
وف ــي ظ ــل اع ـت ـمــاد بــرش ـلــونــة على
نجمه وقائده ميسي أكثر من أي وقت
مضى من أجل الوصول الى الشباك،
نـجــح دف ــاع الــريــال ال ــى حــد كبير في
التغطية على العقم الهجومي ا لــذي
يعانيه الفريق على الرغم من المستوى
ال ــاف ــت ال ـ ــذي ق ــدم ــه ال ـفــرن ـســي كــريــم
بنزيمة في المراحل األولى من الموسم.

من دون أسطورتيه تشافي هرنانديز
وأندريس إنييستا اللذين قررا إنهاء
مسيرتيهما في قطر واليابان تواليا.
خسر الدوري اإلسباني جيال ذهبيا
من الالعبين الذين طغى نجمهم على
موقعة الـ"كالسيكو" ،وعجز بدالء لهم
عن الظهور بنفس الهالة ،على غرار
الويلزي غاريث بيل الذي يعاني حتى
اآلن من أجل فرض نفسه في تشكيلة
مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان.
وبعد أن كانا الوجهة الحلم ألغلبية
النجوم الكبار ،وجد الريال وبرشلونة
نـفـسـيـهـمــا م ـق ـيــديــن ب ـق ــواع ــد الـلـعــب
المالي النظيف ،وفــي منافسة مالية
غير مـتــوازنــة مــع أنــديــة مثل باريس
ســان جــرمــان الفرنسي أو مانشستر
سيتي اإلنكليزي.
وأبرز دليل على ذلك ،أن هازارد
أصـ ـب ــح ال ـص ـي ــف الـ ـم ــاض ــي أول
العــب يــوقــع معه الــريــال بمبلغ
أكثر من  60مليون يــورو منذ
الكولومبي خاميس رودريغيز
ف ـ ــي  ،2014ف ـ ــي حـ ـي ــن ك ـشــف
الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لبرشلونة
أوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار غ ـ ـ ـ ـ ــراو أن الـ ـ ـن ـ ــادي
الكتالوني مضطر هذا الموسم
الى تخفيض مجموع رواتب
العـبـيــن ب ـحــدود  18مليون
يورو.

افتقاد خدمات هازارد
وما زال النادي الذي سيفتقد مجددا
نجمه البلجيكي إدي ــن ه ــازار بسبب
كسر في كاحله األيمن سيبعده على
األرجح عما تبقى من الموسم ،يعاني
تبعات السماح للبرتغالي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو بــالــرح ـيــل الـ ــى يــوفـنـتــوس
اإليطالي في صيف .2018
ومن المؤكد أن الريال ليس وحده
ال ـ ـ ـ ــذي خـ ـس ــر ن ـج ـم ــا كـ ـبـ ـي ــرا ب ـح ـجــم
رون ــال ــدو ،فــإن برشلونة خسر أيضا
البرازيلي نيمار المنتقل الى باريس
س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي ،كـمــا أصـبــح

ل ـك ــن م ــن غ ـي ــر ال ـم ــرج ــح أن ي ــدوم
هذا الوضع فترة طويلة ،السيما إذا
تحققت التوقعات ونجح ريال مدريد
في استقطاب الفرنسي كيليان مبابي
م ــن سـ ــان ج ــرم ــان ال ـص ـيــف الـمـقـبــل،
وعودة نيمار الى غريمه برشلونة.
وفي ظل استمرار ميسي في تألقه
غـيــر ال ـم ـحــدود ،قــد ينجح برشلونة
ف ــي حـمـلـتــه ال ـق ــاري ــة والـ ـف ــوز ب ــدوري
األب ـ ـطـ ــال ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ،2015
كما باستطاعة الريال العودة وقلب
الـطــاولــة على مانشستر سيتي رغم
صعوبة المهمة.
لكن حتى حينها ،فإن مباراة اليوم
هــي ع ـبــارة عــن م ـب ــارزة بـيــن فريقين
فقدا الكثير من هيبتهما ،متعثرين في
مرحلة انتقالية ،مع األمل
ب ــال ـ ـعـ ــودة الـ ـ ــى أم ـج ــاد
الماضي قريبا.
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سواريز يثق بعودته للمالعب هذا الموسم سيتين :محظوظون بوجود ليونيل
أب ــدى األوروغـ ــوائـ ــي لــويــس س ــواري ــز مهاجم
برشلونة ثقته في تعافيه من الجراحة التي
خ ـضــع ل ـهــا ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ف ــي ركـبـتــه
اليمنى وعودته للمالعب هــذا الموسم
رغـ ـ ــم أن الـ ـت ــوقـ ـع ــات ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن ــه
سيحتاج ألربعة أشهر.
وقـ ــال س ــواري ــز ف ــي مـقــابـلــة إلذاع ــة
( )RAC1اإلسبانية "لطالما كنت عكس
التوقعات .أود أن أثبت أنني لن احتاج
ألربعة اشهر .أنا واثق من هذا".
واش ــار ســواريــز إلــى انــه منذ أن بدأ
عملية التعافي لم يتوقف عن تدريبات
االستشفاء سوى "يوم واحد" حتى يتمكن
من العودة هذا الموسم ولكن مع توخي الحذر.
وابرز أن طبيبه المعالج "اندهش من استجابته".
وعن استمراره مع برشلونة بعد انتهاء عقده في  30يونيو

 2021قال سواريز إنه يتمنى تجديد عقده.
وأضاف :انا سعيد هنا واسرتي سعيدة .أنا في
النادي الذي أردت أن اكون به وأشعر أنني افيده.
القرار يعود للنادي ألنني أنا أود االستمرار.
وكشف سواريز أن عقده يتضمن بندا لم
يتم اإلفصاح عنه هو انه إذا لعب الموسم
الـمـقـبــل  %60مــن ال ـم ـبــاريــات فسيتجدد
العقد تلقائيا لعام آخر.
وفيما يخص حاجة برشلونة للتعاقد
مع مهاجم جديد واحتمال ضم األرجنتيني
الوت ـ ــارو مــارتـيـنـيــز الع ــب إن ـتــر م ـيــان قــال
ســواريــز :الوت ــارو العــب يتمتع بالعديد من
القدرات .يقدم مستوى عاليا في موسمه الثاني
بإيطاليا.
(إفي)

أشـ ــاد ك ـي ـكــي سـيـتـيــن ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـنــادي
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة االس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات الـ ـنـ ـج ــم
االرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ،وذل ــك قبل
المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد في
مباراة الكالسيكو.
وقـ ــال س ـي ـت ـيــن" :فــري ـق ـنــا مـحـظــوظ
بـتــواجــد لـيــونـيــل ،إن ــه ي ـعــرف تـمـ ً
ـامــا
أ يــن يجب أن يتمركز وكيف يتحرك
ً
داخ ــل ال ـم ـل ـعــب" ،مـضـيـفــا أن امـتــاك
مـيـســي يـشـبــه الـلـعــب مــع مـلـكـتـيــن أو
ثالثة (في اشارة الى لعبة الشطرنج)،
ع ـنــدمــا ت ـت ــوج ال ـب ـي ــدق ،يـنـفـتــح ال ـعــالــم
ً
تقريبا.
وتربح جميع المواجهات
وكشف سيتين خالل مقابلة مع صحيفة
"ال فـ ــا ن ـ ـغـ ــارد يـ ــا" بـ ـع ــض ت ـف ــا ص ـي ــل ح ــد يـ ـث ــه مــع

