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آمبر هيرد تتهم زوجها السابق جوني ديب
بتهديدها بالقتل وحرق جثتها ص ١٧

هلع «كورونا» يطيح بالبورصة

الثانية

خسرت  3.2مليارات دينار مع تداول  10.2ماليين بفعل الرعب العالمي من الفيروس
ً
• السعدون :خوفا من تراجع األسواق العالمية الكبرى
• البدر :ردة فعل مبالغ فيها ال تتناسب مع أساسيات السوق
• صرخوه :األزمات تولد الفرص

محمد اإلتربي
وعيسى عبدالسالم
وعلي العنزي

على وقع الرعب العالمي من
انتشار فـيــروس كــورونــا ،وفي
ظل صمت حكومي عن طمأنة
الـمـتــداولـيــن ،وفـشــل المحفظة

«الصحة» :فحص إضافي
للقادمين من مصر
●

عادل سامي

في وقت ارتفع عدد اإلصابات بـ«كورونا» في الكويت إلى 46
حالة ،بعد تسجيل حالة جديدة أمس قادمة من إيران وكانت
ضمن الـحــاالت المحتجزة بالعزل الصحي ،أكــدت 02

• البحر :السوق مقبل على عوامل إيجابية والبيع فردي
• الشايع :االستقرار سيعود
ً
• العميري :البورصة خصمت النزول كامال في جلسة واحدة

ال ــوطـ ـنـ ـي ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فــي
ال ـت ـص ــدي ل ــان ـح ـف ــاض ال ـح ــاد
ف ــي األسـ ـع ــار ،ه ــوت م ــؤش ــرات
الـبــورصــة الكويتية أم ــس ،في
أول أيـ ــام ت ــداول ـه ــا ب ـعــد عطلة
األعياد الوطنية ،بدرجة حادة،
ترجمها فـقــدان مــؤشــر السوق
الـ ـع ــام أك ـب ــر ن ـس ـبــة ف ــي تــاريــخ
ا لـ ـب ــور ص ــة بـ ـ ـ  ،%9.16بـيـنـمــا
خسر مؤشر السوق األول نحو
 ،%11وت ــراج ــع «رئ ـي ـســي »50
بنسبة  ،%4.7وبلغت التداوالت
اإلجمالية  10.2ماليين دينار.
وألول مـ ــرة ،ش ـه ــدت جلسة
أمس تعليق عمل السوق األول
لتجاوز خسائره حد الـ %10مع
اإلبقاء على تعامالت «الرئيسي»
ب ـش ـكــل ط ـب ـي ـعــي ،كـمــا 02

اقتصاد

١٤
البورصة كما بدت أمس وسط المخاوف من «كورونا»

الصقر :فريق عمل مع وزارة التجارة لمواجهة «كوفيد »١٩
«الغرفة» :واثقون بحشد القطاع الخاص كل إمكاناته لمصلحة الكويت
أم ــس ،وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ــان ،ح ـ ـيـ ــث ث ـ ّـم ــن
المجلس مبادرة الروضان وحرصه
على التشاور والتعاون مع القطاع
ً
الـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،م ـ ـعـ ــربـ ــا عــن
ثقته المطلقة بالجهود الرسمية
عـلــى مختلف الـصـعــد ،وعــن ثقته
ب ـ ــأن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص سـيـحـشــد
كــل إمـكــانــاتــه لتقديم مــا يقتضيه
الواجب ومصلحة الكويت.
من جانبه ،وبينما أعرب الوزير

أعلن نائب رئيس غرفة تجارة
وص ـنــاعــة ال ـكــويــت مـحـمــد جــاســم
الصقر تشكيل فريق عمل مشترك
م ــع وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة،
لمتابعة األحداث والتطورات بشأن
انتشار فيروس كورونا المستجد
فــي الـكــويــت ،والـتـشــاور المستمر
ح ـ ــول الـ ـخـ ـط ــوات الـ ــازمـ ــة ح ـيــال
مواجهته.
ج ــاء ذل ــك خ ــال جلسة مجلس
إدارة الغرفة التي استضاف فيها،

ً
إغالق «اللوفر» مؤقتا
الموظفون «الخائفون» يرفضون العمل
ع ـق ــد م ـت ـحــف ال ـل ــوف ــر فــي
بـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــس ،صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح أمـ ـ ـ ــس،
ً
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ل ـم ــوظ ـف ـي ــه ح ــول
ان ـت ـشــار ف ـي ــروس "ك ــورون ــا"،
مـ ـ ـم ـ ــا أب ـ ـ ـقـ ـ ــى ع ـ ـ ـشـ ـ ــاق ال ـ ـفـ ــن
مـحـجــوزيــن خ ــارج المتحف
ً
األك ـ ـثـ ــر جـ ــذبـ ــا ل ـل ـس ـي ــاح فــي
العالم.
وشوهدت طوابير طويلة
مــن السائحين الساخطين،

خارج المتحف ،الذي يعتبر
ً
"منزال" لـ "الموناليزا" وتمثال
فينوس.
وأك ــد كريستيان غــاالنــي،
م ــن "ال ـك ــون ـف ــدرال ـي ــة ال ـعــامــة
للعمل" ،أن نحو  300موظف
ً
اجتمعوا صباحا ،وصوتوا
ً
"باإلجماع تقريبا" لمصلحة
عدم فتح أبواب المتحف أمام
الزوار أمس.

ال ــروض ــان ع ــن اطـمـئـنــانــه الـكــامــل
إل ــى ن ـتــائــج اإلجـ ـ ـ ــراءات الـمـتـخــذة
وفعاليتها ،أكد أن الكويت ،بفضل
ً
الله أوال ثم بتوجيهات سمو أمير
الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد ،من
أف ـض ــل دول ال ـعــالــم ف ــي منهجية
عملها ،وفي تأمين سالمة وصحة
ورفــاه ـيــة مــواطـنـيـهــا والمقيمين
ً
فـيـهــا ،مـضـيـفــا أن م ـخــزون الـبــاد
االستراتيجي الــدوائــي والغذائي
كاف وفائض.
والسلعي ٍ
١٦

«كورونا» ّ
يخيم
على رواد المطاعم
والمجمعات ١٥
«اتحاد الكرة»:
على االتحادات
واألندية االلتزام
بقرارات الدولة
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الصقر والروضان في جلسة مجلس إدارة الغرفة أمس

●

فــي ثــانــي استقالة مــن حكومة رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد ،بعد وزيرة الشؤون االجتماعية
الـســابـقــة د .غــديــر أس ـي ــري ،وض ــع وزي ــر
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس م ـح ـمــد
بوشهري استقالته تحت تصرف الخالد،
على خلفية حكم محكمة التمييز الذي دان
ً
ً
الوزير ،لنشره تحقيقا إداريا على موقع
ً
ال ــوزارة فــي «تــويـتــر» ،حينما كــان وكيال

●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكد مصدر مسؤول في مكتب أحد كبار
مــرا جــع التقليد بمدينة قــم أن الحكومة
ً
نـقـلــت عـ ــددا مــن مــراجــع الـتـقـلـيــد ورج ــال
الــديــن الـمـقــربـيــن مــن الـنـظــام وعائالتهم
إل ــى مـنــاطــق آم ـنــة م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا،

ً
وتدرجي في المناصب اإلشرافية وصوال
إل ــى ه ــذا الـمـنـصــب ،كـنــت أض ــع مصلحة
الكويت فوق كل اعتبار».
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أك ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب ريـ ـ ــاض
الـعــدســانــي اسـتـمــرار متابعته للملفات
والـمـحــاور الـتــي كــان يـنــوي وضعها في
ً
استجواب بوشهري ،مضيفا ،في تصريح
أمس ،أن على الوزير القادم حسمها «وإال
فسيتحمل مسؤوليتها السياسية ،وذلك
بالتبعية».
٠٣

العراق :حكومة عالوي «عالقة»
والفراغ الدستوري يطل برأسه
الصدر يخفق في الضغط على األحزاب
●

بغداد  -محمد البصري

فـشــل مــؤيــدو تكليف محمد
عــاوي تشكيل حكومة عراقية
جديدة في عقد جلسة برلمانية
لمنحها الثقة ،فقد أجل البرلمان
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاده أم ـ ـ ــس ،فـ ــي حـ ـي ــن لــم

يـتـبــق م ــن الـمـهـلــة الــدس ـتــوريــة
للتشكيلة ســوى ســاعــات حتى
نهاية اليوم االثنين ،مما يفتح
الباب أمــام سيناريوهات فراغ
سياسي معقدة ،ويثير غضب
المحتجين.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاول تـ ـ ـي ـ ــار 02

بعد عودته من إيطاليا
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة،
أن وزيــر الــدولــة لشؤون الخدمات وزير
ش ــؤون م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـب ــارك
الـ ــدولـ ــة لـ ـ ُ
الـحــريــص ،أدخ ــل الحجر الـمـنــزلــي ،بعد
عــودتــه مــن إج ــازة قضاها فــي إيطاليا،
مشيرة إلى أنه لن يحضر اجتماع مجلس
الوزراء المقرر اليوم ،كإجراء احترازي.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن إج ـ ــراء ات وزارة
الـصـحــة ال ـخــاصــة بـمــواجـهــة «ك ــورون ــا»
ُ
ت ـط ـ ّـب ــق ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع دون ال ـن ـظــر إلــى
م ـنــاص ـب ـهــم ،م ــؤك ــدة أن ه ـن ــاك مـتــابـعــة
مستمرة للمواطنين الذين يقضون فترة
الحجر في منازلهم عبر مراكز الوقاية
الصحية.

خامنئي يرجئ معظم لقاءاته ...وروحاني أجرى فحوصات
وأس ـك ـن ـت ـهــم ف ــي فـ ـن ــادق خ ــاص ــة شــديــدة
َ
الرقابة في شمال إيران أو جزيرتي كيش
وقشم.
وأوض ـ ــح ال ـم ـصــدر ،الـ ــذي ل ــم ي ــرد ذكــر
اسمه أو اسم مرجع التقليد الذي يمثله،
أن ال ـح ـكــومــة ع ــزل ــت ت ـلــك ال ـف ـن ــادق الـتــي
خـصـصــت لــرجــال الــديــن ال ـك ـبــار وبعض

• وزير الكهرباء المستقيل :وضعت مصلحة الكويت فوق كل اعتبار
• العدساني :على الوزير القادم حسم الملفات وإال فسيتحمل المسؤولية السياسية
سيد القصاص

حجر منزلي على الحريص

ً
إيران تجلي مراجع تقليد كبارا من قم

استقالة بوشهري تحت تصرف الخالد
ل ـل ــوزارة ،وبــذلــك لــم تستمر فـتــرة توليه
منصب الوزير أكثر من نحو أسبوعين،
بعدما أدى اليمين الدستورية أمام سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد في ١٨
فبراير الماضي.
وقال بوشهري ،في خطاب استقالته:
«فـ ــي ظ ــل ال ـم ـع ـط ـيــات األخ ـ ـيـ ــرة ،وضـعــت
كتاب استقالتي تحت سلطة سمو رئيس
مجلس الــوزراء التقديرية ليقرر ما يراه
ً
ً
مناسبا» ،مضيفا« :يشهد الله أنه منذ تم
ً
تعييني مهندسا في الوزارة بعد تخرجي

الصالح والرئيس التونسي
بحثا تطورات األوضاع

محمد بوشهري

ّ
تركيا تصعد
ُضد سورية
وتغضب اليونان
مهاجرون يتجهون إلى حدود اليونان أمس (أ ف ب)

 749مليون جنيه أرباح
«األهلي  -مصر»
في 2019

كتاب
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يوميات

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

مسك وعنبر

ّ
الشخصيات السياسية الرفيعة ،وكلفت
ممرضين وأطباء متخصصين بمراقبتهم
طوال اليوم.
وق ـ ـ ــال إن األجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة راج ـع ــت
منزل مرجع تقليد في مدينة قم الجمعة
ال ـم ــاض ــي وط ـل ـبــت م ـنــه وم ــن عــائ ـل ـتــه أن
يحملوا معهم أقــل حاجياتهم02 ،

٢١

ً
النيابة تحجز مغردا
يدير حسابات وهمية

شيماء سليمان :أجسد
معاناة المرأة الكويتية
في «سما عالية»

أكثر من  15قضية مقامة ضده
أحــد الحسابات فــي «تــويـتــر» ،إال
● حسين العبدالله

دوليات

قررت النيابة العامة أمس حجز
ً
مـغــرد يــديــر ع ــددا مــن الحسابات
الــوه ـم ـيــة ع ـلــى شـبـكــة ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي «ت ــوي ـت ــر» ،عـلــى ذمــة
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي ال ـق ـض ـيــة
المقامة ضــده مــن الهيئة العامة
لـ ـلـ ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ،عـ ـل ــى خـلـفـيــة
تغريدات كتبها تتضمن اإلساءة
للهيئة والمسؤولين عنها.
وعلمت «الـجــريــدة» أن المغرد
أنكر االتهامات المنسوبة إليه من
النيابة ،رغم اعترافه بأنه صاحب

أن النيابة قررت حجزه على ذمة
التحقيقات ،لوجود أكثر من 15
قضية مقامة من جهات حكومية
ومــواط ـن ـيــن ض ــد ال ـح ـســاب ال ــذي
يديره.
ومن المتوقع أن تقوم النيابة
باستكمال تحقيقاتها فــي هــذه
القضايا ،ثم إحالتها إلى المحاكم
ال ـم ـخ ـت ـص ــة ،أو ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرارات
بحفظها.
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األمير :اتفاق واشنطن و«طالبان» تاريخي ويعزز األمن واالستقرار
سموه هنأ ترامب وتميم والرئيس األفغاني ...واستقبل ولي العهد والغانم والمبارك والخالد والمطاوعة
استقبل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أمـ ــس ،س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
نواف األحمد.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه ،رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو
الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـب ــارك ،ورئـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ،رئـ ـي ــس
المجلس األعـلــى للقضاء ،رئيس
محكمة التمييز ،رئيس المحكمة

ال ــدس ـت ــوري ــة الـمـسـتـشــار يــوســف
المطاوعة.
وبعث صاحب السمو ببرقية
ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونالد ترامبّ ،
عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة التوقيع
في العاصمة القطرية الدوحة على
اتفاق إحالل السالم في أفغانستان
بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وحــركــة
«طالبان».
وأش ـ ـ ــاد س ـم ــوه ب ـه ــذا االت ـف ــاق
التاريخي ،مؤكدا أهميته في تعزيز

األمن واالستقرار في أفغانستان،
ً
ومتمنيا سـمــوه لـتــرامــب مــوفــور
ال ـص ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة ،ول ـل ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وشـعـبـهــا
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى
أمـيــر دول ــة قـطــر الـشـيــخ تميم بن
حمد آل ثانيّ ،
عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة التوقيع
في العاصمة القطرية الدوحة على
اتفاق إحالل السالم في أفغانستان
بين الواليات المتحدة و«طالبان».

الجراح ينقل تعازي صاحب السمو بوفاة مبارك
ق ــام وزي ــر ش ــؤون ال ــدي ــوان األم ـيــري الـشـيــخ عـلــي ال ـجــراح،
صباح أمــس ،بــزيــارة لسفارة جمهورية مصر العربية لدى
الكويت ،حيث نقل تعازي صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ،وس ـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،وحكومة
الكويت وشعبها ،وذلك بوفاة رئيس جمهورية مصر العربية
األسبق محمد حسني مبارك ،طيب الله ثــراه ،وجعل الجنة
مثواه.
وقال الشيخ علي الجراح ،في تصريح ،عقب تقديم التعازي،

إنه تشرف بنقل تعازي القيادة السياسية وحكومة الكويت
وشعبها بوفاة الرئيس األسبق محمد حسني مبارك بطل
الحرب والسالم وصاحب المواقف المشرفة ،معربا عن أحر
التعازي للشعب المصري سائال للفقيد الرحمة.
وعن التقدير المصري للمبادرة األميرية السامية بإطالق
اسم الرئيس الراحل على أحد الصروح المهمة في الكويت،
وأيضا تقدير أسرة الفقيد لهذه المبادرة السامية ،أكد الجراح
أنها أ قــل مــا يمكن تقديمه تقديرا لمواقف الرئيس الراحل
ودوره الرئيسي في تحرير الكويت.

وأشاد سموه بجهود الوساطة
والـمـســاعــي الحميدة لــدولــة قطر
الشقيقة ،واستضافتها للمباحثات
التي جــرت بين الجانبين ،والتي
أسـ ـف ــرت ع ــن ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ه ــذا
االتفاق التاريخي إلنهاء الصراع
ال ـق ــائ ــم بـيـنـهـمــا ،آمـ ــا س ـم ــوه أن
يحقق ذلك نشر األمن واالستقرار
فــي أفغانستان ،ومتمنيا سموه
لتميم مــوفــور الصحة والعافية،
ول ــدول ــة قـطــر الـشـقـيـقــة وشعبها
الكريم المزيد من الرقي واالزدهار
في ظل قيادته الحكيمة.
كما بعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة مماثلة إلى الرئيس األفغاني
الدكتور محمد أشــرف غنيّ ،
عبر
فيها سـمــوه عــن خــالــص تهانيه
بمناسبة التوقيع على االتـفــاق،
الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز
األمــن واالستقرار في أفغانستان
الصديقة ،وتمهيد الطريق إلقامة
الـ ـح ــوار ال ــوط ـن ــي ف ـي ـهــا ،متمنيا
سموه للرئيس األفـغــانــي موفور
الصحة والعافية ،ولبالده وشعبها
دوام التقدم واالزدهار.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ب ـعــث سـمــوه
ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية
باكستان اإلسالمية عارف علوي،

األمير يستقبل رئيس مجلس الوزراء أمس
ّ
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بضحايا حادث
تصادم قطار بحافلة ركاب جنوبي
باكستان ،والــذي أسفر عن وقوع
العديد من الضحايا والمصابين،
ً
ســائــا سـمــوه الـمــولــى تـعــالــى أن
يتغمد الضحايا بــواســع رحمته
وم ـغ ـفــرتــه وي ـل ـهــم ذوي ـه ــم جميل
الصبر وحسن العزاء ،وأن يمن على
المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سموه ،ببرقية تعزية
إلى رئيس جمهورية الهند رام ناث
كوفند ،عبر فيها سموه عن خالص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا
حادث سقوط حافلة ركاب في أحد
األنهار غربي الهند والــذي أودى
بحياة العشرات من ركابها.
مــن جهة أخ ــرى ،بعث صاحب
السمو ببرقية تهنئة إلــى رئيس
مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

جـيـلـكــو كــوم ـش ـي ـتــش ،ع ـبــر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ً
ال ـع ـيــد الــوط ـنــي لـ ـب ــاده ،متمنيا
سموه له موفور الصحة والعافية
ول ـل ـب ـل ــد الـ ـص ــدي ــق دوام ال ـت ـقــدم
واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد ،وسمو
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ببرقيات
مماثلة.

الصالح :نواجه تحديات أمنية فرضتها الظروف اإلقليمية

استقباالت ولي العهد

الرئيس التونسي أكد أهمية إرساء قواعد األمن واالستقرار في الوطن العربي

ولي العهد والشيخ جابر المبارك أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
بقصر بـيــان صـبــاح أم ــس ،رئـيــس مجلس األمــة
مـ ــرزوق ال ـغــانــم ،وس ـمــو الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك،
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد.
واستقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ أح ـمــد ال ـم ـن ـصــور ،ووزي ــر
الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر.

كما استقبل سـمــوه ،ر ئـيــس الهيئة الخيرية
اإلسالمية العالمية ،المستشار الخاص لألمين
ال ـع ــام لــأمــم الـمـتـحــدة الـمـسـتـشــار ف ــي ال ــدي ــوان
األميري د .عبدالله المعتوق ،حيث سلم سموه
نـسـخــة م ــن ت ـقــريــر ال ـب ــرام ــج واألن ـش ـط ــة ()2019
ل ـم ـب ــادرة إطـ ـع ــام «م ـل ـي ــار ج ــائ ــع حـ ــول ال ـع ــال ــم»،
والمنبثقة من المؤتمر السنوي الثامن للشراكة
الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل.

هلع «كورونا» يطيح...
بلغت خسائر القيمة السوقية أمس  3.2مليارات دينار ،كان نحو
مـلـيــاريــن منها فــي ال ـســوق األول ،وه ــو مــا اعـتـبــرتــه م ـصــادر في
ً
السوق تعبيرا عن أثــر نفسي أكثر منه خسائر ناتجة عن أزمة
اقتصادية أو مالية.
وعلى الصعيد الخليجي ،تراجعت كذلك جميع األسواق العاملة
في دول مجلس التعاون الخليجي ،ولكن بنسب أقل من الكويت،
حيث خسر ســوق األسهم السعودي  ،% 3.7وتراجع ســوق دبي
ب ــ %4.49وأبوظبي بـ  ،%3.62في حين هبط ســوق البحرين 3.4
 ،%وانخفضت بورصة مسقط  ،%1.2بينما كانت بورصة قطر
في عطلة رسمية.
وفي تعقيب على التراجع الحاد في البورصة الكويتية ،رأى عدد
من خبراء االقتصاد واالستثمار أن ذلك يعود إلى األثر النفسي
الناتج عن افتتاح السوق أمس عقب أسبوع صعب على األسواق
اإلقليمية والعالمية ،بسبب المخاوف العالمية من «كورونا».
وق ــال رئـيــس شــركــة الـشــال لــاسـتـشــارات االقـتـصــاديــة جاسم
السعدون إن ما شهدته البورصة من هلع وتراجع كبير ناتج عن
بدء التداول بعد عطلة استمرت نحو أسبوع راقب الجميع خالله
األسواق العالمية الكبرى التي تراجعت بنسب كبيرة.
ورأى السعدون أنه «إذا تحول ذلك المرض المستجد إلى وباء،
ً
فبالتأكيد ستكون اآلثار سلبية» ،الفتا إلى أن «االحتمال الثاني
ً
معاكس تماما ،حيث إنه إذا تمت السيطرة على المرض فسيكون
ً
ً
ذلــك عــامــا إيـجــابـيــا ،وس ـيــؤدي إلــى ت ــداوالت صحية وإيجابية
فيما بعد».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أك ــد ال ـع ـضــو ال ـم ـن ـتــدب ال ـســابــق لـلـهـيـئــة الـعــامــة
لالستثمار عـلــي ال ـبــدر أن افـتـتــاح الـتـعــامــات عـلــى تــراجــع عقب
ً
ً
عطلة يمثل ردة فعل مبالغا فيها كثيرا وال تتناسب مع أساسيات
ً
السوق ،موضحا أنه مادام إنفاق الدول على الرواتب والمشتريات
ً
ً
والمقاوالت مستمرا في مستواه الحالي فلن تتأثر كثيرا مبيعات
األسواق االستهالكية وقدرة الناس على الصرف.
أمــا رئيس مجلس اإلدارة لشركة االستثمارات الوطنية حمد
ً
العميري فأوضح أن هذا الهبوط الحاد كان متوقعا نتيجة الهلع
ً
العالمي ،موضحا أن بورصة الكويت عادت للعمل بعد عطلة طويلة
ً
«وخصمت النزول كامال في جلسة واحدة» ،في حين كانت أسواق
تعمل خالل تلك الفترة واستوعبت الهبوط.
الخليج
ّ
وبينما لخص الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو إنفست» فيصل
صرخوه مشهد الهلع الذي خيم على البورصة بقوله إن «األزمات
ّ
ً
تولد الفرص» ،مشيرا إلى أن هذه األزمة لالستثمار واالنتقاء ،قال
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية
للتمويل واالستثمار (كيفيك) طارق البحر إن السوق مقبل على
عوامل إيجابية على المدى المنظور.
وأوض ــح البحر أن تلك الـعــوامــل تتمثل فــي انـعـقــاد جمعيات
عمومية لكبرى الشركات ،وسينتج عنها توزيعات أرب ــاح ،كما
ستتدفق أموال الترقية على مؤشر  msciإلى البورصة في مايو
ً
ً
المقبل ،الفـتــا إلــى أن تعامالت الـســوق أمــس كانت ضئيلة جــدا،
وتعكس قيمتها توجه أغلبية التعامالت وا لـتــدا فــع نحو البيع
الفردي.
من جهته ،أكد نائب الرئيس التنفيذي إلدارة األصول في شركة
كاب كــورب لالستثمار فــوزي الشايع أن الجانب النفسي كان له
ً
تأثير سلبي كبير على البورصة ،مضيفا أن هذه اآلثار ستزول في
النهاية وسيعود الوضع إلى االستقرار.
١٣-١٢

«الصحة» :فحص إضافي...
وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة د .بثينة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،أنس الصالح ،أن
األمـ ــة الـعــربـيــة ت ــواج ــه تـحــديــات
أمـ ـنـ ـي ــة وت ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات ف ــرض ـت ـه ــا
الـ ـظ ــروف اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة
ت ـت ـط ـلــب الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون
والتنسيق في مختلف المجاالت
األمنية والفنية.
وأضــاف الصالح ،في كلمة له
خالل أعمال الدورة الـ  37لمجلس
وزراء ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـ ـعـ ــرب ،ال ـتــي
تستضيفها تــونــس ،أن الكويت
ت ـت ـط ـلــع إل ـ ــى ت ـك ـث ـيــف ال ـت ـع ــاون
والتنسيق وت ـبــادل المعلومات
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرات وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارب ب ـيــن
أجهزتنا األمنية ،بما يسهم في
تحقيق األمن والتنمية لشعوبنا
وأوطاننا ،باعتبار أن األمن ركيزة
التنمية.
وشدد على أنه انطالقا من أن
«أمــن األمــة العربية كل ال يتجزأ،

المضف أنه سيتم تطبيق إجــراء ات فحص إضافية للقادمين من
مصر للتأكد من خلوهم من األعراض.
وقالت المضف ،خالل المؤتمر الصحافي الدوري أمس ،إن جميع
المصابين في وضع صحي مستقر وجيد ،مبينة أن إجمالي من
تم فحصهم منذ بداية ظهور المرض في الكويت بلغ  2900حالة.
وعن المواطنين القادمين عبر الجسر الجوي أمس األول ،ذكرت
ً
أن عدد القادمين من طهران على متن  4طائرات بلغ  434راكبا ،ومن
ً
بانكوك  189راكبا على متن طائرة واحدة ،مشيرة إلى أن جميع تلك
الحاالت تم التعامل معها حسب اإلجراءات المتبعة.
وعــن تأثير ارتـفــاع درجــة حــرارة الطقس على الـفـيــروس ،قالت
إن هناك بعض الــدراســات التي تشير إلــى ذلــك« ،ونــأمــل أن تكون
صحيحة».

إيران تجلي مراجع تقليد كبارًا...
ويرافقوهم على الفور إلى مطار قم للخروج من المدينة.
وأوضح أن المرجع المعني رفض الخروج من قم غير أن األجهزة
األمنية أبلغته أن المرشد األعلى علي خامنئي هو من أصدر أوامر
اإلجالء ،وال خيار لقبولها أو رفضها.
من جهة أخــرى ،أكــد مصدر آخــر في مكتب رئاسة الجمهورية
اإليرانية أن الرئيس حسن روحاني وعائلته والمقربين منه ،إضافة
إلى جميع الوزراء وأعضاء الحكومة ،قاموا بإجراء فحص «كورونا»
يوم الخميس الماضي ،وحتى الساعة لم تثبت النتائج إصابتهم
بالفيروس ،لكن النتيجة المؤكدة ستظهر بعد أربعة أيام.
وكشف المصدر أن سبب إجــراء الفحص هــو إصــابــة مساعدة
رئيس الجمهورية السيدة معصومة ابتكار ومساعد وزير الصحة
إي ــرج حــريــرجــي بــالـفـيــروس ،وهـمــا كــانــا عـلــى ات ـصــال بــروحــانــي
ً
ووزرائه ،مضيفا أن األجهزة األمنية المكلفة حماية ُالشخصيات
السياسية أجرت فحوصات لجميع عناصرها ،كما فرض فحص
إجباري على زوار الرئيس وأعضاء الحكومة.
وبينما أكد المصدر أن المرشد ملتزم حتى اآلن بنصائح وزارة
الـصـحــة ،وأوق ــف معظم جلساته ولـقــاء اتــه الـعــامــة ،أعلنت وكالة
«تسنيم» إصابة النائب قاسم ميرزائي نكو بالفيروس ،ليرتفع عدد
النواب المصابين إلى سبعة.

العراق :حكومة عالوي «عالقة»
مقتدى الـصــدر مــع أط ــراف شيعية أخ ــرى تمرير حكومة عــاوي
رئيس الوزراء المكلف ،وسط ممانعة كردية وسنية انضمت إليها
َ
ً
قوى شيعية الحقا ،في تصادم نادر وصل إلى مرحلة لي األذرع
بين األحزاب العراقية.
ً
ويحتاج الصدر وحلفاؤه إلى  ٨٣صوتا فقط لتمرير الحكومة،
لكن لم يدخل قاعة البرلمان إال  ١٠٨نواب ،والمطلوب حضور ١٦٨
هم َنصف األعضاء.
وفقد الصدر تأييد شريحة واسعة من المحتجين العراقيين
الذين يواصلون حراكهم الكبير منذ خمسة أشهر ،بسبب خالفات
عميقة وصــدامــات َعنيفة حصلت بين أتباع الصدر والناشطين
العلمانيين ،وبذلك فقد رجل الدين الشاب ورقة ضغط كبيرة كان
بإمكانه استخدامها إلجبار البرلمان على تمرير الحكومة المؤقتة.
ً
ولم يلق محمد عالوي قبوال لدى حركة االحتجاج ألنها تعده
ً
ً
ً
جزءا من الطبقة السياسية ،إذ تطلب مرشحا مستقال يضمن تنفيذ
انتخابات عادلة بإشراف دولي خالل عام ،لكن بعض المحتجين
طلبوا منحه فرصة بوصفه الحل الوسط بين معايير المحتجين
الصارمة ،ومعايير األحزاب المتهمة بالفساد أو بالتبعية لنفوذ
إيراني واضح.
إال أن محمد عالوي أحبط الجمهور حين أعلن تشكيلة وزارية

وبسط األمــن فــي ربــوع أوطاننا
م ـســؤول ـيــة م ـش ـتــركــة نتحملها
جميعا ،وبالنظر إلى أن مواطنينا
ينتظرون منا الكثير ،فإننا ننتهز
هذه الفرصة للتشاور والتباحث
م ــن أجـ ــل ال ــوص ــول إلـ ــى ق ـ ــرارات
م ــرج ــوة تـ ـخ ــدم األمـ ـ ــن ال ـع ــرب ــي،
وتحقق االستقرار لشعوبنا في
ظل أوضاع إقليمية حرجة».
وأكد الصالح ضــرورة اليقظة
التامة خاصة في محاربة الفكر
المتطرف والجماعات اإلرهابية
«التي لنا معها حرب مستمرة»،
الفـتــا الــى التدابير المتخذة في
تعزيز الفكر األمني الذي يعتمد
على حماية الشباب.
كـمــا ش ــدد عـلــى اسـتـكـمــال ما
تم البدء به من تدابير لتجفيف
مـ ـن ــاب ــع الـ ـتـ ـم ــوي ــل ل ـل ـج ـم ــاع ــات
اإلرهابية ومكافحة تدفقهم من
دول الـصــراع إلــى «مناطقنا» عن

ً
الرئيس التونسي مستقبال الصالح أمس
طريق تفعيل تبادل المعلومات
وإح ـكــام السيطرة على المنافذ
وتــأم ـي ـن ـهــا ،ل ـح ــرم ــان الـعـنــاصــر
اإلره ــاب ـي ــة م ــن أي م ـ ــاذات آمـنــة
بالوطن العربي.
والتقى الصالح ،أمس ،الرئيس
التونسي قيس ّ
سعيد ،وذلك على
هــامــش أع ـمــال ال ـ ــدورة السابعة

وصـفــت بــالـهــزيـلــة تـتـكــون مــن تـكـنــوقــراط معظمهم طــاعـنــون في
السن وال ُي َ
عرف عنهم تأييدهم لحركة االحتجاج ،أو قدرتهم على
مواجهة نفوذ الفاسدين والفصائل المسلحة المتهمة بقتل وجرح
نحو  ٢٨ألف محتج.
ويشعر ُّ
السنة واألكراد أنهم باتوا خارج لعبة تشكيل الحكومة،
إذ لم يحصلوا على تمثيل ألحزابهم في الوزارة المقترحة ،متهمين
الصدر وميليشيات شيعية ،بأنهم جــاء وا بمرشحين مستقلين
ً
شكليا للوزارات غير أنهم خاضعون لنفوذهم.
و جــرى تأجيل الجلسة المخصصة لمنح الثقة مرتين وسط
تراشق سياسي شديد أثــار غضب المحتجين الذين وجــدوا في
ً
استهزاء بتضحياتهم من أجل حكومة نزيهة
هذا األداء السياسي
تـنـفــذ انـتـخــابــات ع ــادل ــة ،األم ــر ال ــذي اع ــاد ش ـعــار إس ـقــاط الـنـظــام
بقوة داخل المسيرات اليومية ،باعتبار أن األحــزاب ّ
كرست يأس
الجمهور من إمكانية اإلصــاح السياسي ومازالت تعمل بآليات
ما قبل االنتفاضة.

والثالثين لمجلس وزراء الداخلية
ال ـعــرب الـمـنـعـقــدة فــي العاصمة
تونس.
ورحب الرئيس التونسي خالل
الـلـقــاء بــالــوزيــر الـصــالــح ،معربا
عن سعادته باستضافة تونس
ألعمال هذه الــدورة ،ومتمنيا أن
تتوج بالنجاح والتوفيق.

كما أكد ّ
سعيد أهمية االجتماع
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى مـ ــا يـ ـتـ ـن ــاول ــه مــن
مـ ــوضـ ــوعـ ــات وم ـ ـسـ ــائـ ــل أم ـن ـيــة
ت ـهــدف إل ــى إرسـ ــاء قــواعــد األمــن
واالستقرار في الوطن العربي.
وج ـ ــرى خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ت ـب ــادل
وج ـهــات الـنـظــر ب ـشــأن المسائل
الدولية والمستجدات اإلقليمية
وتـ ـط ــورات األوضـ ـ ــاع بالمنطقة
العربية.
واستقبل رئيس الــوزراء وزير
ال ــداخ ـل ـي ــة الـفـلـسـطـيـنــي محمد
اشـ ـتـ ـي ــة ،ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة أن ــس
الصالح في محل إقامته بقصر
الضيافة في تونس.
ك ـمــا ال ـت ـقــى ال ــوزي ــر ال ـصــالــح
فــي محل إقامته وزي ــر الداخلية
اللبناني محمد فهمي ،حيث بحث
ً
الجانبان عــددا من القضايا ذات
االهتمام المشترك.

وحاول أنصار الصدر تشجيع المحتجين على مظاهرة مليونية
صباح األحــد في نوع من التهديد للبرلمان والضغط عليه ،لكن
تفشي مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا داخل التجمعات ساهم
في تقليص األعداد ،كما أن معظم الذين شاركوا في تظاهرة األحد
في المنطقة المحيطة بالبرلمان كانوا يهتفون ضد تشكيلة محمد
عالوي وضد البرلمان نفسه ،األمر الذي كشف عجز أنصار الصدر
عن التأثير الفاعل في حركة االحتجاج ،على عكس الشهور األولى
ً
عال.
التي كانت تشهد تنسيقا بمستوى ٍ
وإذا لم ينجح عالوي في إقناع األحزاب حتى مساء اليوم االثنين
ً
بدعم تشكيلته ،فإن رئيس الجمهورية سيكون مطالبا بتكليف
شخصية أخرى ،وهو ما يدخل العملية السياسية في مرحلة جديدة
من التعقيد ،قد تجبر األحزاب على ُّ
تقبل ظهور قواعد عمل جديدة
بفعل حركة االحتجاج الواسعة.

ةديرجلا
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محليات
بوشهري :قدمت استقالتي للخالد بناء على المعطيات األخيرة

ً
ً
«عملت واجتهدت ولم ّ
أقصر منذ تعييني مهندسا حتى صرت وزيرا»
سيد القصاص

االستقالة في
ُعهدة رئيس
مجلس الوزراء
ليقرر ما يراه
ً
مناسبا

تـ ـ ـق ـ ــدم وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء
والماء ،م .محمد بوشهري،
باستقالته من منصبه أمس،
م ـع ـل ــا ذلـ ـ ــك ب ــأن ــه "فـ ـ ــي ظــل
المعطيات األخيرة ،وضعت
ك ـ ـتـ ــاب اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــي ب ـع ـه ــدة
سمو رئيس مجلس الوزراء
ال ـت ـقــديــريــة ،ل ـي ـقــرر م ــا ي ــراه
ً
مناسبا ".
وق ــال بــوش ـهــري فــي نص
اس ـت ـق ــال ـت ــه "أت ـ ـقـ ــدم ب ـجــزيــل
الـ ـشـ ـك ــر وعـ ـظـ ـي ــم االمـ ـتـ ـن ــان
ل ـ ـح ـ ـضـ ــرة صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ،وولـ ـ ــي ع ـهــده
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ول ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــو رئ ـ ـيـ ــس
مجلس ا ل ــوزراء على ثقتهم
ال ـ ـغـ ــال ـ ـيـ ــة بـ ـتـ ـك ـلـ ـيـ ـف ــي بـ ـه ــذا
ا لـمـنـصــب" ،ويشهد ا لـلــه أنه
ً
منذ أن تم تعييني مهندسا
فــي وزارة ا لـكـهــر بــاء وا ل ـمــاء

بـ ـع ــد ت ـ ـخـ ـ ّـرجـ ــي ،وت ـ ـ ّ
ـدرج ـ ــي
فـ ــي الـ ـمـ ـن ــاص ــب اإلش ــرافـ ـي ــة
وص ــوال إل ــى ه ــذا الـمـنـصــب،
كنت أ ضــع مصلحة الكويت
ف ــوق ك ــل اع ـت ـبــار ،وإن ــه لمن
دواعي سروري أنني عملت
مع نخبة من المخلصين في
العمل من الجنسين ،جندوا
أن ـف ـس ـه ــم ل ـخ ــدم ــة ق ـط ــاع ــات
الـ ــوزارة لـتـلـبـيــة احـتـيــاجــات
الـ ــدولـ ــة ،وربـ ـم ــا جـ ــاء ال ـيــوم
ألق ــول لـكــم "ك ــم كـنــت فـخــورا
بكم وبجهودكم".

تواصل المحبين
وأض ــاف أن "الـشــيء الــذي
يـ ـثـ ـل ــج ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،هـ ـ ــو ح ـجــم
المشاعر التي ّ
تلمستها من
خالل تواصل المحبين معي

من داخل الوزارة وخارجها،
ولألمانة ال أجد كلمات شكر
تـفــي ه ــؤالء حـقـهــم ،وعـمـلــت
واجـ ـتـ ـه ــدت ول ـ ــم أق ـ ّـص ــر فــي
تــأد يــة المطالب المشروعة،
ً
ويكفينا فخرا أنا وزمالئي
حجم اإلنجازات والمشاريع
الـ ـت ــي ح ـق ـق ـن ــاه ــا ،وال ـ ـتـ ــي ال
يتسع المجال هنا لذكرها،
وإن ك ــان يــأتــي عـلــى رأسـهــا
حـصــول ا ل ــوزارة على نسبة
 100فــي ا لـمـئــة فيما يتعلق
ب ـج ــودة ال ـم ـيــاه وف ــق تـقــريــر
مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة،
وكذلك حصول الوزارة على
معدالت عالية في موثوقية
ال ـش ـب ـك ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وف ــق
ا لـمـعــا يـيــر ا ل ـعــا ل ـم ـيــة ،فضال
ع ــن إح ــال ــة م ــن ت ـج ــاوز على
خدمات الوزارة إلى الجهات

القضائية ،وتحصيل األموال
العامة".
وت ــاب ــع ب ــوشـ ـه ــري" :وف ــي
ظ ـ ــل الـ ـمـ ـعـ ـطـ ـي ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة،
وضـ ـع ــت كـ ـت ــاب اس ـت ـقــال ـتــي
ت ـح ــت س ـل ـط ــة س ـم ــو رئ ـيــس
مـجـلــس الـ ــوزراء الـتـقــديــريــة،
ً
ليقرر ما يراه مناسبا .حفظ
الله الكويت من كل مكروه".

تعديل وزاري محدود
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــرسـ ـ ــوم أم ـ ـيـ ــري
صـ ـ ـ ــدر األ حـ ـ ـ ـ ــد  16ف ـ ـبـ ــرا يـ ــر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي بـ ـ ــإجـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــل
وزاري محدود على التشكيل
ا لـحـكــو مــي ،و تـضـمــن تعيين
ً
بــوش ـهــري وزي ـ ــرا لـلـكـهــربــاء
والماء.
وفي بداية جلسة مجلس

االمـ ــة ال ـع ــادي ــة ال ـث ــاث ــاء 18
ف ـ ـ ـبـ ـ ــرايـ ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي أق ـ ـسـ ــم
ب ــوشـ ـه ــري أم ـ ـ ــام ال ـم ـج ـلــس
ً
لمباشرة عمله كعضو وفقا
ل ـل ـمــادة " "91م ــن ا لــد س ـتــور،
الـ ـت ــي ت ـق ـضــي ب ــأن ــه ق ـب ــل أن
يـتــولــى عـضــو مـجـلــس األمــة
أع ـ ـمـ ــالـ ــه فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس أو
ل ـجــانــه يـ ــؤدي ال ـي ـم ـيــن أم ــام
المجلس في جلسة علنية.
ي ــذ ك ــر أن ب ــو ش ـه ــري عـمــل
فــي وزارة ا لـكـهــر بــاء وا ل ـمــاء
أ كـ ـث ــر م ــن  12سـ ـن ــة ،و ش ـغــل
فيها عــدة مـنــا صــب ،أ بــرز هــا
وكيل مساعد لقطاع تشغيل
وص ـ ـيـ ــانـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه ،ثـ ـ ــم تــم
تـكـلـيـفــه بــوكــالــة الـ ـ ــوزارة ثم
بالوزارة خالل الفترة من 16
فبراير الماضي حتى تقديم
استقالته أمس  1مارس.

محمد بوشهري

«التربية» تشدد على االلتزام بضوابط «الرياضة» دعت «البلدي» إلى إعادة تخصيص
الشراء بالمناقصات والممارسات
نادي «الشباب» القديم لبرقان
الهيئة طالبت بتجديد اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن ساحة الجابرية
●

●

فهد الرمضان

أص ـ ــدر وك ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة ب ــاإلن ــاب ــة د .بــدر
ً
المطيري تعميما بشأن ضوابط عمليات الشراء
بالمناقصات والممارسات والشراء المباشر وإجراء
األوامر التغييرية وطلبات التمديد.
وش ـ ــدد ال ـم ـط ـي ــري ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ت ـق ـيــد جـمـيــع
قطاعات التربية باإلجراءات الواجب اتباعها لتوفير
احتياجاتها المختلفة وااللتزام بالقرارات والتعاميم
السابقة ،وإع ــداد أوراق المناقصات ومشروعات
العقود واالرتباطات واالتفاقات الخاضعة للرقابة
ً
المسبقة قبل عرضها على الجهات الرقابية ،مشيرا

إل ــى أن ــه فــي حــالــة اإلخ ــال بـهــذه الـضــوابــط سيتم
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
وأوض ـ ــح أن ال ـت ـع ـم ـيــم ي ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار ح ــرص
إدارة مكتب التفتيش والـتــدقـيــق عـلــى الـتــأكــد من
سالمة اإلج ــراء ات فــي قطاعات ال ــوزارة المختلفة
حسب القوانين واللوائح المنظمة ،وبالنظر إلى
مــا تبين مــن اسـتـمــرار إرس ــال أوراق المناقصات
واالرتباطات واالتفاقات إلى الجهات الرقابية غير
كاملة ومستوفاة مما يستلزم العديد من االتصاالت
واالستعجاالت الرسمية الستيفائها ،األمــر الذي
يؤدي إلى تعطيل البت في تلك الموضوعات مما
يضر بالمصلحة العامة.

النادي ال يملك
موقعا خاصا
به لممارسة
أنشطته كباقي
األندية الشاملة
حمود المبارك

محمد الجاسم

طالبت الهيئة العامة للرياضة المجلس
البلدي بإعادة تخصيص موقع نادي الشباب
"القديم" بمنطقة شرق األحمدي لنادي برقان
الرياضي.
وأوض ـ ــح ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـهـيـئــة الــريــاضــة
باإلنابة الشيخ م .حمود مبارك الصباح في
كتابه الموجه إ لــى رئيس المجلس البلدي
ً
أس ــام ــة الـعـتـيـبــي ،أن ذل ــك يــأتــي ح ــرص ــا من
الـهـيـئــة عـلــى خــدمــة الــريــاضــة والــريــاضـيـيــن
ول ـتــوج ـي ـه ـهــم ف ـك ــري ــا وع ـل ـم ـيــا واج ـت ـمــاع ـيــا
وث ـق ــاف ـي ــا ،وت ــوجـ ـي ــه ط ــاق ــات ـه ــم وم ــواه ـب ـه ــم
نحو المساهمة في بناء الكويت واالهتمام
باألمور المتعلقة بهم ألنهم الثروة الحقيقية
للوطن.
وأ ش ــار ا لـصـبــاح إ لــى أن الطلب جــاء نظرا
إلشهار العديد من األندية الرياضية الشاملة
ل ـخــدمــة ال ـش ـبــاب الــريــاض ـي ـيــن وم ـن ـهــا ن ــادي
ب ــرق ــان ال ــري ــاض ــي ،والـ ـ ــذي ال ي ـم ـلــك مــوق ـعــا
خاصا به لممارسة أنشطته كباقي األندية
ال ـشــام ـلــة ،وي ـس ـت ـخــدم حــال ـيــا بـصـفــة مــؤقـتــة
مركز شباب الصباحية.
وطالب الصباح باتخاذ اإلجراء ات الالزمة

لتخصيص مــو قــع ن ــادي ا لـشـبــاب ا لــر يــا ضــي
"القديم" في منطقة شرق األحمدي ،والبالغ
م ـس ــا ح ـت ــه  64.458مـ ـت ــرا م ــر بـ ـع ــا ب ـم ــرا ف ـق ــه
ومـنـشــآتــه لـيـتــم اسـتـغــالــه مــن ن ــادي بــرقــان
الرياضي.

ساحة الجابرية
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ـقــدمــت ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للرياضة بكتاب إلى "البلدي" بشأن تجديد
ات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ــازمـ ــة ح ـ ــول م ــواف ـق ــة
الـمـجـلــس عـلــى ســاحــة الـجــابــريــة الــريــاضـيــة
التي وافق عليها سابقا في عام .2011
وأو ضــح الصباح في كتابه إ لــى "البلدي"
أن الهيئة خاطبت البلدية بعد االشتراطات
ا لـتــي و ضـعـهــا المجلس ا لـبـلــدي و هــو ا لـبــدء
ف ــي الـتـنـفـيــذ خ ــال ث ــاث س ـن ــوات م ــن تسلم
الموقع وإال اعتبر ملغى حسب المدة الزمنية
المقررة.
وطالبت الهيئة بـضــرورة التجديد حتى
ي ـت ـس ـنــى ل ـه ــا اس ـت ـك ـم ــال إجـ ـ ـ ــراء ات تـصـمـيــم
الساحة الرياضية المشار إليها ،مؤكدة أن
التقرير السنوي لديوان المحاسبة أشار إلى
هذا الموضوع.

اجتماع لـ «الداخلية» ناقش تقرير الميزانيات «الجمارك العالمية» توقع مذكرة
لتأسيس مركز إقليمي بالكويت

ع ـق ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـفــريــق
ً
عصام النهام ،أمس ،اجتماعا مع الوكالء
الـمـســاعــديــن ،بـحـضــور أم ـيــن ال ـســر مدير
مـكـتــب الـتـفـتـيــش والـتــدقـيــق عـبــدالــرحـمــن
الـ ــدويـ ــش ،لـمـعــالـجــة م ــا ورد ف ــي تـقــريــر
الجهات الرقابية والمكتب الفني للجنة
الميزانيات والحسابات الختامية بمجلس
األمة.
وتم استعراض جدول األعمال ومناقشة
ما يتضمنه من بنود و مــا تمت تسويته
مــن مالحظات والمتبقي منها ،وأسباب
عدم تسويتها.

ً
النهام مترئسا اجتماع «الداخلية» أمس

«المحاسبة» يبحث تعزيز التعاون مع قطر
اسـتـضــاف ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،أمــس،
رئيس ديوان المحاسبة القطري الشيخ
ب ـن ــدر ب ــن مـحـمــد آل ث ــان ــي لـبـحــث سبل
تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين
وتنميته.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون

اإلدارية والمالية وتقنية المعلومات في
الديوان عصام المطيري ،إن زيارة بندر
ً
آل ثاني إلى "المحاسبة" تضمنت عرضا
ً
مــرئـيــا حــول قــواعــد تحديد مــدى جدية
إجراءات الجهات المشمولة بالرقابة في
معالجة المالحظات والمخالفات.

«الصحافيين» تدعو أعضاءها
لتسديد االشتراكات
دع ــت جمعية الصحافيين
الكويتية أعضاءها إلى سرعة
ت ـس ــدي ــد ال ـت ــزام ــات ـه ــم الـمــالـيــة
ّ
وت ـ ـسـ ــلـ ــم ب ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـع ـض ــوي ــة
الجديدة.
وأعلنت الجمعية ،في بيان
لها أمس ،أنها بمناسبة انتهاء
الـسـنــة الـمــالـيــة  2019وحـلــول
موعد تسديد االشتراك السنوي
لـعــام  ،2020فــإن مجلس إدارة
الجمعية يــدعــو األع ـض ــاء إلــى
مــراجـعــة سـكــرتــاريــة الجمعية
لتسديد االلتزامات المالية ،وذلك
فــي أوق ــات ال ــدوام الرسمي من

ً
التاسعة صباحا حتى الرابعة
ً
ً
ع ـصــرا ،علما ب ــأن آخ ــر موعد
لتسديد االشتراك نهاية دوام
الثالثاء  31مارس الجاري.

وأضــاف المطيري أن العرض تضمن
ً
شرحا آلليات متابعة التوصيات الفعالة
والتقارير التي ترفعها األجهزة العليا
ً
لـلــرقــابــة والـمـحــاسـبــة ،ومـنـهــا مـثــا إلــى
السلطة التشريعية.

وقـعــت منظمة الـجـمــارك العالمية والـكــويــت
مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس مركز التدريب
اإلقليمي التابع للمنظمة في البالد ،واعتماده
ً
مركزا للتدريب الجمركي.
ووقــع المذكرة عــن المنظمة أمينها الـعــام د.
كــونـيــو مـيـكـيــوريــا وع ــن ال ـكــويــت ال ـمــديــر الـعــام
لـ ــإدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك الكويتية المستشار
جمال جالوي ،وذلك في ختام أعمال االجتماع الـ
" "51للمديرين العامين للجمارك لمنطقة شمال
إفريقيا والشرق األدنى واألوسط والذي عقد بمقر
جامعة الدول العربية.
وقال ميكيوريا لـ "كونا" أمس ،إن توقيع مذكرة
ً
ً
التفاهم يأتي إدراكــا وتقديرا من المنظمة لدور
ً
الجمارك الكويتية ،موضحا أن المركز اإلقليمي
فــي الـكــويــت ســوف يستخدم ألغ ــراض التدريب
وع ـقــد االج ـت ـمــاعــات لـتـقــديــم ال ـم ـســاعــدة الفنية
وغيرها من األحداث المتعلقة بالجمارك.
وأشاد ميكيوريا باإلمكانات الكبيرة للجمارك
ال ـك ــوي ـت ـيــة ل ــدع ــم جـ ـه ــود ال ـم ـن ـظ ـمــة ف ــي تـقــديــم
المساعدة العضائها.
بـ ــدوره ،أع ــرب نــائــب رئـيــس المنظمة الشيخ

ً
«أمانة األوقاف» تدعم عمرة  250وافدا
دعمت األمــانــة العامة لــأوقــاف رحلة
عمرة للجاليات المسلمة الــوافــدة داخــل
الكويت ،بالتعاون مع لجنة زكاة العثمان،
ً
ح ـي ــث ب ـل ــغ عـ ــددهـ ــم  250م ـع ـت ـم ــرا مــن
المقيمين.
وأعلنت "أمانة األوقاف" ،أنها في إطار
دوره ــا بدعم مسيرة العمل الخيري في
ً
البالد ،وتفعيال لدور الوقف في خدمة فئات
وشرائح المجتمع المختلفة والمستحقة
لـلـمـســاعــدة ،قــدمــت ه ــذا ال ــدع ــم للعمالة
البسيطة ،والذين يعملون بجد وإخالص
من أجل كسب لقمة العيش والكسب الحالل
ويحلمون بالصالة في المسجد الحرام
والطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين
الـصـفــا وال ـم ــروة وال ـص ــاة فــي المسجد
النبوي الشريف.
ُيذكر أن الرحلة استمرت  6أيام ما بين
مكة المكرمة والمدينة المنورة ،لتنمية

أحـمــد آل خليفة لــ"كــونــا" عــن سعادته بحضور
تــوق ـيــع م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم والـ ـت ــي ت ـع ـتــرف فيها
ً
ً
المنظمة بمعهد الكويت للتدريب مركزا إقليميا
ً
ً
معترفا به ومعتمدا ليكون إضافة للمنظمة في
المنطقة.
وأكد أن حصول معهد الكويت للتدريب على
اعتماد دولي وتحويله إلى مركز إقليمي يعطي
ً
ً
إضافة ومصداقية ودعما كبيرا لهذا المركز خالل
ً
المرحلة المقبلة ،معربا عن التهنئة لألشقاء في
الكويت حصولهم على هذا االعتماد الدولي.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب الـمـسـتـشــار ال ـج ــاوي في
تصريح لـ"كونا" عن التهنئة والشكر والتقدير
لـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد وس ـمــو ول ــي الـعـهــد ووزي ــر
المالية وللشعب الكويتي بشكل عام والجمركيين
الكويتيين بشكل خاص العتماد الكويت مركزا
ً
إقليميا للتدريب والتطوير لبناء قدرات العاملين
بالمجال الجمركي.
ولفت جالوي الى ان المركز سيكون له خطة
عمل استراتيجية وتنفيذية دولية في التدريب
مؤكدا أنه ومن خالل المذكرة الموقعة ستكون
دولة الكويت على خريطة الجمارك العالمية.

«األشغال» :حضور طبيعي
للموظفين بعد العطلة
●

مشاركون في العمرة
ثقافتهم اإلسالمية ،وشحذ وازعهم الديني،
من خالل برنامج َّ
مميز منذ االنطالق حتى
العودة ،برفقة دعاة إلرشادهم وتوعيتهم
بمناسك العمرة ،واإلجــابــة عن أسئلتهم

واستفساراتهم .ويتناغم هذا الدعم مع ما
تقدمه الكويت وأهلها من مساعدات مالية
وإنسانية وإغاثية للمنكوبين والغارمين
داخل الكويت وخارجها.

سيد القصاص

في أول يوم من الدوام بعد عطلة األعياد
ً
الوطنية ،شهدت وزارة األشغال أمس حضورا
ً
ً
طبيعيا لموظفيها والتزاما في قطاعاتها
المختلفة ،إال أن أعــداد المراجعين قلت عن
األيام التي سبقت انتشار فيروس "كورونا".
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ال ــرس ـم ــي ف ــي ال ـ ــوزارة
عبدالله العجمي لـ"الجريدة" إن "األشـغــال"
استعدت لـ "كورونا" كباقي وزارات الدولة،
ً
مشيرا إلى أن هناك معقمات سيتم توزيعها
ً
فـ ــي أرجـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن ت ــوزي ــع
ب ــروش ــورات على الموظفين والمراجعين،
ً
ح ــرص ــا ع ـلــى ع ــدم ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس بين
أروقة الوزارة.

سلة أخبار
«الزراعة» تعلن التصدي
للجراد بالعبدلي

أعلنت الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية،
أن الفرق المعنية تعمل على
التصدي ألسراب من الجراد
الصحراوي رصد دخولها إلى
منطقة العبدلي الزراعية أمس
األول .وذكرت "الزراعة" ،في
بيان صحافي ،أن الفرق "تقوم
بعمليات الرش لمكافحة
الجراد في منطقة العبدلي،
ً
منعا النتشاره وانتقاله إلى
مناطق أخرى" .وأشارت إلى
التنسيق مع وزارة الصحة
واإلدارة العامة لإلطفاء ،بغية
"تكثيف الجهود في عمليات
الرش والمكافحة ،حفاظا على
المحاصيل الزراعية".

«النجاة» تستعد إلطالق
مبادرة «التعليم عن ُبعد»
تستعد مدارس النجاة إلطالق
مبادرة "التعليم عن ُبعد"
خالل فترة تعليق الدراسة،
على خلفية األزمة الراهنة
بشأن مرض كورونا ،أو أي
ظروف طارئة أخرى.
وأوضح المدير العام لمدارس
النجاة ،عبدالعزيز المحمد،
في تصريح صحافي ،أمس،
أن عملية إطالق التعليم عن
ُبعد ،هو نموذج لمبادرة
وطنية تستفيد منها جميع
المؤسسات التعليمية في
الكويت لتنمية المهارات
التعليمية للطلبة.
وأشار المحمد إلى تشكيل
لجنة رئيسة إلدارة األزمة
تتبعها  5فرق نوعية ،هي:
الفريق االجتماعي والنفسي
والصحي والتعليمي
األكاديمي والتوعية واإلرشاد
واألمن والسالمة.

«الرحمة» :ساعدنا 20
ألف نازح من إدلب

أعلنت جمعية الرحمة
العالمية ،استمرار تقديم
مساعداتها للنازحين
السوريين في مناطق ريف
إدلب ،وتوفير وسائل التدفئة
الضرورية لألسر التي تحتاج
إلى الدعم اإلنساني .وقال
رئيس مكتب سورية وتركيا
في الجمعية ،وليد السويلم،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن الجمعية قدمت مساعدات
استفاد منها  20ألف شخص،
الفتا إلى توزيع خيام
ومستلزمات لإليواء ،وطحين،
وماء ،ووجبات جاهزة ،وسلة
معلبات ،وتدفئة وبيوت
سكنية .وأضاف السويلم:
"أجرت الجمعية أيضا
عمليات طبية ،وقدمت دعما
للمستشفيات ،حيث استفاد
من الخيام ومستلزمات
اإليواء  600أسرة ،فيما
استفاد من الطحين والماء
 5000أسرة.

«زكاة الرميثية» تفقدت
مشاريعها في بنغالدش
زار وفد من زكاة الرميثية،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،بنغالدش ،الفتتاح
مسجد َّ
تبرع به أحد
المحسنين ،وتفقد عدد من
َّ
وصرح
المشاريع األخرى.
رئيس الوفد محمد الكندري،
أمس ،بأن "برنامج الرحلة
بدأ بمنطقة نرسيندي ،حيث
زرنا مدرسة لتحفيظ القرآن
الكريم ،واطلعنا على حاجتها
لبناء مبنى جديد ،ونأمل من
المتبرعين دعم هذه المدرسة،
ثم زرنا  3آبار سبق التبرع
بها" .وأضاف" :انتقلنا إلى
منطقة صوادينغا ،حيث
افتتحنا مسجد األمين،
وكذلك زرنا في نفس المنطقة
بئرا تخدم إحدى المدارس
هناك".
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كورونا الجديد

تسجيل إصابة جديدة بـ «كورونا» ترفع اإلجمالي إلى 46

• المضف :إجراء  2900فحص منذ ظهور الفيروس ...وبدء تطبيق فحص إضافي للقادمين من مصر
ً
ً
• استقبال  4طائرات من إيران تقل  434راكبا وطائرة من بانكوك تحمل  189راكبا
عادل سامي

بينما أعلنت «الصحة» تسجيل
حالة جديدة في الكويت مصابة
بفيروس كورونا ترفع عدد
الحاالت إلى  46حالة ،كشفت
الوزارة عن بدء تطبيق فحص
إضافي للقادمين من مصر؛
للتأكد من خلوهم من أعراض
الفيروس.

كشفت وكيلة وزارة الصحة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـص ـحــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة د .بـ ـثـ ـيـ ـن ــة ال ـم ـض ــف
تـسـجـيــل ح ــال ــة اص ــاب ــة واحـ ــدة
فقط بفيروس كورونا المستجد
خـ ــال الـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة ال ـمــاض ـيــة،
ليصبح إجمالي عــدد الحاالت
الـمـصــابــة فــي ال ـبــاد  46حــالــة،
«وهـ ـ ــم ج ـم ـي ـعــا ب ــوض ــع صـحــي
مستقر وبحالة صحية جيدة»،
الف ـتــة إل ــى أن ال ـحــالــة الـجــديــدة
قــادمــة مــن إي ــران ،وكــانــت ضمن
ال ـحــاالت المحتجزة فــي الـعــزل
الصحي ،وهي مستقرة صحيا
ولـ ـي ــس ل ــدي ـه ــا أي م ـضــاع ـفــات
للمرض.
وعـ ــن أب ـ ــرز الـ ـتـ ـط ــورات الـتــي
واجـهـتـهــا ال ـ ــوزارة خ ــال ال ـ ـ 24
ساعة الماضية ،أكدت المضف
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال  4طـ ـ ــائـ ـ ــرات إج ـ ــاء
لـلــرعــايــا الـكــويـتـيـيــن م ــن إي ــران
ب ـم ـج ـمــوع  434راكـ ـب ــا ،ك ـمــا تم
اس ـت ـق ـبــال ط ــائ ــرة إجـ ــاء أخ ــرى
للرعايا الكويتيين من بانكوك
تحمل  189راكبا ،وجميع هؤالء
الركاب تم التعامل معهم حسب
االجراءات المتبعة.
وأكدت أن وزارة الصحة على
تنسيق دائم ومستمر مع وزارة
ال ـخــارج ـيــة وال ـط ـي ــران الـمــدنــي

ً
وزير الصحة يترأس اجتماعا
لمتابعة آخر التطورات

المضف خالل المؤتمر الصحافي أمس
لتوقع وصول أي طائرات إجالء
أخـ ــرى ،الف ـتــة إل ــى إجـ ــراء 2900
فـحــص فــي الـكــويــت مـنــذ بــدايــة
ظهور الفيروس وحتى اآلن.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـ ــاالجـ ــراءات
المتبعة للتعامل مع القادمين
مــن مصر قالت المضف «حتى
ه ــذه الـلـحـظــة يـتــم الـتـعــامــل مع
الـ ـق ــادمـ ـي ــن مـ ــن م ـص ــر بـحـســب
اإلجـ ــراء األخ ـيــر ،وت ــم التنسيق
مع الجهات المختلفة بالدولة
بخصوصه ،ونحن نقوم بفحص
جميع القادمين والتعامل معهم

المراقبة المنزلية والحجر الصحي
أعلنت المضف في تصريح لـ «كونا» مساء
امـ ــس االول وص ـ ــول عـ ــدد م ــن الـ ـط ــائ ــرات تقل
مــواط ـن ـيــن ت ــم إج ــاؤه ــم م ــن إيـ ـ ــران وتــاي ـل ـنــد،
موضحة انــه «يتم نقلهم إلــى الحجر الصحي
والـمــراقـبــة الـمـنــزلـيــة» بـعــد فحصهم احـتــرازيــا
والـ ـت ــأك ــد مـ ــن خ ـل ــوه ــم مـ ــن أعـ ـ ـ ــراض اإلص ــاب ــة
بفيروس كورونا المستجد.
وقــالــت إن رحــات اإلج ــاء التي هبطت في
مطار الكويت (مبنى الشيخ سعدالعبدالله)

ترأس وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح أمس اجتماع اللجنة
الـعـلـيــا لتطبيق ال ـلــوائــح الـصـحـيــة الــدول ـيــة لـمـتــابـعــة الـمـسـتـجــدات
واإلجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الوزارة ،في بيان صحافي ،أن هذا االجتماع يؤكد المتابعة
الحثيثة لوزارة الصحة للتطورات العالمية بهذا الشأن.
وأشــار البيان إلــى أن االجتماع حضره ممثلو الجهات الرسمية
والوزارات ذات الصلة ،والذي يشكل تنسيقا وتعاونا دائما بينهم من
أجل مجابهة هذا الوباء.

تضمنت طائرة واحدة قادمة من مدينة بانكوك
فــي تايلند «و ي ـجــري إخضاعهم جميعا إلى
الـمــراقـبــة الـمـنــزلـيــة» ،مضيفة أن المواطنين
ال ـق ــادم ـي ــن ع ـلــى م ـتــن الـ ــرحـ ــات الـ ـق ــادم ــة من
العاصمة اإليرانية طهران «تم نقلهم إلى الحجر
الصحي المخصص ،كما ان بعض ا لـحــاالت
ممن يعانون أمراضا مزمنة مثل القلب وغيره
نقلوا إلــى المستشفى المخصص للتأكد من
سالمتهم.

ب ـح ـســب اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة
ال ـم ـت ـب ـعــة فـ ــي وزارة ال ـص ـحــة،
كما تــم تطبيق فحص إضافي
في مصر للتأكد من عــدم قدوم
أي شـخــص مــن مـصــر لــديــه أي
أعراض للمرض».

وفد «الصحة العالمية»
وتــاب ـعــت ال ـم ـضــف :بــاألمــس
أيـضــا كــانــت هـنــاك زي ــارة لوفد
منظمة الصحة العالمية لتقييم
االجــراءات التي اتخذتها وزارة
ال ـص ـحــة ل ـمــواج ـهــة ال ـف ـي ــروس،
ومـ ـن ــاقـ ـش ــة أح ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـط ــورات
ف ـ ــي فـ ـح ــص وع ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـمـ ــرض،
كـمــا ق ــام الــوفــد بــاالجـتـمــاع مع
الطاقم الطبي المعالج للوقوف
عـلــى الـحــالــة الصحية للمرض
والتحقق مــن مـصــادر الـعــدوى،
وتمت اإلشادة بإجراءات وزارة
ال ـص ـحــة الــوقــائ ـيــة والـعــاجـيــة
للتعامل مع المرض من منظمة
الصحة العالمية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
ال ـم ـس ـت ـم ــر مـ ــع جـ ـه ــات ال ــدول ــة
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوقـ ـ ــوف ع ـل ــى
مستجدات الـمــرض ،حيث عقد
وزير الصحة د .باسل الصباح

ووكيل الوزارة د .مصطفى رضا
امس األول اجتماعا مع مديري
المستشفيات واإلدارات واألطباء
ب ــال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة األول ـ ـيـ ــة،
ف ـضــا ع ــن اج ـت ـم ــاع آخـ ــر أمــس
مع القائمين على لجنة اللوائح
ال ـص ـح ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ـح ـضــور
العديد من ممثلي الدولة.
وجددت المضف التأكيد على
ض ـ ــرورة ال ـح ــد م ــن الـتـجـمـعــات
ال ـ ـتـ ــزامـ ــا بـ ـت ــوصـ ـي ــات م ـن ـظ ـمــة
الصحة العالمية ،واإلرش ــادات
الــوقــائ ـيــة ح ـفــاظــا ع ـلــى ســامــة
الجميع ،الفـتــة إلــى أن اإلنـســان
الذي يتمتع بمناعة جيدة قد ال
تظهر عليه األعــراض المعروفة
للفيروس ،لذا يتم فحص جميع
المخالطين للمصابين بالمرض
وأيضا القادمين من دول ظهر
فيها المرض.

إجراءات بالوزارات
وفـيـمــا نـفــت الـمـضــف صحة
م ــا تـ ــردد ح ــول إض ــاف ــة محجر
صحي رابع في منطقة الجهراء،
أكــدت عــدم علمها بالمعلومات
المتداولة حول اتخاذ اجراء ات
اح ـت ــرازي ــة وقــائ ـيــة م ـش ــددة في

مجمع ال ـ ــوزارات ،وقــالــت :ليس
لــدي ـنــا ع ـلــم ب ــذل ــك ،ول ـك ــن اؤك ــد
أن هـنــاك تـعــاونــا وتنسيقا مع
جهات الدولة جميعا العطائها
اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة وطـ ـ ــرق
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـف ـي ــروس وط ــرق
الوقاية منه.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـ ـت ـ ــردد ف ـ ــي م ــواق ــع
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ع ــن
ت ــدن ــي ال ـم ـس ـتــوى ال ـص ـحــي في
مـحـجــر خ ـي ــران قــالــت الـمـضــف:
ن ـ ـح ـ ــن نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـ ـل ـ ــى راحـ ـ ـ ــة
جميع المواطنين في المحجر
الصحي ونحن دائما في زيارات
مستمرة ودوريــة للوقوف على
االحتياجات كافة وهناك تعاون
مع جهات الدولة األخرى لتذليل
أي صعوبات قد تواجهنا.
وح ـ ــول ال ـع ــاج ــات الـمـقــدمــة
للمرضى ،قالت :علميا ال يوجد
عــاج مـحــدد لـهــذا الـمــرض لكن
يـ ــوجـ ــد ع ـ ـ ــاج ت ـح ـف ـظ ــي ل ـه ــذه
الحاالت والتعامل مع األعراض،
ونـ ـ ـ ـح ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
والمتابعة المستمرة من خالل
الـ ـف ــري ــق ال ـط ـب ــي ال ـم ـت ـخ ـصــص
للتواصل مع الجهات المعنية
لمتابعة أح ــدث مــا ينشر حول
عالج هذه الحاالت ،ولكن حتى

ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ال ي ــوج ــد ع ــاج
م ـحــدد لـلـمــرض وي ـتــم التعامل
معه حسب التوصيات العالمية.
وع ـ ــن ت ــأث ـي ــر ارت ـ ـفـ ــاع درجـ ــة
حـ ـ ـ ــرارة الـ ـج ــو ع ـل ــى ال ـف ـي ــروس
قــالــت الـمـضــف إن هـنــاك بعض
الــدراســات الـتــي تشير الــى ذلك
ونأمل أن تكون صحيحة.

حالة جيدة
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـن ــاط ــق
الــرس ـمــي بــاســم وزارة الصحة
د .ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ـن ــد أن جـمـيــع
الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـت ـل ـق ــون
ال ـعــاج فــي اح ــد المستشفيات
الـخــاصــة بـعــاج «ك ــورون ــا» ،في
حــالــة صـحـيــة ج ـيــدة ويـتـلـقــون
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق الـ ـف ــري ــق
الطبي المخصص لذلك ،ونحن
نسعى دائما لتلبية احتياجات
الـ ـم ــرض ــى فـ ــي مـ ــراكـ ــز ال ـح ـجــر
الصحي كافة ،ونتمنى أن تمر
فترة الحجر الصحي وهــي 14
يــومــا بسهولة ويـســر ليعودوا
الس ـت ـك ـم ــال ح ـي ــات ـه ــم ب ـص ــورة
طبيعية.
وأضاف السند :مازلنا نعمل
على تدشين الترصد الوبائي

باسل الصباح

ف ـ ــي وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ،و ن ـط ـبــق
الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ال ـ ـمـ ــوصـ ــى بـ ـه ــا مــن
قبل منظمة الصحة العالمية،
ح ـيــث نـعـمــل ف ــي إدارتـ ـن ــا لـهــذا
ال ـ ـم ـ ـلـ ــف وف ـ ـ ـ ــق ع ـ ـ ـ ــدة م ـ ـح ـ ــاور،
م ـن ـهــا ال ــوق ــائـ ـي ــة ،وال ـع ــاج ـي ــة،
والعلمية ،واإلعالمية والتثقيفية
والتوعوية.
ولفت إلى إشادة وفد منظمة
الصحة العالمية برئاسة المدير
اإلقليمي لـشــرق المتوسط في
ال ـم ـن ـظ ـمــة د .أحـ ـم ــد ال ـم ـن ـظــري
بشفافية ومهنية وزارة الصحة
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل مـ ـ ـ ــع فـ ـ ـي ـ ــروس
«كورونا» المستجد.
وث ـ ـمـ ــن الـ ـسـ ـن ــد دور جـمـيــع
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـط ــاع ــات مـمــن
ي ــواصـ ـل ــون ال ـع ـم ــل ل ـي ــل ن ـه ــار،
الحتواء المرض والوقاية منه،
وال ـ ـ ــدور اإلع ــام ــي ك ــذل ــك لنقل
المعلومات بدقة والتعامل مع
الحدث بمهنية عالية.

«الصحة» %70 :التزام الموظفين بدوام األحد الجمعيات الطبية تدعم إجراءات «الصحة»
وقف مؤقت للبصمة والبديل كشف للحضور واالنصراف وتحذر من التكسبات السياسية
●

عادل سامي

كشفت مصادر داخل وزارة الصحة أن
نسبة التزام الموظفين اإلداريين العاملين
في الوزارة أمس األحد بلغت نحو  70في
المئة ،وذلــك عقب انتهاء إج ــازة األعياد
الوطنية السبت الماضي.
وأرج ـعــت الـمـصــادر ال ـتــزام الموظفين
العاملين فــي «الـصـحــة» والـبــالــغ عددهم
نحو  2000موظف إلى عدة أسباب ،منها
فــرض عقوبات وخصم فــوري من رواتــب
الموظفين غـيــر الملتزمين ،إ ضــا فــة إ لــى
الـنـظــام اآلل ــي الـمـعـمــول بــه داخ ــل دي ــوان
عام الوزارة.

وأش ــارت إلــى أن هـنــاك متابعة فورية
وم ـس ـت ـمــرة م ــن ق ـط ــاع الـ ـش ــؤون اإلداري ـ ــة
فــي ال ـ ــوزارة مــع ديـ ــوان الـخــدمــة المدنية
للمتغيبين عن العمل ،موضحة أن نظام
التسجيل اآللي اليومي وإرسال المتغيبين
إل ــى ديـ ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة بـشـكــل آلــي
يــومـيــا أدي ــا إل ــى ال ـت ــزام مــوظـفــي الـ ــوزارة
بالدوام.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــازات ال ـم ــرض ـي ــة
واالن ـ ـق ـ ـطـ ــاع عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ي ـ ــرص ـ ــدان أوال
ب ــأول ف ــي الـسـجــل اآلل ــي لـنـظــام البصمة
اإللكتروني في الوزارة وهو ما ساهم في
التزام الموظفين ،مؤكدة أن هناك نماذج
يومية ترسلها الجهات اإلدارية المختصة

للموظفين واإلدارات المختلفة لمعرفة ما
إذا كان الموظف متغيبا عن العمل.
أوقف وكيل وزارة الصحة ،د .مصطفى
رض ــا ،الـعـمــل "مــؤق ـتــا" بـنـظــام "الـبـصـمــة"
ً
احترازيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا
المستجد ،حتى  31الجاري.
وجاء في تعميم أصدره وكيل الوزارة أن
يتم إثبات الحضور واالنصراف عن طريق
التوقيع على كشوف الحضور واالنصراف
ّ
المعدة من مراكز العمل بساعة الدخول
وال ـخ ــروج ،وإرســالـهــا للجهة المختصة
التخاذ الالزم.

أص ــدرت جـمـعـيــات الـنـفــع ال ـعــام الطبية
المهنية بيانا أكدت فيه دعمها لإلجراءات
ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا وزارة الـصـحــة ،لـلـحــد من
انتشار فيروس «كورونا» المستجد ،الفتة
إلى أن تلك اإلجراءات توافقت مع التوصيات
ال ـعــال ـم ـيــة ،وزادت ف ــي ب ـعــض اإلج ـ ـ ــراء ات،
ً
حرصا من الوزارة على التصدي لهذا الوباء.
وحـ ـ ــذرت ال ـج ـم ـع ـيــات ،ف ــي ب ـيــان ـهــا ،من
التكسبات اإلعــامـيــة والسياسية الـتــي ال
ت ـقــدر الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة لـلـبـلــد ،وال تدعم
الحرص على رعاية صحة المجتمع ،مؤكدة
أنــه حتى تاريخه فــإن أي تصريحات ضد
اإلجراءات واالحترازات الحالية ذات تقدير
خاطئ وال تخدم صحة المجتمع ،وقد يكون

لها أهداف ثانوية ليست في مصلحة البلد.
وأوض ـحــت أن هــذا جــاء نتيجة الوضع
ال ـص ـح ــي ال ـع ــال ـم ــي وانـ ـتـ ـش ــار ال ـف ـي ــروس،
ً
ودخ ـ ـ ـ ــول الـ ـك ــوي ــت م ـح ـل ـي ــا ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
ً
هــذا االنـتـشــار ،وقـيــامــا بــالــواجــب الوطني
لـجـمـعـيــات الـنـفــع ال ـع ــام الـمـهـنـيــة الـطـبـيــة،
وه ــي :الـجـمـعـيــة الـطـبـيــة ،وجـمـعـيــة أطـبــاء
األس ـن ــان ،والـجـمـعـيــة الـصـيــدلـيــة ،وات ـحــاد
أص ـحــاب الـمـهــن الـطـبـيــة األه ـل ـيــة ،واتـحــاد
شــر كــات المستشفيات األ هـلـيــة ،وجمعية
ال ـجــراح ـيــن ودوره ـ ــم الــرئـيـســي ف ــي رعــايــة
صـحــة الـمـجـتـمــع ،بــاإلضــافــة إل ــى الـشــراكــة
والتعاون مع المؤسسة الصحية الرسمية
في البالد.

وأشارت الجمعيات إلى أنها على اطالع
باإلجراء ات التي تقوم بها «الصحة» لمنع
تفشي «كورونا» المستجد ،ومدى مطابقتها
وم ــاء م ـت ـه ــا ل ـتــوص ـيــات مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية ومكتبها اإلقليمي ،باإلضافة إلى
االطالع على تصريحات المكتب اإلقليمي
للمنظمة ،بما يخص اإلجراءات االحترازية
لدولة الكويت ،لمنع تفشي هذا الوباء.
وأكدت أنها تتابع ردود األفعال المحلية،
ال ـش ـع ـب ـيــة م ـن ـهــا وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال ـح ــرك ــة
اإلعالمية المحلية ،وتداول هذه المادة في
جميع وسائل التواصل االجتماعي.

طواقم طبية على بوابات مجمع الوزارات لفحص الداخلين

ّ
• غياب لمراجعي «الشؤون» ...و«القوى العاملة» تفعل البصمة بالهاتف الذكي
• الخميس لـ ةديرجلا « :كاونتر» في صاالت «اإلعاقة» لتوعية المراجعين بطرق الوقاية
•

●

جورج عاطف

في موازاة اإلجراءات االحترازية،
التي أعلنتها الحكومة للحد من
انتشار فيروس كورونا المستجد،
ما بين موظفي ومراجعي الوزارات
والـهـيـئــات والـمــؤسـســات التابعة
ل ـ ـلـ ــدو لـ ــة ،ا تـ ـ ـخ ـ ــذت إدارة مـجـمــع
الوزارات حزمة إجراءات احترازية،
بالتنسيق مع وزارة الصحة ،للحد
من انتشار الفيروس ،ومنها فرز
طواقم طبية على بوابات الدخول
إلى المجمع لفحص درجة حرارة
ً
الموظفين والمراجعين ،فضال عن
تثبيت المعقمات على العديد من
جدران المجمع.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة
الشؤون االجتماعية ،لـ»الجريدة»،
أن وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب،
ً
ً
عقد اجتماعا مــو سـعــا  ،الخميس
الـمــاضــي ،مــع مـســؤولــي وقياديي
الوزارة لوضع خطط وآليات الحد
مــن انتشار الـفـيــروس ،السيما أن
«الـشــؤون» تعد من أكبر ال ــوزارات

الخدماتية في الدولة التي تستقبل
ً
مئات المراجعين يوميا في جميع
القطاعات.