اإلسـ ـب ــان ــي ب ـي ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ،الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
ل ـم ــان ـش ـس ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي ،بـ ـع ــد ف ـ ـ ــوز الـ ـف ــري ــق
ـزي عـلــى ري ــال مــدريــد فــي ذهــاب
اإلنـكـلـيـ ُ
ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي مــن بـطــولــة دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا م ـس ــاء األربـ ـع ــاء عـلــى
ملعب سانتياغو برنابيو.
وخـتــم سـيـتـيــن" :ك ــان هـنــاك حــوار
بـيـنــي وب ـي ــن غ ــواردي ــوال ب ـعــد ف ــوزه
عـ ـل ــى ا لـ ـ ــر يـ ـ ــال ف ـ ــي دوري األ ب ـ ـطـ ــال
االسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ه ـ ـنـ ــاك ب ـعــض
التفاصيل ا لـتــي استغلها مانشستر
سيتي يمكن أن تكون ُمفيدة لنا".

زيدان :ال أفكر فيما سيحدث لو خسرنا ميسي ...أفضل من وطأت قدماه «سانتياغو برنابيو»
أكد المدير الفني لريال مدريد ،الفرنسي زين
ا لــد يــن ز ي ــدان أ نــه ال يفكر فيما سـيـحــدث حــال
ت ـعــرض فــريـقــه لـلـهــزيـمــة فــي الـكــاسـيـكــو أمــام
ً
برشلونة ،مشيرا إ لــى أ نــه يركز على المباراة
"كفرصة كبيرة لتغيير الديناميكية" السلبية
للفريق بعد النتائج السيئة األخيرة.
وقال ز يــدان ،الذي يمر فريقه بلحظة سيئة
بـعــد الـهــزيـمــة أم ــام لـيـفــانـتــي بــالـلـيـغــا ثــم أمــام
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي فـ ــي ذه ـ ـ ــاب ثـ ـم ــن ن ـه ــائ ــي
الـتـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ" ،بــالـتــأكـيــد يـمـكــن تــوجـيــه
االنتقاد لقراراتي ،كما ينبغي أن يحدث حين
نخسر مباراتين .أنا المسؤول".
وأكد المدرب الفرنسي "االنتقادات
ط ـب ـي ـع ـي ــة .إنـ ـه ــا تـ ـح ــدث ول ـي ـســت
ً
ً
أمـ ـ ـ ــرا جـ ـ ــديـ ـ ــدا ،لـ ـك ــن مـ ــا ي ـن ـب ـغــي
عـلــي الـقـيــام بــه ،ألن لــدي الـقــوة،
هــو مــواصـلــة الـكـفــاح مــع العبي
فريقي ألنهم األفضل ،لمحاولة
ً
المضي قدما ".
واعتبر "زيزو" أن الكالسيكو
"ف ـ ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ل ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر
الديناميكية و هـكــذا أرى األ مــر،
لـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــدأ فـ ـ ــي الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر ف ـي ـم ــا
سيحدث لو خسرنا ،هذه ليست
ف ـل ـس ـف ـت ــي .أنـ ـ ــا شـ ـخ ــص إي ـج ــاب ــي
وأريـ ــد مــن كــل الــاعـبـيــن أن يــرغـبــوا
ويسعوا إلى الفوز".
(إفي)

زين الدين زيدان

يعتبر ليونيل ميسي الهداف
التاريخي لكالسيكو األرض بين
برشلونة وريال مدريد برصيد
ً
 26هـ ــدفـ ــا ،وه ـ ــو أفـ ـض ــل الع ــب
وطــأت قدماه ملعب سانتياغو
ً
برنابيو زائرا ،حيث قاد البرسا
لتحقيق نتائج كبيرة.
فمنذ زيارته األولى للبرنابيو
فـ ـ ــي  2006 -2005ح ـ ـيـ ــن قـ ــاد
رونالدينيو الفريق للفوز ،0-3
زار الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي معقل
ريال مدريد  19مرة ،حقق فيها
فــري ـقــه  10انـ ـتـ ـص ــارات وثــاثــة
تعادالت وخسر ست مرات.
ول ــم يـسـجــل مـيـســي ف ــي أول
ثالث مباريات له في البرنابيو
ومـ ــع ذل ـ ــك ،فـبـعــد وص ـ ــول بيب
غـ ـ ــوارد يـ ـ ــوال فـ ــي ،2009-2008
ب ــزغ نـجــم الــاعــب األرجنتيني
ح ـيــن س ـجــل ثـنــائـيــة ف ــي ال ـفــوز
ا ل ـت ــار ي ـخ ــي " "2-6حـيــن
بـ ـ ـ ــدأ ال ـل ـع ــب
ً
مـ ـ ـه ـ ــاجـ ـ ـم ـ ــا
ً
وهميا.
وم ـ ـ ـ ــع
إع ـط ــائ ــه
الـ ـم ــزي ــد
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة

في الملعب ،حظي الفائز بالكرة
ال ــذه ـب ـي ــة سـ ــت مـ ـ ــرات بــأف ـضــل
أوق ــات ــه الـتـهــديـفـيــة ،وأح ــرز في
خمس مـبــار يــات متتالية  -في
الليغا وكأس السوبر اإلسباني
ودوري األبطال  -في ملعب ريال
مدريد.
ومنذ ظهوره في البرنابيو،
صـنــع ميسي  8أه ــداف وأح ــرز
 ،15منها ثالث ثنائيات وثالثية
واح ــدة ،مــا يجعل ري ــال مدريد
أك ـث ــر ال ـف ــرق ال ـت ــي س ـجــل فيها
ً
زائرا ،ثم ديبورتيفو الكورونيا
ً
" 13ه ـ ــد ف ـ ــا ف ـ ــي  8م ـ ـبـ ــار يـ ــات"
ً
وإش ـب ـي ـل ـيــة " 12ه ــدف ــا ف ــي 15
م ـب ــاراة" وأتـلـتـيـكــو مــدريــد "12
ً
هدفا في  18مباراة".
وزار مـ ـيـ ـس ــي ا ل ـ ـش ـ ـبـ ــاك فــي
 10م ـ ـبـ ــاريـ ــات مـ ــن ال ـ ـ ـ ــ 19ال ـتــي
خاضها في البرنابيو ،برصيد
 6ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارات وتـ ـ ـع ـ ــادلـ ـ ـي ـ ــن
وهزيمتين ،كلتيهما في موسم
 2013-2012فــي ك ــأس الـســوبــر
اإلسباني " "1-2والليغا "."1-2
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــود لـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــل
ميسي لملعبه

المفضل يــوم األحــد،
وسيسعى لتكرار
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــاح آخـ ـ ـ ـ ــر
زيارتين لملعب
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي فـ ــي
الليغا ،حين قاد
الـ ـب ــرس ــا ل ـف ــوزي ــن
" 0-3و "2-3وسجل
ث ـ ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ـ ــة أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف،
لإلبقاء على فريقه في
الصدارة.
وحين تطأ قدماه الملعب
ا ل ـيــوم ،سيتجاوز األرجنتيني
رصيد تشافي هرناندز " "42في
عدد المباريات الكالسيكو التي
خاضها مع البرسا.
(إفي)
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رياضة

التسيو يستغل غياب يوفنتوس ويقتنص الصدارة
ً ً
حقق التسيو فوزا ثمينا على
ضيفه بولونيا بهدفين دون
مقابل ليقتنص صدارة الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،أمس
ضمن منافسات المرحلة
السادسة والعشرين من
المسابقة.

اقتنص التسيو صدارة ترتيب
"السيري آ" عقب فوزه على ضيفه
بــولــونـيــا بـثـنــائـيــة نـظـيـفــة أمــس
فــي افتتاح الجولة ال ــ 26بــدوري
ال ــدرج ــة األول ـ ــى اإلي ـط ــال ــي لـكــرة
القدم.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ثـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
الـعــاصـمــي بـشـكــل خ ــاط ــف ،وفــي
غ ـضــون  3دق ــائ ــق ،حـيــث حملت
تــوقـيــع الع ــب الــوســط اإلسـبــانــي
لــويــس أل ـبــرتــو ف ــي الــدقـيـقــة ،18
ثــم بـعــدهــا بـثــاث دقــائــق أضــاف
األرجنتيني خواكين كوريا هدف
تعزيز االنتصار.
وواصل التسيو بهذه النتيجة
م ـس ـل ـســل انـ ـتـ ـص ــارات ــه ل ـل ـجــولــة
الرابعة تواليا ،وهو الـ 19له هذا
الموسم.
وأزاح "النسور" يوفنتوس عن
الصدارة بعد أن رفعوا رصيدهم
إلــى  62نقطة ،مستغلين تأجيل
م ــواج ـه ــة "ال ـب ـيــان ـكــون ـيــري" (60
نـقـطــة) أم ــام إنـتــر مـيــان إل ــى 13
مايو المقبل.
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،تـجـمــد
رص ـيــد بــولــونـيــا عـنــد  34نقطة،
ي ـح ـتــل ب ـه ــا م ـن ـت ـصــف ال ـتــرت ـيــب
مؤقتا.
وكــانــت راب ـطــة الـ ــدوري قــررت
تــأج ـيــل خ ـمــس م ـب ــاري ــات كــانــت
مـقــررة دون جماهير نهاية هذا

االسـبــوع ،بينها قمة يوفنتوس
وإن ـ ـتـ ــر ب ـس ـب ــب ت ـف ـش ــي ف ـي ــروس
كورونا.
كـمــا تــأجـلــت م ـبــاريــات مـيــان
م ــع ج ـن ــوى ،وب ــارم ــا م ــع س ـبــال،
وس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــوول ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــع ب ــريـ ـشـ ـي ــا
وأودينيزي مع فيورنتينا.
ووفقا للرابطة ،تم اتخاذ القرار
"فـ ــي ضـ ــوء س ـل ـس ـلــة االجـ ـ ـ ــراءات
االحتياطية التنظيمية المتخذة
مــن قبل الـحـكــومــة ،ردا على هذا
الـ ــوضـ ــع االس ـت ـث ـن ــائ ــي لـحـمــايــة
الصحة والسالمة العامة".
وكــانــت راب ـطــة ال ـ ــدوري أكــدت
مـ ـ ـس ـ ــاء الـ ـخـ ـمـ ـي ــس اقـ ـ ــامـ ـ ــة هـ ــذه
ال ـم ـب ــاري ــات دون ج ـمــاه ـيــر ،فــي
ظــل ارت ـف ــاع ع ــدد الـمـصــابـيــن في
اي ـط ــال ـي ــا ،خ ـصــوصــا ف ــي شـمــال
ال ـ ـبـ ــاد ،وال ـ ـ ــذي ادى اي ـض ــا ال ــى
تأجيل اربع مباريات من المرحلة
الماضية بينها مـبــاراة انتر مع
سمبدوريا.
وفـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ج ـ ــدول ـ ــة
المباريات الخمس في  13مايو،
ال ـمــوعــد الــرئ ـيــس لـنـهــائــي كــأس
ايطاليا ،تم تأجيل هذه المباراة
الـ ـ ــى  20مـ ــايـ ــو ب ـح ـس ــب ال ـ ـقـ ــرار
الجديد.
وب ـح ـس ــب االرقـ ـ ـ ـ ــام االخ ـ ـيـ ــرة،
اصـيــب  900شخص بالفيروس
في ايطاليا ،وتوفي  21منهم.

فرحة العبي التسيو بعد إحراز هدف في مرمى بولونيا
وكان وزير الرياضة فينتشنزو
سبادافورا أعلن اإلثنين الماضي
ان تـفـشــي ال ـف ـي ــروس ف ــي ال ـبــاد
سـ ـي ــدف ــع ال ـ ــى إقـ ــامـ ــة مـ ـب ــاري ــات
ع ــدة فــي ك ــرة ال ـقــدم خـلــف أب ــواب
موصدة.
ك ـ ـمـ ــا أق ـ ـي ـ ـمـ ــت مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة انـ ـت ــر

الـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــه
ل ــودوغ ــورت ــس ال ـب ـل ـغــاري ضمن
ال ــدوري األوروب ــي "يــوروبــا ليغ"
دون جماهير ايضا.
وعــزلــت الـسـلـطــات ب ـلــدات في
شمال البالد ،السيما في منطقة
ل ــومـ ـب ــاردي ــا ،ف ــي خ ـط ــوة تـشـمــل

عشرات اآلالف من السكان ،خوفا
من تفشي الفيروس.

أتاالنتا يواجه ليتشي
وف ـ ــي ال ـس ـب ــاق ع ـل ــى ال ـم ــراك ــز
المؤهلة لــدوري االبطال ،يسافر

اتــاالن ـتــا ال ــراب ــع جـنــوبــا لـمــاقــاة
ليتشي السادس عشر اليوم ،في
مباراته االولــى بعد فــوزه الرائع
على فالنسيا االسباني  1-4في
المسابقة القارية األولى.
ويبتعد فريق مدينة برغامو،
ال ــذي تــأجـلــت م ـبــاراتــه االخ ـيــرة،

بفارق تسع نقاط عن انتر الثالث،
ويتقدم بثالث على روما الخامس
الذي يزور كالياري الحادي عشر،
علما بــأن فــريــق العاصمة حجز
بطاقة ثمن النهائي في الــدوري
األوروبـ ـ ـ ـ ــي "ي ـ ــوروب ـ ــا لـ ـي ــغ" عـلــى
حساب غنت البلجيكي.