غياب المراجعين
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن نسب
دوام موظفي الــوزارة تجازوت 95
ف ــي ال ـم ـئــة ،وأن جـمـيــع الـغـيــابــات
قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ،سـ ـ ـ ــواء مـ ــرض ـ ـيـ ــات أو
إج ـ ــازات مـسـبـقــة ،مـشـيــرة إل ــى أنــه
عـلــى صـعـيــد الـمــراجـعـيــن فــالـعــدد
ً
قليل جدا ،مقارنة باأليام العادية
التي تستقبل الوزارة خاللها مئات
المراجعات.
ً
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أنـ ـ ـ ــه وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـت ـع ـم ـيــم
ديوان الخدمة المدنية تم اعتماد
حضور وانصراف الموظفين عبر
الكشوفات الورقية ،مع وقف العمل
ب ـن ـظــام ال ـب ـص ـمــة ،مـبـيـنــة أن ــه يتم
ً
إدخ ــال هــذه الكشوفات أوال بــأول
إلى النظام اآللي الخاص بالدوام،
الـ ـ ــذي ي ــرب ــط ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ــال ــدي ــوان،
م ـ ـشـ ــددة عـ ـل ــى أنـ ـ ــه بـ ـش ــأن بـعــض

الموظفين الذين قدموا من ايــران
خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،فــالــوزارة
منحتهم اجــازة واعـفــاء من اثبات
الحضور واالنصراف ،أسبوعين،
لـحـيــن ال ـتــأكــد م ــن ع ــدم اصــابـتـهــم
بالفيروس.

صاالت المعاقين
أ مــا على صعيد الهيئة العامة
ل ـ ـشـ ــؤون ذوي اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة ،ف ــأك ــدت
مسؤولة صالة االستقبال ضحى
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،أن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة اتـ ـخ ــذت
اج ــراء ات احترازية عــدة لمواجهة
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ،حـ ــرصـ ــا م ـن ـه ــا ع ـلــى
ســامــة أبـنــائـهــا مــن ذوي االعــاقــة
ومنتسبيها ،مشيرة إلى أن أعداد
ً
ال ـمــراج ـع ـيــن قـلـيـلــة ج ـ ــدا م ـقــارنــة
ً
بــاأليــام ال ـعــاديــة ،خـصــوصــا عقب
توجيه مديرة الهيئة للمراجعين
بالدخول إلى الموقع االلكتروني
واستكمال انجاز معامالتهم (أون
ً
الين) عوضا عن الحضور ،مبينة
أنه تم وقف العمل بنظام البصمة،

واالك ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاء ب ـ ــإثـ ـ ـب ـ ــات الـ ـحـ ـض ــور
واالنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـبـ ــر الـ ـكـ ـش ــوف ــات
الورقية.
وقالت الخميس ،لـ«الجريدة» ،إن
«مديرة الهيئة د .شفيقة العوضي
وجـ ـه ــت ال ـق ـي ــادي ـي ــن وال ـم ــدي ــري ــن
واإلشــراف ـي ـيــن والـفـنـيـيــن بتوفير
ال ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـط ـب ـيــة الــوقــائ ـيــة
لـ ـم ــوظـ ـف ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة فـ ـ ــي صـ ـ ــاالت
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال والـ ـلـ ـج ــان الـ ـت ــي لـهــا
ت ـعــامــل م ـب ــاش ــر ،س ـ ــواء م ــع ن ــزالء
ً
الـ ــدور أو الـمــراجـعـيــن ،ف ـضــا عن
عقد محاضرات ودورات من جانب
اطباء للتوعية بسبل الوقاية ومنع
انتشار العدوى».
وبينت أنه تم تثبيت «كاونتر»
وعدد من أفراد الهيئة التمريضية
ف ــي صـ ـ ــاالت االس ـت ـق ـب ــال لـتــوعـيــة
المراجعين والموظفين حول كيفية
ال ــوق ــاي ــة م ــن الـ ـم ــرض ،ك ـمــا قــامــت
بـتــوفـيــر ع ــدد م ــن ع ـم ــال الـنـظــافــة
فــي ال ـصــاالت للتواجد على مــدار
الساعة للقيام بعملية التعقيم في
أماكن االنتظار ،إلى جانب توفير

جانب من عملية فحص مرتادي مجمع الوزارات أمس
الكمامات والمعقمات التي تحد من
انتشار الفيروس.

البصمة اإللكترونية
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للقوى الـعــامـلــة ،ســاهــم ق ــرار مدير
الـهـيـئــة أح ـم ــد ال ـم ــوس ــى ،بتفعيل

ال ـ ـخـ ــدمـ ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة «أس ـ ـهـ ــل»
لجميع الـشــركــات بالمجان ،خالل
الـشـهــر ال ـج ــاري ،فــي خـفــض نسبة
المراجعين لإلدارات والوحدات إلى
أكثر من  60في المئة.
وبشأن إدارات العمل ،فقد ألزمت
موظفي بعض اإلدارات باستخدام
البصمة اإللكترونية عبر الهواتف

ال ــذك ـي ــة الـ ـمـ ـت ــواف ــرة ع ـل ــى تـطـبـيــق
خاص إلثبات الحضور واالنصراف،
فـ ــي حـ ـي ــن غـ ـ ــاب الـ ـم ــراجـ ـع ــون عــن
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،م ـف ـض ـل ـيــن اسـ ـتـ ـخ ــدام
تطبيق «أسهل» الذي يوفر خدمات
ال ـت ـعــديــل وال ـت ـج ــدي ــد والـتـسـجـيــل
وإل ـ ـغـ ــاء وإصـ ـ ـ ــدار أذونـ ـ ـ ــات الـعـمــل
للعمالة الوطنية والوافدة.

local@aljarida●com

يهدد العالم
التفاعل النيابي مع «كورونا» يتواصل ودعوات لعدم التهاون
الغانم :اجتماع مكتب المجلس سيعقد في وقت يناسب وزير الصحة والقياديين
فهد التركي

استمر التفاعل النيابي مع
فيروس «كورونا» المستجد،
وسط مطالبات بإجراءات
حكومية واضحة في التعاطي
مع الفيروس بما يوفر الحماية
للمواطنين والمقيمين من
مخاطر اإلصابة بهذا المرض،
ويحقق االستقرار المالي
واالقتصادي من تبعات تحول
الفيروس إلى وباء.

المحاسبة
ً
حاليا ال
ً
تجدي نفعا
وسيأتي
وقتها
ً
مستقبال

الطبطبائي

خطة إجالء
عاجلة للطلبة
في مصر إذا
ثبت وجود
«كورونا» فيها

المطيري

إخضاع
القادمين
من إيطاليا
وفرنسا
إلجراءات
الكشف

عبدالكريم الكندري

كشف رئيس مجلس األمة
م ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم أن ال ـس ـبــب
األول ل ـ ـعـ ــدم عـ ـق ــد ا ل ـج ـل ـســة
ال ـخ ــاص ــة لـمـنــاقـشــة ف ـيــروس
«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» هـ ــو ع ـ ــدم إش ـغ ــال
ال ـ ـكـ ــوادر ال ـف ـن ـيــة ال ـط ـب ـيــة في
وزارة ال ـص ـحــة وغ ـي ــره ــا من
الوزارات والهيئات الحكومية
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن هـ ــذه
ال ـ ـظـ ــروف ت ـس ـت ــدع ــي ت ـكــاتــف
الجميع ووقوفهم صفا واحدا
حتى تزول هذه الغمة ويزول
الخطر.
وق ــال ال ـغــانــم ،فــي تصريح
صحافي بمجلس األمــة ،بعد
الدعوة إلى الجلسة التي كان
مـ ـق ــررا ع ـق ــده ــا غ ـ ــدا حـصـلــت
العديد من التطورات ،والكثير
م ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات أص ـب ـح ــت
واضـ ـ ـح ـ ــة وش ـ ـفـ ــافـ ــة لـلـشـعــب
الكويتي عن طريق المؤتمرات
الصحافية التي تقيمها وزارة
الصحة بشكل شبه يومي.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «اج ـت ـم ــاع
م ـك ـت ــب ال ـم ـج ـل ــس ل ـم ـنــاق ـشــة
مـ ــوضـ ــوع ك ـ ــورون ـ ــا س ـي ـكــون
في الوقت الذي يناسب وزير
الصحة والقياديين بوزارته،
وال ن ــري ــد إش ـغــال ـهــم ف ــي هــذا
الوقت».
وأض ــاف« :ســأعـلــن إن كنت
س ـ ــأوج ـ ــه الـ ـ ــدعـ ـ ــوة ل ـل ـج ـل ـســة
القادمة أم تؤجل ،وذلك يعتمد
بـشـكــل كـبـيــر عـلــى ال ـت ـطــورات
ال ـت ــي س ـت ـحــدث خـ ــال األيـ ــام
القليلة المقبلة ،ولــن نشذ أو
ن ـخ ــرج ع ــن ت ــوص ـي ــات وزارة
الصحة وإرشاداتها ،ويجب أن
نكون مضرب مثل ،ونكون أول
من يقتدي بهذه التوصيات».
واس ـتــدرك« :سعيد بتقرير
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة،
الــذي يشيد بــاإلجــراء ات التي
اتخذتها الكويت ،واعتبرتها
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة فــي
ال ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة وف ـ ـ ـ ــي مـ ـح ــارب ــة
ومكافحة هذا الوباء».
وأوض ــح الـغــانــم أن «هـنــاك
خـ ـ ـط ـ ــة حـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ــإج ـ ــاء
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ــن
الكويتيين العائدين من السفر
بعد اإلجازة وأعدادهم كبيرة،
وهـ ـن ــاك إجـ ـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة
نتابعها جميعا ،س ــواء عبر
وســائــل اإلع ــام أو باالتصال
المباشر ،لذلك آثرنا أال تعقد
هذه الجلسة».
وتابع« :نفس األخوة الذين
كـ ــانـ ــوا ي ـ ـ ــرون عـ ـق ــد ال ـج ـل ـســة
ت ــواصـ ـل ــوا م ـع ــي وت ــواص ـل ــت

العازمي الستحداث مركز طبي
في كل جهة حكومية
تقدم النائب حمدان العازمي باقتراحين برغبة بشأن الظروف التي
تمر بها البالد ،واالحـتــرازات التي وضعتها الحكومة لتجنب تفشي
فيروس كورونا.
وقــال العازمي ،في مقدمة االقتراح األول" ،نظرا للظروف التي تمر
بها البالد ،واالحترازات التي وضعتها الحكومة لتجنب تفشي فيروس
كورونا الخطير ،وتزامنا مع قرار مجلس الوزراء تعطيل الدراسة مدة
أسبوعين في المدارس والجامعات ،أقترح التنسيق بين وزارتي االعالم
والتربية ،على أن يقوم تلفزيون الكويت بنقل وإذاعة الدروس الخاصة
بمناهج مراحل التعليم المختلفة ،ونشر جدول يوضح توزيع الدروس
للمراحل التعليمية المختلفة على مدار اليوم".
وتابع" :أقترح أيضا اإليعاز ألساتذة الجامعة في الكليات والمعاهد
التابعة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بنقل المحاضرات أون الين عبر وسائل التواصل االجتماعي ،بالتنسيق
مع وزارة التعليم العالي".
وطلب في اقتراحه الثاني استحداث مركز طبي مصغر في كل جهة
حكومية ،لعمل فحص يومي للموظفين ،بالتنسيق مع وزارة الصحة.

 ...وعبدالله يستمع إلى طرق الوقاية

الغانم يعقم يديه
م ـ ــع أغ ـ ـلـ ــب الـ ـ ــزمـ ـ ــاء ال ـ ـنـ ــواب
الـ ـمـ ـحـ ـت ــرمـ ـي ــن ،وكـ ـ ـ ــان الـ ـ ــرأي
هــو إلـغــاء هــذه الجلسة لعدة
أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب» ،م ـض ـي ـف ــا« :أن ـت ـه ــز
هـ ــذه ال ـفــرصــة ألوج ـ ــه الـشـكــر
والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـ ـل ـ ـكـ ــوادر ال ـف ـن ـيــة
والطبية على الجهود الجبارة
الـ ـت ــي تـ ـب ــذل ل ـح ـمــايــة ال ـب ــاد
والعباد من شر هذا المرض».
م ــن ج ـه ـتــه ،ط ــال ــب الـنــائــب
د .خـلـيــل ع ـبــدال ـلــه الـحـكــومــة
بــأن تكون واعية لكل األبعاد
ال ـخ ــاص ــة ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
وان تجتمع يــو مـيــا لمتابعة
تطورات هذا المرض.
ودعــا عبدالله في تصريح
امـ ـ ـ ــس جـ ـ ـم ـ ــوع الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــى ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع
الـتـعـلـيـمــات الـصـحـيــة بـشــأن
فيروس كورونا المستجد.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
دع ـ ــم االجـ ـ ـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة
واالبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن اإلش ـ ــاع ـ ــات
وا ت ـبــاع التعليمات الخاصة
بــالــوقــايــة مــن ه ــذا الـفـيــروس،
م ـش ـي ــرا ال ـ ــى أه ـم ـي ــة ت ـكــاتــف
الجهود.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـك ــوي ــت
س ـتــواجــه تـبـعــات اجـتـمــاعـيــة
واقتصادية ومالية وسياسية،
مستطردا بالقول :صحيح أن
ه ـنــاك اخ ـطــاء ول ـكــن يـجــب ان
نتعلم من اخطائنا خاصة ان
هناك دوال لم تعلن عن وجود
الفيروس فيها.
وق ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـل ــه إن ه ـن ــاك
ارت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ ــا وث ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن
جــالـيــات الـعــالــم والكويتيين
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل
وال ـ ـ ـخـ ـ ــارج كـ ـم ــا أن الـ ـم ــرض

منتشر في انحاء العالم كافة،
لذا يجب توخي الحذر واتباع
تعليمات الجهات المختصة
لتجنب تفشي هذا المرض.
بـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد ال ـن ــائ ــب عـمــر
الطبطبائي ضرورة االبتعاد
عــن الشائعات حــول فيروس
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا وت ـ ـ ـ ـ ـ ــرك الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال
لـمـســؤولــي ال ــدول ــة والـجـهــات
الحكومية إلدارة هذا الملف،
ً
مطالبا الجميع بتقديم الدعم
لهم.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـط ـ ـب ـ ـط ـ ـبـ ــائـ ــي ف ــي
تـ ـص ــري ــح ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن فــي
المجلس امس إن موظفي تلك
الجهات يتعرضون للخطر من
اجل سالمة اآلخرين وتهدئة

«أمانة المجلس» تنظم حملة توعوية عن الفيروس
نظم قسم الصحة والسالمة بــإدارة
الخدمات فــي األمــانــة العامة لمجلس
األم ـ ـ ــة ح ـم ـل ــة إع ــامـ ـي ــة ت ــوع ــوي ــة عــن
فيروس كورونا المستجد ،بالتعاون
مع المكتب اإلعالمي في وزارة الصحة.
وحضر رئيس مجلس األمة مرزوق
مـ ـ ـخ ـ ــاوف الـ ـ ـن ـ ــاس وت ـط ـب ـيــق
ً
القوانين ،مؤكدا خطورة هذا
الفيروس.
وأكـ ـ ـ ــد أن وقـ ـ ــت م ـحــاس ـبــة

ارتداء الكمامات من حرس المجلس

الـغــانــم جــانـبــا مــن الحملة الـتــوعــويــة،
مثنيا على جهود العاملين فيها ،كما
حضر عــدد مــن الـنــواب واألمـيــن العام
للمجلس عالم الكندري.
وتقدم الحملة ،على مدى يومي أمس
واليوم ،معلومات توعوية استرشادية

المقصرين سيأتي مستقبال،
ألن ال ـم ـح ــاس ـب ــة فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي ال تجدي نفعا.
واس ـ ـت ـ ـغـ ــرب ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي
أن ه ـنــاك مــن يــرفــض تطبيق
الـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم ب ـن ـش ــر
فيديوهات عن هذا الفيروس
بغرض االستهزاء والضحك،
مطالبا بـضــرورة دراســة ذلك
السلوك عقب انتهاء األزمة.
وشـ ـ ــدد ال ـط ـب ـط ـبــائــي عـلــى
ضـ ـ ـ ــرورة دع ـ ــم كـ ــل مـ ــن وزيـ ــر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ووزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
و م ــو ظـ ـف ــي وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاري ـ ـ ــن
والمضيفين الموجودين في
الصفوف األمامية.
واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــم الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي
تـ ـص ــريـ ـح ــه ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول :ي ـجــب
علينا كسياسيين شكر كافة
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة وبـعــض
جـهــات الـقـطــاع الـخــاص التي
تقف في الصف األول للدفاع
عن الكويتيين والمقيمين ضد
هذا المرض الوبائي.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،دعـ ـ ــا ال ـن ــائ ــب
د .مـحـمــد ال ـحــوي ـلــة الـجـهــات

لموظفي األمانة العامة حول اإلجراءات
الصحية السليمة للوقاية من "كورونا"،
إضافة إلى القيام بعدد من اإلجراء ات
الوقائية في جميع أرجاء المجلس.

المعنية الى توجيه تعليمات
إرشــاديــة وتــوعــويــة والبحث
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ــدى إلـ ــزام ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ل ـكــل
مـ ــن الـ ـص ــال ــون ــات ال ــرج ــال ـي ــة
والنسائية والنوادي الصحية
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ـ ـ ــم والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــات
ال ـت ـجــاريــة وغ ـيــرهــا لتطبيق
إجـ ـ ــراءات ال ـســامــة والــوقــايــة
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـح ــد مـ ــن ان ـت ـش ــار
فيروس كورونا عبر استخدم
الـمـعـقـمــات والـ ـل ــوازم الطبية
والوقائية.
م ــن جــان ـبــه ،طــالــب الـنــائــب
م ــاج ــد ال ـم ـط ـي ــري ال ـح ـكــومــة
ب ــوض ــع خ ـطــة إج ـ ــاء عــاجـلــة
للطلبة الدارسين في مصر في
حــال ثبوت وانتشار فيروس
كورونا فيها.
وأكد في تصريح صحافي
ضرورة عدم التهاون في األمر
وان يوضح المكتب الصحي
الكويتي فــي الـقــاهــرة حقيقة
الوضع قبل فوات األوان.
وط ــال ــب ال ـم ـط ـيــري رئـيــس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صباح
ال ـخــالــد ب ــإص ــدار تــوجـيـهــاتــه
ب ـهــذا ال ـشــأن كــي ت ـكــون خطة

االجالء جاهزة في حال صحت
ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـمـ ـت ــوات ــرة عــن
وجود كورونا هناك.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب
د.ع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ان
ارتفاع حاالت االصابة والوفاة
ج ـ ـ ــراء ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا فــي
اي ـطــال ـيــا وفــرن ـســا يستوجب
عـلــى وزارة الـصـحــة اخـضــاع
الـ ـق ــادمـ ـي ــن م ـن ـه ــا الج ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـكـ ـش ــف وال ـ ـح ـ ـجـ ــر ،م ـطــال ـبــا
وزارة الخارجية بتفقد طلبتنا
ومـ ــرضـ ــانـ ــا ف ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ــدول
واجالئهم إن لزم األمر.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
عـبــدالـلــه فـهــاد «إن صــح خبر
مفاوضة الحكومة مع سليل
الجهراء إلقامة محجر إضافي
فـ ـل ــن ن ـس ـم ــح بـ ـه ــذا ال ـت ـخ ـبــط
وعـلـيـهــا ال ـت ــراج ــع» ،موضحا
ان «م ـ ــوق ـ ــع س ـل ـي ــل ف ـ ــي ق ـلــب
محافظةالجهراء والتي تعد
مــن أك ـثــر مـحــافـظــات الـكــويــت
كثافة سكانية وهو في وسط
األسواق المزدحمة».
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عبدالصمد :المواطنون بـ «حجر الخيران» لم يفحصوا حتى اآلن
●

علي الصنيدح

أشــاد النائب عدنان عبدالصمد بــاإلجــراء ات
التي قامت بها الحكومة ممثلة بــوزارة الصحة
لـمــواجـهــة وب ــاء "ك ــورون ــا" وال ـج ـهــود الـمـبــذولــة
في هــذا الـصــدد ،مؤكدا في الوقت ذاتــه ضــرورة
الـعـمــل عـلــى تــافــي بـعــض الـثـغــرات والسلبيات
التي يعانيها المواطنون الموجودون في مواقع
الحجر الصحي.
وقــال عبدالصمد في تصريح بمجلس األمة
أمس" :نواجه تحديا من نوع آخر يتمثل في هذا
الوباء الفيروسي الذي أربك العالم وشكل خطرا
على حياة اإلنسان فإننا نتفهم تلك المعاناة التي
تعرض لها جمع من المواطنين الذين تواجدوا
بالمناطق التي انتشر بها ذلــك الــوبــاء ،ونشيد
بالتزامهم باإلجراءات الصحية المقررة واتباعهم
إرشادات الجهات المختصة ،كما نشيد بالجهود

واإلجراءات االحترازية التي بذلتها وزارة الصحة
والطاقم الطبي والمتطوعون وبقية المسؤولين
فــي مختلف الـجـهــات مــن أج ــل الـسـعــي الحـتــواء
هذه األزمة ومخاطرها والتي أشادت بها منظمة
الصحة العالمية".
ولفت إلى وجود شكاوى بخصوص الدفعات
األولى من المواطنين القادمين من الخارج لدى
وصولهم إلى مستشفى جابر والحجر الصحي
بمنطقة الخيران "نتيجة للربكة والفوضى التي
جعلت المواطنين يعانون تأخر تسلمهم لغرف
السكن وبـقــاء هــم فــي الـحــافــات لفترات طويلة،
باإلضافة إلــى تأخر وصــول الوجبات الغذائية
لهم".
وأوض ـ ـ ــح أنـ ــه ت ــم االت ـ ـصـ ــال بــال ـم ـســؤول ـيــن
لـمـعــالـجــة ال ـم ــوض ــوع ،وت ــم بــالـفـعــل تحسين
الظروف عما كانت عليه بالسابق ،مؤكدا في
الوقت ذاته أن سبب حصول هذه المشاكل هو

تحميل وزارة الصحة أكثر من طاقتها.
ورأى أن هناك بعض األمور اللوجستية غير
الطبية مثل إدارة الحجر وتوزيع الغرف ووجبات
ال ـط ـع ــام ي ـم ـكــن أن ت ـق ــوم ب ـهــا ج ـه ــات حـكــومـيــة
متخصصة أخــرى بالتعاون مــع وزارة الصحة
والتنسيق معها.
وأكد أن قيام وزارة الصحة بهذه المسؤوليات
كــان على حساب األم ــور الطبية ،مشيرا إلــى أن
الـمــواطـنـيــن الـمـتــواجــديــن فــي الـحـجــر الصحي
بمنتزه الخيران يقولون إنه لم يتم فحصهم وأخذ
العينات منهم حتى اآلن.
ونـ ـف ــى ع ـب ــدال ـص ـم ــد ج ـم ـل ــة وت ـف ـص ـي ـ ًـا "ك ــل
اإلش ــاع ــات واألك ــاذي ــب الـمـغــرضــة بـمــا فـيـهــا ما
يتعلق بممارسة أي نوع من الضغوط لخرق أو
تجاوز اإلجراءات الوقائية الصحية كما قررتها
وزارة الصحة ،والتي أكدنا ضرورة االلتزام بها
منذ بداية األزمة".

وح ـ ــذر م ــن أن ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلش ــاع ــات
المغرضة والسخيفة ،مهيبا بأبناء الوطن جميعا
أن يكونوا على حــذر ووعــي مــن بعض أصــوات
النشاز التي تسعى إلى ضرب الوحدة الوطنية
وتمزيق نسيج المجتمع.
وأ ش ــاد بالمواقف والتصريحات المسؤولة
لبعض النواب والشخصيات والمواطنين التي
ساهمت وتساهم في إطفاء نار الفتنة ،معتبرا
أن تصريحات بعض النواب في الفترة األخيرة
عقالنية وتدعو إلى الوحدة وتجاوز هذه المحنة.
وط ــال ــب الـحـكــومــة بــالـتـفـعـيــل ال ـج ــاد لـقــانــون
ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ن ـظ ــرا ل ـح ـســاس ـيــة الـمــرحـلــة
ووجود من يحاول شق تلك الوحدة ،مشددا على
أن "الـكــويــت الـتــي ضحى أبـنــاؤهــا بدمائهم في
مواجهة الغزو البغيض تستحق منا أن نكون
أوفياء لتلك الدماء الطاهرة التي حافظت على
الكويت وطن عز وخير ورخاء".

الدالل :ضرورة إنشاء جهاز متخصص إلدارة األزمات والكوارث
●

محيي عامر

أك ــد الـنــائــب محمد ال ــدالل أهـمـيــة إنـشــاء
جهاز متخصص إلدارة األزمات والكوارث،
خاصة بعد انتشار مرض كورونا الوبائي.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدالل ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي:
"نتعامل مع أزمــة بحجم وبــاء ،ولذلك على
الــدولــة وكــل مؤسساتها أن تكون على قدر
المسؤولية".
وأكد أن فكرة الجلسة الخاصة لمناقشة
تـ ـ ـط ـ ــورات "ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا" جـ ـ ــاءت لـ ـك ــي ي ـع ــرف
الـشـعــب دورن ــا ك ـنــواب ،ولتجيب الحكومة
ع ــن ت ـس ــاؤالت ال ـمــواط ـن ـيــن ،مـشـيــرا ال ــى أن
بعض النواب رأوا أن الجلسة من الممكن أن
تكون مضرة وغير نافعة ،وال تخدم الوحدة
ال ــوط ـن ـي ــة ،وم ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى ض ـ ــرورة تــركـيــز
الجهود على أداء الحكومة لمقاومة الوباء،
ولذلك تم االتفاق على أن يكون االجتماع في
مكتب المجلس خالل الفتره القريبة القادمة.

ّ
وبين أننا والمواطنين لدينا أسئلة كثيرة،
ونحتاج إلى أجوبة عنها ،ونحن ال نتكلم عن
مجتمع الكويتيين فقط ،إنما عن مجتمع فيه
نحو  4ماليين وافد ،مشيرا الى أن هذا وباء
ال جنسية لــه ،وال يميز أح ــدا ،خــاصــة أننا
نحتك بالجميع ،وبالتالي فإننا نحتاج إلى
أنفسنا.
تأمين الحماية للجميع ،لكي نحمي
ّ
وأضـ ـ ـ ــاف :يـ ـق ــال إن ال ـك ـم ــام ــات س ـتــوفــر
للمواطنين فقط ،ووجهت سؤاال برلمانيا،
"كيف الوضع بالنسبة إلى الوافدين إن كانت
الصيدليات ال تحتوي على هذه الكمامات"؟
مشيرا الى أن المصانع العالمية في تركيا
وغـيــرهــا مــن ال ــدول ال تستطيع تــوفـيــر كل
ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ع ــن هـ ــذا الـ ـم ــرض ،واألسـ ـع ــار
سترتفع في المستقبل القريب.
وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة
ومحددة ،لكن سؤالنا :هل الكمامات الحالية
ذات جودة وطبية أم بسيطة؟ وكل هذه أسئلة
نحتاج الى توضيح لها.

وشكر الدالل طواقم وزارة الصحة وبقية
الـ ـ ـ ــوزارات ع ـلــى ال ـم ـج ـهــود الـ ــذي يـلـعـبــونــه،
م ــؤك ــدا أن األمـ ــر أص ـبــح حـتـمـيــا ،وب ــا شك
على ضرورة وجود جهاز متخصص إلدارة
األزم ــات ،خصوصا أن هــذا الـمــرض يعتبر
أزمة ،وعلينا أن نعرف استعدادات وتطورات
الحكومة بهذا الشأن.
وف ــي سـيــاق مـتـصــلّ ،
وج ــه ال ــدالل ســؤاال
برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة خالد
الروضان ،قال في مقدمته:
في إطار متابعة وزارة التجارة والصناعة
َ
ألزم ــة انـتـشــار وب ــاء فـيــروس كــورونــا واث ــار
وان ـع ـك ــاس ذلـ ــك ع ـلــى األفـ ـ ــراد واالق ـت ـص ــاد
والتجارة ،وباألخص فيما يتعلق بالحاجات
والمستلزمات التي يحتاج إليها المواطنون
والمقيمون لمواجهة الوباء ،وعلى ضوء ما
سبق طلب إجابته عــن اآلت ــي :مــا هــي خطة
وتـحــركــات الـ ــوزارة للتعامل مــع أزم ــة وبــاء
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وب ــاألخ ــص فيما يتعلق

ب ــاألم ــور ال ـت ـج ــاري ــة وال ـم ــرت ـب ـط ــة بـحـمــايــة
المستهلك والصيدليات وخالفه؟ مع تزويدي
بالخطط المكتوبة في هذا الشأن.
وأضــاف أن ال ــوزارة أشــارت إلــى تحركها
لضبط األسعار الخاصة بـالكمامات ،وإلى
س ـع ـي ـهــا ل ـت ــزوي ــد ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـعــاون ـيــة
بكميات كبيرة منها للمواطنين ،والسؤال
ال ـم ـط ــروح ه ــو :م ــا األسـ ــس ال ـتــي اسـتـنــدت
إليها في تسعير الكمامات ،وهل الكمامات
ال ـتــي س ـت ــزود الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة فقط
للمواطنين أم تشمل المقيمين؟ وإذا كانت
اإلجابة بـ "ال" بالنسبة للمقيمين ،فما هي
الضمانة لتوافر كمامات كافية للمقيمين
في الصيدليات في ظل الطلب العالمي علي
الـكـمــامــات ،وانـعـكــاس ذلــك على مــدى قــدرة
وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص
على جلبها من الخارج؟
وتابع :ما أنــواع الكمامات المراد تزويد
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة ب ـهــا م ــن الـنــاحـيــة

الدالل يستمع إلى شرح عن «كورونا»
الصحية والطبية ومن حيث الجودة؟ وهل
ه ــي طـبـيــة خــاصــة أم ورق ـي ــة ع ــادي ــة؟ وهــل
يــوجــد مــا يــؤكــد صحيا أو طبيا فائدتها؟

وهل الكمامات التي ستزود بها الجمعيات
التعاونية كافية للمواطنين مــدة  3أشهر
على األقل أم ال؟
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كورونا الجديد

«المواصالت» تستأنف الطرود البريدية من الدول الموبوءة

ّ
الحريص والشهاب وجها إلى تنفيذ إجراءات السالمة بالوزارة
يوسف العبدالله

استأنفت وزارة الـمــواصــات،
م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس األول ،اس ـت ـق ـب ــال
الـبـعــائــث ال ـبــريــديــة ال ـ ـ ــواردة إلــى
البالد من جميع دول العالم ،بما
ف ـي ـهــا ال ـ ــدول الـ ـم ــوب ــوءة بـمــرض
ك ـ ــورون ـ ــا ،ك ــال ـص ـي ــن وإي ـط ــال ـي ــا،
وغيرها مــن ال ــدول االخ ــرى ،بعد
الـ ـت ــأك ــد م ـ ــن ع ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود ض ــرر
بــال ـطــرود ال ـبــريــديــة ،لنقلها الــى
الكويت.
وع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة" م ــن
م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادرهـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة أن
"المواصالت" ،بالتنسيق مع عدد
مــن الجهات الحكومية المعنية،
ات ـف ـق ــت ع ـل ــى إي ـ ـصـ ــال ال ـب ـعــائــث
ال ـبــريــديــة إل ــى ال ـكــويــت ،شريطة
م ــروره ــا ف ــي م ـح ـطــات تــرانــزيــت
ألسباب صحية وللتأكد من سالمة
الطرود وعدم تلوثها بالفيروس.
وذك ـ ــرت ال ـم ـصــادر أن منظمة
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة أش ـ ــارت ،عبر
موقعها الرسمي ،إلى خلو وأمان
الطرود التجارية من وباء كورونا
وعدم عيشه لفترات طويلة ،االمر
الذي دعا الوزارة للتأكد من سالمة

خ ـطــوات ـهــا ب ـعــد ان ـق ـط ــاع الـعـمــل
بــالـطــرود ألي ــام م ـحــدودة ،مفيدة
بأن المواصالت أعطت تعليماتها
لقطاع البريد باستئناف العمل
مع الــدول الموبوءة لعدم وجود
الضرر.
ول ـ ـف ـ ـت ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
استعجلت الـتـعــامــل مــع الـطــرود
ال ـت ـج ــاري ــة ،ل ـتــأث ـيــرهــا الـمـبــاشــر
على االقتصاد الوطني ،وخاصة
اصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة،
مفيدة بأن االجــراءات االحترازية
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا "الـ ـم ــواص ــات"
تتماشى مع توجه مجلس الوزراء
للتعامل مع مخاطر "كورونا".
وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد ذاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،
وب ـتــوج ـي ـهــات م ــن وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون الخدمات وشؤون مجلس
األم ــة مـبــارك الحريص للتصدي
لـلـفـيــروس ،قــالــت "ال ـم ــواص ــات"،
في بيان صحافي أمس ،ان وكيلة
الــوزارة م .خلود الشهاب ترأست
ً
اجـتـمــاعــا ،أم ــس األول ،بحضور
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ــوك ـ ــاء ال ـم ـســاعــديــن
وم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــي ق ـ ـط ـ ــاع ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة

المختلفة ،ومــديــر إدارة المكتب
الفني لوكيل الــوزارة والمتحدثة
الرسمية لـلــوزارة عبير الشريدة
وعدد من مديري االدارات للوقوف
عـلــى التنسيق مــع الـجـهــات ذات
االختصاص في وزارات الصحة
والتجارة والـشــؤون االجتماعية
والعمل ،واإلدارة العامة للجمارك،
وال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـمــوانــئ،
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـج ــوي ــة
الكويتية ،لمواجهة خطر فيروس
ك ــورون ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ،ع ـلــى ضــوء
المستجدات والتعليمات.
وأض ــاف الـبـيــان أنــه تــم توفير
ال ـم ــواد ال ــازم ــة الـتــي مــن شأنها
الـحـفــاظ عـلــى ســامــة الموظفين
والمراجعين ،بما في ذلك كميات
كافية مــن المعقمات والكمامات
ع ـل ــى ج ـم ـيــع ق ـط ــاع ــات ال ـ ـ ــوزارة،
لتكون بمتناول الجميع مع بداية
الدوام الرسمي ،أمس.
وأشار إلى ان االجتماع أصدر
عـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ض ـمــن
االجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخــذة لـلـتـصــدي
للفيروس ،منها اصدار بروشورات

«السكنية» :تأجيل التخصيص والتوزيع
على المشاريع حتى إشعار آخر

الشهاب مترئسة اجتماع قياديي «المواصالت» أمس األول
تـ ــوعـ ــويـ ــة إلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـس ــام ــة
ال ـم ـع ـت ـم ــدة مـ ــن وزارة ال ـص ـحــة
وت ــوزي ـع ـه ــا بــال ـم ـبــانــي ال ـتــابـعــة
للمواصالت ،ونشرها على مواقع
التواصل االجتماعي.
وذك ــر أن االج ـت ـمــاع حــث على
االلتزام بالتعاميم الصادرة بشأن
استقبال السفن في جميع موانئ
دولة الكويت ،والتي تم توزيعها

ع ـل ــى مـ ـ ــاك ال ـس ـف ــن وال ـ ــوك ـ ــاالت
البحرية ،بالتنسيق مع الجهات
ذات االختصاص بالدولة ،ووفقا
ل ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـح ــة
ال ـعــال ـم ـيــة وال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـب ـحــريــة
الدولية.
وشاركت الوزارة بفريق العمل،
الـ ـ ـ ــذي تـ ــم ت ـش ـك ـي ـلــه مـ ــن مـمـثـلــي
وزارات الدولة ،لمواجهة أي تطور

وانتشار لفيروس كــورونــا خالل
الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه ،تم تشكيل
فــريــق ط ـ ــوارئ أس ــاس ــي يتضمن
ع ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن م ـم ـث ـل ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات
ب ــال ــوزارة للتنسيق بـيــن ال ــوزارة
والجهات الخارجية الحـتــواء أي
طارئ.
وأوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،خ ـ ــال

االجتماع ،قطاع الشؤون االدارية
والـمــالـيــة بــإصــدار تعميم بوقف
العمل بالبصمة إلثـبــات حضور
وانـ ـ ـص ـ ــراف ال ـمــوظ ـف ـي ــن مــؤق ـتــا،
اع ـت ـبــارا م ــن ام ــس وح ـتــى نهاية
الشهر ال ـجــاري ،وذل ــك بـنــاء على
تعليمات مجلس الــوزراء وديوان
الخدمة المدنية ،وبما يتوافق مع
طبيعة عملها.

ِّ
«الهالل األحمر» :جهود المتطوعين تجسد
التالحم الوطني في حماية المجتمع

حمالت توعية لسالمة الموظفين ونسبة غياب المراجعين تجاوزت  %77البرجس :نثق بقدرة الكويت على تجاوز المحنة ومنع انتشار الفيروس

●

يوسف العبدالله

أك ــد مــديــر إدارة الـعــاقــات
العامة واإلعالم في المؤسسة
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة
ع ـم ــر الـ ــرويـ ــح أن ال ـع ـم ــل فــي
المؤسسة يسير على ما يرام،
وأن الموظفين بها ملتزمون
ب ــال ــدوام ،الفـتــا إل ــى أن حركة
ال ـم ــراج ـع ـي ــن ك ــان ــت أق ـ ــل مــن
األيام األخرى.
وعـ ـلـ ـم ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» مــن
مـصــادر إسكانية مطلعة أن
ال ـم ــؤس ـس ــة اس ـت ـق ـب ـلــت أم ــس
نـحــو  70مــراج ـعــا ف ــي صــالــة
خـ ــدمـ ــة ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ب ـم ـب ـنــاهــا
الرئيسي فقط ،مبينة أن نسبة
غ ـيــاب الـمــراجـعـيــن أم ــس في

جـمـيــع أفــرع ـهــا ت ـج ــاوزت 77
في المئة.
وقـ ــال ال ــروي ــح ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،أم ــس ،إن المؤسسة
الـتــزمــت ب ـقــرار مجلس ال ــوزراء
إل ـ ـغـ ــاء االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ال ــوط ـن ـي ــة
وال ــدع ــوة لـتـجـنــب الـتـجـمـعــات،
ح ـي ــث ق ــام ــت ب ـتــأج ـيــل ت ــوزي ــع
بطاقات دخــول القرعة للدفعة
الخامسة من الضاحية الثالثة
في مشروع جنوب مدينة صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،وت ــأج ـي ــل
التقديم على الوحدات السكنية
الشاغرة من المساكن الحكومية
ال ـمــؤجــرة ،ال ـتــي تـضــم الـبـيــوت
الـمـنـخـفـضــة الـتـكــالـيــف وشـقــق
صباح السالم حتى إشعار آخر.
وأوضح الرويح انه بناء على

عمر الرويح

توجيهات ومتابعة مباشرة من
وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة
اإلسكان د .رنا الفارس ،والمدير

ال ـعــام م .ب ــدر الــوق ـيــان ،اتـخــذت
المؤسسة إج ــراء ات احـتــرازيــة،
مــن تــوفـيــر وتــوزيــع المعقمات
وال ـك ـم ــام ــات ع ـلــى الـمــوظـفـيــن،
وإطالق حملة توعية من خالل
ط ـبــاعــة ال ـت ـع ـل ـي ـمــات الـصـحـيــة
الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة بـ ـلـ ـغ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة،
بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة الـصـحــة،
وتــوزيـعـهــا عـلــى الـعــامـلـيــن في
مختلف قطاعات المؤسسة.
وأك ــد أن ــه تــم إل ـغــاء البصمة
لجميع الموظفين ،واستبدالها
ب ـك ـش ــوف ال ـت ــوق ـي ــع لـلـحـضــور
واالنـصــراف ،عمال بــاإلجــراءات
االحترازية ،مثمنا جهود جميع
قطاعات المؤسسة ،والتعاون
فــي ظــل ال ـظــروف االستثنائية
التي تمر بها البالد.

ِّ
«البلدي» يعلق اجتماعات جميع لجانه
●

محمد الجاسم

أعلن المجلس البلدي ،تعليق
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ج ـم ـي ــع لـ ـج ــان ــه ،إذ
ً
ع ـقــد مـكـتــب الـمـجـلــس اجـتـمــاعــا
ً
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـن ـ ــائ ـ ـي ـ ــا ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح أمـ ـ ــس
السـتـعــراض مــا قــامــت بــه األمــانــة
ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس م ــن إج ـ ــراءات
اح ـتــرازيــة تتماشى مــع الـظــروف
الراهنة لمكافحة انتشار فيروس
كورونا.
وأوصى المكتب بإحالة جميع
الموضوعات الى جلسة المجلس
الرئيسية مـبــاشــرة خ ــال مــارس
الجاري.
وم ـ ــن ج ــان ـب ـه ــم ،الزم أع ـض ــاء
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي م ـك ــات ـب ـه ــم

ً
اسـتـعــدادا لتجهيز الموضوعات
المهمة للجلسة الرئيسية اليوم
خاصة بعد قرار تعليق اجتماعات
اللجان.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ح ـ ــرص ـ ــت ب ـل ــدي ــة
الكويت على تنفيذ قــرار مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـخـ ــاص بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات
ً
الــوقــائـيــة واالح ـت ــرازي ــة بـ ــدءا من
أول يوم عمل ،والتي تشمل وضع
المعقمات والكمامات والمطهرات
فــي كــل مـبــانــي الـبـلــديــة وأفــرعـهــا
في المحافظات والمراكز ،إضافة
إلى إعفاء الموظفين من البصمة
واالستعاضة بكشوف الحضور
واالنصراف بشكل يومي.
وبينت أن البلدية على اتصال
مباشر مع اللجنة العليا لمواجهة

أعربت األمينة العام لجمعية الهالل األحمر
مها البرجس عن اعتزازها بالمتطوعين الذين
يسخرون أوقاتهم لحماية المجتمع ،مما يعكس
التالحم الوطني بين جميع أفراده.
وقالت البرجس ،في تصريح لـ «كونا» أمس ،إن
المتطوعين يبذلون جهودهم لتقديم كل الخدمات
المطلوبة منهم ،مشيرة إلى أن الجمعية عقدت
اجتماعا مع المتطوعين للتأكيد على دورهم في
نشر الوعي في كيفية الوقاية من فيروس كورونا
المستجد لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأشادت بدور المتطوعين البارز في التعاون
مع مؤسسات الدولة في كل المجاالت ،الفتة إلى
وجود المتطوعين بمنتزه الخيران لدعم جهود
وزارة الصحة في مكافحة «كورونا».
وأشــارت إلى أن االجتماع تناول استعدادات
ال ـم ـت ـطــوع ـيــن وج ــاه ــزي ـت ـه ــم ب ـم ــا ي ــدع ــم ج ـهــود
الحكومة فــي هــذا ال ـشــأن ،مــؤكــدة ثقتها بقدرة
الكويت على تجاوز هذه المحنة ونجاحها في

«ك ــورون ــا» ،إذ شكل المدير العام
للبلدية م .احمد المنفوحي فريقا
م ـيــدان ـيــا ت ـحــت ت ـص ــرف الـلـجـنــة
ل ـت ــذل ـي ــل الـ ـصـ ـع ــوب ــات ،وت ـق ــدي ــم
ال ـم ـس ــان ــدة لـتـطـبـيــق االجـ ـ ـ ــراءات
واالحترازات الوقائية.
وط ــال ـب ــت ال ـب ـل ــدي ــة مفتشيها

مها البرجس

«أركان» يتبرع بـ  10آالف كمام
في المحاكم اليوم

جانب من اجتماع مكتب المجلس
ومراقبيها بضرورة االلتزام بلبس
القفازات وفحص العمالة الخاصة
ً
بعقود النظافة ،فضال عن توفير
ً
الكمامات لتلك العمالة ،تجنبا ألي
إصــابــات غير مباشرة قد تحدث
للعمالة ج ــراء رف ــع الـنـفــايــات من
المناطق.

اتخاذ اإلجراءات الداعمة للجهود الدولية لمنع
انتشار الفيروس.
وث ـم ـنــت ج ـهــود وزارة ال ـص ـحــة ف ــي ال ـت ـعــاون
وال ـش ـفــاف ـيــة ب ـش ــأن مـكــافـحــة تـفـشــي ال ـف ـيــروس،
واالسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي تـنـفـيــذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة
والتأهب حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية
بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية.
ولفتت إلى حرص الجمعية على المشاركة
فــي االجـتـمــاعــات الـتــي تنظمها لجنة الــدفــاع
المدني إلــى جانب مؤسسات الدولة لالطالع
ع ـلــى االسـ ـتـ ـع ــدادات واإلجـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
ال ـم ـت ـخ ــذة م ــن ج ــان ــب ج ـم ـيــع جـ ـه ــات ال ــدول ــة
ال ـم ـش ــارك ــة ،وك ـي ـف ـيــة ت ـطــويــرهــا ومـتــابـعـتـهــا
لتحقيق األهداف المرجوة.
وأكدت البرجس أن «الجميع سيبذل قصارى
ج ـهــده لـخــدمــة بـلــدنــا ال ـكــويــت ،وسـنـســاهــم في
إحداث تغيير إيجابي بين جيل الشباب وحثهم
على العمل االجتماعي واإلنساني والتطوعي».

وش ــددت على ض ــرورة التقيد
بكل سبل الوقاية ،ومن يتم رؤيته
دون كـ ـم ــام فـسـتـتـحـمــل شــركـتــه
المسؤولية ورصد مخالفة بحقها.

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«أركان» لالستشارات القانونية المحامي
د .فايز الفضلي تبرع المكتب ب ـ  10آالف كمام على المراجعين
والمتقاضين والمحامين والموظفين ،وتوزيعها في محاكم الكويت
وإدارات الخبراء اليوم ،إيمانا من «أركان» بالمسؤولية المجتمعية
تجاه المرتادين لقطاع المحاكم في البالد.
وأض ـ ــاف الـفـضـلــي ق ــائ ــا ،إن «مـســاهـمــة أرك ـ ــان تــأتــي مـحــاولــة
إلسهام دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه الدولة والعاملين
والـمـتـقــاضـيــن ف ــي ق ـطــاع ال ـم ـحــاكــم ،لـمـحــاولــة مــواج ـهــة ال ـظــروف
االستثنائية التي تمر بها البالد من جراء انتشار فيروس «كورونا»،
وال ـتــي تتطلب مــن الـجـمـيــع الـتـكــاتــف ت ـجــاه ه ــذه ال ـظ ــروف حتى
تجاوزها» .وأوضح الفضلي أن «أركان» على استعداد لتقديم أي دور
تتطلبه وزارة العدل ،ووزارة الصحة ،وجمعية المحامين الكويتية،
مشاركة منها لدعم القرارات التي تصدرها الدولة في مجال التوعية
الوقائية ووســائــل اإلرش ــاد الـتــوعــوي ضــد هــذا الـفـيــروس ،والتي
تتطلب من جميع مؤسسات المجتمع دعمها.

فايز الفضلي

«الخدمة المدنية» يستقبل الباحثين عن عمل بـ «المعقمات»

نشر االحترازات وسبل الوقاية على شاشاته اإللكترونية في مبناه
●

محمد الجاسم

ساد الهدوء داخل أروقة ديوان الخدمة المدنية في أول
يوم دوام رسمي ،بعد الحمالت الصحية المكثفة للدولة،
لمنع انتشار وباء «كورونا» المستجد ،حيث تم تعطيل
نظام بصمة الحضور واالنصراف لموظفي الديوان حتى
نهاية مارس الحالي ،التزاما بقرار مجلس الوزراء.
وخالل جولة «الجريدة» تبين أن الديوان حرص على
نشر االحترازات وسبل الوقاية على شاشاته اإللكترونية
ال ـم ـن ـت ـشــرة ف ــي أدوار م ـب ـن ــاه ،ك ـمــا اح ـت ـف ـظــت ك ــل إدارة
بكشوفات موظفيها الـخــاصــة بالحضور واالن ـصــراف
عبر وضعها في مدخل اإلدارة ،على أن يتم إظهار الكشف
مرتين في اليوم بال استثناء.
أم ــا فيما يتعلق بـصــالــة الـمــراجـعـيــن ،فـقــد تــواجــدت
المعقمات والمناديل المطهرة في الصالة المخصصة
الستقبال موظفي الجهات الحكومية ،وجـ ّـهــز الــديــوان
الصالة بالترتيبات الالزمة الستقبال المسجلين الجدد
خالل األسبوع المقبل من فترة الـ  70للباحثين عن عمل
في القطاع الحكومي ،والتي ستبدأ يوم الجمعة  6حتى
 20مارس.
وبسؤال «الجريدة» عن عدم استخدام موظفين كمامات
ً
وقائية ،ذكر بعضهم أن الكمام ليس ضروريا بقدر الوقاية
والحفاظ على نظافة المكان ،مضيفين أن الزي الوطني
قد يفي بالغرض من خالل استخدام الشماغ أو الغترة.

local@aljarida●com

يهدد العالم
وزير الخارجية يستعرض إجراءات البعثات
الدبلوماسية تجاه احتواء «كورونا»
ً
تلقى اتصاال من نظيره التركي وبحث مع وزير خارجية إندونيسيا العالقات

سفارتنا باألردن
تدعو المواطنين
إلى االلتزام
بالوقاية

اجتمع وزيــر الخارجية الشيخ
د .أح ـم ــد الـ ـن ــاص ــر ،أم ـ ــس األول،
بـحـضــور نــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
خالد الجارالله ،مع مساعدي وزير
ال ـخــارج ـيــة ،حـيــث تــم اسـتـعــراض
ومناقشة اإلجراءات التي تتخذها
"الـ ـخ ــارجـ ـي ــة" وج ـم ـي ــع ال ـب ـع ـثــات
الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب
التمثيلية والفنية في الخارج تجاه
مواجهة تداعيات تفشي فيروس
ك ــورون ــا ح ــول ال ـعــالــم ،ومناقشة
الخطوات التي تتخذها "الخارجية"
نحو سالمة العاملين فيها ،وبحث
أط ــر آل ـيــات العمل المتخذة نحو
تسهيل اإلجراءات على المواطنين
الكويتيين الموجودين في الخارج،
لضمان سالمتهم وعــودتـهــم إلى
البالد.
وتـلـقــى وزيـ ــر الـخــارجـيــة ظهر
ً
ً
أمـ ــس ،ات ـص ــاال هــاتـفـيــا م ــن وزي ــر
الخارجية التركي مولود تشاووش
أوغـ ـل ــو ،ت ـن ــاول مـجـمــل ال ـعــاقــات
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط ال ـب ـلــديــن
الـصــديـقـيــن وأبـ ـ ــرز الـمـسـتـجــدات
على الساحتين اإلقليمية والدولية
والتطورات الراهنة في المنطقة.
في مجال آخر ،أجرى الناصر
اتصاال هاتفيا مع وزيرة خارجية

وزير الخارجية خالل لقائه البعثات الدبلوماسية
إنــدونـيـسـيــا ريـتـنــو م ــارس ــودي،
تـنــاول مجمل الـعــاقــات الوثيقة
التي تربط البلدين الصديقين،
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــدات ع ـل ــى
الساحتين اإلقليمية وا لــدو لـيــة،
والتطورات الراهنة في المنطقة.
ف ــي م ـجــال اخ ــر ،دع ــت سـفــارة
الـكــويــت لــدى األردن المواطنين
الكويتيين الموجودين في األردن

«التجارة» تغلق صيدلية وبسطات

•

فهد الرمضان

ت ـ ــرأس وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .س ـع ــود
ً
الـ ـح ــرب ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــا لـمـجـلــس
الـ ـ ــوكـ ـ ــاء ت ـ ــم خـ ــالـ ــه م ـنــاق ـشــة
ال ـع ــدي ــد م ــن األمـ ـ ــور الـمـتـعـلـقــة
بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ ـم ــواجـ ـه ــة فـ ـي ــروس
كــورونــا ،والـخـطــط البديلة في
حال تم تمديد تعليق الدراسة،
مع تكليف قطاع التعليم العام
ب ـت ـحــديــد ال ـم ــواع ـي ــد ال ـجــديــدة
الختبارات نهاية العام الدراسي
وإل ـغــاء راح ــة ي ــوم الـثــاثــاء في
ً
فـتــرة االخـتـبــارات نـظــرا لضيق
الوقت.
ّ
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ن ــف ــذت
إدارات "ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــة" ،أ م ـ ـ ــس،
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة
المدنية بإيقاف استخدام نظام
البصمة اإللكترونية للموظفين
إلثـبــات الحضور واالن ـصــراف،
ً
واستبداله بسجل ورقــي نظرا
ل ـل ـظ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـتــي
تمر بها البالد بسبب فيروس
ً
كورونا ،وحرصا على موظفي
الـ ـ ـ ــوزارة ال ــذي ــن ف ـضــل الـبـعــض
عدم االختالط ،واتخاذ إجراءات
الـ ـس ــام ــة ب ـ ــارت ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات
والقفازات.

وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادل بـ ـع ــض
ال ـمــوظ ـف ـيــن الـ ـس ــام الـتـقـلـيــدي
والـتـهــانــي بـعــد إج ــازة األعـيــاد
الوطنية ،قامت إدارة الخدمات
ف ــي "ال ـتــرب ـيــة" بـتــوفـيــر مـعــدات
الـتـعـقـيــم فــي كــل األدوار وعند
مـ ــداخـ ــل ال ـم ـص ــاع ــد وال ـس ــال ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــة ،وجـ ـ ـ ـ ــرى ال ـع ـم ــل
ً
اعـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــا مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ات ـ ـمـ ــام
اإلجراءات الروتينية في إنجاز
الملفات وتخليص المعامالت.
إلى ذلك ،علمت "الجريدة" ،من
مـصــادرهــا ،أن نسبة الحضور
في ديــوان عام "التربية" ،بلغت
أمس  45في المئة ،وفي منطقة
الفروانية  ٧١في المئة وبحولي
 ٨٠في المئة وفي العاصمة ٦٣
في المئة.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن
ال ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـص ــدد ت ـم ــدي ــد ف ـتــرة
ال ـس ـمــاح لـلـمـعـلـمـيــن الــوافــديــن
الجدد بتسلم العمل حتى نهاية
ف ـت ــرة تـعـلـيــق دوام الـ ـم ــدارس،
ن ـظ ــرا الن ـت ـه ــاء إج ـ ـ ـ ــراءات ع ــدد
منهم وعدم تمكنهم من مباشرة
العمل نتيجة تعطيل المدارس
ً
حاليا ،مبينة أن وكيل التعليم
ال ـعــام ـســامــة الـسـلـطــان بـصــدد
مخاطبة القطاع اإلداري لتمديد
فترة السماح بتسلم العمل إلى
منتصف مارس الجاري.

سعود الحربي

في مجال اخر ،أكدت مصادر
تـ ــربـ ــويـ ــة أن إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء ال ـب ـص ـم ــة
سيترتب عليه مشاكل في عملية
إدخـ ـ ـ ــال ت ــأخـ ـي ــرات ال ـمــوظ ـف ـيــن
خ ـ ــال فـ ـت ــرة ت ـع ـل ـيــق ال ـب ـص ـمــة،
ً
نظرا لوجود أعداد كبيرة تصل
إل ــى  ٦آالف مــوظــف ف ــي دي ــوان
ال ـ ـ ـ ــوزارة إلـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـنــاطــق
الـتـعـلـيـمـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي يجعل
ً
عملية إدخال التأخيرات يدويا
شبه مستحيلة ،السيما أن لها
ً
تأثيرا على كثير مــن امتيازات
الموظف وترقياته.

الطيار :حرصنا على توفير المعقمات واإلرشادات التوعوية للموظفين ومرتادي الوزارة
•

مواقف
المراجعين
ّ
عجت
بالسيارات

«الحرس» يجري الفحص لجميع
منتسبيه ويؤكد خلوهم منه

سيد القصاص

أكــدت مدير إدارة العالقات العامة
فــي وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء م .إقـبــال
الـطـيــار ،أن أج ــواء الـعـمــل والـحـضــور
أمــس كانت طبيعية في ال ــوزارة بعد
اج ــازة األعـيــاد الوطنية ،مشيرة إلى
ال ـتــزام الموظفين ب ــال ــدوام ،إذ بلغت
نسبة الـحـضــور نـحــو  90فــي المئة،
فيما عدا أصحاب اإلجازات المرضية
والرسمية.
وقالت الطيار ،في تصريح ،خالل
وجودها في المكتب الخاص لمتابعة
إجـ ــراءات الــوقــايــة مــن "ك ــورون ــا" عند
م ــدخ ــل الـ ـ ـ ــوزارة أم ـ ــس ،إن اسـتـقـبــال
الـمــراجـعـيــن مستمر بـطــريـقــة عــاديــة
مــع ال ـحــرص عـلــى تـقــديــم االرشـ ــادات
الـ ـت ــوع ــوي ــة ل ـه ــم ح ـ ــول ال ــوق ــاي ــة مــن
"كــورونــا" ،وتــزويــد مــن يحتاج منهم
بالكمامات والمعلومات األولية حول
كيفية تجنب انتشار الفيروس.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أن "ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء"
حرصت مع أول يوم دوام بعد اجازة
األعياد الوطنية على الصحة العامة
لـلـمــوظـفـيــن وال ـمــراج ـع ـيــن ،إذ وف ــرت
المعقمات فــي جميع أنـحــاء ال ــوزارة،
عند الـمــداخــل وأم ــام المصاعد وفي
مختلف اإلدارات ا لـتــي تشهد كثافة
فــي اسـتـقـبــال الـمــراجـعـيــن مـثــل إدارة
شؤون المستهلكين ،إضافة إلى نشر
إعالنات وملصقات إرشادية لتوعية
الموظفين والمراجعين بالحفاظ على
صحتهم وتجنب الفيروس ،باالضافة

إلزام العاملين في هيئة الغذاء
بارتداء الكمامات
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا يلزم أصحاب المطاعم والمقاهي
والكافتريات وجميع المنشآت الغذائية وخانات وبسطات ومخازن المواد
الغذائية بضرورة تقيد جميع العاملين فيها بارتداء الكمامات والقفازات أثناء
قيامهم بتداول وتقديم المواد الغذائية.
وأعلنت الهيئة في بيان صحافي امس ان القرار الملزم ينص كذلك على توفير
المطهرات ومعقمات اليد للمستهلكين ولمرتاديها وللعاملين فيها مع تكثيف
الرقابة على جميع المنشآت الغذائية ووسائل نقل المواد الغذائية باختالف
أنواعها للتأكد من توافر جميع االشتراطات الصحية فيها.
ولفتت في هذا الشأن أيضا إلى تشديد التفتيش والرقابة على العاملين في
تلك المنشآت ومتداولي األغذية والتأكد من حصولهم على شهادات صحية
سارية تثبت خلوهم من األمراض المعدية وذلك بصفة مؤقتة لمواجهة انتشار
فيروس كورونا المستجد.
وشددت الهيئة على أن كل من ال يتقيد بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية
وفقا لالجراءات المتبعة بشأن مخالفة االشتراطات الصحية.

• الحضور في ديوان الوزارة  %45والمناطق حتى %٨٠
ً
• إلغاء البصمة ...وإدخال التأخيرات يدويا

«الكهرباء» %90 :نسبة حضور الموظفين و«البصمة» بالكشوف
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة امس إغالق صيدلية وثماني بسطات
للخضراوات في منطقتي الصليبية واألندلس بسبب مخالفة القانون
ورفع األسعار دون مبرر.
وأوضحت "التجارة" في بيان صحافي أن هذه الخطوة جاء ت بعد
جولة تفتيش لفرق الطوارئ التابعة لها ،والتي تولت التفتيش على 89
صيدلية ومحال تجاريا للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير
المعمول بها في الوزارة.
وأضافت أنها استقبلت  163شكوى عبر الخط الساخن أمس االول مؤكدة
أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة للمحافظة على األسعار" ،ومنع
استغالل هذا الظرف االستثنائي من بعض االنتهازيين وضعاف النفوس".
وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ اإلجــراء ات القانونية بحق
جميع المخالفين.
يذكر أن حصيلة إغالقات وزارة التجارة والصناعة بلغت  26إغالقا
تتوزع ما بين صيدلية ومحل وشركة منذ اإلعالن عن انتشار فيروس
كورونا المستجد.

إلى االلتزام باإلجراءات المتبعة
م ـ ــن وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة األرد ن ـ ـي ـ ــة
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـف ـيــروس كــورونــا
المستجد.
وأك ــدت الـسـفــارة فــي بيان لها
أهمية تعاون المواطنين الراغبين
فــي زيـ ــارة األردن السـيـمــا طلبة
ال ـك ـل ـي ــات والـ ـج ــامـ ـع ــات ،داع ـي ــة
إل ــى التقيد ب ــاإلج ــراء ات الطبية

ف ــي ال ـم ـط ــار الـ ــدولـ ــي وال ـم ـنــافــذ
الحدودية البرية حيث يتم اخذ
مـ ـس ــوح ــات ح ـ ــراري ـ ــة احـ ـت ــرازي ــة
للتأكد من سالمة الجميع.
ورحـ ـب ــت الـ ـسـ ـف ــارة ب ـتــواصــل
المواطنين عند الحاجة إلــى أي
مساعدة مــع الـشــؤون القنصلية
عبر االتصال على أرقــام الــوزارة
على مدار الساعة.

الحربي بحث استعدادات «التربية»

إلى توزيع البروشورات التوعوية على
الموظفين والمراجعين.
ول ـف ـتــت إل ــى أن مـكـتــب ال ـعــاقــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة سـ ـيـ ـت ــواج ــد ب ـش ـك ــل ي ــوم ــي
ع ـن ــد م ــدخ ــل ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ـل ــرد ع ـل ــى أي
اس ـت ـف ـســارات ،وتـلـقــي أي مــاحـظــات
بشأن أي أعراض تظهر على مرتادي
الوزارة.
وع ـ ـ ـ ــن آل ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـ ــدوي ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
واالنصراف في ظل وقف العمل بنظام
البصمة ،قالت الطيار ،إنه تم توزيع
كشوف بأسماء الموظفين على مديري
اإلدارات للتوقيع عند الدخول وعند
انتهاء أوقات الدوام ،وسيتم تسليمها
إلدارة شــؤون العاملين ،مشيرة إلى
أن األم ـ ـ ــر تـ ــم ب ـس ــاس ــة ويـ ـس ــر دون
أي مشاكل بعد ق ــرار دي ــوان الخدمة
بإيقاف العمل بنظام البصمة للحد
من انتشار "كورونا".
وأشــادت بتعاون موظفي الــوزارة،
الفتة إلى أن االستقرار في سير العمل
دليل على نجاح الوزارة في اجراءاتها
التي وجه إليها وزير الكهرباء والماء
م .محمد بــوشـهــري ،ووكـيــل ال ــوزارة
بالتكليف حمود الروضان.
وأشـ ــارت الـطـيــار إل ــى أن مــواقــف
المراجعين ّ
عجت بالسيارات وهذا
دلـ ـي ــل ع ـل ــى أن آلـ ـي ــة ال ـع ـم ــل داخ ــل
الـ ـ ـ ــوزارة طـبـيـعـيــة ج ـ ــدا ،ولـ ــم يــؤثــر
عـلـيـهــا م ــا ي ـش ــاع ح ــول "ك ــورون ــا"،
م ـب ـي ـنــة أن ال ـ ـ ـ ــوزارة ح ــري ـص ــة عـلــى
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع جـ ـه ــات الـ ــدولـ ــة ذات
االختصاص بهذا الشأن.

توقيع العاملين في «التربية» إلثبات الحضور أمس

المجال للفصول االفتراضية بنظام
فتحت
الجامعة
ً
«بالك بورد» تماشيا مع تعليق الدراسة
عدد من أساتذتها يستمرون بشرح محاضراتهم أون الين
•

فحص منتسبي الحرس الوطني
أجــرى الحرس الوطني الفحص الطبي على
جميع منتسبيه من ضباط وضباط صف وأفراد
وع ـمــال الـشــركــات قـبــل دخــولـهــم لـمـقــار أعمالهم
فـ ــي ال ـم ـع ـس ـك ــرات والـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـحــرس
الوطني للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا،
وذل ــك ضـمــن اإلجـ ـ ــراءات الــوقــائـيــة ال ـتــي قــررتـهــا
وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس وتطبيقا
لبروتوكول التعاون بين الجانبين في مساندة
ال ــوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع
الكويتي.
وقام الكادر الطبي في مديرية الخدمات الطبية

بالتنسيق مع الوحدات المعنية بإجراء الفحص
الذي تم بسهولة وانسيابية وتم التأكد من خلو
ُ
المنتسبين من فيروس كورونا حيث لم تسجل
أي إصابات.
ول ــدى مــديــريــة الـخــدمــات الطبية فــي الحرس
الــوطـنــي كــافــة اإلم ـكــانــات لـتــوفـيــر أفـضــل رعــايــة
صـحـيــة لـلـمـنـتـسـبـيــن ،وت ـق ــوم ع ـلــى مـ ــدار ال ـعــام
بالحمالت الطبية التي تشمل فحوصات األمراض
الوبائية والمزمنة وفي حال اكتشاف أي حاالت
مرضية تتم متابعتها وتقديم الرعاية الصحية
الكاملة حتى مرحلة الشفاء.

حمد العبدلي

ً
استشعارا بالمسؤولية األكاديمية في
الحفاظ على مستوى الطلبة ،بعد قرار
مجلس الـ ــوزراء بـشــأن تعليق الــدراســة
في الجامعات والمعاهد ،أعلن عدد من
أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
اس ـت ـمــرارهــم ف ــي تـقــديــم ش ــرح مـقــررهــم
الدراسي عبر مواقع التواصل االجتماعي
أون الين.
وأرس ـلــت الـجــامـعــة بــريــدا إلكترونيا
ألعـ ـ ـض ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس وال ـه ـي ـئ ــة
األكــادي ـم ـيــة الـمـســانــدة ح ــول اسـتـخــدام
خــاص ـيــة ال ـف ـصــول االف ـتــراض ـيــة بـنـظــام
"بالك بورد" ،مبينة أنه "في ظل الظروف
ال ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا الـ ـك ــوي ــت ،واإلج ـ ـ ـ ــراءات
المتعلقة بقرار تعطيل الدراسة ،فإنه يسر
مركز التعليم اإللكتروني تقديم خدماته
م ــن خ ـ ــال ت ـش ـغ ـيــل خ ــاص ـي ــة ال ـف ـصــول
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ،وتـ ــدريـ ــب أعـ ـض ــاء هـيـئــة
التدريس والهيئة األكاديمية المساندة
والطلبة على استخدامها ،من خالل نظام
بالك بورد".
من جهته ،أعلن مدير مركز التدريب

اإلجراءات االحترازية التي قامت بها اإدارة األمن والسالمة
الهندسي والخريجين بكلية الهندسة
والبترول د .دعيج الركيبي ،أنه "تماشيا
مــع ال ـقــرار ،وللمصلحة الوطنية بقرار
ت ـع ـل ـيــق ال ـ ــدراس ـ ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة ل ـمــدة
أسـبــوعـيــن ،سـيـكــون ش ــرح محاضراتي
عن طريق قناة (يوتيوب) خالل األوقات

ال ـم ـع ـت ــادة ي ــوم ــي االث ـن ـي ــن واألرب ـ ـعـ ــاء،
للحفاظ على نفس وتيرة العمل والتركيز
لطلبة الهندسة".
ب ــدوره ،قــال أسـتــاذ األنثروبولوجيا
بقسم االجتماع والخدمة االجتماعية في
كلية العلوم االجتماعية د .علي الزعبي،

إن "ال ـت ــواص ــل م ــع الـطـلـبــة س ـهــل ،حيث
قـمــت بـعـمــل م ـج ـمــوعــات ،وأرس ـل ــت لهم
شرحا للنقاط المطلوبة بالمقرر خالل
األسبوعين المقبلين".

محليات
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كورونا الجديد

ّ
الكمام سيد الموقف لدى مراجعي إدارات «الداخلية»

ّ
تسليم المعامالت وتسلمها بواسطة عناصر «اإلقامة»
محمد الشرهان

قسم اختبار ّالقيادة
بالعاصمة عقم
مركبات االختبار
واألجهزة بعد كل
مختبر
تسليم المعامالت
في «مرور الفروانية»
مرهون بارتداء
ً
الكمام نظرا لكثافة
المراجعين

ال ـك ـ ّـم ــام س ـيــد الـ ـم ــوق ــف ...وال
معامالت إال بارتداء المراجعين
لـ ــه .هـ ــذه ه ــي الـ ـح ــال ف ــي بـعــض
اإلدارات الخدمية بوزارة الداخلية
ف ــي أول ي ـ ــوم ع ـم ــل ب ـع ــد إج ـ ــازة
األعياد الوطنية ،وبعد اكتشاف
عدد من حاالت "كورونا" بالبالد،
ومـطــالـبــة ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة من
موظفي الدولة باتباع إرشــادات
السالمة.
"الـجــريــدة" جالت فــي عــدد من
اإلدارات الـخــدمـيــة ب ـ "الــداخـلـيــة"
لــرصــد األج ـ ــواء ال ـعــامــة ف ــي يــوم
العمل األول على وقــع تداعيات
"ك ـ ــورون ـ ــا" ،وك ــان ــت ال ـب ــداي ــة في
إدارة تعليم القيادةّ ،بقسم اختبار
العاصمة ،وال ــذي وفــر القائمون
عليه األدوات الخاصة بالتعقيم
وال ـ ـك ـ ـمـ ــامـ ــات ،واقـ ـتـ ـص ــر دخـ ــول
القسم على المختبرين فقط دون
أي مرافق.

وقـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي ف ــي قسم
اختبار العاصمة لـ "الجريدة" إن
رئيس القسم ،العقيد عبدالوهاب
العمر وا لـضـبــاط العاملين معه
طـلـبــوا مــن الـمـخـتـبــريــن ض ــرورة
تعقيم أجـهــزة االختبار النظري
ومركبات االختبار بعد كل مختبر
كإجراء احترازي ووقائي.
وكانت االحتياطات أكثر حزما
في إدارات أخرى كاإلدارة العامة
خــذت
ل ـش ــؤون اإلق ــام ــة ،ح ـيــث ات ـ ّ
إجـ ـ ـ ــراءات أك ـث ــر ص ــرام ــة تـمــثـلــت
فــي منع دخــول المراجعين على
الـمـســؤولـيــن واالك ـت ـفــاء بتسليم
م ـع ــام ــات ـه ــم الـ ـ ــى رجـ ـ ـ ــال األمـ ــن
الموجودين خارج المكتب الذين
يتولون إتمام إجراءات المعاملة
وإعادة تسليمها للمراجع.
وأشار عدد من العسكريين الى
أنهم اشتروا الكمامات والقفازات
م ـ ــن حـ ـس ــاب ــاتـ ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة،

«المعلمين» تطالب بترتيب
األوضاع الصحية بالمدارس
أكدت جمعية المعلمين دعمها الكامل لإلجراءات التي اتخذها مجلس
ال ــوزراء وجميع الجهات المعنية لمواجهة فـيــروس كــورونــا المستجد
والوقاية منه ،وما اتخذ من قرار إلزامي مفترض بتعطيل المدارس ،في
الوقت الذي أكدت الدور الكبير ألهل الميدان بشكل عام لتقديم كل أوجه
التعاون لمواجهة انتشار الوباء واتخاذ االستعدادات الالزمة واإلجراءات
المناسبة.
وطالبت الجمعية في بيان لها وزارتــي التربية والصحة بالتنسيق
المسبق بشأن ترتيب جميع األوضاع الصحية في المدارس بعد انتهاء
االسبوعين ،وتأمين جميع اإلجراءات الوقائية واالحترازية وتهيئة وتدريب
اإلدارات المدرسية والكوادر اإلشرافية والتعليمية.
من جانبه ،أشار رئيس الجمعية مطيع العجمي إلى انه في ظل الظروف
الحالية قرر مجلس اإلدارة تأجيل انعقاد المؤتمر التربوي الرابع واألربعين
حتى إشعار آخر ،وهو المؤتمر الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من
 15إلى  17الجاري تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

إجراءات احترازية بجهود ذاتية
وارت ـ ـ ـ ـ ــدوه ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـت ـ ـف ـ ــادي ع ـ ـ ــدوى
"كورونا" ،ال سيما مع إبالغهم من
المسؤولين بأن تعاملهم سيكون
مباشرا مع الجمهور.

وف ـ ــي إدارة م ـ ـ ــرور م ـحــاف ـظــة
ال ـفــروان ـيــة طـلـبــت ق ـي ــادات قطاع
الـ ـم ــرور م ــن ال ـمــراج ـع ـيــن ارتـ ــداء
الـ ـكـ ـم ــام ــات ك ـ ـشـ ــرط الس ـت ـق ـب ــال

م ـ ـعـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــم ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك ك ـ ــإج ـ ــراء
احترازي ،نظرا لكثافة المراجعين
ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ،وخ ـ ــاص ـ ــة مــن
العمالة الوافدة.

الكمام سيد الموقف لدى مراجعي «المرور»

«تعاونية الجهراء» :وفرنا أدوات التعقيم للرواد والعاملين

التيسي ترأس اجتماع لجنة الطوارئ ...والمخزون يكفي  6أشهر
أكد رئيس جمعية الجهراء التعاونية ماضي التيسي ،أنه
ً
تماشيا مع التوجه الحكومي في محاربة فيروس كورونا،
ً
عقدت لجنة الطوارئ اجتماعا ،للوقوف على آخر استعدادات
الجمعية في توفير القفازات والكمامات وأدوات التعقيم
ً
باألسواق المركزية والفروع ،اتباعا لتعليمات وزارة الصحة،
ً
حفاظا على سالمة أهالي المنطقة والعاملين في الجمعية.
وق ــال التيسي عقب تــرؤســه لجنة ال ـط ــوارئ ،بحضور
أمين الصندوق متعب البوقان ،وأمين السر عيد الظفيري،
ورئيس اللجنة المالية واإلدارية المحامي عذبي السعيدي،
واإلدارة التنفيذية ،إنــه تم إصــدار تعليمات مشددة على
الـعــامـلـيــن بــالـجـمـعـيــة ،ف ــي األس ـ ــواق ال ـمــركــزيــة وال ـف ــروع،

بضرورة ارتداء القفازات والكمامات وتعقيم أنفسهم قبل
دخــول العمل ،مع توفير جميع متطلبات أدوات التعقيم
لرواد السوق المركزي.
وأثنى على دور وزارة الشؤون برئاسة الوكيل عبدالعزيز
شـعـيــب ف ــي ال ـس ـمــاح لـلـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة بــاسـتـخــدام
صــاحـيـتـهــا فــي تــوفـيــر أدوات الـمـعـقـمــات لـ ــرواد الـســوق
ً
المركزي والفروع ،حفاظا على صحتهم وسالمتهم.
وطمان التيسي المساهمين وجميع أهالي المنطقة ،بأن
"المخزون االستراتيجي للجمعية يكفي لـ 6أشهر ،والشك
في أن خطوة التأمين تأتي ترجمة لالجتماعات المسبقة مع
وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية".

جانب من اجتماع لجنة الطوارئ في «تعاونية الجهراء»

local@aljarida●com

يهدد العالم
«كورونا» يسجل أولى الوفيات في أميركا وأستراليا وتايلند
• قيود إضافية على التجمعات والسفر حول العالم • ترامب :مستعدون لمزيد من الحاالت
• إصابات إيران المعلنة تقترب من األلف :األسوأ قادم • «الحرس» يخصص منشآت للمكافحة

سلة أخبار
ال دليل على إصابة البابا
فرنسيس بـ«كورونا»

في حين تواجه إيطاليا
أسوأ انتشار لفيروس
كورونا المستجد في
أوروبا ،نفى الفاتيكان،
أمس ،التكهنات عن احتمال
إصابة البابا فرنسيس
ً
( 83عاما) بالفيروس .وقال
المتحدث باسم الفاتيكان:
"ال يوجد دليل يشير الى
أي تشخيص آخر فيما عدا
الوعكة الطفيفة" .ورغم أنه
بدا قويا ،أمس ،رغم نوبات
السعال التي انتابته ،أعلن
البابا فرنسيس أنه لن
يشارك في خلوة روحية
مدتها ستة أيام في جنوب
روما ،بعد إصابته بـ"الزكام".

ّ
أميركيون يتبضعون في لوس أنجلس أمس األول (رويترز)

دول العالم
بينما تتسابق ً
التي شملت أخيرا الواليات
المتحدة والبرازيل ،لتبني
إجراءات احترازية للحيلولة
دون انتشار فيروس «كورونا»
المستجد ،الذي يواصل تفشيه
وحصد األرواح ،ارتفع عدد
الوفيات في إيران إلى  ،54كما
المس عدد المصابين عتبة
الـ  ،1000في حين فرضت
دول في أوروبا والشرق ً
األوسط واألميركتين حظرا
على التجمعات العامة الكبرى،
والمزيد من القيود الصارمة
على السفر.

واصـ ـ ــل ف ـ ـيـ ــروس "كـ ــورونـ ــا"
ال ـم ـس ـت ـجــد ،ال ـ ــذي بـ ــات يـعــرف
بـ"كوفيد  ،"19انتشاره في العالم
مــع تسجيل أولــى الوفيات في
الــواليــات المتحدة وأستراليا
وتــاي ـل ـنــد ،وم ــع زي ـ ــادة جــديــدة
في عــدد اإلصــابــات في الصين
واي ــران وفــي الـقــارة األوروب ـيــة،
وباتت حصيلته تقارب  3آالف
حــاالت وفــاة مــن أصــل أكثر من
 86ألف إصابة في نحو  60بلدا،
من بينها نحو  80ألف إصابة
و 2870وفاة في الصين وحدها.
وف ـ ـ ـ ـ ــرض زعـ ـ ـم ـ ــاء ف ـ ــي دول
ف ــي أوروب ـ ــا والـ ـش ــرق األوس ــط
واألمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ح ـ ـظ ـ ــرا ع ـل ــى
ال ـت ـج ـم ـع ــات الـ ـع ــام ــة ال ـك ـب ــرى،
والـمــزيــد مــن الـقـيــود الـصــارمــة
عـلــى الـسـفــر مــع زي ــادة انتشار
الفيروس حول العالم.