ُ
الريال يفاضل بين هاالند والوتارو وفيرنر فونسيكا :إذا أجلت مباراة يجب تأجيل البقية
بـ ـ ـ ـ ــدأ نـ ـ ـ ـ ـ ــادي ريـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإلسباني لكرة القدم محاوالته
لتدعيم خط هجوم الفريق برأس
حربة يستطيع تعويض الفراغ
ال ـ ــذي ت ــرك ــه رح ـي ــل الـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونالدو عن صفوفه
في صيف  2018إلى يوفنتوس
اإليطالي.
وك ـ ــان ـ ــت مـ ـح ــاولـ ـت ــا الـ ــريـ ــال
ال ـس ــاب ـق ـت ــان ل ـت ـعــويــض رح ـيــل
رون ــال ــدو ب ــاء ت ــا بــالـفـشــل ،وفــق
مـ ــا أوض ـ ـحـ ــت ص ـح ـي ـفــة م ــارك ــا
اإلسبانية ،أمس.
هاالند
وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن
الريال افتقد العبا اعتاد تسجيل فيما أحرز جوفيتش هدفين في
 50هدفا على األقل في كل موسم 770 ،دقيقة.
وذلــك عندما انتقل رونــالــدو إلى
واآلن ،ي ـتــأهــب ال ــري ــال لضم
ي ــوف ـن ـت ــوس ،ل ـك ــن الـ ـف ــري ــق ضــم مهاجم ثالث في صيف هذا العام
ماريانو دياز من ليون الفرنسي ح ــال ظ ــل جــوفـيـتــش عـلــى نفس
في  ،2018ثم لوكا جوفيتش من المستوى حتى نهاية الموسم.
إنتراخت فرانكفورت في صيف
وم ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى
.2019
التهديفي للفرنسي كريم بنزيمة
ورغــم ذلــك ،لم يستطع أي من مهاجم الفريق منذ بــدايــة العام
الــاعـبـيــن تـعــويــض ال ـفــريــق عن الـ ـح ــال ــي ،تـ ــزايـ ــدت ح ــال ــة الـقـلــق
جـ ـه ــود رون ـ ــال ـ ــدو ،ح ـي ــث سجل فــي "سانتياغو برنابيو" بشأن
دياز أربعة أهداف في  790دقيقة ،تسجيل األهداف.

الوتارو

وأشـ ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلـ ــى أن
األسـ ـم ــاء ال ـم ـط ــروح ــة اآلن أم ــام
الريال يبرز منها كل من الوتارو
مارتينيز ،وتيمو فيرنر ،وإيرلنغ
هاالند.
وقــد تكون العالقة المتميزة
بين الريال وبوروسيا دورتموند
األلماني سببا في انتقال هاالند
إلــى صـفــوف الــريــال صيف هذا
ال ـعــام ،وخــاصــة أن الــاعــب كان
ع ـل ــى رادار الـ ــريـ ــال م ـن ــذ ف ـتــرة
حتى قبل انتقاله إلى دورتموند

المبارد يرد على شائعات رحيل كيبا
ق ــال م ــدرب فــريــق تشلسي ،فــرانــك الم ـب ــارد ،الـجـمـعــة ،إن
الشائعات التي تفيد برحيل حارس مرمى الفريق ،اإلسباني
كيبا أريزاباالغا ،في الصيف المقبل "غير صحيحة" و"ليس
لها معنى".
وأك ــد ال ـمــدرب اإلنـكـلـيــزي ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،أن ــه ال
تــو جــد هـنــاك أي مشاكل بينه و بـيــن كيبا ،على ا لــر غــم من
عدم مشاركة األخير مع الفريق خالل المباريات الخمس
األخيرة.
وذكـ ــر المـ ـب ــارد" :ل ـقــد قـ ــرأت ال ـعــديــد م ــن األخ ـب ــار غير
الصحيحة والتي ليس لها معنى هذا األسبوع .جميع
هذه األخبار خاطئة".
وأضاف مدرب البلوز" :عالقتي بكيبا جيدة ،أمتلك
 20العبا ،وال يمكنني أن أجعلهم جميعا سعداء
في آن واحــد ،ما أنتظره منهم هو االحترافية
خالل التدريبات ،وهو ما يفعله كيبا".
واخ ـت ـتــم المـ ـب ــارد حــدي ـثــه قــائــا "ك ــل العــب
يمكنه التحكم في مصيره .كيبا يتدرب بشكل
جيد وكذلك ويلي كاباييرو".
(إفي)

فيرنر

مقابل  75مليون يورو.
وإضافة لهذا ،لن يكلف هاالند
الــريــال أحــد األمــاكــن المخصصة
فــي قائمة الـفــريــق لالعبين غير
المنتمين لدول االتحاد األوروبي
عـ ـل ــى عـ ـك ــس الـ ـ ـح ـ ــال بــال ـن ـس ـبــة
لالوتارو مارتينيز.
ويـ ــركـ ــز ال ـ ــري ـ ــال ح ــال ـي ــا عـلــى
الـنــرويـجــي هــاالنــد ،لكنه مــا زال
ي ـضــع ف ــي ح ـســابــاتــه الـفــرنـســي
كـيـلـيــان مـبــابــي مـهــاجــم بــاريــس
سان جرمان الفرنسي.

عـ ـ ّـبـ ــر الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ب ــاول ــو
فونسيكا ،المدير الفني لروما،
عن احترامه وثقته في الدوري
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــرر ام ــس
تأجيل  5لـقــاء ات مــن الجولة
ال ـ ــ 26فــي "ال ـس ـيــري آ" ،ولكنه
قال إنه "إذا أجلت مباراة يجب
تأجيل بقية المباريات".
وكـ ـ ــانـ ـ ــت راب ـ ـ ـطـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلي ـطــالــي ل ـكــرة ال ـقــدم أعلنت
أمس تأجيل ديربي يوفنتوس
وإنتر ميالن المقرر اليوم إلى
 13مايو المقبل ،وكذلك أربع
مباريات أخرى بالجولة الـ26
مــن الكالتشو ه ــذا األس ـبــوع،
بعدما كان تقرر إقامتها بدون
جمهور ،بسبب تفشي فيروس
كــورونــا الـجــديــد ،ال ــذي أودى
بحياة  21شخصا في إيطاليا.
وقـ ـ ـ ـ ــال ف ــونـ ـسـ ـيـ ـك ــا ،خـ ــال
المؤتمر الصحافي الرسمي،
عـ ـشـ ـي ــة مـ ــواج ـ ـهـ ــة كـ ــال ـ ـيـ ــاري
"عملت السلطات على اتخاذ
أفـضــل ال ـق ــرارات الممكنة في
ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي .أثـ ــق تـمــامــا
في السلطات المختصة بهذا
األم ـ ــر .ه ـنــاك مـشـكـلــة ولكننا
جـمـيـعــا ي ـجــب أن نـعـلــم أنـهــا

البورت يغيب  4أسابيع
ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
لفريق مانشستر سيتي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم
جــوس ـيــب غـ ــوارديـ ــوال إن
اي ـم ــري ــك الب ـ ـ ــورت ،مــدافــع
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،م ـ ــن ال ـم ـح ـت ـمــل
غيابه عــن المالعب لمدة
تصل إلى  4أسابيع.
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـمـ ـ ــدافـ ـ ــع
ال ـف ــرن ـس ــي ل ــإص ــاب ــة فــي
المباراة التي لعبها فريقه
أمام ريال مدريد اإلسباني
فــي دوري أبـطــال أوروب ــا،
حيث أكد غوارديوال أنها
في أوتار الركبة.
وأضـ ـ ـ ــاف غ ـ ــواردي ـ ــوال،