الواليات المتحدة

السعودية ّ
تجهز
 25مستشفى
وقطر تعلن
إصابتين جديدتين
وبريطانيا 35

وت ـ ـ ــأك ـ ـ ـ ّـدت أول وف ـ ـ ـ ــاة ع ـلــى
أراضي الواليات المتحدة أمس
األول ،مــا دفــع الرئيس دونالد
ترامب الى التشديد على أنه ال
سبب يدعو إلى "الذعر".
ّ
وأك ـ ـ ــد ت ــرام ــب أن الـضـحـيــة
األول ـ ـ ــى ل ـ ـ "ك ــوف ـي ــد  ،"19ال ـتــي
أع ـل ـن ـهــا م ـس ــؤول ــون ف ــي والي ــة
واشنطن ،هي امــرأة في أواخــر
الخمسينيات كانت تعيش في
م ـقــاط ـعــة ك ـي ـنــغ ،األك ـث ــر كـثــافــة
سكانية في الوالية ،حيث تقع
سياتل الـتــي يقطنها أكـثــر من
 700ألف شخص.
وأعلن حاكم والية واشنطن

مصر تنفي عزل حالتين
●

القاهرة  -رامي ابراهيم

ن ـ ـ ـفـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة
والـسـكــان الـمـصــريــة قيامها
بعزل حالتين ،عقب االشتباه
ف ـ ــي إص ــابـ ـتـ ـهـ ـم ــا ب ـف ـي ــروس
"كـ ـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــد"،
واس ـت ـع ــداده ــا لـنـقـلـهـمــا إلــى
مستشفى النجيلة بمحافظة
مطروح  -غــرب الـبــاد -لمدة
 14يــومــا وإج ـ ــراء التحاليل
الالزمة لهما.
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـسـ ـتـ ـش ــار وزي ـ ـ ــرة
ال ـص ـح ــة والـ ـسـ ـك ــان ل ـش ــؤون
اإلعــام والمتحدث الرسمي
لـلــوزارة ،خالد مجاهد ،عدم
رص ــد أي ح ــاالت مـصــابــة أو
مشتبه في إصابتها بفيروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد بجميع
مـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
ً
مــوضـحــا أن ــه ف ــور االشـتـبــاه
ب ــأي إص ــاب ــة سـيـتــم اإلع ــان
ً
ً
عنها فورا ،بكل شفافية طبقا
ل ـل ــوائ ــح ال ـص ـح ـيــة ال ــدول ـي ــة،

وب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع م ـن ـظ ـمــة
الصحة العالمية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــد أن
الــوزارة تواصل رفع درجات
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى فــي
جـمـيــع الـمـنــافــذ وال ـم ـطــارات
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـج ـم ـهــوريــة
ً
ومتابعة الموقف أوال بأول،
مــؤكــدا اتـخــاذ كــل اإلج ــراءات
الـ ـ ــوقـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـم ـ ـنـ ــع ت ـس ـل ــل
الفيروس داخل البالد.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،قـ ــالـ ــت وزي ـ ـ ــرة
الصحة والسكان هالة زايد،
ً
إن فـ ـي ــروس ك ــورون ــا غــال ـبــا
سيأتي إلــى مصر ،وإذا جاء
فــإن  %82مــن المصابين لن
يحتاجوا إ لــى مستشفى أو
عالج ،مشيرة الى أن  %15من
المصابين فقط سيحتاجون
إل ـ ــى الـ ــذهـ ــاب لـلـمـسـتـشـفــى،
مـ ــؤكـ ــدة اسـ ـتـ ـع ــداد الـ ـ ـ ــوزارة
بشكل تام ألي سيناريوهات
في هذا األمر.

تجهيز سيارات اإلسعاف في دايغو الكورية الجنوبية لنقل المصابين بالفيروس أمس (ا ف ب)

هل يتصرف «كوفيد  »19على غرار «أسالفه»؟
مع انتشار فيروس كورونا الجديد بسرعة
في جميع أنحاء العالم ،يقول مسؤولو الصحة
فــي الــواليــات المتحدة ،إنهم يـجــرون تقييما
للمدة التي يمكن أن يعيشها الفيروس على
األس ـطــح ،فــي مـحــاولـتـهــم لفهم خـطــر انتقال
العدوى بشكل أفضل.
وفقا للباحثين االميركيين الذين يدرسون
حاالت تفشي الفيروس في الماضي ،فإنه يمكن
لـ "كورونا" الجديد البقاء على قيد الحياة مدة
تصل إلى  9أيام ،إذا ثبت أن "كوفيد  "19مرن
مثل السالالت السابقة للفيروس.
فقد خلصت دراسة إلى أن فيروسات كورونا
البشرية يمكن أن تظل معدية على األسطح
غـيــر الـحـيــة م ــدة تـصــل إل ــى  9أي ــام فــي درجــة
حرارة الغرفة.
وقــال الباحثون إن المعقمات والمطهرات
الـشــائـعــة يـمـكــن أن تـجـعــل ال ـف ـيــروســات غير
نشيطة بسرعة ،وقد تتبدد هذه الفيروسات في
جاي إنسلي ،حال الطوارئ في
ً
واليته ،معتبرا أن هذا اإلجــراء
سيتيح الحصول من السلطات
الفدرالية على الموارد المطلوبة
ل ـل ـح ــد مـ ــن ت ـف ـش ــي الـ ـفـ ـي ــروس.
وأصبحت واشنطن أول والية
تعلن حالة الطوارئ.
ً
وفي والية كاليفورنيا أيضا،
أعـلــن مـســؤولــون تسجيل رابــع
إصابة.
وق ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب ،فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـحــافــي ،ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
إن تـسـجـيــل "حـ ـ ــاالت إضــاف ـيــة
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أم ــر
ً
ممكن" ،مشيرا الى ارتفاع عدد
ً
اإلصابات إلى  22حالة ،مضيفا
أنـ ــه م ــن ال ـم ـف ـت ــرض "أن ي ـكــون
ب ــإم ـك ــان األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ال
يعانون مشكالت صحية سابقة
أن يتعافوا بشكل تام".
وشدد ترامب على أن "بلدنا
ً
م ـس ـت ـعــد ألي ظـ ـ ـ ــروف" ،داعـ ـي ــا
"وســائــل اإلع ــام والسياسيين
وج ـم ـي ــع ال ـم ـع ـن ـي ـيــن إل ـ ــى ع ــدم
القيام بأي أمر قد يثير الذعر".
وأع ـل ــن الــرئ ـيــس وغ ـي ــره من
المسؤولين حظرا أوســع على
السفر مــن إي ــران ،الـتــي شهدت
للمرض ،وحض
تفشيا سريعا
ّ
السفر
األميركيين على تجنب ّ
إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـن ــاط ــق األك ـ ـثـ ــر ت ــأث ــرا
بالفيروس في إيطاليا وكوريا
الجنوبية.
بـ ــدوره ،أف ــاد نــائــب الــرئـيــس
ّ
مــايــك بـنــس ،ال ــذي كلفه ترامب
إدارة جهود مكافحة الفيروس،
أن ــه ت ــم تــوس ـيــع ن ـطــاق الـحـظــر
الـمـفــروض أســاســا على السفر
م ــن إي ـ ــران ،لـيـشـمــل أي مــواطــن
أ ج ـ ـن ـ ـب ـ ــي زار ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور يـ ــة
اإلس ــام ـي ــة خـ ــال األيـ ـ ــام ال ـ ــ14
األخيرة.
ون ـق ـلــت شـبـكــة "س ـ ـ ـ ــي.إن.إن"
األميركية عن بنس قوله "رغم

درجات حرارة أعلى ،ولكن لم يتضح بعد ما إذا
كان "كورونا" الجديد يتصرف بطريقة مماثلة.
وفــي إش ــارة إلــى الـمــدة التي قــد يظل فيها
"ك ــورون ــا" الـجــديــد نشيطا عـلــى ال ـم ــواد ،قــال
مدير مراكز السيطرة على األمراض والوقاية
منها في أميركا ،روبرت ريدفيلد إنه "بالنسبة
إلى النحاس والصلب فمن الطبيعي ،إلى حد
كبير ،أن يظل نشيطا نحو ساعتين ،لكنني
سأقول إنه على األسطح األخرى ،مثل الكرتون
أو ال ـبــاس ـت ـيــك ،فـ ــإن األم ـ ــر (بـ ـق ــاء ال ـف ـيــروس
نشيطا) سيطول أكثر" ،حسبما نقلت صحيفة
"نيويورك بوست" األميركية.
واألسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ق ــال ــت إدارة ال ـغ ــذاء
والدواء ،إنها ال تملك أدلة على انتقال "كورونا"
الجديد من البضائع المستوردة ،مشيرة إلى
أن الوضع ما زال "ديناميكيا" ،وبالتالي فإنها
ستقوم بتقييم وتـحــديــث اإلرش ـ ــادات حسب
الحاجة.

أن أغلب األميركيين ليسوا في
خطر داهــم فإنه من الممكن أن
يكون إعالن المزيد من الوفيات
فــي الــواليــات المتحدة وشيكا
بعد إعالن أول حالة".
وإل ـ ــى ج ــان ــب ح ــال ــة ال ــوف ــاة،
أحصيت في الواليات المتحدة
 22إص ــاب ــة ي ـض ــاف إل ـي ـهــا 47
مـصــابــا أع ـي ــدوا إل ــى ال ــوالي ــات
المتحدة.
وتـ ـ ــوفـ ـ ــي أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي أصـ ـي ــب
بــال ـف ـيــروس مـطـلــع ف ـبــرايــر في
مدينة ووهــان الصينية ،بؤرة
انتشار الوباء ،حسب ما أكدت
السفارة األميركية حينئذ.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،قـ ـ ــال ت ــرام ــب
فــي االجـتـمــاع الـسـنــوي الكبير
لـ ـلـ ـمـ ـح ــافـ ـظـ ـي ــن ف ـ ـ ــي ض ــاحـ ـي ــة
واش ـن ـط ــن "إذا ك ـن ــا نـسـتـطـيــع
م ـســاعــدة اإليــران ـي ـيــن ف ــي هــذه
المسألة ،فنحن على استعداد
بالتأكيد للقيام بذلك ( )...الشيء
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي يـتـعـيــن عليهم
القيام به هو طلب ذلك .سيكون
ل ـن ــا اخ ـت ـص ــاصـ ـي ــون رائـ ـع ــون
هناك".

إيران
وف ــي ط ـه ــران ،حـيــث توقعت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات أن ي ـب ـل ــغ ان ـت ـش ــار
الـ ـفـ ـي ــروس ذروتـ ـ ـ ــه فـ ــي األيـ ـ ــام
القليلة المقبلة ،أ عـلــن الناطق
بــاســم وزارة الصحة اإليــرانـيــة
كيانوش جيهانبور ،في مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،تـسـجـيــل 11
وفـ ـ ــاة خـ ــال الـ ـس ــاع ــات األربـ ــع
والـ ـعـ ـش ــري ــن ال ـم ــاض ـي ــة و385
إص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،م ـ ـ ــا ي ــرف ــع
الـحـصـيـلــة اإلج ـمــال ـيــة إل ــى 54
وفاة و 978إصابة.
ودعا جيهانبور ،اإليرانيين
إل ـ ــى ت ـج ـن ــب أي ت ـن ـق ــات غـيــر
ضرورية والبقاء في المنزل.

ونقلت وكــالــة أنـبــاء "فــارس"
عـ ــن "مـ ـ ـص ـ ــدر" م ـط ـل ــع ت ــأك ـي ــده
توقيف رحالت السياحة الدينية
إلى سورية لزيارة مرقد السيدة
زينب.
من ناحيته ،أعلن قيادي في
ال ـح ــرس الـ ـث ــوري خ ــال مــؤتـمــر
ص ـح ــاف ــي ب ـث ــه ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،إن
"الـ ـح ــرس خ ـصــص م ـن ـشــآت في
أن ـحــاء ال ـبــاد لـمـســاعــدة الـنــاس
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس...
نحتاج إلى تعاون على مستوى
الـ ـب ــاد ل ـل ـت ـصــدي ل ـت ـلــك األزم ـ ــة.
على المواطنين اتباع ارشادات
المسؤولين في قطاع الصحة".
وفـ ــي ي ــريـ ـف ــان ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
وزراء أرمينيا نيكول باشينيان،
تسجيل أول إصــابــة بــ"كــورونــا"
لمواطن عائد من إيران المجاورة
ً
ويـ ـبـ ـل ــغ م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــر  29عـ ــامـ ــا.
وأغ ـل ـقــت أرمـيـنـيــا ح ــدوده ــا مع
إيران مدة أسبوعين.

بغداد
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،دع ـ ــت وزارة
الصحة العراقية المواطنين "إلى
تجنب التجمع والتجمهر ألي
سـبــب ك ــان ،ومـنـهــا المناسبات
الدينية والتجمعات والتظاهرات
وم ـنــاس ـبــات األفـ ـ ــراح واألح ـ ــزان
وغيرها حماية للجميع من خطر
تفشي ال ـمــرض ،خصوصا بعد
تـسـجـيــل ع ــدد م ــن الـ ـح ــاالت في
بغداد والمحافظات".

أستراليا
ّ
وفي سيدني ،توفي أسترالي
ً
يبلغ من العمر  78عاما ،كان أحد
ّ
ركاب سفينة الرحالت الترفيهية
"دايـ ـم ــون ــد ب ــرن ـس ـي ــس" (أمـ ـي ــرة
الماس) التي تم اخضاعها لحجر
صحي في اليابان.

ممرضون في ووهان الصينية بعد انتهاء دوام عملهم (ا ف ب)
وبـ ـ ـ ــات الـ ــرجـ ــل أول ضـحـيــة
للفيروس في أستراليا.

تايلند
وف ـ ــي ب ــانـ ـك ــوك ،ق ـ ــال ال ـمــديــر
الـعــام إلدارة مكافحة األم ــراض،
امس ،إن تايلند سجلت أول حالة
وفاة بالفيروس لرجل يبلغ من
العمر  35عاما كان يعاني حمى
الضنك.
وأوضح أن تايلند رصدت 42
إصابة منذ يناير الماضي.
اليابان
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــي رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ــي
السبعينيات في جزيرة هوكايدو
في أقصى شمال اليابان ،بعد أن
ثبتت إصابته بالفيروس.
وهذه سادس وفاة في اليابان
إلــى جانب  6وفـيــات بين أولئك
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ع ـلــى م ـتــن "أم ـيــرة
الماس".
وف ــي ح ـيــن أك ــد نــاطــق بــاســم
وزارة الصحة السعودية ،أمس،
أن المملكة ّ
جهزت  25مستشفى
للتعامل مــع أي إصــابــة قــد يتم
رصدهاّ ،
شدد على أن أي إصابة
لم تسجل في المملكة.
وأ ع ـ ـل ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
القطرية ،أمس ،اكتشاف حالتي
إصابة جديدتين لقطريين كانا
في إيران يوم  27فبراير ،وأنهما
يـ ـخـ ـضـ ـع ــان ل ـل ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي
الكامل.

الصين
وفــي الـصـيــن ،أعلنت اللجنة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـص ـحــة ال ـت ــي ت ـقــوم
بمقام وزارة الصحة ،أمــس ،في
حصيلتها اليومية  573إصابة
جديدة ،وهي أعلى حصيلة منذ
أس ـب ــوع لـيـبـلــغ ع ــدد اإلص ــاب ــات
ً
المؤكدة  79968شخصا.
أم ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـص ـ ـي ـ ـلـ ــة الـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــات،
فواصلت التراجع مع إعــان 35
حــالــة أم ــس ،لتصل بــذلــك أعــداد
الوفيات الى  2873شخصا.

كوريا الجنوبية
وأغ ـل ـق ــت ال ـك ـنــائــس أبــواب ـهــا
ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ،وأقــامــت
بدال من ذلك مراسم القداس عبر
اإلن ـتــرنــت ،مــع سـعــي الـسـلـطــات
ل ـت ـج ـن ــب ال ـت ـج ـم ـع ــات الـ ـع ــام ــة.
وظهرت  376حالة إصابة جديدة
ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة م ــا رف ــع
الـعــدد اإلجـمــالــي لـلـحــاالت فيها
إلى .3526

تايوان
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت تـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــوان ،أمـ ـ ــس،
اإلص ـ ــاب ـ ــة األرب ـ ـع ـ ـيـ ــن ،وأع ـل ـن ــت
السلطات رفع مستوى التحذير
من السفر إلى إيران.
كـ ـم ــا ات ـ ـهـ ــم وزي ـ ـ ـ ــر خ ــارج ـي ــة

تايوان جوزيف وو ،الصين بشن
"حرب" إلكترونية على الجزيرة،
ال ـت ــي ت ـع ـت ـبــرهــا ال ـص ـي ــن ج ــزءا
مــن أراضـيـهــا ،لعرقلة جهودها
لمكافحة "كورونا" من خالل بث
أخبار كاذبة.

فرنسا
وفي أوروبا ،ألغت فرنسا التي
أصبحت ثاني بــؤرة للوباء في
القارة األوروبية ،كل "التجمعات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  5آالف
شخص" في مكان مغلق ،وألغت
في هذا السياق اليوم األخير من
معرض الزراعة في باريس.
وب ـ ـلـ ــغ ع ـ ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات فــي
فرنسا  100إصابة ،وتوفي اثنان
المرضى.
من ّ
وحض وزير الصحة الفرنسي
أول ـي ـف ـيــه ف ـي ــران مــواط ـن ـيــه على
تجنب القبالت لتجنب انتشار
ال ـ ـعـ ــدوى ،ك ـمــا جـ ــدد نصيحته
لـلـمــواطـنـيــن ب ـع ــدم الـمـصــافـحــة
سواء عند اللقاء أو الوداع.
وقــال فـيــران" :ينصح بتقليل
التواصل االجتماعي الجسدي،
وذلك يتضمن تبادل القبالت".
أم ـ ــا إي ـط ــال ـي ــا الـ ـت ــي تـخـطــت
حصيلة ألف إصابة من بينها 29
حالة وفاة ،فاتخذت تدابير بالغة
الصرامة منها إغــاق الـمــدارس
في ثالث مناطق ،وإلغاء أحداث
ريـ ــاض ـ ـيـ ــة أو ث ـق ــاف ـي ــة وف ـ ــرض
ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي م ـن ــذ أس ـب ــوع
على  11بلدة في الشمال ،الرئة
االقتصادية للبلد.
وسـ ّـجـلــت هــول ـنــدا إصــابـتـيــن
جديدتين ،ليرتفع بذلك اجمالي
الحاالت لديها إلى .6
وتم تشخيص أول إصابة في
لــوكـسـمـبــورغ ،حسب مــا أعلنت
وزي ـ ــرة ال ـص ـحــة بــول ـيــت لـيـنـيــر،
مـشـيــرة ال ــى أن ال ـمــريــض ،وهــو
في األربعينيات من عمره ،كان
في إيطاليا.
وأعلنت الحكومة األيرلندية
أول إصابة تم تشخيصها لدى
ايرلندي عائد من شمال إيطاليا.
وف ـ ـ ــي أث ـ ـي ـ ـنـ ــا ،ذكـ ـ ـ ــرت وزارة
الصحة اليونانية أنها رصدت
 3إصابات جديدة ،ليرتفع عدد
اإلصابات المؤكدة إلى .7
وفي ساو باولو ،أكدت وزارة
الصحة البرازيلية ثاني إصابة
لمريض كان قد زار إيطاليا في
اآلونة األخيرة.

ف ـ ـ ــي نـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــح صـ ـ ــادمـ ـ ــة،
كـ ـشـ ـف ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة "الـ ـصـ ـح ــة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة" ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ق ــد
يجهلها الـعــديــد مــن الـنــاس
حول مدى فعالية الكمامات
في الحرب ضد "كورونا".
ف ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ام ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــأت
ال ـش ــوارع وم ـحــات التسوق
بمرتدي الكمامات ،الهانئين
المطمئنين من إمكان اختراق

الفيروس لهم ،أكدت المنظمة
فــي الـشــرق األوسـ ــط ،أنـهــا ال
تنصح األصحاء بارتدائها.
وفـ ــي تـعـلـيـمــات أوردتـ ـه ــا
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـكـ ــل "ان ـ ـ ـفـ ـ ــوغـ ـ ــراف"
مبسط ،أوضحت متى ينبغي
اس ـت ـخ ــدام ال ـك ـمــامــة .وأك ــدت
أن ـ ــه ال ي ـن ـصــح ب ـ ــأن ي ــرت ــدي
األصحاء كمامات ،إنما يجب
ارتـ ــداؤهـ ــا ف ـقــط ع ـنــد رعــايــة

أكدت منظمة الصحة
العالمية ،أمس ،أن خطر
انتشار فيروس "كورونا"
في اليمن ال يزال منخفضا،
مضيفة" :لم تتأكد أي حاالت
مصابة حتى اللحظة في
اليمن" .وأوضحت المنظمة
أنه كما هو الحال في البلدان
األخرى ،تعمل منظمة
الصحة العالمية في اليمن
جنبا إلى جنب مع السلطات
الصحية والشركاء ،لضمان
االستعداد والجاهزية
لالستجابة في حالة تأكد
اإلصابة بالفيروس.

أبوظبي :فندقان يسمحان
بمغادرة بعض النزالء

سمح فندقان في أبوظبي
أقاما حجرا صحيا
لنزالئهما بسبب مخاوف
من فيروس "كورونا" أثناء
سباق احترافي للدراجات
الهوائية ،لبعض الضيوف
بالمغادرة ،أمس ،بعد أن
أظهرت الفحوص خلوهم من
المرض .وكان فندقا "دبليو
أبوظبي" و"كراون بالزا
أبوظبي" منعا نزالءهما من
المغادرة الجمعة الماضي،
حتى تفحص السلطات
جميع الموجودين بمن
فيهم عشرات من الدراجين
المحترفين .وكانت هناك
مخاوف من مخالطة النزالء
لدراجين إيطاليين اثنين
اشتبه في حملهما للمرض.

تركيا تغلق حدودها
البرية مع العراق

لندن
وفــي لندن ،أكــد كبير األطباء
في بريطانيا كريس ويتي ،أمس،
أن هناك  12حالة إصابة مؤكدة
جديدة بالفيروس ،ليرتفع بذلك
ال ـ ـعـ ــدد اإلجـ ـم ــال ــي لـلـمـصــابـيــن
إلى .35

الكمامة ال تنفع!
شخص مشتبه في إصابته
ب ـع ــدوى "ك ــوف ـي ــد  ،"19وهــو
االسـ ـ ــم الـ ـح ــدي ــث ل ـل ـف ـيــروس
الجديد.
كـ ـم ــا أض ـ ــاف ـ ــت أن ـ ـ ــه ي ـجــب
ارت ـ ــداء الـكـمــامــة مــن قـبــل أي
ش ـخ ــص ي ـع ــان ــي سـ ـع ــاال أو
عطسا.
إل ــى ذل ــك ،ش ــددت عـلــى أن
الكمامة فعالة فقط في حال

خطر انتشار الفيروس
في اليمن منخفض

استعمالها ،مع غسل متكرر
لـلـيــديــن بــال ـمــاء وال ـصــابــون
أو مـعـقــم وم ـط ـهــر ،أم ــا عند
ً
ارتدائها فيجب أيضا معرفة
كيفية ذلك.
وأوضحت أنه قبل ارتــداء
الكمامة يجب على الشخص
ً
ف ــرك يــديــه ج ـي ــدا بـمـطـهــر أو
غسلهما بالماء والصابون.

أعلن وزير النقل والبنية
التحية التركي جاهد
طوران ،أمس ،إغالق حدود
بالده البرية مؤقتا مع
العراق بسبب انتشار
فيروس "كوفيد ."19
وتابع طوران" :تم إغالق
بواباتنا الحدودية مع
العراق مؤقتا أمام عبور
السيارات والمسافرين".
وكان وزير الصحة التركي
فخر الدين قوجة أعلن ،في
بيان سابق ،تعليق الرحالت
الجوية مع العراق وإيطاليا
وكوريا الجنوبية اعتبارا
من أمس ،كإجراء احترازي
للوقاية من الفيروس.
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الجلسات من  15يوليو 1938م إلى  30يوليو 1938م

(الحلقة الثانية)

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  15يوليو
ُ
قرر استالم جميع
السالح وفحصه
ً
طبقا للقائمة من
العضوين صالح
العثمان وعبداللطيف
الثنيان ونقله إلى
قصر نايف

في  30يوليو قرر
المجلس تحرير
كتاب إلى الشيخ
عبدالعزيز حمادة
يطلب منه إرسال
بيان عن أموال
اليتامى وبيان آخر
في أثمان البيوت
المبتاعة بواسطته

جلسة يوم السبت في  18ج 1سنة 357

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 الثانية:

والتنزيل( ،)25عبدالله بودي ،كتلة الشباب الوطني(،)26
القاضي عبدالمحسن بابطين ،القاضي عبدالعزيز
حمادة.
حضر الجلسة من األعضاء:
يــوســف ب ــن عـيـســى ،مـحـمــد ال ـشــاه ـيــن ،مـشـعــان
ال ـخ ـض ـيــر ،س ـيــد ع ـلــي ال ـس ـيــد س ـل ـي ـمــان ،سـلـيـمــان
العدساني ،حمد الداود ،عبداللطيف الثنيان ،مشاري
الحسن ،سلطان الكليب ،يوسف الحميضي ،يوسف
المرزوق ،صالح العثمان.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

()1

انـعـقــدت الجلسة بــرئــاســة الشيخ يــوســف بن
ً
عيسى الساعة  12صباحا)
 -1تـقــرر وضــع صـنــدوق بمسؤولية سكرتير
الـمـجـلــس ،عـلــى أن يتسلم ق ــدر أل ـفــي روب ـيــة من
عبدالرحمن ا لـبـحــر ( )2يدفعها بموجب تحاويل
ممضاة من قبل الرئيس  -إجماع.
ً
 - 2تقرر استالم جميع السالح وفحصه طبقا
للقائمة من قبل عضوين ،هما :صالح العثمان
وعبداللطيف الثنيان ،ونقله إلى قصر نايف(،)3
باعتباره القصر الحربي الدائم  -إجماع.
 -3تقرر شــراء صـنــدوق ت ـجــوري( )4إلــى جمرك
الـبــر ،وعلى أمين صـنــدوق الجمرك الـمــذكــور أن
ينقل جميع النقود التي بحوزته إلى دائره الحاج
عبدالرحمن البحر كل يوم خميس.
 -4تقرر جلب جميع األوراق الحكومية ،بما في
ذلك المعاهدات واالتفاقات الخاصة ،إلى دائرة
المجلس(.)5
 -5تقرر منع تسخير الحمالين ،ومنع إجبار
أي محترف صناعة ،وعــدم جــواز أخــذ شــيء من
القصابين وأهــل الخضراوات والجوالن والجت
وغيره بال قيمة(.)6
ُ
ُ -6يـبــاح لكل مــالــك حــريــة التصرف فــي ملكه،
كفتح دكان في أي مكان شاء ،بعد مراجعة البلدية
ودفــع الرسم المقرر في قانونها ،ويكتب إعالن
بهذا الصدد.
حضر الجلسة من األعضاء:
يوسف بن عيسى ،محمد بن شاهين ،مشاري
الحسن ،سليمان العدساني ،مشعان الخضير،
سلطان الكليب ،سيد علي السيد سليمان ،يوسف
المرزوق ،عبدالله الصقر ،يوسف الحميضي ،خالد
العبداللطيف ،حمد الداود ،عبداللطيف الثنيان،
صالح العثمان.
()7
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

جلسة يوم األحد  19ج 1سنة  )8( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا

المرحوم محمد بن شاهين الغانم

صالح العثمان الراشد

ثمانية أنفار ،على رأسها غانم بن صقر الغانم،
بــراتــب خمسين روب ـيــة ،بصفته رئـيــس الشرطة
ال ـم ـس ــؤول ،وتــرت ـبــط ال ـق ــوة ال ـم ــذك ــورة بـمــديــريــة
جمرك البحر ،ويصرف لكل شرطي عشرون روبية
ً
راتبا شهريا .أما صباح السعود ،فيدفع له راتبه
المعتاد ،على أن يبقى رئيسا غير مسؤول -إجماع.
 -2يعين مأمور كفء للصبية( ،)15لتولي جباية
وتـسـجـيــل جـمـيــع ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة ال ـم ـقــررة-
إجماع.
 -3أمين الصندوق للجمرك البحري ،هو الذي
ُ
يستوفي الرسوم المقررة التي تجبى عادة باسم
ُ
المعارف والبلدية ،ويدفع لكل منهما بعد مضي
ً
كــل خمسة عشر يــومــا تلك الــرســوم المتجمعة-
إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء:
يــوســف بــن عـيـســى ،عـبــدالـلــه الـصـقــر ،يوسف
المرزوق ،سليمان العدساني ،مشعان الخضير،
سـلـطــان الـكـلـيــب ،الـسـيــد ع ـلــي ،م ـشــاري الـحـســن،
صــالــح ال ـع ـث ـمــان ،عـبــدالـلـطـيــف ال ـث ـن ـيــان ،محمد
الشاهين ،يوسف الحميضي ،حمد الداود ،خالد
العبداللطيف.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

جلسة يوم الثالثاء  21ج سنة  )16( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا

تقرر في الجلسة:
 -1جميع الحموالت التي ترد في البواخر وال
ُ
تـنــزل بميناء الكويت ال يــؤخــذ عليها أي رســم-
أكثرية.
 -2الـحـمــوالت الـتــي تــرد فــي السفن الشراعية
مــا ك ــان مـنـهــا مـسـجــل بــاســم الـكــويــت أو غيرها
من الموانئ وتنقل من السفينة الــواردة بها إلى
سفينة أخــرى فــي ميناء الكويت ألجــل إرسالها
إلى الخارج يؤخذ عليها نصف الرسم الجمركي
المعتاد.
 -3يثبت سالم العتيقي( )9في وظيفته ،ويكون
المسؤول األول عن الحموالت التي ترد بالبواخر
والسفن الشراعية بــراتــب ستين روبـيــة ،ويعين
تحت إشــرافــه ناصر ال ــدواس لصيانة البضائع
التي ترد بالبواخر براتب أربعين روبية ،كذا يعين
تحت إشرافه محمد بن سالم لصيانة البضائع
التي ترد بالسفن الشراعية.
 -4يفصل كــل م ـ ـ ــن ........مــن وظـيـفــة الـحــراســة،
()11
ويحل بدلهما عمر الياقوت( )10وخالد (اليوعان)
براتب خمس وعشرين روبية  -إجماع.
 - 5يـفـصــل .........المفتش على السفن ،ويعين
مـكــانــه صــالــح الـتــوحـيــد بــراتــب أربـعـيــن روبـيــة-
إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء:
يــوســف بــن عـيـســى ،عـبــدالـلــه الـصـقــر ،يوسف
المرزوق ،سليمان العدساني ،مشعان الخضير،
سلطان الكليب ،سيد علي السيد سليمان ،مشاري
الـحـســن ،صــالــح الـعـثـمــان ،عبداللطيف الثنيان،
محمد الشاهين ،يوسف الحميضي ،حمد الداود،
خالد العبداللطيف.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

 -1أق ــرت الــائـحــة الــداخـلـيــة لـنـظــام المجلس
الداخلي -أكثرية.
 -2تقرر الطلب مــن صاحب السمو الشيخ أن
ً
ي ـصــدر كـتـبــا إل ــى جـمـيــع ال ــدوائ ــر األجـنـبـيــة ذات
االم ـت ـي ــازات واالت ـفــاق ـيــات الـخــاصــة يبلغهم بــأن
الـ ـم ــراجـ ـع ــات أن ـي ـط ــت ج ـم ـي ـع ـهــا ب ـم ـج ـلــس األم ــة
التشريعي ،وترسل هذه الكتب جميعها عن طريق
المجلس إلى الدوائر المذكورة -إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء:
يــو ســف بــن عيسى ،محمد الشاهين ،مشعان
ال ـ ـخ ـ ـض ـ ـيـ ــر ،م ـ ـ ـشـ ـ ــاري ال ـ ـح ـ ـسـ ــن ،ال ـ ـس ـ ـيـ ــد عـ ـل ــي،
عبدالله الـصـقــر ،عبداللطيف الـثـنـيــان ،سليمان
العدساني ،صالح العثمان ،سلطان الكليب ،خالد
العبداللطيف ،حمد الداود ،يوسف المرزوق
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

عبداللطيف محمد الثنيان الغانم

المجلس َّ
ثبت سالم
العتيقي في وظيفته
براتب  60روبية
وجعله المسؤول عن
الحموالت الواردة
بالبواخر والسفن
الشراعية

 -1ص ـ ــودق ع ـل ــى الـ ـب ــاب األول م ــن ال ــدسـ ـت ــور -
باألكثرية.
 - 2ت ـق ــرر ن ـقــل ال ـ ـجـ ــوازات إل ــى دائ ـ ــرة مـسـتـقـلــة-
باإلجماع.
حضر الجلسة من األعضاء:
م ـش ـعــان ال ـخ ـض ـيــر ،ي ــوس ــف ب ــن ع ـي ـســى ،محمد
الشاهين ،عبدالله الصقر ،السيد علي ،مشاري الحسن،
سليمان العدساني ،خالد العبداللطيف ،عبداللطيف
الثنيان ،صالح العثمان ،يوسف صالح الحميضي،
حمد الداود ،يوسف المرزوق ،سلطان الكليب.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

()14

خالد عبداللطيف الحمد

حين االطالع على األوراق والمعاهدات السياسية-
أكثرية.
 -2وافق المجلس على تعيين عبداللطيف الصالح
ً
العثمان مأمورا لجوازات السفر ،وكذلك إقرار نظام
خاص للسير عليه -أكثرية.
حضر الجلسة من األعضاء:
ي ــوس ــف ي ــن ع ـي ـســى ،م ـش ـعــان ال ـخ ـض ـيــر ،محمد
ال ـشــاه ـيــن ،عـبــدالـلــه ال ـص ـقــر ،سـلـيـمــان الـعــدســانــي،
مـشــاري الحسن ،السيد علي ،خالد العبداللطيف،
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـث ـن ـي ــان ،ص ــال ــح ال ـع ـث ـم ــان ،يــوســف
الحميضي ،حمد الــداود ،يوسف المرزوق ،سلطان
الكليب.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

جلسة يوم السبت  25ج 1سنة  )19( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا

أباح المجلس في
 15يوليو لكل مالك
ُحرية التصرف في
ملكه كفتح دكان
في أي مكان شاء
بعد مراجعة البلدية
ودفع الرسم المقرر
في قانونها

 -1تقرر تعيين راتب شهري قدره خمس وسبعون
روبية لمأمور الجوازات( -)20أكثرية.
 -2ت ـق ــرر أن ي ـس ـلــك الـ ـس ــواق ــون داخ ـ ــل ال ـح ــدود
ً
الكويتية جهة اليمين بدال من جهة الشمال ابتداء من
()21
يوم الخميس الموافق  1سبتمبر  ، 1938ويصدر
المجلس في ذلك إعالنات أو بيانات داخل الكويت
وفي البالد المجاورة -أكثرية.
ُ
 -3المبالغ التي تجبى باسم المعارف والبلدية
ت ـب ـقــى ت ـحــت إم ـ ــرة ال ـم ـج ـلــس ،وت ــرص ــد ف ــي دفــاتــر
ً
الـسـكــرتــاريــة ،وبـعــد ُمـضــي كــل خمسة عـشــر يــومــا
ي ـع ـطــى ل ـكــل م ــن ال ـب ـلــديــة والـ ـمـ ـع ــارف ت ـحــويــل من
إمـضــاء رئيس المجلس بــالــرســوم المتجمعة لكل
منهما -أكثرية.
حضر الجلسة من األعضاء:
يــوســف ب ــن عـيـســى ،مـحـمــد ال ـشــاه ـيــن ،مـشـعــان
الـ ـخـ ـضـ ـي ــر ،حـ ـم ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــداود ،سـ ـي ــد عـ ـل ــي ،س ـل ـي ـمــان
العدساني ،عبدالله الصقر ،عبداللطيف الثنيان،
خ ــال ــد ال ـع ـبــدال ـل ـط ـيــف ،مـ ـش ــاري ال ـح ـس ــن ،يــوســف
المرزوق ،يوسف الحميضي ،سلطان الكليب.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم الصباح)

جلسة يوم األحد  26ج 1سنة  )22( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا
 -1تقرر تعيين قاضيين للمحكمة الشرعية بدرجة
واحدة لكل منهما براتب مئة وخمسين -أكثرية.
 -2تقرر أن يكون القاضي الثاني عبدالمحسن
البابطين( -)23إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء:
يــوســف ب ــن عـيـســى ،مـحـمــد ال ـشــاه ـيــن ،مـشـعــان
الـ ـخـ ـضـ ـي ــر ،حـ ـم ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــداود ،سـ ـي ــد عـ ـل ــي ،س ـل ـي ـمــان
العدساني ،مشاري الحسن ،عبداللطيف الثنيان،
خالد العبداللطيف ،سلطان الكليب ،يوسف المرزوق،
صالح العثمان.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

جلسة يوم األربعاء  22ج )17( 1سنة  357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا

المجلس قرر
باألكثرية في 16
يوليو أن جميع
الحموالت التي ترد
في البواخر وال
جلسة االثنين  20ج 1سنة  )13( 357عقدت برئاسة
ُ
()18
جلسة يوم الخميس  23ج 1سنة  357عقدت
تنزل بميناء الكويت سمو الرئيس الساعة  12صباحًا
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا
ال يؤخذ عليها أي
ت ـقــرر أن -1 :تـلـغــى دائـ ــرة ص ـبــاح ال ـس ـع ــود ،
رسم
 -1أجــل البحث فــي بقية أب ــواب الدستور إلى
وتعين قوة شرطة للحراسة الجمركية مؤلفة من

جلسة يوم الثالثاء  28ج 1سنة  )27( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا
 -1تعليمات بشأن المسافرين والقادمين بطريق
البر.
أ -على جميع المسافرين أن يمروا بدائرة جمرك
البر( ،)28وعلى مدير الجمرك المذكور أن يأذن لهم
بالسفر ب ــدون تفتيش ،إال إذا رأى مــا يستوجب
ذلك ،فيأمر به.
ب -على جميع القادمين أن يمروا بجمرك البر،
وال ـمــديــر يـقــدر ال ـح ــاالت المقتضية للكشف على
أمتعتهم.
ج -يبقى موظف صالح( )29في جمرك البر في غير
أوقــات الــدوام ،لمالحظة الركاب القادمين وتحري
الكشف على أمتعتهم ،فما وجد فيها من المواد التي
تستحق الرسوم أبقاها بالجمرك إلى حين افتتاح
الـجـمــرك الـمــذكــور فــي الــوقــت الــرسـمــي .أمــا الـمــواد
التي ال تستحق الرسوم ،فيجيز بفسحها -أكثرية.
 -2ت ـح ــري ــر كـ ـت ــاب إل ـ ــى رئـ ـي ــس م ـج ـلــس شــركــة
السيارات الكويتية العراقية ،لتبليغه بــأن جميع
المراجعات والحقوق المالية المتعلقة بالشركة
المذكورة مع الحكومة أنيطت بالمجلس.
 -3تحرير كتاب إلى مأمور الجوازات يبلغ فيه
أن يعفى جميع أفــراد عائلة الصباح والموظفون
الرسميون للمملكة العربية السعودية من أخذ رسم
الجوازات المقرر.
حضر الجلسة من األعضاء:
يوسف بن عيسى ،محمد الشاهين ،مشعان الخضير،
مشاري الحسن ،سيد علي ،سليمان العدساني ،سلطان
الكليب ،حمد الداود ،يوسف الحميضي.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

جلسة يوم األربعاء  29ج 1سنة  )30( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا
تقرر ما يأتي -1 :على جميع القادمين من طريق
الـبـحــر أن ي ـمــروا مــن دون اسـتـثـنــاء بــدائــرة جمرك
البحر ،وللموظف المختص بالجمرك المذكور أن
يــأمــر بالكشف عـلــى األمـتـعــة أو ال ـمــواد الـتــي يــرى
وجوب الكشف عليها -إجماع.
 -2يصدر إعالن يتضمن التعليمات التي يجدر
بالمسافرين والقادمين من طريق البر أن يتبعوها
في مرورهم بجمرك البر كما ورد في قرار أمس.
َّ
يتضمن التعليمات التي يجب
 -3يصدر إعــان
على القادمين من طريق البحر أن يالحظوها ،كما
ورد في قرار اليوم.
حضر الجلسة من األعضاء:
يــوســف بــن عيسى ،محمد بــن شاهين ،مشعان
الـخـضـيــر ،صــالــح الـعـثـمــان ،الـسـيــد عـلــي ،سليمان
الـعــدســانــي ،سـلـطــان الـكـلـيــب ،يــوســف الحميضي،
مشاري الحسن ،حمد الداود.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

ألغى المجلس في
 17يوليو دائرة
صباح السعود
جلسة يوم السبت  2ج  2سنة  )34( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا
وعين قوة شرطة
للحراسة الجمركية
 -1تـقــرر تشكيل قــوة مؤلفة مــن مئة نـفــر ،منها
جلسة يوم االثنين  27ج 1سنة  )24( 357عقدت
ً
ً
خمسون نفرا للجيش ،وخمسون نفرا للدرك .
من ثمانية أنفار على
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحًا
حضر الجلسة من األعضاء:
رأسها غانم بن صقر
يوسف بن عيسى ،محمد بن شاهين ،سيد علي
 -1انتخب المجلس لجنة تحكيم للنظر في قضية السيد سليمان ،عبدالله الصقر ،سليمان العدساني،
الغانم براتب 50
 .......................مكونة من الشيخ يوسف بن عيسى مـ ـش ــاري ال ـح ـس ــن ،خ ــال ــد ال ـع ـبــدال ـل ـط ـيــف ،يــوســف
روبية بصفته رئيس وسيد علي السيد سليمان ،مشعان الخضير ،يوسف المرزوق ،صالح العثمان ،عبداللطيف الثنيان ،حمد
الداود ،سلطان الكليب ،يوسف الحميضي.
الحميضي ،وسلطان الكليب -إجماع.
الشرطة المسؤول
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)
 -2قرر المجلس إرسال مكاتيب إلى شركة النقل
()35

جلسة الخميس  30ج 1سنة ً )31( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحا
تقرر ما يأتي:
 -1جميع رواتــب عائلة آل الصباح تصدر
ب ـه ــا ح ــوائ ــل (ح ـ ـ ـ ــواالت) فـ ــرديـ ــة ،ك ــل بــاسـمــه
الـ ـخ ــاص ،م ــن إمـ ـض ــاء رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس (-)32
إجماع.
()33
 -2يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر
يطلب منه تنوير رأي المجلس من خصوص
قضية .............مع -...............إجماع.

توثيق وتحقيق د .عادل
محمد العبدالمغني

()36
عقدت
جلسة األحد  3ج 2سنة 357
ً
برئاسة سمو الرئيس الساعة  12صباحا

حضر الجلسة من األعضاء:
يوسف بن عيسى ،محمد الشاهين ،مشعان
الخضير ،سيد علي ،صالح العثمان ،سليمان
العدساني ،سلطان الكليب ،مشاري الحسن،
حمد الداود ،يوسف الحميضي.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)
نائب رئيس المجلس الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

 -1ت ـقــرر تـحــريــر ك ـتــاب إل ــى الـشـيــخ عـبــدالـلــه
الجابر يبلغ فيه قبول حكم المحكمة الشرعية
في قضية ..............و..............
 -2تحرير كتاب إلى الشيخ عبدالعزيز حمادة
يطلب منه إرسال بيان عن أموال اليتامى ،وبيان
آخر في أثمان البيوت المبتاعة بواسطته.
 -3تحرير كـتــاب إلـ ـ ـ ـ ــى ...............يبلغ فيه عن
رف ــض ادع ــائ ــه عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ............ك ـمــا حـكـمــت بــذلــك

المحكمة الشرعية.
حضر الجلسة من األعضاء:
يوسف بن عيسى ،محمد بن شاهين ،مشاري
ال ـح ـســن ،سـيــد عـلــي الـسـيــد سـلـيـمــان ،عـبــدالـلــه
الصقر ،سليمان العدساني ،خالد العبداللطيف،
يوسف المرزوق ،صالح العثمان ،حمد الــداود،
سلطان الكليب.
(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

الهوامش
( )1يصادف يوم  15يوليو 1938م.
( )٢قـبــل إن ـشــاء دائ ــرة الـمــالـيــة فــي عــام
1939م وتولي المرحوم مشعان خضير
ً
ال ـخــالــد رئ ـي ـســا ل ـهــا ،كــانــت ال ـ ــواردات
تودع لدى الحاج عبدالرحمن البحر،
واالسـتــام والتحويل وفــق إيصاالت
معتمدة.
ً
( )٣قصر نايف لم يكن قصرا للسكن ،بل
كان عبارة عن مكان لتخزين السالح

الــذي شاركت به الكويت في حروبها
القديمة.
( )٤الـتـجــوري هــو عـبــارة عــن صـنــدوق
ً
حديدي ثقيل جدا يودع فيه المال.
ً
( )٥ل ـك ــون ال ـم ـج ـلــس ت ـش ــري ـع ـي ــا ،فـمــن
البديهي أن تحتفظ سكرتارية المجلس
باالتفاقيات والمعاهدات الخارجية.
( )٦الـقــرار لمنع تـجــاوزات البعض في
أخذ شيء دون مقابل أو ثمن.

( )٧يبدو في بداية جلسات المجلس أن
الشيخ عبدالله السالم كان يوقع على
محاضر الجلسات حال تعذر رئاسة
الجلسة ،ثم ترك األمر لنواب الرئيس
التوقيع عند ترؤسهم الجلسات.
( )٨يصادف يوم  16يوليو 1938م.
( )٩والـ ـ ــد ال ـس ـي ــد ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ســالــم
العتيقي.
( )١٠والد السفير السابق قاسم الياقوت.

( )١١ه ـك ــذا كـ ــان ي ـك ـتــب ف ــي ال ـمــاضــي،
واستبدل حرف العين إلى حرف الجيم
في الوقت الحالي.
( )١٢والد النائب السابق راشد التوحيد.
( )١٣يصادف تاريخ  17يوليو 1938م.
( )١٤أصبحت شرطة الجمارك البحرية
نـظــامـيــة ،وت ــم االسـتـغـنــاء عــن النظام
القديم.
( )١٥المحصلون للرسوم الجمركية.

( )١٦يصادف تاريخ  18يوليو 1938م.
( )١٧يصادف تاريخ  19يوليو 1938م.
( )١٨يصادف تاريخ  20يوليو 1938م.
( )١٩يصادف  22يوليو 1938م.
العثمان.
( )٢٠عبداللطيف الصالح
ُ
( )٢١ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي ذك ـ ــر
بالمحاضر بالميالدي وقبل تاريخ ١
سبتمبر  ١٩٣٨كان جهة سير المركبات
حسب الطريقة اإلنكليزية جهة اليسار.

( )٢٢يصادف  23يوليو 1938م.
( )٢٣الـقــاضــي األول الـشـيــخ عبدالعزيز
حمادة.
( )٢٤يصادف  24يوليو 1938م.
( )٢٥شــركــة مـســاهـمــة كــويـتـيــة مهمتها
التحميل والتنزيل من الميناء ،وكانت
ُ
تعرف لدى العموم باسم “حمال باشي”.
()٢٦
ناد يجتمعون فيه قرب
لدى الكتلة ٍ
كشك الصقر في القبلة.

( )٢٧يصادف تاريخ  25يوليو 1938م.
( )٢٨مـقــر الـجـمــرك ال ـبــري عـنــد دروازة
ال ـش ــام ـي ــة ،وشـ ـي ــده ال ـم ـج ـل ــس كـمـقــر
للجمرك ا ل ـبــري .وبالمناسبة البناء
جميل الشكل ،ولــه مـمــرات على شكل
أقواس.
( )٢٩صالح العسكر.
( )٣٠يصادف تاريخ  26يوليو 1938م
( )٣١يصادف تاريخ  27يوليو 1938م.

( )٣٢الشيخ عبدالله السالم الصباح.
( )٣٣رئيس دائرة المحاكم.
( )٣٤يصادف تاريخ  ٢٩يوليو ١٩٣٨م.
( )٣٥الشرطة.
( )٣٦يصادف تاريخ  30يوليو 1938م.
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رياح وأوتاد :أين الداخلية والقضاء
وقادة الرأي من هذه الفتنة؟
أحمد باقر
يوم األربعاء الماضي كتب األستاذ تركي المغامس في صحيفة
الرأي «مع كل أزمة تصيب البالد تتكشف سطحية اإلعالم اإللكتروني
وتغيب المهنية ويـكــون منصة لنشر اإلشــاعــات ...ومــع الصمت عن
تماديها تتوسع دائرة اإلشاعة التي تنطلق من تغريدة لحساب وهمي
تتلقفها الخدمات اإللكترونية وتعيد نشرها من دون مصدر ،وما تلبث
حتى تغزو مواقع التواصل االجتماعي كافة ،وتنتشر انتشار النار في
الهشيم» ،وهي كلمات تدل على وعي وفهم وعلم بخطورة ما تؤدي اليه
ً
وسائل التواصل غير المسؤولة ،خصوصا إذا كان ما يكتب وينشر
في هذه الوسائل يمس أحد أو بعض مكونات هذا المجتمع الصغير
المتنوع الجذور والطوائف والقبائل والعوائل.
وهو ما حصل في أيامنا هذه مع ظهور أزمة فيروس كورونا ،حيث
تحولت بعض الرسائل المكتوبة والمصورة في الهواتف الذكية إلى
تراشق طائفي مورست فيه كل أنواع اإلهانة واالستفزاز والسخرية
والكذب والشتيمة وإلقاء اللوم والسبب في انتشار العدوى ،وخاضت
بـعــض الـنـســاء فــي ه ــذه الـمـعــركــة ال ُـصــوتـيــة بــألـفــاظ لــم نـكــن نتصور
أن نسمعها مــن نساء كويتيات ،ونسبت إحــدى الــرســائــل الصوتية
الطائفية إلــى سيدة معروفة من أســرة الصباح ،ولــم أصــدق بالطبع
وبالفعل تم نفي صلة هذه الرسالة بهذه السيدة ،ودخل في السجال
نواب ومرشحون ربما بسبب حماسهم في الرد على أقوال سيئة أو
بسبب جهلهم باألسلوب السليم في الرد ،أو ربما يكونون قد تأثروا
ً
بما كتب في هذه الوسائل ،أو قد يكونون هم الذين أثروا فيها تأثيرا
ً
ً
سلبيا خطيرا بأطروحاتهم غير المسؤولة أو غير ذلك من األسباب ،رغم
أنهم يجب أن يكونوا القدوة لغيرهم في الحوار والتهدئة والدعوة الى
النقاش العلمي والمهني ،كما استخدمت فيها كلمات وأوصاف ال يجوز
أن تمر على وزارة الداخلية وأجهزة الرقابة في إدارة اإلعالم اإللكتروني.
وكـنــت قــد صــرحــت قـبــل أس ـبــوع ب ـضــرورة ع ــدم تــدخــل ال ـنــواب في
ً
اإلج ــراء ات الصحية العلمية المتعارف عليها عالميا ،وذلــك بعد أن
أدت أعـمــال وتصريحات معينة إلــى تــراشــق وردود فعل إلكترونية
متباينة وغير محمودة.
كما قــد أشــار الــدكـتــور أحـمــد الـكــوس تحت عـنــوان «فتبينوا» إلى
خطورة اإلشاعة والظن السيئ ،وأطلق على ما يكتب بأنه مرض خطير،
والصحيح أن الرد على اإلساءة خصوصا الطائفية الخطيرة المخالفة
للقانون ال يكون باإلساءة مثلها مما قد يؤجج الخالف الطائفي ،بل
يكون بالرد والبيان الحكيم مع التوجه إلى القضاء للحكم بالعقوبة
واإلجراء المناسب.
وبالفعل فقد هدد مدير اإلعالم اإللكتروني األستاذ الفي السبيعي
بــاتـخــاذ اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة تـجــاه بــث اإلشــاعــات أو األخ ـبــار غير
الـصـحـيـحــة ،وه ــددت وزارة الــداخـلـيــة فــي بـيــان لـهــا بــاتـخــاذ أقصى
اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة ،ولـكــن رغ ــم ه ــذه الـتـحــذيــرات وال ـت ـهــديــدات ما
ُ
والسلم
زالــت هــذه السموم تبث في هــذه الوسائل مهددة االستقرار
ّ
االجتماعي ،ضــاربــة عــرض الحائط بكل مــا جــاء فــي الكتاب والسنة
من ضــرورة الدعوة باللين والـجــدال بالحسنى والحكمة والموعظة
الحسنة ،والتحذير مــن جريمة الـكــذب ،والشتائم وتشويه السمعة
والحط من الكرامة.
من أجل ذلك كله نقول أين أنتم يا وزارة الداخلية؟ وأين إجراءاتكم
الحاسمة التي هددتم بها؟ وأين أنتم يا قادة الرأي؟ وأين دوركم في
التوجيه واإلرشاد وكبح جماح هذه األعمال غير المسؤولة؟ وأين دور
القضاء وأحكامه الرادعة التي تحفظ المجتمع من االنزالق الطائفي أو
القبلي أو الفئوي بأنواعه كلها؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة المشهور:
ً
«وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا».

تجليات الفساد الخليجي

د .خولة مطر

كورونا البريئة من طائفيتكم *
ساد الرعب بالد العالم ويتابع الجميع
األخـ ـب ــار ال ـق ــادم ــة م ــن وزارات الـصـحــة
أو منظمة الـصـحــة العالمية عــن أع ــداد
اإلصابات الجديدة بفيروس الكورونا،
س ــاد ال ـخــوف ربـمــا لـعــدم الـمـعــرفــة بهذا
الفيروس ،أو ألن اإلعالم كعادته اصطاد
قصة جــديــدة تزيد عــدد المشاهدين أو
الـمـتــابـعـيــن ،حـتــى أن ــه فــي ال ــدول األكـثــر
دي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ح ـيــث ال ـم ـحــاس ـبــة س ـيــدة
ال ـم ــوق ــف وال تـسـتـطـيــع أي ح ـكــومــة أن
«تكذب» أو «تــزور» أو «تخفي» الحقائق،
أف ــرغ ــت الـمـتــاجــر م ــن ال ـم ــأك ــوالت ،حتى
الشوكوالته أصبحت من المواد التي تعد
ً
ضرورية لتخزينها خوفا من اليوم الذي
َ
يـطــالـ ُـب بــه الجميع بــااللـتــزام فــي البقاء
في منازلهم.
ال ـخــوف هــو أك ـثــر الـمـشــاعــر ق ــوة ،وال
مناعة للكثيرين منه ،الخوف من التغيير
من المرض من الطبيعة عندما تغضب
من أي قادم جديد ،ولذلك فقد كان الخوف
ً
هو من ثبت حكما لسنين طويلة ،وعندما
ت ـع ـمــل حـ ـك ــوم ــات أيـ ـض ــا ع ـب ــر أدوات ـ ـهـ ــا
المختلفة على تخويف شعوبها من أي
جــديــد أو أي مـحــاولــة للتغيير ،وبــذلــك
باإلمكان كتم أي آراء مختلفة أو مشاعر
بالغضب نتيجة سـيــا ســات مجحفة أو
حـتــى تململ مــن اق ـت ـصــاد يـنـهــار تحت
مـ ـ ــرض الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــري ،يـنـهـمــك
األف ـ ـ ــراد ف ــي أم ــوره ــم ال ـح ـيــات ـيــة اآلن ـي ــة،
وكـحـكــومــاتـهــم ي ـتــرك الـ ـق ــادم ع ـلــى ال ـلــه!
حتى أصبحت القدرية هي أكثر الوسائل
الـمـســاعــدة على تأقلم األف ــراد وتقبلهم
لحياة من اللهث خلف تدبير األساسيات
وقروض في البنوك واالتكالية.
لكل ذلك استطاع فيروس كورونا أن
ينشر الذعر ،فأوقفت المدارس وألغيت

المؤتمرات وأفرغت المراكز الثقافية من
زوارها ،وأصبح المنزل هو المأوى األول
واألخير الــذي يلوذ به كل أفــراد العائلة
وي ـب ـت ـعــدون ع ــن ال ــزي ــارات م ــع اسـتـمــرار
الـغــزوات على السوبرماركت والمتاجر
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـك ــدس ال ـ ـمـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة
وخــاصــة الـمـعـلـبــات ،فالبعض يـنــذر أن
الكورونا الشيطانة ستتحول الى وباء
بشكل سريع.
ً
كــل ذلــك قــد يـبــدو م ـبــررا إلــى أن قالت
ل ــي ت ـلــك الــزم ـي ـلــة الـصـيـنـيــة إن ـهــا كــانــت
تتمشى في الشارع فراح الناس يشيرون
لـهــا م ــرددي ــن ك ــورون ــا ك ــورون ــا ،ورددت
أنها ال تلومهم ،فاإلعالم قد أثار رعبهم
ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي نشرت
مقاطع بشعة لكيفية مكافحة الكورونا
من قبل السلطات الصينية ،وهو أمر ال
يـبــدو إال أنــه إب ــداع لعقل مــريــض ،وهــذا
العقل المريض لــم يتوقف عند الصور
والسخرية والعنصرية ضد الصينيين،
ف ـم ــا إن أع ـل ـن ــت إيـ ـ ـ ــران عـ ــن حـ ـ ــاالت مــن
اإلصابات حتى ّ
سيس الفيروس البريء
من طائفية مقيتة تم غرسها في عقول
ال ـص ـغــار قـبــل ال ـك ـبــار ،وراح الـكـثـيــرون،
ودون خ ـج ــل ،ي ــرس ـل ــون ال ــرس ــائ ــل على
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل ي ـط ــال ـب ــون ب ــال ـع ــزل،
وهــم يغمزون مــن صــوب طائفة معينة،
وي ـس ـق ـطــون ال ـكــراه ـيــة ال ـت ــي ت ــم حقنها
عـلــى م ــدى س ـنــوات لتشمل الـشـعــوب ال
الحكومات فقط.
فقد تختلف دولتان أو حكومتان حول
أمــور سياسية ،ولكن مــا ذنــب الشعوب
ً
فيما يحدث ،خصوصا وأن ال حول وال
قوة لمثل هذه الشعوب في صنع القرارات
ال ـس ـيــاس ـيــة أو االق ـت ـص ــادي ــة وال حـتــى
االجتماعية ،بــل ال حيلة لهم فــي رفض

سيث فرانتزمان *

قلة كفاءة إيران في تعاملها مع فيروس
كورونا تهدد الشرق األوسط والعالم!
أخفت الحكومة اإليرانية حجم تفشي فيروس كورونا الــذي بات
يهدد اليوم الشرق األوســط وأدى إلى إغالق الحدود ودخــول حاالت
كثيرة إلــى المستشفيات فــي خمسة بـلــدان ،فــي  21فبراير استخف
الرئيس حسن روحــانــي وغـيــره مــن المسؤولين اإليرانيين باألزمة
المتفاقمة في ظل تصاعد عدد الوفيات في إيران من جراء الفيروس.
ّ
لقد اتضح اآلن أن النظام الذي هدد المنطقة بالصواريخ البالستية
والطائرات بال طيار واأللغام البحرية والميليشيات خالل السنوات
ً
ً
ً
أيضا كونه يحضن ً
وباء
القليلة الماضية بات يطرح تهديدا صحيا
ً
محتمال .انتقل فيروس كورونا على األرجح من الصين إلى مدينة قم
اإليرانية على طول الطريق التي يستعملها الحجاج والحرس الثوري
اإليراني للسفر ،مما يؤكد استخفاف النظام بسالمة مواطنيه والدول
المجاورة له.
ب ــدأت المشكلة الفعلية حـيــن أرادت إ ي ــران أن تثبت للعالم أنها
سجلت نسبة مـتــزايــدة مــن المشاركة فــي االنـتـخــابــات األخ ـيــرة .دعا
عضو البرلمان اإليراني محمود صادقي المسؤولين إلى أخذ فيروس
كورونا على محمل الجد خالل االنتخابات ،وادعى أن الحكومة كانت
ُ
عدي في األسبوع الماضي ،لكن عمد
تخفي تفشي هذا الفيروس الم ِ
النظام اإليــرانــي إلــى إخـفــاء حجم انتشار الفيروس عــن أهــم وسائل
اإلع ــام المحلية ،ومــن ذلــك استخفاف نائب وزيــر الصحة اإليــرانــي
عراج حريرشي بهذه المخاوف يوم اإلثنين الماضي ،ونفيه الشائعات
ً
التي تتكلم عن وفاة  50شخصا ،وبعدها أصيب حريرشي وصادقي
بالمرض ،وأصبحت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في إيران األسوأ
بعد الصين فقط.
ال ينجم فشل إيران في مواجهة هذه األزمة الصحية عن استبداد
النظام فحسب ،فقد حاربت الصين الفيروس عبر فرض الحجر الصحي
اإللزامي في «ووهان» ،بل تتعلق المشكلة الحقيقية بغطرسة النظام
وقت طويل ،وسلوكه المبني على نظريات المؤامرة،
المعروفة منذ ٍ
وعقلية الحصار التي أدت إلى تجاهل أزمة ناشئة والسماح للحجاج
الشيعة بالسفر إلى مدينة قم من جميع أنحاء العالم لمتابعة الصالة
ً
معا والتنقل من دون الخضوع ألي فحوصات ،فأصبحت إيران بذلك
حاضنة للفيروس .نشر العائدون من إيران الفيروس في أنحاء الكويت
والبحرين وسلطنة عمان ،كما عادوا إلى مدينة النجف المقدسة في
الراهن.
العراق ،حيث يخضع العشرات
للمراقبة في الوقت ّ
ً
ما كان يمكن أن تختار إيران توقيتا أسوأ من ذلك لتبني هذا السلوك
ً
في الشرق األوسط ،إذ تجتاح االحتجاجات واالضطرابات بلدانا مثل
ً
العراق الذي يفتقر إلى حكومة جديدة وأصبح مهددا بعودة «داعش».
ً
سـخــر ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا واع ـت ـبــره مـشــابـهــا
لإلنفلونزا العادية في أحدث تعليقاته ،حتى أنه استعمل هذه المأساة
لمهاجمة العقوبات األميركية ،فزعم أن األزمة الصحية ،مثل العقوبات،
مبالغ فيها ،تستعمل الحكومة اإليرانية الشعب اإليراني كدرع بشري
وأصـبـحــت ادعــاءات ـهــا الـتــي تنفي أي مـعــانــاة بسبب كــورونــا ّ
مجرد
ً
أداة دعائية ،لكن قد يطرح هذا الفيروس في نهاية المطاف تهديدا
على نظام روحاني أكثر مما يظن ،فبعد إصابة مسؤولين رسميين
بالمرض وإغالق المدارس وتعبئة الجيش والشرطة والحرس الثوري
اإليــرانــي ،قــد يــدرك النظام أن الحمالت الدعائية لــن تشفيه مــن هذه
األزمة .لقد صمد النظام عبر استعمال الوحشية وقتل المحتجين في
السنة الماضية ،وإسقاط طائرة ركاب هذه السنة ،ولوم اآلخرين على
مشاكله في حين يحاول مهاجمة إسرائيل والمملكة العربية السعودية
والواليات المتحدة .لكن لم تكن إيران مستعدة للتعامل مع وباء خطير
ولن تتمكن ترسانتها العادية من إنقاذها.
من سوء حظ منطقة الخليج والعراق وبلدان أخرى ،أصبح انتشار
ً
المرض في إيران يطرح تهديدا على العالم اليوم ،وعلى األرجح أدت
خطوطها الجوية ،على غرار «ماهان إير» ،إلى نشر الفيروس في لبنان
بعدما جلبته من الصين ،فقد نقلت «ماهان إير» وغيرها من الشركات
ً
اإليــرانـيــة المرتبطة بــالـحــرس ال ـثــوري اإليــرانــي أسلحة وع ـمــاال إلى
جميع أنحاء المنطقة ،فجمع النظام خليطه السام من الدين والتشدد
واالس ـت ـبــداد بــأســوأ طريقة ممكنة وفــي أس ــوأ توقيت على اإلطــاق
بالنسبة إلى هذه المنطقة الهشة.
* «ناشيونال ريفيو»
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زوايا ورؤى

د .عبدالحميد األنصاري*

طــر يــق يـشــق حيهم بالنصف أو طريق
يسد ليوفر لمسؤول أو متنفذ ما مساحة
أكبر لحديقة في بيته أو حتى االستيالء
حديقة عامة!
على
َّ
لــم يتبق إال أن يـقــوم بعضهم بطرح
الـ ـس ــؤال «هـ ــو ف ـي ــروس ك ــورون ــا شيعي
أم سـ ـن ــي؟» ،وه ـ ــذا ه ــو الـ ـس ــؤال ال ـ ــذي ال
يطرح بشكل صريح ،بل بطريقة مواربة
لـنـفــي ال ـطــائ ـف ـيــة ع ــن ف ـئ ــات واسـ ـع ــة من
مجتمعاتنا ،تلك التي افترسها فيروس
الطائفية قبل هذا الفيروس «المسكين»
الذي هو ال يتعدى أن يكون من «عائلة»
اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا ،وك ـ ــل م ــا ي ـم ـكــن ال ـق ـي ــام بــه
لتفاديه هو النظافة ثم النظافة واالبتعاد
أو عـ ـ ــزل الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ،ول ـ ـكـ ــن هـ ــل ل ــدى
حكوماتنا ووزارات الصحة في منطقتنا
والعالم مصل ضد الطائفية والعنصرية
واستخدام ما يحمله القاموس العربي
واإلنكليزي من تعابير بذيئة خارجة عن
تراثنا وتقاليدنا ولغتنا الجميلة التي
شوهها البعض؟ للحظة يتخيل المرء
أن العائدين من العمرة قد أصيبوا بهذا
ال ـف ـيــروس ،فـهــل ستقبلون أنـهــم هــم من
وضعوا فيديوهاتهم ومقوالتهم المليئة
«بــالـحـكـمــة» عـلــى وســائــل ال ـتــواصــل هل
يتقبلون المعاملة ذاتها من رفض اآلخر
والتعامل معه وكأنه مواطن درجة ثانية
أو حتى السخرية؟
ك ـ ــورون ـ ــا الـ ـت ــي ف ـض ـح ــت طــائـفـيـتـهــم
وعنصريتهم ال يمكن إال أن تكون مفيدة
لـفـضــح هـ ــذا الـ ـم ــرض وال ـب ـح ــث ع ــن حل
ً
سريع وإال ستكون طائفيتنا أكثر فتكا
ً
ً
وقتال وموتا من أي فيروس.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق»
المصرية

aeansari@qu.edu.qa

في مقالة سابقة ،تحدثت عن الفساد الخليجي ،وصنفته إلى نوعين:
فساد صغير ،يتعلق بدفع رشا لموظفين ألجل تخليص معاملة مخالفة
للقانون ،وهــو النمط السائد في الــدول الكثيفة السكان المنخفضة
الــدخــل ،وفـســاد كبير يتعلق بعموالت كبيرة فــي مشاريع وصفقات
ضخمة ،يحصل عليها متنفذون عبر الشركات العابرة للقارات ،وهو
النمط الـســائــد فــي الخليج ودول متقدمة ،على أن تجليات الفساد
الخليجي ،ال تقتصر على فساد العموالت ،هناك مظاهر وتجليات
للفساد الخليجي عديدة في المجتمع الخليجي ،ساعد على استشرائها
عوامل عدة ،منها :اقتصادات الريع ووجود وفرة مالية ،ضعف آليات
الــرصــد والــرقــابــة ،ضعف الــوعــي االجتماعي الـعــام ،ضعف المجتمع
المدني ،افتقاد الرشد الفكري والسلوكي ،ضعف المعالجة ،غياب رقابة
الرأي العام ،استعصاؤها على مدركات الفساد الدولية.
مظاهر الفساد الخليجي :يصعب حصرها ،أبرزها:
 -1فساد العموالت الكبيرة ،يحصل عليها متنفذون في مناقصات
عبر الشركات الدولية.
 -2فساد تزاوج السلطة برأس المال :عمر رضي الله عنه ،منع والته
ً
االشتغال بالتجارة ،وحاسبهم طبقا لـ«من أين لك هــذا؟» ،ألن تداخل
السلطة والمال أم الفساد.
ً
ً
 -3فساد االمتيازات الخاصة للبعض .منحوا أرضا وقرضا ،ليبنوا
ً
ً
مجمعا أو برجا ،ضمنوا إيجاره ،وال يجد بقية المواطنين الفرص
ً
نفسها ،فهذا مفسد للمواطن ،يجعله محبطا ،غير منتج.
 -4فساد تهميش دور المواطن اإلنتاجي والسياسي لصالح االعتماد
على غير المواطن.
 -5ف ـســاد ال ـمــال الـسـيــاســي ،ل ـشــراء أصـ ــوات انـتـخــابـيــة أو والءات
سياسية.
 -6فساد تمويل أقالم وألسنة ،بهدف شراء الحمد والتمجيد الدعائي.
ً
 -7فساد التعيينات في المناصب القيادية ،تبعا لألصول العصبوية
أو المذهبية.
 -8فساد التشريعات التي تصنف المواطنين درجات ،وقرارات وزارية
ً
تحرم المواطنين حقوقا بالمخالفة للقانون.
 -9ف ـســاد ال ـتــدخــل فــي ش ــؤون ال ـق ـضــاء ،الـحـصــن األخ ـيــر الـحــامــي
للمجتمع والدولة من طوفان الفساد ،وأي تدخل في شؤونه ،أو المس
ً
باستقالله ،أو تعويق يخل بكفاءة أدائه ،يعد فسادا.
 -10فساد التجارة فــي (الـفـيــز) ،واسـتـقــدام عمالة فائضة وجموع
ً
ً
متسولة ،شكلت عبئا مــدمــرا للخدمات والـمــرافــق الـعــامــة ،ومشوها
للمظهر الحضاري.
 -11فـســاد االخ ـتــال السكاني ال ــذي جعل المواطنين أقـلـيــات في
أوطانهم.
 -12فساد سياسة التوسع في مشاريع عمرانية ال جدوى اقتصادية
ً
لها :وطبقا للدكتور مشاري النعيم ،فإن فلسفة العمران الخليجي ،لم
تؤسس على أنها مورد استثماري ،واستمرت دولنا توزع الموازنات
على مشروعات توسع من حجم إنفاقها المستقبلي ،بال عوائد تغطي
تكاليف تشغيلها.
ً
 -13فساد المثقف أو المستشار الذي يأتي وشعاره «اعرف شيخا
ً
تصبح شيخا» ،كما فصله ببراعة األستاذ عبدالعزيز الخاطر في مقاله
«المثقف المستورد».
 -14فساد مثقفين ،إن أعطوا مجدوا ومدحوا ،وإن حرموا هيجوا
وقدحوا.
 -15فساد نواب يستخدمون سيف االستجوابات لتمرير معامالت
غير قانونية.
خصائص الفساد الخليجي:
يتميز الفساد الخليجي عــن غيره بأنه فساد كبير ،يختلف عن
الفساد الصغير المتعلق بالموظفين المرتشين لتخليص معاملة
غير قانونية ،وهو فساد بنيوي متغلغل في أجهزة الدولة والنسيج
المجتمعي ،فهو مقبول كثقافة اجتماعية ،كما أنه محصن بتشريعات
قانونية ،وهذا يفسر بأنه يصعب رصده عبر تقارير مدركات الفساد
العالمية التي تعتمد معايير رجال األعمال األجانب للبيئة االستثمارية
ً
الخليجية ،ولذلك نجد دول المجلس تحتل مراتب الدول األقل فسادا،
ً
ً
ً
عربيا ،والثالثين دولة األقل فسادا عالميا.
ُ
للمجتمعات،
الفساد الترفي الم
هلك َ َ َ َ ُ
النمط َمن َ ْ ُ
أتصور أن في هذا َ َ
َ ًَ َ ْ
يها فف َسقوا
القرآني َ«و ِإ َذا أ َر ْ َدنا أن ن ْه ِل َك ق ْر َية أ َم ْرنا ُمتر ِف
جاء التهديد
َْ ُ
َ َ َّ َ
َ َ
يها ف َحق َعل ْي َها الق ْول ف َد َّم ْرناها ت ْد ِم ًيرا».
ِف
ً
ً
كيف يتفق أن المجتمع الخليجي األكثر تدينا ،هو األكثر فسادا؟!
ألن «الـتــديــن الخليجي» لــدى قـطــاع عــريــض تــديــن مـظـهــري ،يحرص
على أداء الـفــروض الدينية بال انعكاس حقيقي عملي على السلوك
المجتمعي العام.
ً
أخ ـيــرا :علينا تحجيم الـفـســاد وحــل الـخــاف المستنزف للثروة
الخليجية ،وصيانتها من الهدر ،فقد حذر صندوق النقد الدولي من
تالشيها بحلول .2034
* كاتب قطري

يوشكا فيشر*

هل بدأ العد التنازلي األخير في الغرب؟
على الرغم من كل
التداعيات الكارثية فإن
فكرة "والية ترامب
الثانية" لم تجعل
االتحاد األوروبي يتزحزح
عن عادته المحبطة
المتمثلة في ممارسة
العمل كالمعتاد ،فاآلن
يتفاوض مسؤولو
االتحاد األوروبي حول
شروط ميزانية الكتلة في
السنوات السبع المقبلة
بقيمة تريليون يورو.

في انحراف
ترامب عن
تقليد الزعامة
العالمية
األميركية
يفضل النزعة
القومية التي
تتسم بضيق
األفق

ال يزال العام في بداياته ،ومع ذلك باتت أهميته
التاريخية واضحة بالفعل ،ففيما يتعلق بالغرب
على األقل ،من المنتظر أن تخلف األحداث المتوقعة
فــي األش ـهــر المقبلة تــأثـيــرا غــامــرا وحــاسـمــا على
المستقبل ،وستأتي لحظة الحقيقة في الثالث من
نوفمبر من عام  ،2020عندما يختار الناخبون في
الواليات المتحدة رئيس البالد القادم.
من المؤكد أن االنتخابات الرئاسية األميركية
كانت تشكل دومــا أهمية عالمية ،ألنها تحدد من
سيتولى قيادة أقوى دولة في العالم خالل السنوات
األرب ـ ــع ال ـتــال ـيــة ،ل ـكــن ال ـم ـخــاطــر أع ـلــى ك ـث ـيــرا هــذه
ُ
المرة ،فقد تـفضي إعــادة انتخاب الرئيس دونالد
ترامب إلى نهاية النظام العالمي الليبرالي ونظام
التحالفات الذي عززته أميركا منذ أربعينيات القرن
العشرين.
في انحرافه عن تقليد الزعامة العالمية األميركية،
يفضل ترامب النزعة القومية التي تتسم بضيق
األف ــق ،وه ــو لــم ي ـتــورع عــن تـقــويــض الديمقراطية
األمـيــركـيــة ذات ـهــا ،وخــاصــة عـنــدمــا تـحــدى الفصل
بين السلطات وغير ذلك من المؤسسات الجوهرية.
وإذا فاز ترامب في نوفمبر فإنه بهذا يحصل على
تفويض لنشر الفوضى لمدة أربع سنوات أخرى،
وسوف تتناسب النتيجة مع الوصف الذي قدمه في
خطاب تنصيبه األول :مذبحة أميركية.
األمــر ال يحتمل أي لبس أو خطأ :الـفــارق هائل
بين بقاء ترامب في المنصب لمدة ثماني سنوات
ورحـيـلــه بـعــد أرب ــع س ـنــوات فـقــط ،فـبــاإلضــافــة إلــى
األميركيين ،سيكون األوروبيون أول من يشعرون
بالعواقب المترتبة على فوز ترامب بوالية ثانية.
الحقيقة أن أوروبــا ال تــزال تعتمد على نحو يكاد
يـ ـك ــون وجـ ــوديـ ــا ع ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،عـلــى
ال ـم ـس ـتــوي ـيــن االقـ ـتـ ـص ــادي واألم ـ ـنـ ــي .ت ـش ـكــل هــذه
االتكالية إرثا من القرن العشرين ،الذي شهد حربين
عالميتين وحربا باردة طويلة ،ومن الواضح أن هذه
الحقائق التاريخية العميقة الجذور ال يمكن عكسها
بسهولة أو بسرعة ،وبالفعل ،أجبر ترامب أوروبا
على مالحقة هدف السيادة؛ لكن تحقيق هذه الغاية
لن يأتي بسهولة أو بثمن بخس.
ُ
ـخــب ت ــرام ــب ف ــي ع ــام  ،2016فــوجــئ
عـنــدمــا انـ ــتـ ـ ِ
الجميع سواء داخل الواليات المتحدة أو خارجها،
وف ــي ع ــام  ،2020لــن يــرتـكــب أح ــد الـخـطــأ ذات ــه مــرة
أخرى ،ولكن ال أحد يستطيع أن يزعم أنه ال يعرف

ماذا قد يحدث إذا أعيد انتخاب ترامب ،فهو ربما
يكون غريبا على الحقيقة ،لكنه ظل في األغلب األعم
صادقا في ما يتصل بوعوده االنتخابية.
م ــن ال ـخ ـط ــأ ،رغـ ــم ذل ـ ــك ،أن ن ـتــوقــع م ـج ــرد أرب ــع
سنوات أخــرى من الشيء ،ذاتــه فــإذا أعيد انتخاب
ترامب ،فسيتصرف في األرجح بشكل أكثر تطرفا
ودون ضابط أو رابــط ،سيكون على يقين تــام من
أنــه «المختار» ،بعد نجاحه في الصمود في وجه
الهجمات الغادرة من ِق َبل المعارضة ،والمؤسسة
القديمة ،واإلعالم ،و«الدولة العميقة» .فمن قد يظل
قادرا على إيقافه ،أو على األقل تهذيبه وتحجيمه؟
على الرغم من كل تداعياتها الكارثية ،فإن فكرة
«والية ترامب الثانية» لم تجعل االتحاد األوروبي
يتزحزح عن عادته المحبطة المتمثلة في ممارسة
العمل كالمعتاد ،فاآلن يتفاوض مسؤولو االتحاد
األوروبي حول شروط ميزانية الكتلة في السنوات
السبع المقبلة بقيمة تريليون يورو ( 1.1تريليون
دوالر أميركي) .ينطوي جــزء من هــذا على معركة
جديدة حول تخصيص أموال السياسة اإلقليمية
وال ــزراع ـي ــة الـمـشـتــركــة بـعــد خـ ــروج بــريـطــانـيــا من
االتحاد األوروبي .وكانت رئاسة ترامب عامال مهمال
في اإلج ــراء ات .ورغــم أن أي استراتيجية لتحقيق
السيادة األوروبية تتطلب بالضرورة التزامات مالية
جديدة ،فإن هذه القضية على وجه التحديد نادرا
ُ
ما ط ِـر َحـت للمناقشة.
ََ
بــدال من ذ لــك ،كانت ا لـغـلـبة للمصالح الوطنية
القصيرة األجــل داخــل المجلس األوروب ــي .ويبدو
األم ــر وك ــأن الـعــالــم لــم يتغير جــوهــريــا عـلــى مــدار
ال ـس ـنــوات ال ـث ــاث األخـ ـي ــرة ،ق ــد يـتـصــور ال ـم ــرء أن
أولويات قادة أوروبــا ستتكيف مع رئاسة ترامب،
وظهور الصين كقوة عالمية ،ورهــان روسيا على
القوة العسكرية وإعادة التسلح ،وصعود االقتصاد
الرقمي .لكن هذا غير صحيح :إذ تهيمن مساومات
المصالح الذاتية على األجـنــدة في بروكسل وفي
ع ــواص ــم أوروب ـ ــا الــوطـنـيــة (ال ـت ــي أدت دومـ ــا دورا
أساسيا في إدارة االتحاد األوروبي) .أما أمور مثل
وحس المسؤولية التاريخية
الفكر االستراتيجي ِ
ِ
فهي تحتل مرتبة تالية من األهمية في أفضل تقدير.
األسوأ من ذلك أن هذه الحال سائدة على الرغم
من حقيقة مفادها أنه ال توجد قضية أخرى أكثر
أهمية ألوروبا من االنتخابات الرئاسية األميركية،
ويـنـبـغــي لــأوروب ـي ـيــن أن ي ـع ــدوا ال ـع ــدة لــأســوأ،

والـســؤال الرئيس هنا ،ســواء بالنسبة ألوروبــا أو
الغرب في عموم األمــر ،هو ما إذا كان حلف شمال
األطلسي سيتمكن من النجاة من فترة والية ثانية
لترامب ،وإذا تفكك حلف شمال األطلسي فستواجه
أوروبــا ومنطقة شمال األطلسي فجأة أزمــة أمنية
هائلة .الواقع أنه في غياب الرابطة عبر األطلسية
التي يوفرها الحلف ،ال يستطيع المرء أن يتحدث
عن «الغرب» على اإلطالق ،ومن المؤكد أن أوروبا لن
تكون قادرة على إدارة أمنها منفردة.
ف ــي ب ــروكـ ـس ــل ،ولـ ـك ــن ف ــي ال ـم ـج ـلــس األوروب ـ ـ ــي
بشكل خــاص ،يجب أن تعكس األجندة األساسية
حقيقة أن األس ــاس االسـتــراتـيـجــي للقرن الـحــادي
والـعـشــريــن يـجــري إرس ــاؤه اآلن ،فــي هــذه اللحظة
ع ـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد .وال ـم ـخــاطــر أك ـبــر ك ـث ـيــرا من
نتائج االنتخابات الوطنية القادمة في أي من الدول
األوروبية.
ل ـي ــس ال ـم ـق ـص ــود م ــن هـ ــذا ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن أهـمـيــة
صناديق السياسة اإلقليمية والزراعية المشتركة،
ولكن مع كل االحترام الواجب للمساهمين الصافين
المقتصدين والبلدان األفقر المستفيدة التي تعتمد
على مدفوعات االتـحــاد األوروب ــي ،هناك ببساطة
قضايا أكبر تحتاج إلى معالجة .فاآلن ،أصبح أمن
أوروبـ ــا وسـيــادتـهــا ُعــرضــة للخطر .ويتعين على
االتحاد األوروبي أن يسأل ذاته عما إذا كان مستعدا
للقيام بكل ما هو ضــروري للبقاء كقوة مستقلة،
متحدة في المصلحة المشتركة لكل األوروبيين.
وإال فإن قدرة أوروبا على البقاء ككيان ديمقراطي
ذي سيادة وقادر على التحكم في مصيره ستصبح
م ـحــل تـ ـس ــاؤل وت ـش ـك ـيــك ،وبــال ـتــالــي سيخضعها
خصومها لالختبار ،على نحو غير مسبوق.
* وزير خارجية ألمانيا ونائب مستشارها في
ُالفترة من  1998إلى  ،2005وكان زعيما لحزب
الـخـضر األلماني لمدة تقرب من العشرين عاما.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ةديرجلا
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خسارة تاريخية لمؤشرات البورصة بسيولة
• المؤشر العام تراجع  %9.16واألول  %11ورئيسي  50بـ  % 4.7والقيمة  10.2ماليين دينار
• تراجعات كبيرة ألسعار األسهم القيادية دون طلبات شراء وتفعيل وقف تداول «األول» للمرة األولى
محمد اإلتربي
عيسى عبدالسالم
علي العنزي

اخـتــزلــت م ــؤش ــرات االس ــواق
ا لـمــا لـيــة الخليجية ،فــي جلسة
بداية األسبوع أمس ،ما تكبدته
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
العالمية وأسعار النفط والذهب
ب ـن ـه ــاي ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،وس ـج ـلــت
خ ـس ــائ ــر ك ـب ـي ــرة كـ ـ ــان أك ـب ــره ــا
فــي مــؤشــرات بــورصــة الكويت
التي غطت في عطلة أطــول من
شقيقاتها كــا نــت خمسة أ ي ــام،
وبالتالي سجلت خسارة كبيرة،
خصوصا على مستوى مؤشر
ســوقـهــا األول ،ال ــذي اوق ــف عن
التداول خالل أول نصف ساعة،
بعد ان تجاوزت خسائره نسبة
 10ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ع ـمــا بــالـنـظــام
الجديد في سوق المال.
وت ـع ــام ـل ــت ه ـي ـئــة االس ـ ــواق
المالية وشركة بورصة الكويت،

امس ،باحترافية كبيرة ،مطبقة
الـ ـل ــوائ ــح واالنـ ـظـ ـم ــة ال ـج ــدي ــدة
لتي أبقت مؤشر الـســوق االول
م ـق ـفــا ب ـع ــد ن ـص ــف س ــاع ــة مــن
ب ــدايـ ـت ــه بـ ـخـ ـس ــارة قـ ــاربـ ــت 11
فــي الـمـئــة تكبدها بـعــد تــراجــع
ك ـب ـيــر ألس ـه ـم ــه ال ـق ـي ــادي ــة ذات

ال ــوزن الـكـبـيــر ،كــالــوطـنــي الــذي
ف ـق ــد  14.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وأه ـل ــي
متحد بخسارة مقاربة ،وسهم
ب ـي ـتــك وزيـ ـ ــن ب ـح ــوال ــي  10فــي
المئة ،وتراجعت طلبات الشراء
على االسـهــم االربـعــة الــى أدنــى
مستوى حتى قبل اقفال النظام،

وفقد مؤشر السوق العام نسبة
 9.16فــي المئة تـعــادل 556.19
نقطة ،في أكبر خسارة بتاريخه،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5515.86
نقطة وبسيولة مـحــدودة ،بعد
ايـقــاف تعامالت الـســوق االول،
كان االجمالي منها  10.2ماليين

تأجيل المؤتمر السنوي الخامس لهيئة األسواق
ً
الـتــزامــا بــاإلرشــادات الـصــادرة مــن الجهات
الرسمية بإلغاء كل التجمعات والفعاليات ،في
إطــار اإلج ــراء ات االحترازية لمواجهة انتشار
ً
فيروس "كــورونــا" المستجد دولـيــا ،وحرصا
على سالمة المواطنين والمقيمين والحفاظ
على صحتهم ،تعلن هيئة أسواق المال تأجيل

مــؤت ـمــرهــا ال ـس ـن ــوي ال ـخ ــام ــس ت ـحــت ع ـنــوان
"دور أس ــواق ال ـمــال فــي التنمية االقـتـصــاديــة
وبرامج اإلصالح المالي" ،والمزمع عقده يوم
األحد المقبل ،في قاعة "بدرية" الكائنة بفندق
ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة بدولة الكويت،
حتى إشعار آخر.