في حديث مع صحافيين،
"البورت يعاني إصابة في
أوت ــار الــرك ـبــة 3 ،أسابيع
أ كـ ـ ـث ـ ــر أو أ قـ ـ ـ ــل س ـي ـغ ـيــب
ع ـن ـه ــا" ،م ـت ــاب ـع ــا" :ل ـس ــوء
الحظ تأتي اإلصابة مرة
أخ ــرى بعد غيابه  4أو 5
أشهر".
وعاد المدافع الفرنسي،
البالغ  25عاما ،للمشاركة
في يناير الماضي ،بعد 5
أشـهــر مــن إجــرائــه عملية
جـ ــراح ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــد إص ــاب ــة
خـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــرة ب ـ ــال ـ ــركـ ـ ـب ـ ــة ف ــي
أغسطس .2019
(د ب أ)

فونسيكا
تقوم بأفضل ما لديها".
وت ـ ـعـ ــد مـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ــذئـ ــاب
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات ال ـتــي
سـ ـتـ ـق ــام الـ ـ ـي ـ ــوم ،نـ ـظ ــرا ل ـعــدم
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوى
بالفيروس في هذه المناطق
بجانب ليتشي-أتاالنتا ،بينما

سانيه يشارك مع رديف سيتي
خاض األلماني الدولي لوروا سانيه  57دقيقة في مباراة أمس األول
مع رديــف مانشستر سيتي االنكليزي ،بعد غيابه فترة طويلة عن
المالعب ،إثر تعرضه إلصابة قوية في اغسطس الماضي.
ول ــم يلعب ســانـيــه مـنــذ اصــابـتــه بــأربـطــة ركـبـتــه فــي م ـبــاراة درع
المجتمع ضد ليفربول .وعــاد الالعب البالغ  24عاما الى التمارين
الشهر الماضي ،قبل ان يخوض مواجهة ارسنال ضمن دوري الرديف
الجمعة .ورحب اإلسباني بيب غوارديوال مدرب سيتي بعودة سانيه،
خصوصا في ظل قدرته على المشاركة في الجزء األخير من موسمه
الحالي.
وق ــال غ ــواردي ــوال "م ــن الـجـيــد دوم ــا أن يشعر (الــاعــب)
بالمباريات مجددا .من الرائع ان ينضم العبو الفريق
االول لالعبي االكاديمية خالل تعافيهم".
ب ــدوره ،قــال سانيه ال ــذي ت ــردد انتقاله الــى بايرن
ميونيخ األلـمــانــي قبل إصابته "شـعــور الـعــودة الى
الملعب رائع" .وينتهي عقد سانيه الحالي مع سيتي
في يونيو  .2021خاض  134مباراة مع سيتي سجل
خاللها  39هدفا و 45تمريرة حاسمة منذ قدومه من
شالكه األلماني في .2016

أستون فيال يحلم بمفاجأة «السيتيزنس» والتتويج بكأس الرابطة
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ي ـكــافــح
أ سـتــون فيال مــن أ جــل تفادي
ال ـه ـب ــوط وح ـس ــم ال ـب ـق ــاء فــي
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،يـتـطـلــع الـفــريــق
إل ــى تـفـجـيــر م ـفــاجــأة عـنــدمــا
ي ـل ـت ـق ــي م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
ا لـيــوم على ملعب "ويمبلي"
في المباراة النهائية لبطولة
ك ـ ـ ــأس رابـ ـ ـط ـ ــة ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن
اإلنكليزية.
وتصب الترشيحات بشكل
كبير في مصلحة مانشستر
س ـي ـت ــي الـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ــززت ثـقـتــه
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ب ـع ــدم ــا تـغـلــب
عـلــى ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي
ف ــي ع ـقــر داره  1-2األر ب ـع ــاء
ا ل ـم ــا ض ــي ف ــي ذ هـ ــاب دور ا لـ ـ
 16من دوري أبطال أوروبا.
ويتطلع مانشستر سيتي
إلى الفوز ليتوج بلقب كأس
الرابطة للمرة الخامسة خالل
سبعة أ عــوام والمرة الرابعة
خالل آخر خمسة أعوام.
ورغ ــم كــل اإلمـكــانــات التي
يـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــى ب ـ ـ ـهـ ـ ــا م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
سـيـتــي و م ــد ي ــره ا ل ـف ـنــي بيب
غوارديوال ،يرى أستون فيال

و م ــد ي ــره ا ل ـف ـنــي د ي ــن سميث
أن مباراة اليوم تشكل فرصة
م ـثــال ـيــة الس ـت ـع ــراض ق ــدرات
الفريق.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث فـ ـ ــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات لـ ـم ــوق ــع ن ـ ــادي
أسـتــون فـيــا عـلــى اإلنـتــرنــت:
"أواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث مـ ــع
الالعبين بشأن مدى افتقادنا
لأللقاب ...نحن جميعا ندرك
ح ــاج ـت ـن ــا ل ـل ـب ـق ــاء بـ ــالـ ــدوري
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــاز ،ل ـكــن
الفوز باأللقاب هو ما نمارس
الـ ــريـ ــاضـ ــة م ـ ــن أجـ ـ ـل ـ ــه .ن ـحــن
نرغب في الفوز بالمباريات
وكذلك األلقاب ،وهذا من بين
تلك األلقاب".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ل ــديـ ـن ــا ت ــاري ــخ
مبعث فخر في هذه البطولة،
فـقــد فــزنــا بـهــا خـمــس م ــرات،
وأود أن أك ــون ال ـمــدرب الــذي
قاد الفريق للفوز بها للمرة
السادسة".
ويـتـمـتــع سـمـيــث وأس ـتــون
فيال بخبرة جيدة في اللعب
ف ـ ــي اسـ ـ ـت ـ ــاد ويـ ـمـ ـبـ ـل ــي ،ف ـقــد
شهد فوز الفريق في الملحق
الفاصل الذي أهله للمنافسة

تقام اليوم مواجهات التسيو-
بــولــونـيــا ونــابــولــي-تــوري ـنــو،
واالثنين المقبل سامبدوريا-
هيالس فيرونا.
وأض ـ ــاف فــونـسـيـكــا "حـتــى
ال ت ـك ــون ه ـن ــاك ش ـك ــوك حــول
انتظام المسابقة أرى أنه إذا

ُ
أقيمت مباراة يجب أن تلعب
ب ـق ـي ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ،وإذا تــم
تأجيل مباراة يجب أن تؤجل
بقية المباريات".
(إفي)

سانيه

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
5:00

ايفرتون – مان يونايتد

beINSPORTS
HD2

5:00

توتنهام  -وولفرهامبتون

beINSPORTS
HD1

الدوري اإليطالي
5:00

ليتشي  -اتاالنتا

beINSPORTS
HD4

8:00

كالياري  -روما

beINSPORTS
HD4

الدوري اإلسباني

جانب من مباراة سابقة بين مانشستر سيتي وأستون فيال
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ه ــذا
الموسم.
وال يـ ـ ـ ـ ــزال أ سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــون ف ـي ــا