دينار تداولت  143مليون سهم
ع ــن ط ــري ــق  4992ص ـف ـقــة ،وتــم
تداول  128سهما ربح منها فقط
 7اس ـه ــم جـمـيـعـهــا ف ــي ال ـســوق
ال ــرئ ـي ـس ــي ،وت ــراج ـع ــت اس ـعــار
 117سهما ،فــي حين استقرت
 4اسهم دون تغير ،وفقد مؤشر
السوق االول  739.16نقطة ،أي
حوالي  2مليار دينار من قيمته
السوقية ،ليقفل على مستوى
 5991.02نقطة بسيولة محدودة
كانت  3.5ماليين دينار ،وسط
ت ــراج ــع أس ـه ـمــه الـ ـ ـ ــ ،18وكــانــت
ك ـم ـيــة اس ـه ـم ــه ال ـم ـت ــداول ــة 6.5
ماليين سهم تداولت عن طريق
 379صـفـقــة ب ـخ ـســارة مــؤشــره
ن ـحــو  11ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ــي حين
خسر مؤشر رئيسي  50نسبة
 4.7فــي المئة تـســاوى 229.96

ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 4660.27نقطة ،بسيولة بلغت
 5.6ماليين دينار تعامل خاللها
مـ ــع  107.9م ــا ي ـي ــن س ـه ــم مــن
خــال  3531صفقة ،وتراجعت
أسعار  47سهما من  48سهما
م ـت ــداوال ،واسـتـقــر سـهــم وحيد
في رئيسي  ،50وكانت االسهم
الرابحة الـ 7في السوق الرئيسي
وج ـم ـي ـع ـه ــا أس ـ ـهـ ــم م ـ ـحـ ــدودة
الدوران والسيولة.

اختزال جلسات
ما شهدته مؤشرات بورصة
الـ ـك ــوي ــت كـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،فـهــو
ضريبة إجازة ثالثة أيام كانت
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات االس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
الـعــالـمـيــة واس ـع ــار الـنـفــط تئن

وتـ ـسـ ـج ــل خـ ـس ــائ ــر ت ــاري ـخ ـي ــة،
كــان أبــرزهــا إقـفــال اسـعــار نفط
برنت دون  50دوالرا للبرميل
للمرة االولي منذ منتصف عام
 ،2017وهو ما اطاح باألسواق
المالية الخليجية ،التي تركته
خالل جلسة الخميس الماضي
عـلــى أس ـعــار أفـضــل بـحــوالــي 5
فــي الـمـئــة ،والـتــي فقدها بآخر
جلستين واكبته أسعار الذهب
كذلك التي خسرت  4في المئة
ف ــي آخـ ــر ج ـل ـســات ـهــا ،ولـ ــم يكن
هـ ـن ــاك راب ـ ـ ــح س ـ ــوى ال ـس ـن ــدات
األميركية طويلة المدى.

الجانب النفسي ضغط على التداوالت وأفضى إلى تراجعات حادة
ك ـمــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا ،شـهــد
س ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ــأوراق
ال ـم ــال ـي ــة واح ـ ـ ــدة مـ ــن أسـ ــوأ
ج ـ ـل ـ ـسـ ــات ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول ،ح ـيــث
فاقت في تأثيراتها تداعيات
األزم ــة الـمــالـيــة ال ـتــي وقـعــت
ب ـ ـن ـ ـهـ ــا يـ ــة  ،2008و فـ ـ ـق ـ ــدت
ا لـبــور صــة أ مــس مــن قيمتها
السوقية  9.17في المئة.
وفـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق م ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع
أجرته "الجريدة" شمل عددا
م ــن ال ـخ ـبــراء االقـتـصــاديـيــن
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ح ـ ـ ــول مــا
شهده السوق ،جــاء ت اآلراء
كالتالي:

البدر :تأثير محدود
بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة ،ش ـ ـ ـ ــدد الـ ـخـ ـبـ ـي ــر
االقتصادي علي رشيد البدر
ع ـل ــى أن ا لـ ـس ــوق ا ل ـكــو ي ـتــي،
مثله مثل األسواق العالمية
األخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـ ــان م ـق ـب ــا ع ـلــى
تـصـحـيــح مـعـتــدل بـعــد نمو
ملموس لفترة طويلة ،لكن
الذي يحدث اآلن بعد افتتاح
التعامالت عقب عطلة جاء ت
ردة فـعــل مـبــا لــغ بـهــا كثيرا،
وال تتناسب مــع أساسيات
السوق.
وأ ك ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــدر أن م ـع ـظــم
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــة،
خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق
الرئيسي ،لن تتأثر بتبعات
ف ـي ــروس ك ــورو ن ــا ،وزاد أ نــه
ليست عندنا مصانع تعتمد
ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـ ـص ـ ـيـ ــن م ــن
اللوازم الصناعية ،وشركات
ال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي وال ـع ـق ــاري
وا لـخــد مــات لــن تـتــأ ثــر كثيرا
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ومـ ـعـ ـظ ــم ن ـش ــاط ـه ــا
محلي في غالبيته.
وأض ـ ـ ـ ــاف :ط ــالـ ـم ــا إنـ ـف ــاق
الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب
وال ـم ـش ـتــريــات وال ـم ـق ــاوالت
مستمرا بمستواه الحالي،
ف ـلــن ت ـتــأثــر ك ـث ـيــرا مـبـيـعــات
األسواق االستهالكية وقدرة
الناس على الصرف.
و لـفــت ا لــى أ نــه يبقي فقط
تراجع أسعار األسهم بشكل
ُمـ ـب ــال ــغ فـ ـي ــه ،فـ ـه ــذا س ـيــؤثــر
عـ ـل ــى كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ضـ ـم ــان ــات
الـ ـبـ ـن ــوك ،وقـ ــد يــدف ـع ـهــا ال ــى
طلب المزيد من الضمانات
أو تسييل بعض قروضها،
ف ـنــدخــل بــال ـتــالــي ف ــي حـلـقــة
مفرغة.
وت ــاب ــع أن ــه ق ــد ي ـك ــون مــن
ا لـ ـمـ ـن ــا س ــب هـ ـن ــا أن يـ ــدرس
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي إج ـ ـ ـ ــراء
تخفيض مــؤ قــت فــي شــروط
تلك الضمانات ،مما يــؤدي
إلى تخفيف حالة التوتر في
ال ـســوق الـمــالـيــة ،مـعــربــا عن
تـفــاؤلــه بــأن أزم ــة الـفـيــروس
ستتالشى خالل فترة ،مثلها
م ـ ـثـ ــل غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،وق ـ ـ ــد تـ ـك ــون
هــذه فــر صــة مناسبة لـشــراء
األسهم القوية تاريخيا على
مستويات اليوم المتحفظة.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال إن ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ه ـن ــا
شـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدوا ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع أس ـ ـهـ ــم
ا لـشــر كــات العالمية ا لـقــو يــة،
ل ـك ـن ـهــا ت ـع ـت ـمــد ك ـث ـي ــرا عـلــى

نـشــاط الصين بـشــراء وبيع
مواد صناعية ،وزاد من ذلك
تراجع سعر النفط الكويتي
وزي ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـج ــز ال ـم ـم ـك ــن،
ف ـخــافــوا ،لـكــن ل ــدى الـكــويــت
ّ
م ــوارد مــا لـيــة قــو يــة تمكنها
مــن عـبــور األز م ــة ،كما سبق
أن عبرت غيرها.

السعدون :مراقبة األسواق
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس
شــركــة ال ـشــال لــاسـتـشــارات
االق ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــة ،جـ ـ ــاسـ ـ ــم
ا ل ـ ـس ـ ـعـ ــدون ،إن مـ ــا ش ـهــد تــه
بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت مـ ــن هـلــع
وتراجع كبير ناتج عن بدء
الـ ـ ـت ـ ــداول بـ ـع ــد ع ـط ـل ــة ن ـحــو
أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،والـ ـجـ ـمـ ـي ــع راق ـ ــب
األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة الـكـبــرى
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت بـ ـنـ ـس ــب
ك ـب ـيــرة ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـثــال
ا لـ "داو جونز" فقد نحو 12
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وف ــوت ـس ــي نـحــو
 11.1فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،وا لـ ـس ــوق
ا ل ـ ـيـ ــا بـ ــا نـ ــي نـ ـح ــو  11.1فــي
المئة ،والصين نحو  5.2في
المئة ،إضافة الى أن العالم
خ ــارج لـلـتــو مــن أز م ــة مالية
واقتصادية قوية استنفذت
خــا ل ـهــا ت ـقــر ي ـبــا ك ــل أدوات
السياسة النقدية والمالية،
وبــال ـتــالــي ك ــان ــت ال ـض ـغــوط
شديدة على األوراق المالية،
إذا أ خ ــذ ن ــا ب ـع ـيــن اال ع ـت ـبــار
ارتفاع أسعار األصول ،وهي
معظمها ممولة بتسهيالت
وقروض.
وأ ض ـ ــاف ا ل ـس ـع ــدون :إزاء
ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي ل ـل ـم ــرض
ا ل ـم ـس ـت ـجــد ،إذا ت ـح ــول ا ل ــى
وبـ ـ ـ ــاء ،وم ـ ــع تـ ـ ّ
ـربـ ــع ال ـص ـيــن
كـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ل ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــع
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ،فـ ـب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد
س ـت ـكــون اآلثـ ــار سـلـبـيــة ،في
ال ـم ـقــابــل االح ـت ـم ــال ال ـثــانــي
مـ ـع ــا ك ــس تـ ـم ــا م ــا إذا ت ـمــت
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــرض
سيكون ذلك عامال إيجابيا،
وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ــداوالت
صحية وإيجابية فيما بعد.

العميري :نزول حاد
في جلسة واحدة
أ فــاد رئيس مجلس إدارة
شركة االستثمارات الوطنية
حـمــد الـعـمـيــري ب ــأن الـنــزول
ال ـ ـحـ ــاد الـ ـ ــذي شـ ـه ــده س ــوق
الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة
كــان مـتــو قـعــا ،نتيجة الهلع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ع ـ ـ ــودة
بورصة الكويت للعمل عقب
إ جــازة طويلة كانت خاللها
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج تـ ـعـ ـم ــل
واس ـت ــوع ـب ــت الـ ـن ــزول خــال
تـلــك ا لـفـتــرة ،بينما بــور صــة
الـ ـك ــوي ــت خ ـص ـم ــت ال ـ ـنـ ــزول
كامال في جلسة واحدة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــري أن
ا ل ـســوق مــر تـبــط نـفـسـيــا بما
ي ـح ــدث ف ــي أس ـ ــواق ال ـعــالــم،
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك تـ ــرقـ ــب
لمجريات التعامالت اليوم،
ل ـك ــن مـ ـج ــري ــات ال ـت ـع ــام ــات
بأسواق الخليج ومؤشراتها

الهلع ناتج عن
بدء التداول
بعد نحو
أسبوع عطلة

جاسم السعدون

مبالغة في
ّردة الفعل...
ومعظم شركات
«الرئيسي» لن
تتأثر بتبعات
الفيروس

فرص
استثمارية
رغم
التخوفات...
وغبار األزمات
سينجلي

علي البدر

حمد العميري

إن ـ ـف ـ ـسـ ــت فـ ـيـ ـص ــل صـ ــرخـ ــوه
مشهد الهلع الذي خيم على
بورصة الكويت بأن األزمات
ت ــول ــد الـ ـف ــرص ،م ـش ـيــرا إلــى
أن ه ــذه األز م ـ ــة لــا سـتـثـمــار
واالنتقاء.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب صـ ـ ـ ــرخـ ـ ـ ــوه ع ــن
ق ـنــاع ـتــه ب ـت ـعــديــل األس ـ ــواق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا ال ـ ـ ــى أن
األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ص ـح ـي ــة
ولها أبعاد اقتصادية ،لكن
ل ـي ـســت ب ـن ـفــس حـ ــدة األزمـ ــة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ب ـم ـف ـه ــوم ـه ــا
المالي الشامل.

من تلك األزمة ،وستكون ردة
فعل السوق ايجابية وجيدة،
خـ ـ ـص ـ ــو ص ـ ــا أن ا ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط
الـ ـح ــالـ ـي ــة لـ ـيـ ـس ــت م ــرت ـب ـط ــة
بــأز مــة مالية أو اقتصادية،
بـ ــل هـ ــي أزم ـ ـ ــة ص ـح ـي ــة ل ـهــا
تأثيرات على االقتصاد".
وا ضـ ـ ـ ـ ــاف أن اال ق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي حـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــه كـ ـبـ ـي ــر
وحاضنة ضخمة لكثير من
كبريات الشركات العالمية،
لـكــن ردة ا لـفـعــل فــي ا لـســوق
المحلي كانت عنيفة ومبالغ
فـيـهــا ،خـصــو صــا مــع بعض
األسهم القيادية والممتازة،
وهي أسهم محملة باألرباح.
و بـ ـ ـي ـ ــن أن م ـ ــن ا ل ـ ـعـ ــوا مـ ــل
اإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــدى

األزمات
ّ
ً
تولد فرصا
لالستثمار
واالنتقاء

فيصل صرخوه

ضغوط ليست
مرتبطة
بأزمة وأموال
التوزيعات...
والترقية
ً
ستتدفق قريبا
طارق البحر

العامل
النفسي
والـ «سوشيال
ميديا» رسما
ً
ً
مشهدا قاتما
وهيآ لنزول
حاد

فوزي الشايع

التي تذبذبت بين الصعود
والنزول اعطت مؤشرات بأن
التراجعات لن تكون بنفس
الحدة التي شهدها السوق
أمس.
واعتبر أن األز مــة صحية
وذات أبعاد اقتصادية على
قطاعات ا لـطـيــران والفندقة
والسياحة والخدمات العامة
والمطاعم وكبرى الشركات
ا لـعــا لـمـيــة ،وا ل ـســؤال :بعدما
تـ ـنـ ـجـ ـل ــي هـ ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ـ ــة ه ــل
سيستمر السوق في النزول؟
و ل ـ ـفـ ــت إ لـ ـ ــى ان ا لـ ـت ــار ي ــخ
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول إن ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـغ ــل
األزمات ويقوم ببناء مراكز
استثمارية وينتقي األسهم
بـ ــأس ـ ـعـ ــار مـ ـن ــاسـ ـب ــة ي ـح ـقــق
أر ب ــا ح ــا ،مـعــر بــا عــن قناعته
بأن الشراء االنتقائي وبناء
م ــراك ــز اس ـت ـث ـمــاريــة طــويـلــة
األجل خيار ايجابي ،مؤكدا
أن األزمة ستنجلي واألمور
سـتـكــون إ يـجــا بـيــة وسيعود
االستقرار.

صرخوه :تعديل األسواق
بـ ـ ـ ــدوره ،ل ـخ ــص ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـش ــرك ــة كــام ـكــو

البحر :ال أزمة مالية
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ن ــائ ــب
ر ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة
ا لــر ئـيــس التنفيذي للشركة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل
واالستثمار طارق البحر إن
السوق كان في طريقه نحو
التصحيح ،إال أن التداعيات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ص ــاح ـب ــت
أزمة فيروس كورونا دفعت
ا لـســوق إ لــى حــا لــة مــن الهلع
والنزول الحاد.
وت ــاب ــع ال ـب ـحــر" :قـنــاعـتـنــا
بــأنــه سـيـكــون ه ـنــاك خــروج

الشراء بسعر اإلغالق وقف
مع تعليق التداوالت
كشفت م ـصــادر معنية ل ـ "ال ـجــريــدة" أن إح ــدى كبريات
شركات الوساطة تلقت أوامر شراء على نحو  5أسهم من
مستثمرين وصناديق خارجية ،مقدرة قيمة األوامر بنحو
 10ماليين دينار من أكثر من مشتر ،إال أن إغــاق السوق
األول حال دون تنفيذ تلك األوامر.
وإزاء ذلك اقترحت مصادر استثمارية أنه يجب مراجعة
آلية إغالق السوق ،ففي حال اإلغالق والوقف الكلي للسوق
تكون هناك فرصة للشراء والبيع بنفس أسـعــار اإلغــاق
دون تغيير على األسهم ،وهي تؤدي نفس غرض اإلغالق
بوقف النزيف ،حيث تتاح الفرصة لمن يريد الشراء عند
تلك المستوايات.

ا لـ ـمـ ـنـ ـظ ــور أن ا ل ـج ـم ـع ـي ــات
العمومية لكبرى الشركات
ستبدأ خــال أ يــام وسينتج
عـ ـنـ ـه ــا ت ـ ــوزيـ ـ ـع ـ ــات ،وك ــذل ــك
أمـ ــوال الـتــرقـيــة عـلــى مــؤشــر
 m s c iسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــد ف ـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى
البورصة فــي مايو المقبل،
الفتا الى أن تعامالت السوق
أ مــس ضئيلة جــدا ،والقيمة
تعكس أن غالبية التعامالت
والتدافع نحو البيع فردي.

الشايع :اآلثار ستزول
وذك ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـ ــائـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ا ل ـت ـن ـف ـيــذي إلدارة األ صـ ــول
فـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ــاب كـ ـ ـ ــورب
لــاس ـت ـث ـمــار فـ ــوزي ال ـشــايــع

أن ا لـجــا نــب النفسي كــان له
تأثير سلبي كبير ،واثر على
بورصة الكويت ،إضافة إلى
معلومات و ضـغــوط سلبية
أخرى ناتجة من "السوشيال
مـيــد يــا" ا هـلــت الجميع لهذا
الـ ــوضـ ــع واع ـ ـطـ ــت ان ـط ـبــاعــا
سلبيا ومشهدا قاتما.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاي ـ ـ ــع ع ــن
ق ـنــاعــاتــه ب ــأن ــه ف ــي الـنـهــايــة
س ـ ـتـ ــزول اآلث ـ ـ ـ ــار ،وس ـي ـع ــود
الـ ـ ــوضـ ـ ــع إل ـ ـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار،
مشيرا إلى أن نزول األسعار
فرصة إلعادة تقييم األسهم
وال ـش ــراء بــالـعـقــل والـمـنـطــق
بهدوء وانتقاء.
وردا عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال ب ــأ ن ــه
ل ـ ـ ــم تـ ـ ـك ـ ــن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك مـ ـبـ ـيـ ـع ــات

ل ـ ــأ ج ـ ــا ن ـ ــب ،ق ـ ـ ــال إن ح ـجــم
ا لـ ـتـ ـع ــا م ــات أ م ـ ــس ال ت ــذ ك ــر
وا لـ ـس ــوق األول ت ــم إ ي ـقــا فــه،
مشيرا ا لــى أن " مــن بــاع باع
ب ـق ـي ــم ال تـ ـك ــاد ت ــذ ك ــر و ه ــي
باآلالف".

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

محدودة

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٥١٥

٥.٩٩١

٤.٥٧٩

2.٥٤٩ 2.٩٦٤ 3.٢٦٩

السوق السعودي يخسر %3.7
أن ـ ـ ـهـ ـ ــى مـ ـ ــؤشـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
السعودي جلسة أمس ،على
ت ــراج ــع بـنـسـبــة  %3.7عند
 7345نقطة ( 283 -نقطة)،

بورصة قطر ...عطلة

ً
م ـس ـجــا أدن ـ ــى إغ ـ ــاق منذ
أكتوبر  ،2018وسط تداوالت
ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا اإلج ـمــال ـيــة
نحو  4.6مليارات ريال.

هبوط سوق البحرين %3.4
وتراجع بورصة مسقط %1.2

كانت سوق األسهم القطرية ،أمس ،في
هبط ســوق البحرين بنسبة  3.4في
إجازة رسمية ،بناء على تعميم من هيئة
السوق المالية لعطلة يوم البنوك ،على المئة ،في حين تراجعت بورصة مسقط
 1.2في المئة
أن يستأنف التداول اليوم.

مؤشر دبي ينخفض  %4.49وأبوظبي
يتراجع %3.62
ً
أق ـفــل س ــوق دب ــي ال ـمــالــي منخفضا بـنـسـبــة  3.62ف ــي الـمـئــة عـنــد مستوى
بـنـسـبــة  4.49ف ــي الـمـئــة عـنــد مستوى  4724نقطة ،وبـتــداوالت بلغت قيمتها
 2474نقطة ،وبتداوالت مرتفعة قيمتها  186مليون درهم.
 264مليون درهم ،في حين أقفل سوق
ً
أبــوظ ـبــي لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة مـنـخـفـضــا

عودة تعامالت البورصة بعد اإلجازة عمقت الخسائر
دور المحفظة الوطنية
أكدت مصادر مالية واستثمارية ضرورة أن يكون هناك دور
ً
للمحفظة الوطنية خصوصا أن األزمة الحالية ليست اقتصادية
وال أزمة شراء أصول.
ً
وقالت المصادر ،إن على الهيئة العامة لالستثمار أيضا مسؤولية
أن توجه الصناديق والمحافظ التي تساهم فيها الغتنام الظروف
ً
الحالية خصوصا أن السوق يقع تحت تداعيات نفسية وأزمة مستوردة
عابرة من دون تأثيرات مباشرة على أغلبية الشركات الكويتية لعدم
ارتباطها بعوائد تذكر مع األسواق مصدر األزمة الصحية

تفعيل شراء
أسهم الخزينة
أو دخول
المحفظة
الوطنية ال
يفيدان في
الظروف الراهنة

ردة فعل
طبيعية
إثر األحداث
الجارية في
األسواق
العالمية

وقف التداول
عشية افتتاح
السوق زاد
حالة الهلع

علي النمش

مهند الصانع

األوضاع
السياسية
واالقتصادية
مستقرة وما
ّ
جرى تأثر
نفسي %100

الخسائر
لن تتعدى
الـ %15
وستنحسر
خالل  3أيام

عبدالعزيز السند

العطلة
ساهمت في
زيادة وقع
الضربة على
السوق

سليمان المسلم

أحمد القريشي

منصور المبارك

المبارك :أمر متوقع
قـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي شــركــة
"أعيان" لإلجارة واالستثمار منصور
المبارك ،إن نــزول بورصة الكويت
وانـ ـج ــراف مــؤشــرات ـهــا أمـ ــس ،إلــى
مستويات متدنية أمر متوقع على
خلفية ما جرى في األسواق العالمية
خالل فترة العطلة الصيفية.
وأضاف المبارك ،أن خيارات دعم
السوق من خالل تفعيل شراء أسهم
الخزينة أو دخول المحفظة الوطنية
على خط شراء بعض األسهم لتوفير
سبل الدعم لها لن يفيد في الظروف
الــراهـنــة ،ففي مثل هــذه ظ ــروف لن
تجد مــن لــديــه ال ـقــدرة على الـشــراء
إال إذا كانت لديه قناعة باألسهم

التي يمكن الدخول عليها كفرصة
استثمارية.
وأوضح أن السوق الكويتي حاله
حــال باقي أس ــواق المنطقة يتأثر
ب ــاألوض ــاع اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة
ً
التي تطرأ بين حين وآخــر ،مبينا
أن تحسن الـســوق لــن يأتي إال من
خالل تطورات إيجابية على صعيد
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخ ــذة لـمـجــابـهــة
الظروف المحيطة بتداعيات انتشار
فيروس "كورونا".
وذكـ ــر أن اإلج ـ ـ ــراءات المتخذة
بإيقاف التداول في بورصة الكويت
في حــال انخفاضه إلــى مستويات
كـبـيــرة ك ــان مــن الـمـفـتــرض أال يتم
اإلعالن عنها السيما أنها موجودة
وبيد أصحاب القرار ويمكن اتخاذها
بأي وقت.

ورأى أن اإلع ــان بشكل سابق
ّ
عنها ساهم في تشكل قناعة لدى
المستثمرين ب ــأن ال ـس ــوق سيمر
بمرحلة انخفاض ،مما دفع صغار
المستثمرين إل ــى بـيــع أسهمهم،
وخير دليل على ذلــك أن الكميات
المتداولة على األسهم كانت قليلة.
ولفت إلــى أن الـســوق سيستمر
في مرحلة النزول إلى حين اتضاح
األمـ ـ ــور وخـ ـ ــروج أخ ـب ــار إيـجــابـيــة
تطمئن المستثمرين وإعــادة الثقة
ً
بالسوق مــرة أخــرى ،خصوصا أن
التأثر غير مباشر على واقع األحداث
الجارية في األسواق األخرى.

الصانع :فاصل التداول مهم
من جانبه ،ثمن الرئيس التنفيذي
لشركة "الموازي .كوم" مهند الصانع
الجهود المبذولة واإلجراءات التي
قامت بها شركة بــورصــة الكويت
لـ ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة إليـ ـق ــاف نــزيــف
األسهم في السوق الكويتي من خالل
تفعيل آلية "فاصل تداول المؤشر"
وإيـقــاف ال ـتــداول فــي الـســوق األول
كإجراء احترازي نتيجة انخفاضه
إلى مستويات أكثر من  10في المئة.
وأضـ ــاف ال ـصــانــع ،أن مــا جــرى
في تداوالت السوق الكويتي أمس،
أم ــر طبيعي ،نتيجة مــا ج ــرى في
األس ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة خـ ــال األيـ ــام

ً
الماضية ،متوقعا انحصار تداعيات
هذه األحداث إذا ما تحسن الوضع
الصحي اإلقليمي.
ورأى أن تفعيل حق شراء أسهم
الخزينة وتحرك المحفظة الوطنية
لدعم السوق في هــذه المرحلة لن
يكون لهما بالغ األثر على السوق،
ً
خصوصا أن ماجرى هو انعكاس
ل ـل ـت ـطــورات ال ـجــاريــة عـلــى صعيد
ً
األسواق العالمية ،متوقعا انعكاس
ذلك على أرباح الشركات العالمية،
مما سيلقي بظالله على األســواق
المدرجة فيها ،وينعكس في نهاية
المطاف على السوق المحلي.
ولفت الصانع إلــى أن مــا جرى
فــي ت ـ ــداوالت ،أم ــس ،هــي ردة فعل
ً
اعتيادية ،مبينا أن اتضاح األمور
على واقع اإلجراءات المتبعة خالل
األيام المقبلة سيكون ركيزة أساسية
لوجهة السوق وحركة مؤشراته.

النمش :تسويق المرض
بدوره ،رأى المحلل المالي علي
الـنـمــش ،أن مــاجــرى فــي تـ ــداوالت،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ان ـخ ـف ــاض
مؤشرات السوق وانخفاض السيولة
والكميات المتداولة أمر مبالغ به،
إذ تم "تسويق الـمــرض" ،مما ألقى
بظالله السلبية على كل المؤشرات.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـنـ ـم ــش أن إعـ ـ ــان

إجــراءات وقف التداول من بورصة
الكويت عشية ال ـتــداول ساعد في
زيادة المخاوف والهلع لدى صغار
المتداولين ،ودفع البعض إلى القيام
بعمليات بيع بالحد األدنى بكميات
متدنية ،مما يعكس حالة الهلع التي
أصابت المستثمرين في السوق.
وأوض ـ ـ ــح أن ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ك ــان ــت أكـ ـث ــر ب ــورص ــة ف ــي ال ـعــالــم
ً
ً
تــأثــرا بــاألحــداث الـجــاريــة عالميا،
فما خسرته البورصة في تداوالت
أمــس ،كنسبة مئوية فقدته بعض
األسواق في أيام ،مما يشير إلى أن
السوق الكويتي يغرد عن السرب في
تأثيراته المختلفة لألحداث الجارية.
وبـيــن النمش أن االنخفاضات
التي جــرت في السوق جــاءت على
وق ــع الـتــأثــر الـنـفـســي بنسبة 100
في المئة باألحداث التي جرت في
األســواق العالمية ،فمن المفترض
أن تـكــون حــركــة م ــؤش ــرات الـســوق
مــرت ـب ـطــة م ـب ــاش ــرة بــالـمـعـلــومــات
والبيانات المتاحة ،كما أن حالة
ال ـض ـب ــاب ـي ــة فـ ــي ال ـم ـع ـل ــوم ــات من
الـجـهــات الحكومية ســاهـمــت هي
األخــرى في حالة الهلع التي جرت
في السوق.
وتساءل النمش عن دور القطاع
الخاص وشركاته وســط الظروف
الحالية؟ السيما أن أغلبها يمتلك
"الـكــاش" والسيولة التي يمكن من

بيع أفراد ومضاربين
ق ــال رئ ـي ــس تـنـفـيــذي يـمـلــك خ ـب ــرة عــريـقــة
إلحدى الشركات االستثمارية المالية الكبرى
إن ما شهدته بورصة الكويت أمر مخز.
وق ــال :كــان يجب على كــل الـشــركــات تفعيل
شراء نسبة الـ  10في المئة ،ولو بنسبة 0.01
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أي بـنـسـبــة قـلـيـلــة ال ت ـك ــاد تــذكــر،
وخصوصا شركات السوق األول ،مؤكدا أنه
لو كان حدث هذا التوجه لما شهد السوق هذا
التراجع الحاد ُ
والمبالغ فيه.
وأض ــاف أن الـتــدافــع وال ـهــرولــة نـحــو البيع
مبالغ فيهما ،وهدم ألركان السوق ،خصوصا
أن األزم ــة مـسـتــوردة وال تــوجــد أزم ــة داخلية

مالية أو اقتصادية ،ولدى الجميع قناعة بأن
األزم ــة م ـس ـتــوردة ،إال أن الـتــدافــع نـحــو البيع
تقليد بال قناعة أو مبرر.
وأضاف :هل من المنطقي أن يتراجع السوق
األول  10في المئة على قيمة  3ماليين دينار؟
متسائال عــن ال ـفــرق بـيــن األزم ــة االقـتـصــاديــة
المالية الحقيقية والتداعيات العابرة والمؤقتة
وعـ ـشـ ـي ــة تـ ــوزي ـ ـعـ ــات أرب ـ ـ ـ ــاح ودخ ـ ـ ـ ــول أمـ ـ ــوال
أجنبية ،وقــائــا :البيع مــن أف ــراد ومضاربين
فــي حين األجــانــب لــم يقوموا ببيع أي أسهم
فــي ال ـبــورصــة ،ألن دخــولـهــم ك ــان عـلــى أســس
ودراسات ويستهدفون أسهم وعوائد محددة.

خــالـهــا إي ـجــاد ف ــرص لـلـشــراء في
مثل هكذا ظ ــروف ،وأن تــؤدي دور
صانع السوق وتقوم بما عليها في
دعم السوق ،ســواء من خالل شراء
أس ـهــم الـخــزيـنــة أو ال ــدخ ــول على
الفرص المتاحة في السوق في حال
التراجعات.
ً
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك ب ـنــوكــا
وشـ ــركـ ــات مـحـمـلــة ب ـ ــاألرب ـ ــاح من
ال ـم ـف ـت ــرض أن ت ـع ـقــد جـمـعـيـتـهــا
ال ـع ـمــوم ـيــة خ ـ ــال األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
المقبلة ،مــن المفترض أن تحظى
بنوع من القبول لدى المستثمرين
وتكون هناك قناعة بها ،لكن عدم
دعم رؤساء مجالس إدارات الشركات
ألسهمها يــؤدي إلــى طــرح تساؤل
بمدى قناعتها بأسهمها.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـك ــوي ــت كــانــت
أك ـثــر الـ ـ ــدول شـفــافـيــة ف ــي اإلع ــان
عن األح ــداث الجارية فيما يتعلق
بــاإلجــراءات المتخذة على صعيد
ً
مجابهة فيروس كورونا ،موضحا
أن انحسار التداعيات أو انتشارها
مرتبطان بشكل أساسي بانحسار
ال ـمــرض أو انـتـشــاره خ ــال الفترة
المقبلة.

القريشي :قناعة المستثمر
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي ش ــرك ــة "صـ ـك ــوك"
الـ ـق ــابـ ـض ــة أح ـ ـمـ ــد الـ ـق ــريـ ـش ــي ،إن
مستويات القاع لمؤشرات بورصة
الكويت غير واضحة ،ألنها مرتبطة
ب ـم ــدى الـ ـتـ ـط ــورات ال ـج ــاري ــة على
صعيد انحسار األحــداث العالمية
الجارية.
وأضاف القريشي أن المستثمرين
ف ــي أس ـ ــواق الـ ـم ــال ي ـف ـتــرض أنـهــم
أصبحوا أكثر دراية وعلى وعي تام
بقدرتهم على االستثمار في سوق
األسهم ،عكس ما جرى في تداعيات
األزمة المالية العالمية التي انطلقت
ً
عشية عام  ،2008موضحا أن قناعة
المستثمر هي المتحكم الرئيسي
في الدخول والخروج على األسهم.
ولفت إلى أن أي تطورات إيجابية
عـلــى صعيد اإلج ـ ــراءات المتخذة
لمجابهة األحداث الجارية سيكون

لها بالغ األثر على السوق المالي،
السيما أن التأثر الحاصل ال يتعدى
التأثر النفسي بما جرى باألسواق
ً
الـعــالـمـيــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـفـتــرة
ً
الراهنة قد تتيح فرصا استثمارية
ل ـ ــدى الـ ـبـ ـع ــض حـ ـس ــب ق ـنــاع ـت ـهــم
ورؤيتهم االستثمارية لبناء مراكز
استثمارية جديدة.
وذك ــر أن األوض ـ ــاع فــي الـســوق
ال ـم ـح ـل ــي إيـ ـج ــابـ ـي ــة س ـ ـ ـ ــواء عـلــى
صـعـيــد االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي أو
االقتصادي ،وما جرى في السوق
المالي هو تأثر نفسي بنسبة 100
ً
في المئة باألحداث الحالية ،مبينا
ّ
أن اإلجراءات المتبعة بشأن إيقاف
السوق تحكمها سياسات واضحة
مــن أصـحــاب ال ـقــرار وال تحمل أي
اجتهادات.
ورأى أن دعم السوق في الظروف
الحالية من خالل الخيارات المتاحة
يعتمد في األس ــاس على الظروف
التي يمر بها السوق ،فتعافي السوق
ً
م ــره ــون نـفـسـيــا بـمــا ستتمخض
عنه تطورات األحداث خالل الفترة
المقبلة.