ي ـك ــاف ــح م ــن أج ـ ــل الـ ـبـ ـق ــاء فــي
الدوري الممتاز حيث يتفوق
بـ ـ ـف ـ ــارق ن ـق ـط ــة واح ـ ـ ـ ــدة ف ـقــط

أم ـ ــام أق ـ ــرب م ــراك ــز ال ـه ـب ــوط،
لـ ـ ـك ـ ــن س ـ ـم ـ ـيـ ــث يـ ـتـ ـطـ ـل ــع إل ـ ــى
اختبار القدرات في مواجهة

جـ ــوارديـ ــوال ال ـ ــذي ي ـع ــد أح ــد
ً
المدربين األكثر نجاحا .
(د ب أ)

2:00

اشبيلية  -اوساسونا

beINSPORTS
HD3

4:00

اثلتيك بلباو  -فياريال

beINSPORTS
HD3

6:00

اسبانيول – اتلتيكو
مدريد

beINSPORTS
HD3

8:30

ريال مايوركا  -خيتافي

beINSPORTS
HD3

11:00

ريال مدريد  -برشلونة

beINSPORTS
HD3

كأس الرابطة اإلنكليزية
7:30

أستون فيال –
مانشستر سيتي

beINSPORTS
HD2

ةديرجلا
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ً
ً
كنت سابقا أتمنى ساخرا لو أن دول االتحاد األوروبي
تتولى تشكيل حكوماتنا ،نحن الدول العربية الشمولية
وشبه الشمولية ،وتتعامل معنا كما يتعامل المدرب
األجنبي مع الالعبين العرب ،إذ ينتقي أفضلهم من دون
تدخل من المسؤولين ،ومن دون "حامل هذه الورقة من
طرفنا" ،ومن دون ولدنا وولدهم.
ً
ك ـنــت س ــاخ ــرا حـيـنـهــا ،لـكـنـنــي ال ـي ــوم أع ـت ـقــد أن دول
أوروبــا والغرب مجبرة على محاسبتنا ومراقبتنا ،بل
والـتــدخــل فــي اخـتـيــار وزرائ ـن ــا ووك ــاء وزارات ـن ــا .أقــول
ً
مجبرة ،ألنها متضررة ،ومعها بقية دول العالم أيضا،
من سوء اختياراتنا بشكل مباشر ،بسبب هذا الفيروس
الذي كشف حقيقة حكومات الكويت والعراق وغيرهما،
واالس ـت ـه ـتــار ال ــذي قــامــت ب ــه ه ــذه ال ـح ـكــومــات ،ونـظــام
"خشمك أذنك" ،والقرارات االرتجالية السطحية العقيمة،
وطــريـقــة أجـيــالـنــا األم ـيــة الـســابـقــة فــي معالجة األم ــور؛
"خلها على ربك".
ً
لم يعد األمر قاصرا على كل دولة على حدة جراء هذا
الفيروس ،بل ما تقوم به حكومة ما من إجــراء ات ،يؤثر
عـلــى بـقـيــة ش ـعــوب األرض ،مــن حـيــث انـتـشــار ال ـمــرض،
واختالط الشعوب بعضها ببعض ،بعد أن تحول العالم
إلى غرفة صغيرة ،ال قرية.
وإال قــل لــي بــربــك ،مــا ذنــب الـمــوظــف الـهــولـنــدي ،على
سبيل المثال ،الــذي يعمل ضمن طاقم شركة هولندية
في الكويت ،ويخرج في األســواق الكويتية ،ويحتك هو
وأسرته بالناس في األماكن العامة ومقرات العمل ...ما
ذنبه بانتقال الـعــدوى إليه ،نتيجة ســوء إج ــراء ات هذه
ً
الحكومة ،أو استهتارها وعبثها؟ خصوصا أن حكومة
بـلــده قــد ات ـخــذت اإلج ـ ــراءات الـنـمــوذجـيــة ه ـنــاك ،نتيجة
المحاسبة الشعبية ُ
وحسن االختيار وتالشي الضغوطات
الحكومية وبقية أنواع العبث التي تحدث عندنا.
ما ذنب تلك المعلمة البريطانية التي تعمل في مدرسة
أجنبية فــي الـكــويــت ،كــي تـصــاب بــالـمــرض فتنقله إلــى
أسرتها ،ثم إلــى شعبها ،عندما تعود إلــى بلدها؟ وما
ذنــب هــذا ومــا ذنــب تلك من شعوب الــدول الديمقراطية
فيما يحدث من عبث هنا؟
لذلك لــم يعد األمــر سخرية ،بــل أعتقد أن على الــدول
المحترمة فرض حكومات صالحة على الدول الشمولية،
بـمــا فيها ال ــدول الـتــي تـتـظــاهــر بــالــديـمـقــراطـيــة ،ومنها
الكويت.
بــاخ ـت ـصــار ،الـحـجــر الـصـحــي يـجــب أال يـتــوقــف على
المشتبه بإصابتهم بالفيروس ،بل األولى أن يبدأ بالوزراء
والمسؤولين الفاشلين ،ومن اختارهم.

ً
ماتا غرقا داخل حقيبة مجرمين
كـشـفــت ال ـشــرطــة ف ــي تــايــانــد
ت ـفــاص ـيــل ج ــري ـم ــة ق ـت ــل م ــروع ــة
استهدفت زوجين صينيين ،وفدا
إلى البالد في رحلة سياحية.
وأف ـ ــادت صـحـيـفــة دي ـلــي ميل
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،عـ ـل ــى م ــوق ـع ـه ــا
اإلل ـك ـت ــرون ــي أمـ ــس ،ب ــأن الـقـتـلــة
وضـعــوا الــزوجـيــن فــي حقيبتي
سفر بعد تقييدهما ،وهما مازاال
على قيد الحياة ،ثم ألقوا بهما
في نهر.

وجرى العثور على جثة الزوج
ً
وان ــغ جــون ( 30عــامــا) ،الثالثاء
الماضي ،بعدما الحظ صياد في
نهر بينغ ،وسط تايالند ،حقيبة
سوداء تطفو على الماء.
وقالت الشرطة إن غواصيها
ي ــواصـ ـل ــون ال ـب ـح ــث عـ ــن زوجـ ــة
ً
ال ــرج ــل ،تـشــو بـيـنــغ ( 28عــامــا)،
ً
التي يعتقد أنها ألقيت أيضا في
النهر بنفس الطريقة.

واجهوهم

د .ناجي سعود الزيد

ال ت ـس ــأل ـن ــي عـ ــن ال ـ ـكـ ــورونـ ــا ،حـتــى
مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة م ـح ـتــارة
ف ــي األم ـ ــر ،وك ــل م ــا ص ــدر عـنـهــا وعــن
خبرائها ال يشفي الغليل وال العليل...
وآخر تصريح صريح لها" :إنها تواجه
مرحلة حاسمة" ،ومع ذلك هناك نواب
َّ
علقوا المشانق لوزير الصحة ،وكأن
األمر مقصور على الكويت فقط!
أرجوكم الفهم الصحيح لألمر ،عزل
المشتبه بهم هو الخطوة الرئيسية،
وهذا ما نادى وقام به الوزير.

نعم الوزير والحكومة ارتكبوا بعض
ً
األخطاء ،وهناك تقصير ،خصوصا في
التوعية اإلعــامـيــة منذ الـبــدايــة ،وتم
تدارك بعض وليس كل القصور.
آن األوان لــوزيــر الـصـحــة أن يهدد
ال ـنــواب هــذه ال ـمـ َّـرة ،وال يستمع لهم،
وال يستمع لبعض أركان وزارته الذين
ً
يأتمرون بأمرهم ،وهو يعرفهم جيدا.
ال ــوزي ــر ب ــاس ــل وال ــوك ـي ــل مصطفى
ل ــدي ـه ــم ش ـ ـهـ ــادات وخ ـ ـبـ ــرات كــأط ـبــاء
تـ ـ ـض ـ ــاه ـ ــي الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرات ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة،

ورضوخهما لمن ال يفهم َ
ومــن يفتي
ً
ف ــي ك ــل األم ـ ـ ــور ي ـع ـت ـبــر ُج ـب ـن ــا وع ــدم
شـجــاعــة مــن جــانـبـهـمــا ...وم ــن المهم
ً
جدا مجابهة النواب بالحجة والمنطق
وال ـ ـش ـ ـجـ ــاعـ ــة ...ولـ ـي ــس بــال ـم ـجــام ـلــة،
فالقضية طبية بحتة ،وتــرك المجال
ً
للجهلة مــن ال ـنــواب يخلو تـمــامــا من
حكمة أطباء بارعين وخبراء كالدكتور
باسل والدكتور مصطفى .فالمنصب
ً
لم يعد مهما ،وكرامتهما الشخصية
والمهنية أهم بكثير من ذلك.

الصين تكافح الجراد ...بالبط
تستعد الصين لنشر نحو  100ألــف بطة
في باكستان المجاورة ،للمساعدة في مقاومة
أسراب الجراد الذي يلتهم المحاصيل.
وذك ــر خـبــراء زراع ـيــون صينيون ،أن بطة
واحــدة يمكنها أن تأكل أكثر من  200جــرادة

في اليوم الــواحــد ،وأن البط أكثر فاعلية من
المبيدات الحشرية.
وأعلنت باكستان حالة الطوارئ في وقت
سابق ،قائلة إن أعداد الجراد هي األكبر منذ
أكثر من عقدين.

ودمرت أسراب من ماليين حشرات الجراد
ال ـم ـحــاص ـيــل ال ـغ ــذائ ـي ــة ف ــي أجـ ـ ــزاء م ــن شــرق
إفريقيا.
(بي بي سي)

الكويت ودعت سلمان العبدالله الدبوس
ف ـق ــدت ال ـك ــوي ــت الـخـمـيــس
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـعـ ـم ــل
الـ ـخـ ـي ــري ،ص ــاح ــب األي ـ ـ ــادي
ال ـب ـي ـضــاء س ـل ـمــان الـعـبــدالـلــه
ال ــدب ــوس ،ع ــن عـمــر نــاهــز 86
ً
عاما.
وكان الراحل ينادى بعميد
عــائ ـلــة ال ــدب ــوس وع ــرف ــه أهــل
الفحيحيل بأعماله الخيرية
ال ـتــي ام ـت ــدت لـتـشـمــل جميع
أنحاء الكويت ،وقضى عمره

من أجل قضاء حوائج الناس
ومساعدة المحتاجين.
وب ـ ـ ــدأ ال ـ ــدب ـ ــوس ع ـم ـل ــه فــي
الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـنــدمــا
ً
اخ ـت ـيــر ع ـض ــوا ف ــي الـمـجـلــس
ا لـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي األول عـ ـ ـ ــام 1964
واسـتـمــر حـتــى  ،1968وتـفــرغ
بـ ـع ــده ــا لـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـخ ـي ــري ــة
ّ
فشيد
وم ـشــاري ـعــه ال ـخــاصــة،
مــراكــز تحفيظ ال ـقــرآن الكريم
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاجـ ـ ــد وال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدارس

والمستشفيات كمركز سلمان
ال ـ ـ ــدب ـ ـ ــوس ل ـ ـجـ ــراحـ ــة وعـ ـ ــاج
أم ـ ـ ـ ــراض الـ ـقـ ـل ــب عـ ـ ــام ،2010
كما يعد أحــد مؤسسي نادي
الفحيحيل الرياضي ،وجمعية
الفحيحيل.
و"الجريدة" التي آلمها هذا
المصاب ،تدعو الله أن يتغمد
الفقيد بواسع رحمته ،ويلهم
أهله وذويه َّالصبر والسلوان...
َ
َّ َّ َ
َْ َ
اج ُعون".
ِ
و"إنا ِللهِ و ِإنا ِإليهِ ر ِ

●

محمد الشرهان

تمكن رجال مباحث قطاع األمن
الجنائي في إدارة البحث والتحري
بمحافظتي الجهراء والفروانية ،من
فك طالسم قضية اختفاء مواطن
س ـت ـي ـنــي مـ ــن ج ـ ــاخ ـ ــوره بـمـنـطـقــة
ً
بــر إرحـيــة ،إذ عـثــروا عليه مقتوال
ً
ومحروقا مع مركبته على بعد 4
كيلومترات من موقع الجاخور ،قبل
أن يقبضوا على الجانيين اللذين
تـبـيــن أن ـه ـمــا ،وافـ ـ ــدان بـنـغــالـيــان،
اعترفا بجريمتهما.
وعلمت "ال ـجــريــدة" ،مــن مصدر
أ مـ ـ ـن ـ ــي ،أن ر جـ ـ ـ ــال إدارة ا ل ـب ـحــث
وال ـ ـت ـ ـحـ ــري ب ـم ـح ــاف ـظ ــة الـ ـجـ ـه ــراء
ً
ّ
شكلوا فريقا للبحث عن المواطن،
ّ
بعدما سجل ذووه بالغ تغيب في
مخفر شرطة إشبيلية بمحافظة
الـفــروانـيــة ،أف ــادوا خــالــه بــأنــه في
آخر اتصال معهم أبلغهم بوجوده
ً
في الجاخور ،الفتا إلى أن مباحث
الـمـحــافـظـتـيــن شـكـلــت فــريــق عمل
ً
مشتركا لفك طالسم هذه القضية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر أن رج ـ ــال
المباحث عثروا مساء أمس األول
ع ـلــى مــرك ـبــة الـمـتـغـيــب م ـحــروقــة،
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وسيلة عوض محمد القفاص

سلمان الدبوس

وأش ــار الـمـصــدر إل ــى أن المتهم
اعترف كذلك بأنه وضع الجثة داخل
المركبة ملفوفة بسجادة ،بمساعدة
أحــد أصدقائه من نفس جنسيته،
وتوجها بها إلى منطقة بر إرحية
للتخلص منها عن طريق حرقها،
والذا بالفرار.
وقــال إنه بتفتيش المتهم األول
عثر بحوزته على  3بطاقات بنكية
ً
و 90دي ـنــارا تـعــود للمجني عليه،
ً
الفتا إلى أن رجال المباحث تمكنوا
مــن تـحــديــد هــويــة المتهم الـثــانــي،
ومحل وج ــوده فــي خيمة بمنطقة
ال ــدراكـ ـي ــل ،وألـ ـق ــوا ال ـق ـبــض عـلـيــه،
فاعترف باشتراكه مع زميله في قتل
المجني عليه والتخلص من جثته.

اإلعالنات:

لـسـ ُـت ممن يدخلون فــي نقاشات طائفية
وال قبلية داخل البالد ،لكنني متابع جيد لكل
المشاريع التي تقوم بها األقليات الطائفية
وال ـع ــرق ـي ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،م ــن ل ـب ـن ــان حـتــى
اليمن ،ومن بر النوبة حتى جبال البربر في
مرتفعات أطلس المغربية.
أعــداؤنــا منذ مئات السنين يلعبون على
هذه التفاصيل الصغيرة ،وأصحاب مشاريع
ً
ال ـكــرســي والـ ُـح ـكــم أي ـض ــا ،ولـكـنـنــي فوجئت
بكمية ا لـصـفــا قــة والعلنية ا لـتــي يعبث بها
بـعــض سياسيينا بـهــذه اللعبة ا ل ـقــذرة في
ظرف طارئ ،كتفشي وباء قد تكون تداعياته
ً
خطيرة علينا جميعا ،كوطن ووجود.
النائب الطائفي كانت له تصريحات مقززة
ً
ومثيرة لالشمئزاز ،خلط فيها أمورا تتعلق
ب ــأس ــرة ال ـح ـكــم واألم ـ ــن الــوط ـنــي بـمــوضــوع
وبائي ال دخل له باألمور السياسية.
لألسف ،هذا التجاوز على الوحدة الوطنية
يأتي في أيــام ُّ
نمر فيها بذكرى عــزيــزة ،هي
َّ
ذكــرى التحرير والمحنة الكبيرة التي مرت
بها الكويت ،نتيجة للغزو العراقي الغاشم
ً
قبل أقل من ثالثة عقود ،والتي يبدو أن كثرا
ً
لم يتعلموا منها شيئا.
َّ
المنطقة ُّ
تتعرض
تمر بظروف أمنية صعبة
فيها إيــران لوباء ،فيتشنج عــدد من النواب
لدينا ،ويخلطون الحابل بالنابل ،فماذا لو
َّ
تعرضت إيران لحرب شاملة؟ وماذا سيفعل
نواب " "....حينها؟
وعلى المقلب اآلخــر يعلن شيخ قبيلة أن
َّ
الفنية مستعدة لدعم الدولة
كــوادر القبيلة
لمواجهة الوباء المتمثل في فيروس كورونا،
وهنا نسأل ذلك الشيخ :ما أدواتك وهيئاتك
التي ستدير وتستدعي تلك الكوادر؟
الـ ــوضـ ــع فـ ــوضـ ــوي إلـ ـ ــى أب ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــدود،
ُّ
والسلطة التي استخدمت أدوات التصنيف
الطائفي والقبلي وا لـفـئــوي إلدارة المشهد
ً
ً
السياسي فــي البلد سـتــواجــه يــومــا تحديا
ً
ً
تفتيتيا خطيرا للمجتمع سيهدد االستقرار
والوحدة الوطنية ،لذا عليها اليوم أن تواجه
ال ـنــائــب الـطــائـفــي وال ـش ـيــخ الـقـبـلــي ،قـبــل أن
ً
تفلت األمور يوما من يدها ،وتصبح خارج
ً
السيطرة تماما.

أرملة محمد خليفة الصالحات
 75عاما ،شيعت ،الــرجــال :القرين ،ق ،3ش ،17م ،37النساء:
المسايل ،ق ،4ش ،411م ،45ت99446687 :

جريمة سرقة ...والمتهم الرئيسي مخالف لإلقامة
وبجانبها جثة مجهولة الهوية،
متفحمة على مسافة  4كيلومترات
ً
من جاخور المواطن ،الفتا إلى أن
الطبيب الشرعي حدد هوية الجثة،
وأكـ ــد أن ـهــا ت ـعــود لـلـمـتـغـيــب ،كما
تبين أن الوفاة جنائية وناتجة عن
ضرب المجني عليه بآلة حادة على
رأسه قبل إضرام النار في جثته.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـف ــري ــق الـجـنــائــي
الـمـشـتــرك تــوصــل ،عـبــر تحرياته،
إلــى أن أحــد الــوافــديــن البنغاليين
مـسـجــل بـحـقــه قـضـيــة تـغـيــب منذ
 3سـ ـن ــوات ،واعـ ـت ــاد الـ ـت ــردد على
جاخور المجني عليه ،وأداء بعض
ً
األعـ ـم ــال لـ ــه ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن رج ــال
المباحث كثفوا تحرياتهم حول
المتهم ،وتبين أنه سيئ السمعة،
واعتاد عمليات النصب والسرقة
ولعب الميسر.
ول ـفــت إل ــى أن رجـ ــال الـمـبــاحــث
تمكنوا مــن رصــد المتهم وتعقبه
وإلـ ـق ــاء ال ـق ـبــض عـلـيــه ف ــي منطقة
ال ـح ـس ــاوي ،واقـ ـت ــادوه ال ــى مكتب
الـتـحـقـيــق ،وب ـســؤالــه اع ـتــرف بأنه
قتل المجني عليه بدافع السرقة،
عن طريق ضربه على الــرأس بآلة
حادة ،مما أدى الى وفاته.

عبدالمحسن جمعة

بدرية يعقوب يوسف بن جبل

بنغاليان قتال المواطن الستيني وأحرقا جثته ومركبته في بر إرحية

لحظة إلقاء القبض على الجاني األول

هذيان الطائفية...
وكوادر القبيلة!

زوجة حسن عبدالنبي الخياط
 77عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،النساء:
السالمية ،ق ،12شــارع أبــوذر الغفاري ،م ،39ت،99844166 :
99580057

فهد سعد شبيب الزعبي

 25عاما ،شيع ،الرجال :عبدالله المبارك ،ق ،7ش ،710م،23
مقابل الدائري السابع ،النساء :العارضية ،ق ،9ش ،6ج ،1م،7
ت66566662 ،66666572 :

شريفة عبدالله الجاسم

أرملة يوسف محمد علي العمر
 85ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ــرج ــال :ال ــدع ـي ــة ،ق ،4شـ ــارع ح ـمــزة بن
عبدالمطلب ،م ،23ديــوان العمر ،النساء :كيفان ،ق ،6ش،64
م ،10مقابل منطقة الخالدية

فهد عبدالرحمن أحمد إبراهيم

 28عاما ،شيع( ،بمقبرة صبحان) ،الــرجــال :األنــدلــس ،ق،13
ش ،20م ،22النساء :الشامية ،ق ،7ش ،70م ،6ت،51154411 :
90074501

وفيات السبت 2 / ٢٩
عبدالله سلطان الخميس الرميان

 100عــام ،شيع ،الــرجــال :الخالدية ،ق ،1ش ،18م ،10النساء:
قرطبة ،ق ،3ش ،4م ،8ت25329555 ،24811067 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:56

العظمى 23

الشروق

06:14

الصغرى 11

الظهر

12:01

ً
أعلى مد  03:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:19

 03:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:47

ً
أدنى جزر  09:48صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:04

 10:20م 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 :