السند :انطباع المستثمر األجنبي
من ناحيته ،أفاد رئيس مجلس
إدارة شـ ــركـ ــة بـ ـي ــت االس ـت ـث ـم ــار
الخليجي عبدالعزيز السند بأن
م ــاج ــرى ف ــي تـ ـ ـ ــداوالت ،أم ـ ــس ،من
م ـس ـتــويــات مـتــدنـيــة ع ـلــى صعيد
م ـس ـتــويــات ال ـس ـيــولــة وال ـك ـم ـيــات
ً
ال ـم ـت ــداول ــة أع ـط ــى ان ـط ـبــاعــا لــدى
المستثمر األج ـن ـبــي ب ــأن الـســوق
ال ـكــوي ـتــي غ ـيــر مـهـيــأ المـتـصــاص
األزمات العالمية ،ألنه أكثر األسواق
ً
نــزوال خالل يوم واحد إذا ما تمت
مقارنته باألسواق األخرى.
وذكر السند أن إيقاف التداوالت
فــي بــورصــة الـكــويــت خ ــال األي ــام
ال ـمــاض ـيــة بـسـبــب عـطـلــة األع ـي ــاد
الوطنية ســاهــم فــي زي ــادة تراجع
م ـ ــؤش ـ ــرات ـ ــه ،وك ـ ـ ـ ــان م ـ ــن ال ـم ـم ـكــن
ام ـت ـصــاص ه ــذا ال ـتــأثــر عـلــى عــدة
مـ ــراحـ ــل فـ ــي ح ـ ــال كـ ــانـ ــت أب ـ ــواب
البورصة مفتوحة للمستثمرين.
وت ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـس ـ ـنـ ــد امـ ـتـ ـص ــاص
ال ـس ــوق ل ــأح ــداث ال ـجــاريــة خــال
األيــام الثالثة المقبلة ،وأال تتعدى
الخسائر في مجملها نسبة الـ 15
ً
في المئة ،مشيرا إلى أن اإلجراءات
ّ
ال ـمــت ـب ـعــة م ــن ال ـب ــورص ــة يــإيـقــاف
ال ـت ــداول ف ــور ان ـجــراف الـمــؤشــرات
نحو الهبوط إلــى أكثر من  10في
المئة ساهم في مجابهة الظروف
ً
الحالية ،خصوصا أن أكثر متعاملي
السوق هم أفراد.
ولفت إلــى أن حركة البيع التي
ت ـمــت ع ـلــى األس ـه ــم ال ـم ــدرج ــة في
السوق األول تشير إلى قيام بعض

المحافظ ببيع ما لديها من أسهم،
ً
مؤكدا أن قناعة المستثمر بوجوده
واسـ ـتـ ـم ــراره ف ــي عـمـلـيــة الـ ـت ــداول
ستضح جلية على ضوء تطورات
األحداث خالل األيام المقبلة.

المسلم :الدعم مرهون بالقناعة
وعلى الصعيد ذاته ،قال مدير أول
مجموعة إدارة األصــول في شركة
الكويت والشرق األوسط لالستثمار
المالي سليمان المسلم ،إن تعرض
مؤشرات السوق الكويتي للتراجع
جاء على واقع التأثر غير المباشر
ب ــاألح ــداث ال ـج ــاري ــة ف ــي األسـ ــواق
العالمية.
ورأى المسلم أن قــراءة مستقبل
مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ي ـ ـقـ ــف ع ـلــى
م ــدى انـعـكــاس األح ـ ــداث العالمية
وارت ـب ــاط ـه ــا ب ـتــوق ـعــات الـتـبــاطــؤ
االق ـت ـص ــادي ال ـعــال ـمــي إثـ ــر حــركــة
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،م ــا سينعكس في
الـنـهــايــة عـلــى األس ـ ـ ــواق العالمية
ومدى قدرتها على مجابهة تطورات
األحداث الجارية.
وأكــد أن اتخاذ مجالس إدارات
ال ـشــركــات قـ ـ ــرارات بــدعــم أسهمها
م ــن خـ ــال شـ ـ ــراء أس ـه ــم الـخــزيـنــة
مرهون بمدى قناعتها بأسهمها
واستراتيجيتها فــي تفعيل هــذا
ً
الخيار ،مستبعدا أن يكون للمحفظة
الوطنية دور في دعم السوق ،على
اعتبار أن استراتيجيتها األساسية
تتمثل في اقتناص الفرص المتاحة
في السوق.
وأرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـبـ ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
فـ ـ ــي تـ ـ ــراجـ ـ ــع م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات الـ ـس ــوق
بــالـمـسـتــويــات الـحــالـيــة إل ــى طــول
العطلة التي ساهمت في زيادة وقع
الضربة على السوق المحلي.
وأكــد أن قــرار البورصة بإيقاف
الـتــداول على السوق األول نتيجة
تراجعه بنسبة تجاوزت الـ  10في
المئة ال يصب في مصلحة السوق
الـمــالــي ،السيما أنــه مــع انخفاض
السوق تلوح فرص استثمارية قد
تكون قناعة لدى البعض بالدخول
ً
عليها ،خـصــوصــا أن مــاجــرى في
األســواق العالمية اليتعدى كونها
حركة تصحيحة كانت متوقعة على
واقــع االرتفاعات التي جــرت خالل
الفترة الماضية.
وأشار إلى أن حركة التداول في
السوق الكويتي من المفترض أن
تكون "حرة" مثلما جرى في باقي
ً
األسواق اإلقليمية والعالمية ،مبينا
أن اتـخــاذ ق ــرار اإلي ـقــاف ينبغي أن
يكون بــدراســة كــل حالة على حدة
ً
والت ـش ـم ــل الـ ـس ــوق ك ـك ــل ،واص ـف ــا
توقعاته للسوق خالل الفترة المقبلة
بأنها إيجابية على الرغم من حالة
الهلع في السوق.
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• معرفي :نعمل للحفاظ على نمط األداء المتميز الذي حققناه خالل السنوات األربع الماضية
• السالوي :ارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح فريق العمل في ترجمة استراتيجيتنا الطموحة إلى نتائج ملموسة
أعلن البنك األهلي الكويتي -
مصر تحقيقه نتائج مالية قوية
للسنة الرابعة على التوالي ،حيث
ارتفع صافي األربــاح التشغيلية
بنهاية عام  2019بنسبة  39في
ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بــال ـعــام ال ـســابــق،
ليصل إلى مليار جنيه ،كما نما
صافي الدخل من العائد بنسبة
 38ف ــي ال ـم ـئــة ل ـي ـصــل إلـ ــى 1.43
مليار.
وأصـ ـب ــح أداء ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
الكويتي – مصر أكثر قوة ،حيث
ب ـلــغ ص ــاف ــي ال ــرب ــح  749مـلـيــون
جنيه (بـعــد استبعاد أثــر إعــادة
تقييم العمالت األجنبية) ،وارتفع
أيضا إجمالي األصول بنسبة 27
في المئة ليصل إلى  35.69مليارا،
ون ـمــا إج ـمــالــي مـحـفـظــة ق ــروض
ال ـع ـم ــاء ب ـن ـس ـبــة  20ف ــي ال ـم ـئــة
ليصل إلى  19.14مليارا ،وارتفعت

كذلك ودائع العمالء بنسبة  17في
المئة لتصل إلى  28.19مليارا.
بـ ــدوره ،ص ــرح رئـيــس مجلس
إدارة ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـكــوي ـتــي
– م ـص ــر ع ـل ــي مـ ـع ــرف ــي« :ن ـش ـعــر
ب ــال ـس ـع ــادة ال ـب ــال ـغ ــة ل ـم ــا حـقـقــه
مصرفنا من نتائج ،وعلى وجه
الخصوص تضاعف الزيادة في
ص ــاف ــي دخ ــل ال ـع ــائ ــد وإج ـمــالــي
األصول ،لذا نعمل بجهد للحفاظ
على هذا النمط المتميز من األداء،
والـ ــذي حـقـقـنــاه خ ــال الـسـنــوات
األربع الماضية».
وأضـ ــاف م ـعــرفــي« :سـنــواصــل
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي دع ـ ــم وت ـن ـم ـيــة
ك ـ ــوادرن ـ ــا الـ ـبـ ـش ــري ــة ،واالرت ـ ـقـ ــاء
بــالـمــزايــا الـتـنــافـسـيــة لخدماتنا
ب ـج ـم ـي ــع الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ،ل ـت ـل ـب ـيــة
احتياجات كــل شــرائــح عمالئنا،
ف ـل ــدي ـن ــا ه ـ ــدف م ـش ـت ــرك ك ـفــريــق

عـ ـم ــل نـ ـح ــو اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال م ـس ـيــرة
الـنـمــو وت ـقــديــم خــدمــة مصرفية
متميزة ،وهو ما سينعكس على
ال ـمــدى الـبـعـيــد مــن تـعــاظــم قيمة
أ س ـهــم ا لـبـنــك تحقيقا لمصلحة
المساهمين».
وص ـ ــرح ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
العضو المنتدب للبنك األهلي
الكويتي – مصر خالد السالوي:
«هذه النتائج تعكس قدرة البنك
عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي تـحـقـيــق
نـتــائــج قــويــة ،حـيــث سجلت كل
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ـم ــال ـي ــة ارت ـف ــاع ــا
ملحوظا هــذا ال ـعــام ،مما يؤكد
نـجــاح فــريــق الـعـمــل فــي ترجمة
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا الـطـمــوحــة إلــى
نتائج ملموسة».
وت ــاب ــع الـ ـس ــاوي« :ل ـق ــد قمنا
ب ـت ـط ــوي ــر وتـ ـح ــدي ــث خ ــدم ــات ـن ــا
وقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات االتـ ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ـم ـب ــاش ــر

مـ ــع ع ـم ــائ ـن ــا ب ـح ـي ــث ت ـت ـمــاشــى
م ــع اخ ـت ـي ــارات ـه ــم ومـتـطـلـبــاتـهــم
المتغيرة ،وسيظل هدفنا الدائم
هو تحقيق إنجازات قياسية من
شأنها أن تلعب دورا حاسما في
زيادة حصتنا السوقية ،وتقديم
خدمات مصرفية رفيعة المستوى
لعمالئنا ،وانـتـهــز هــذه الفرصة
لـلـتــوجــه بــالـشـكــر إل ــى العاملين
بالبنك على تفانيهم في العمل،
ونتطلع معا بكل ثقة وتفاؤل إلى
عام جديد مليء بالنجاحات».
الجدير بالذكر أنــه فــي يناير
 2020ح ـ ـصـ ــل ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــك األ ه ـ ـلـ ــي
ال ـك ــوي ـت ــي – م ـص ــر ع ـل ــى ج ــائ ــزة
«البنك األسرع نموا في مصر» من
مجلة «،»International Finance
تقديرا للتطور السريع والمتميز
لـ ـنـ ـت ــائ ــج أع ـ ـمـ ــالـ ــه فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوق
المصرفي المصري.

علي معرفي

ً
ً
«بيتك» يختتم برنامجا تدريبيا لموظفي «البترول» «الوطني» يدعم عرض «الكويت
اختتم بيت التمويل الكويتي
(بيتك) برنامجا تدريبيا متكامال
صمم خصوصا لعدد من موظفي
م ــؤسـ ـس ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة
وشركاتها التابعة.
ويأتي البرنامج ،الــذي استمر
أك ـثــر مــن ش ـهــر ،فــي إط ــار حــرص
«بيتك» على دعم المجتمع وتطوير
الـ ـكـ ـف ــاءات ال ــوط ـن ـي ــة وم ــواص ـل ــة
االستثمار فــي الـمــوارد البشرية،
الس ـي ـم ــا ال ـعــام ـل ـي ــن وال ـع ــام ــات
ال ـش ـبــاب ف ــي االدارات المختلفة
فــي مــؤسـســة الـبـتــرول الكويتية،
وتعريفهم بــاألعـمــال المصرفية
الـتــي يقدمها البنك لعمالئه من
مختلف القطاعات.
وتـضـمــن ال ـبــرنــامــج مــواضـيــع
ومـحــاور متنوعة غطت مختلف
قـ ـط ــاع ــات «بـ ـيـ ـت ــك» ،وشـ ـم ــل ذل ــك
ورش ع ـمــل ودراس ـ ــة حـ ــاالت عن
إدارة الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ودورهـ ـ ـ ـ ـ ــا فــي
البنك ،وتعريفا بباقة الخدمات
الـمـصــرفـيــة ال ـم ـقــدمــة لـلـشــركــات،
وأهمية تمويل الشركات ودور ذلك
في التنمية االقتصادية ومناقشة
أم ـث ـلــة ونـ ـم ــاذج ودراس ـ ــة ح ــاالت
مختلفة من الشركات الناجحة.
كـ ـم ــا جـ ـ ــرى خـ ـ ــال ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـت ــدري ـب ــي ت ـعــريــف الـمـشــاركـيــن
ب ـ ـ ــأهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وطـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل
إدارة ال ـ ـخـ ــزانـ ــة ،وم ـ ـهـ ــام إدارة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،والـ ـتـ ـع ــري ــف
ب ـم ـن ـت ـجــات ال ـت ـم ــوي ــل ال ـت ـج ــاري
كخطابات الضمان ،واالعتمادات
المستندية ،وغيرها من القطاعات
المختلفة فــي البنك ،مــع تسليط
الضوء على األساسيات الشرعية

خالد السالوي

تنادي» لمركز جابر األحمد الثقافي

الخرجي ومسؤولون في «بيتك» مع المتدربين
وت ــواف ــق ك ــل مـنـتـجــات وخــدمــات
وأسلوب عمل «بيتك» مع مبادئ
الشريعة.
وتـطــرق البرنامج إلــى محاور
في إدارة المشاريع ،والعمليات،
والــرقــابــة الـمــالـيــة ،وادارة الــوقــت
وايجاد الحلول لتذليل العقبات،
مــع التركيز على أهمية التعاون
اإلبــداعــي وتنظيم ورش عمل في
هذا المجال ،وكذلك ورش عمل في
أمن المعلومات.
وع ـ ـ ـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش ت ـ ـكـ ــري ـ ـمـ ــه
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن وال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــات
الجتيازهم البرنامج التدريبي،
أشــار رئيس التمويل للمجموعة
في «بيتك» أحمد الخرجي الى دور
«بيتك» في نقل الخبرات ومشاركة
المعرفة مــع المجتمع وال ـكــوادر
الوطنية في مختلف المؤسسات،
سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأك ــد الـخــرجــي أن ذلــك يندرج

في إطار استراتيجية المسؤولية
االجـتـمــاعـيــة لـلـبـنــك ،كـمــا يعكس
مكانة «بيتك» المرموقة كمرجع في
أسلوب عمله ومهنيته ،والتزامه
ب ـت ـط ــوي ــر ال ـ ـمـ ــواهـ ــب وال ـ ـك ـ ــوادر
والكفاءات الوطنية.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «بـ ـيـ ـت ــك» ش ــري ــك
مصرفي رئيسي للقطاع النفطي
ل ـج ـهــة ق ـ ـيـ ــادة كـ ـب ــرى ال ـص ـف ـقــات
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـق ـط ــاع
النفطي مــن جـهــة ،ولـجـهــة صقل
مـهــارات موظفي القطاع النفطي
الـ ــذيـ ــن ي ـت ـع ــام ـل ــون مـ ــع ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى،
منوها بــالـعــاقــات الوثيقة التي
تربط «بيتك» بمؤسسة البترول
وشركاتها التابعة المختلفة.
وأثـ ـ ـن ـ ــى عـ ـل ــى دور م ــؤس ـس ــة
ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة وشــركــات ـهــا
التابعة في تنمية وصقل مهارات
الكوادر الوطنية ،مضيفا أن «بيتك»

أسعار صرف العمالت العالمية

يضطلع بدور محوري وأساسي
في نشر ثقافة الصيرفة االسالمية
ك ــون ــه ال ـب ـن ــك االسـ ــامـ ــي ال ــرائ ــد
عالميا ،وتسند اليه مسؤوليات
كبيرة لقيادة الصيرفة االسالمية
عــالـمـيــا ،ومــواص ـلــة االب ـت ـكــار في
صياغة وطرح منتجات وخدمات
مصرفية مبتكرة ومـتــوافـقــة مع
احكام الشريعة.
م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــاد المستشار
الـ ـم ــال ــي فـ ــي م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية علي عبدالكريم بمبادرة
«بيتك» ،وحرصه على نقل خبراته
اليهم ،مثمنين محتوى البرنامج
التدريبي وتنوعه ،بما ساهم في
إثراء فكرهم بمجاالت مختلفة.
كما أشــاد المتدربون بجهود
«بيتك» المتميزة في تنويع محاور
البرنامج ومواءمته الحتياجات
موظفي البترول المتعاملين مع
القطاع المصرفي.

فـ ــي إط ـ ـ ــار دعـ ـم ــه ل ـل ـث ـقــافــة
وال ـف ـنــون ،ي ـقــدم بـنــك الـكــويــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي رع ـ ــايـ ـ ـت ـ ــه لـ ـع ــرض
«الكويت تنادي» ،الذي يطلقه
مــركــز جــابــر األح ـمــد الثقافي
ضـ ـ ـم ـ ــن فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات م ــوسـ ـم ــه
الثقافي الثالث ،ويتميز بأنه
عــرض خــارجــي ستتم إقامته
بين مباني المركز ،ويتضمن
مزيجا مبتكرا بين الموسيقى
المعاصرة والتقليدية ،إضافة
إلى األداء الحركي والتقنيات
الحديثة.
ويبدأ العرض في  11مارس
 2020ويستمر  4أيــام ،ويأتي
دع ـ ــم ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ل ـه ــذه ال ـف ـعــال ـيــة ال ـت ــزام ــا منه
ب ــواجـ ـب ــه االجـ ـتـ ـم ــاع ــي لــدعــم
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ت ـه ــدف إلــى
ا ل ـح ـفــاظ عـلــى اإلرث الثقافي
وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــره ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ف ـتــح
جسور تواصل بين األجيال،
وإرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة
الـمـسـتــدامــة ،والـمـســاهـمــة في
تعزيز وترسيخ العمق والبعد
الثقافي للمجتمع.
وقـ ــالـ ــت مـ ـس ــاع ــدة ال ـم ــدي ــر
ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام إلدارة ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــوا صـ ـ ــل
والـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ف ــي بـنــك
الكويت الوطني منال المطر
إن «ال ـب ـنــك دائ ـمــا ك ــان سباقا
في دعم المبادرات والفعاليات
الثقافية الهادفة ،ونحن نعتز
بـ ــال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات الـ ـت ــي يـطـلـقـهــا

«التجاري» يجري سحبي
«النجمة» األسبوعي والشهري

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أج ــرى الـبـنــك ال ـت ـجــاري الـسـحــب األس ـبــوعــي وال ـش ـهــري على
«حساب النجمة» ،بحضور ممثلة وزارة التجارة والصناعة زينب
فاضل الشيرازي ،وقد جاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
« - 1حساب النجمة الشهري» جائزة بقيمة  20.000دينار فازت
بها رحمت الله شريف الله.
« - 2سحب حساب النجمة األسبوعي» جائزة بقيمة 5.000
دينار فازت بها مي عبدالرحمن السعيدان.
وأوض ــح الـبـنــك أن جــوائــز حـســاب الـنـجـمــة أصـبـحــت مميزة
بحجم مبالغ الـجــوائــز المقدمة ،بــاإلضــافــة إلــى تنوعها طــوال
السنة ،وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة  5.000دينار،
وشهرية بقيمة  20.000دينار ،وجائزة نصف سنوية وقدرها
نصف مليون ( )500.000دينار ،باإلضافة إلــى أكبر جائزة في
العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها
على شهادة غينيس لألرق ــام القياسي ــة والتي تبلغ المليـ ــون
ونصف المليون ( 1.500.000دينار).
وعــن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لــدخــول السحوبات
وال ـفــوز بــالـجــوائــز القيمة ،كشف البنك أنــه يمكن فتح حساب
النجمة بإيداع  100دينار فقط ،ويجب أن يكون في الحساب مبلغ
ال يقل عن  500دينار لدخول جميع السحوبات على كل الجوائز
التي يقدمها الحساب.
وبالنسبة لفرص الفوز فإنه كلما زاد المبلغ المحتفظ في
الحساب زادت فرص فوز العميل ،إذ إن كل  25دينارا توفر فرصة
ً
واحدة للفوز ،فضال عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ،ويستطيع الحصول
على بطاقة ائتمانية بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على كل
الخدمات المصرفية من البنك التجاري.

منال المطر

مركز جابر األحمد ومشروعه
ال ـث ـقــافــي ال ــرائ ــد الـ ــذي يـهــدف
إل ـ ـ ــى بـ ـ ـن ـ ــاء جـ ـ ـس ـ ــور ت ــواص ــل
بين األجـيــال ،مــن أجــل تعزيز
ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ب ــالـ ـت ــراث
الثقافي لبلدنا».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر أن
ال ـم ـب ــادرات الـثـقــافـيــة لطالما
كانت راسخة ضمن أولويات
المسؤولية االجتماعية لبنك
ال ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ،ول ـطــال ـمــا
ً
كـ ــان ال ــوط ـن ــي ح ــاض ــرا لــدعــم
العديد من الفعاليات الثقافية
والتراثية المميزة والتي القت
ً
ً
نجاحا الفتا.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن «الـ ـتـ ـع ــاون
م ـ ـ ــع مـ ـ ــركـ ـ ــز جـ ـ ــابـ ـ ــر األحـ ـ ـم ـ ــد
ال ـث ـق ــا ف ــي ل ـي ــس األول ،حـيــث
س ـبــق أن شــارك ـنــا ف ــي عــرض

عــودة الثمانينات الــذي القى
نجاحا الفتا ،ونحن ملتزمون
بـ ـم ــواصـ ـل ــة ت ــرسـ ـي ــخ ج ـس ــور
الـتـعــاون بيننا ،دعـمــا وإث ــراء
للحياة الثقافية ،السيما أن
ذلك يأتي ضمن برنامج البنك
لدعم الثقافة».
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن
«الـكــويــت تـنــادي» هــو اإلنتاج
األول م ـ ــن نـ ــو عـ ــه م ـ ــن ح ـيــث
استلهام الموسيقى التقليدية
الكويتية ،فهو ينقل الجمهور
ف ـ ــي رح ـ ـلـ ــة زمـ ـنـ ـي ــة س ــريـ ـع ــة،
تـنـطـلــق م ــن ال ـص ـح ــراء ،حيث
نشأت الثقافة الكويتية ،إلى
البحر حتى تعود ثانية إلى
المدينة والكويت المعاصرة.
ُ
وي ـ ـ ـقـ ـ ـ َّـدم هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض فــي
الـ ـ ـه ـ ــواء ال ـط ـل ــق ع ـل ــى م ـســرح
ُص ِّمم خصيصا ليتناسب مع
هذا العمل الضخم ،ويستعين
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى وعـ ـل ــى ن ـطــاق
واسع بتقنية الصور الرقمية
المتقدمة لبث الرقصات الحية.
كما يجسد هذا العمل قصة
ال ـكــويــت وفـنــونـهــا ،مــن خــال
تـجــربــة ف ــري ــدة غـيــر مسبوقة
ت ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى
المبتكرة والفلكلور التقليدي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــر ،ي ـبــث
مـبــاشــرة أم ــام الجمهور على
سطح المبنى الخارجي لمركز
جـ ــابـ ــر م ـس ـت ـغ ـل ــة ال ـت ـص ـم ـيــم
المعماري األشبه بالجوهرة.

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أع ـلــن بـنــك بــرقــان أسـمــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن فـ ــي ال ـس ـح ــوب ــات
اليومية على حساب يومي،
وق ـ ــد ف ـ ــاز ك ـ ــل واحـ ـ ـ ــد م ـن ـهــم
بجائزة  5.000د.ك.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـحـ ـ ــظ ف ـ ـ ــي هـ ــذه
السحوبات من نصيب:
 .1ابراهيم غالم حسين
 .2سـ ــالـ ــم هـ ــاضـ ــل س ــال ــم
الجالوي
باإلضافة للسحب اليومي،
بنك بــرقــان يوفر سحب ربع
س ـ ـنـ ــوي لـ ـحـ ـس ــاب «يـ ــومـ ــي»
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125.000د يـ ـ ـن ـ ــار ك ــو ي ـت ــي.
ولـلـتــأهــل للسحوبات الــربــع
سنوية يتعين على العمالء
أن ال يـقــل رصـيــدهــم ع ــن500
د.ك ل ـم ــدة ش ـهــريــن كــامـلـيــن
ق ـبــل ت ــاري ــخ ال ـس ـحــب و كما
أن ك ـ ــل 10د.ك ت ـم ـثــل فــرصــة
واحــده لدخول السحب .وإذا
ك ـ ــان رصـ ـي ــد الـ ـحـ ـس ــاب 500
ديـ ـ ـن ـ ــار ك ــويـ ـت ــي وم ـ ــا ف ـ ــوق،
سوف يكون صاحب الحساب
م ــؤه ــل ل ـل ــدخ ــول ف ــي ك ــل من
السحوبات اليومية والربع
سنوية.

«بوبيان» يعلن جاهزيته لمواجهة «كورونا»
أكد المدير العام لبنك بوبيان
ول ـي ــد الـ ـي ــاق ــوت أن اسـ ـتـ ـع ــدادات
الـبـنــك ،ومـنــذ الـيــوم األول إلعــان
ظهور أول حالة لفيروس الكورونا
ال ـجــديــد ف ــي ال ـكــويــت ،تـمــت وفــق
تعليمات وزارة الصحة والجهات
ال ـم ـس ــؤول ــة ،ح ـفــاظــا ع ـلــى صحة
العمالء والموظفين والمجتمع.
وأوضـ ـ ــح الـ ـي ــاق ــوت أن الـبـنــك
وحرصا منه على الصحة العامة
قام خالل األيام الماضية باتخاذ
كل اإلجراءات االحترازية والوقائية
والترتيبات التي طالبت بها وزارة
ال ـص ـح ــة والـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـس ــؤول ــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ات ـ ـبـ ــاع اإلرشـ ـ ـ ـ ــادات
الـصـحـيــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن منظمة
الصحة العالمية ،والتي من شأنها
المساهمة فــي حماية الـبــاد من
خطر هذا المرض.
وأض ـ ــاف أن بـنــك بــوب ـيــان بــدأ
بالفعل تنفيذ التعليمات الصادرة
من الجهات المسؤولة ،والخاصة
بالقيام بتعقيم أج ـهــزة السحب
اآللي والفروع والمباني الرئيسية،
ب ـج ــان ــب ت ــرك ـي ــب أجـ ـه ــزة تعقيم
بجميع المواقع ،حيث تم تركيب
أكثر من  95جهاز تعقيم لجميع
أجـهــزة السحب و ITMوالسحب

وليد الياقوت

اآلل ــي الخاصة بــالـفــروع ،بجانب
أجـ ـه ــزة ال ـس ـح ــب اآللـ ـ ــي ال ـخ ــاص
بالسيارات ،والمرور  4مرات يوميا
لتعقيم وتعبئة أ جـهــزة التعقيم
مرة أخرى.
كـمــا ت ــم تــركـيــب أك ـثــر م ــن 120
جهاز تعقيم جديدا داخل الفروع
والـ ـمـ ـب ــان ــي ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـب ـنــك،
وتجهيز كمامات لتوزيعها على
الـمــوظـفـيــن بــال ـفــروع والـمـبــانــي،
ابتداء من أول يوم دوام بعد عطلة
األعياد الوطنية.
وأوضـ ـ ــح ال ـي ــاق ــوت أن الـبـنــك،

ومن خالل قنواته المختلفة على
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ووس ـ ــائ ـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،قام بنشر العديد من
الــرســائــل الـتــوعــويــة ال ـتــي توجه
ال ـج ـم ـيــع ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى الـصـحــة
العامة ،انطالقا من أهمية الوقاية
كونها خيرا من العالج ،مؤكدا أن
الـبـنــك ط ــوال ال ـس ـنــوات الماضية
كان حريصا على اتباع المعايير
الصحية والوقائية في كل مبانيه
الرئيسية وال ـف ــروع ،حــرصــا منه
على صحة الموظفين والعمالء.
وت ــوج ــه بــالـشـكــر إل ــى الـعــديــد
مــن الـجـهــات ،وفــي مقدمتها بنك
الكويت المركزي ووزارة الصحة
ووزارة التجارة والصناعة على
الـجـهــود الـتــي تـقــوم بـهــا فــي هــذا
االطـ ـ ــار ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مختلف
الجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف أن بنك بوبيان ،وبناء
ع ـلــى تــوج ـي ـهــات اإلدارة الـعـلـيــا،
سيضع كــل إمـكــانــاتــه فــي خدمة
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،مـ ــن أج ــل
مواجهة هذه االزمة ،راجيا العلي
ال ـق ــدي ــر أن ي ـن ـعــم ع ـل ــى ال ـكــويــت
والعالم بنعمة الصحة والعافية.

«وربة» يعلن الرابحين بسحوبات «السنبلة»
أعلن بنك وربة أسماء الفائزين في سحب السنبلة األسبوعي
الرابع لهذا العام ،الذي أقيم عند الساعة الحادية عشرة ظهر
أمس؛ حيث تم سحب الرابحين العشرة بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي الرابع ،فقد ّ
توج  10رابحين من عمالء بنك وربة
حصل كل منهم على  1000دينار وهم :عامر عبدالله العتيبي،
نـ ــواف عـ ــادل بــورح ـمــه ،ب ــدري ــة ســايــر ال ـســاي ــر ،دبـ ــوس علي
الدبوس ،وليل صنت الحربي ،ومطلق فهد العدواني ،وأحمد
رويشد العازمي ،وإيهاب أحمد عبدالله ،وعبدالعزيز وليد
الشمري ،وإبراهيم فالح العويهان.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في
توفير األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت
نفسه ،إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

ةديرجلا

•
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ّ
«كورونا» يخيم على رواد المطاعم والمجمعات

اقتصاد

عقاريون لـ ةديرجلا  :من الحصافة ترحيل إيجارات المحال التجارية وتقديم التسهيالت
•

ألقى فيروس كورونا المستجد بظالله القاتمة على العديد من
القطاعات االقتصادية سواء المحلية أو العالمية ،ومن أبرزها
النفط والبورصات العالمية ،ولم يكن القطاع العقاري المحلي
بمنأى عن ذلك التأثير السلبي ،فهو اآلخر شهد متغيرات عدة
خالل األسبوع الماضي ،وسط توقعات بتواصل تلك التأثيرات

●

سند الشمري

بـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر
الـ ـعـ ـق ــاري طـ ـ ــارق ال ـع ـت ـي ـقــي،
ً
ً
إن هـ ـن ــاك تـ ــأ ث ـ ـيـ ــرا وا ضـ ـح ــا
ب ــاش ــك ل ـف ـيــروس "ك ــورون ــا"
عـلــى ال ـعــديــد مــن الـقـطــاعــات
االق ـت ـص ــادي ــة ،وم ـن ـهــا قـطــاع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــم ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـه ــد
ً
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ع ــزوف ــا
ً
كبيرا من الجمهور.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ا ل ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـقـ ــي أن
ً
ذ ل ــك ا ل ـعــزوف ا نـعـكــس سلبا
عـلــى أداء الـمـحــال الـتـجــاريــة
وال ـ ـم ـ ـطـ ــاعـ ــم والـ ـك ــافـ ـيـ ـه ــات،
وانخفضت مبيعاتها بشكل
ً
كبير جدا ،ويتوقع أن يستمر
ذلـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزوف مـ ـ ــع م ــوج ــة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــات
المختصة بعدم التجمع.
وأضاف أن ذلك سينعكس
بـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى
سـ ـي ــول ــة أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـح ــال
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،وسـ ـ ــط ارت ـ ـفـ ــاع
ال ـق ـي ــم اإليـ ـج ــاري ــة ،وروات ـ ــب
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،فــاس ـت ـمــرار ذلــك
ا ل ــو ض ــع وإن فـ ـت ــرة بـسـيـطــة
سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون لـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــراتـ ـ ــه
عـ ـل ــى أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـش ــاري ــع
ً
وخصوصا الصغيرة.
وذك ـ ـ ــر "ان ـ ـنـ ــا فـ ــي الـ ـس ــوق
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي نـ ـفـ ـتـ ـق ــد ال ـ ـعـ ــديـ ــد
مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ،م ـ ـن ـ ـهـ ــا
مـ ـفـ ـه ــوم "ا لـ ـ ـ ـ ـ ــوالء" إذ ي ـجــب
ع ـل ــى أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـج ـم ـعــات
ال ـت ـجــاريــة تـقــديــم تـسـهـيــات
أل صـحــاب ا لـمـحــال التجارية
فــي حــال وج ــود أزم ــة طــارئــة
تــؤثــر عـلــى نـشــاطـهــم ،وهــذه

الـ ـخـ ـط ــوة مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا خـلــق
والء للمجمع وز ي ــادة إقبال
المستثمرين عليه.
و ب ـي ــن ا ل ـع ـت ـي ـقــي أن تـجــار
الـ ـتـ ـج ــزئ ــة وق ـ ـطـ ــاع األغـ ــذيـ ــة
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروب ـ ـ ـ ــات ،لـ ــدي ـ ـهـ ــم
التزامات عديدة ،من قروض
وروات ـ ـ ـ ــب وإيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات ،وه ــم
يعتمدون بشكل مباشر على
القوة االستهالكية للمجتمع،
وفـ ــي حـ ــال ان ـخ ـف ــاض ال ـق ــوة
الشرائية ألي سبب فستكون
ه ـن ــاك ص ـع ــوب ــة ف ــي ت ـســديــد
تلك االلتزامات.
وأ فــاد بــأن قطاع التجزئة
وال ـم ـط ــاع ــم ي ـع ــان ــي ال ــرك ــود
قبل انتشار فيروس كورونا
وس ـ ــط ال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـك ـب ـي ــرة،
وارت ـ ـفـ ــاع ال ـق ـيــم اإلي ـج ــاري ــة،
ً
ً
م ـش ـي ــرا إ لـ ــى أن ه ـن ــاك دورا
ً
مـهـمــا أل ص ـحــاب المجمعات
ا ل ـت ـجــار يــة ت ـجــاه مستثمري
ال ـم ـطــاعــم وت ـج ــار ال ـت ـجــزئــة،
والبـ ـ ــد مـ ــن ات ـ ـخـ ــاذ خـ ـط ــوات
ل ـت ـي ـس ـي ــر أمـ ـ ــورهـ ـ ــم ف ـ ــي ظــل
وجود أزمة طارئة.

إغالق المحال
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ــال ن ــائ ــب
ر ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة
وا لــر ئـيــس ا لـتـنـفـيــذي لشركة
"ج ـلــوبــال الـعـقــاريــة" يــوســف
ش ـمــوه إن ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري
ً
كما كان متوقعا سيواجه في
الربع األول من العام الحالي
م ـ ـخـ ــاطـ ــر ح ـ ـسـ ــب األوض ـ ـ ـ ــاع
الجيوسياسية.
وأو ضــح شـمــوه أن الفترة
ال ـحــال ـيــة ال ـت ــي نـعـيـشـهــا مــع

مع ًاستمرار تداعيات انتشار الفيروس .وسألت «الجريدة»
القطاع العقاري
عددا ًمن العقاريين عن تأثير «كورونا» على ً
عموما ،والقطاع التجاري «المجمعات» خصوصا ،واتفقوا على
أنه في ظل تحذيرات الجهات المعنية بعدم التجمع فقد
انخفض إقبال الزوار على المجمعات التجارية بشكل الفت.

استمرار الوضع
سيؤثر على
سيولة أصحاب
المشاريع

ت ــداعـ ـي ــات ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـق ـط ــاع
العقار السكني خلقت حركة
مـ ــن ال ـم ـش ـت ــري ــن بــال ـت ـصــرف
بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ـ ـ ــرع وج ـ ـ ـ ــدي ف ــي
ً
ا لـشــراء وأ يـضــا جعل البائع
يـ ـتـ ـخ ــذ قـ ـ ـ ــرار الـ ـبـ ـي ــع ب ـس ـعــر
مناسب.
وأكد أن فيروس "كورونا"
لـ ـ ـ ــه تـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر عـ ـل ــى
اال قـتـصــاد وا نـتـشــر بوضوح
ً
في عدة دول ،متوقعا إغالق
بـ ـع ــض ال ـ ـم ـ ـحـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة
لعدم قدرتها على التصدي
ً
وت ـح ـمــل ال ـخ ـس ــائ ــر ،وأي ـض ــا
م ــن ال ـم ـت ــوق ــع ت ـق ـل ـيــص ع ــدد
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن وال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة فــي
بعض الشركات إذا استمرت
تداعيات الفيروس.
وأو ض ــح أن هـنــاك العديد
م ــن ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة
ً
تــأثــرت كـثـيــرا مـنـهــا شــركــات
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران وق ـ ـطـ ــاع الـ ـفـ ـن ــادق
والـ ـ ـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ـ ـ ــب وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارض
وال ـمــؤت ـمــرات ،فــي حـيــن أدى
انتشار الفيروس إلى ارتفاع

م ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع األدوي ـ ـ ـ ـ ــة
وال ــوق ــاي ــة وق ـط ــاع ال ـت ـغــذيــة،
ً
م ـ ـحـ ــذرا مـ ــن اسـ ـتـ ـغ ــال ه ــذه
ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات ف ـ ــي االحـ ـتـ ـك ــار
أو رف ــع األسـ ـع ــار ،وف ــي هــذا
الجانب على وزارة التجارة
وال ـص ـنــاعــة ال ـق ـيــام ب ــدوره ــا
في مكافحة تلك الممارسات.

خطط بديلة
وذكـ ــر أن ــه ع ـلــى ال ـشــركــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة وضـ ـ ـ ـ ــع خـ ـط ــط
ب ــديـ ـل ــة ل ـ ـت ـ ـفـ ــادي ال ـخ ـس ــائ ــر
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء األزم ـ ـ ـ ـ ــات،
ويأتي ذلك من خالل نموذج
خ ـط ــة ا س ـت ــرا ت ـي ـج ـي ــة إلدارة
األزمات والمخاطر والحلول
والـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط ال ـ ـبـ ــدي ـ ـلـ ــة الـ ـت ــي
ي ـج ــب اتـ ـخ ــاذه ــا ف ــي ال ــوق ــت
المناسب.
وأضاف أنه على الشركات
الـ ـت ــوج ــه خ ـ ــال وجـ ـ ــود مـثــل
أزمـ ـ ــة "ك ـ ــورون ـ ــا" إل ـ ــى ال ـب ـيــع
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر مـ ـ ــن خـ ــال
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة

قدم مستند العرض على  %100من أسهم البنك
أعـلــن بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
"ب ـي ـتــك" ت ـقــدمــه بـمـسـتـنــد عــرض
االسـتـحــواذ على مــا نسبته 100
في المئة من أسهم رأسمال البنك
األهلي المتحد  -البحرين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال "بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" فـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
لـ ـلـ ـب ــورص ــة ،أم ـ ـ ــس ،إن ال ـع ــرض
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم ط ـ ـ ــوع ـ ـ ــي ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط
لالستحواذ على  100فــي المئة
م ــن األس ـه ــم ال ـع ــادي ــة ال ـم ـصــدرة
وال ـم ــدف ــوع ــة لـلـبـنــك الـبـحــريـنــي،
عن طريق تبادل األسهم بنسبة
تبادل سهم واحد جديد من أسهم
"بيتك" لكل  2.325581سهم من
أسهم "أهلي متحد".
وأوضــح البنك استراتيجيته

سيبدأ "بيتك" إجراءات االندماج
القانوني من أجــل دمــج شركاته
التابعة في البحرين ،وهي األهلي
المتحد وبيتك البحرين.
وب ـيــن "بـيـتــك" أن الـمـعـلــومــات
السابقة ليس لها تأثير في الوقت
الحالي على المركز المالي للبنك.
وقد أعلن "بيتك" فتح العرض
األولـ ــي لــاس ـت ـحــواذ عـلــى أسـهــم
البنك األهلي المتحد "البحرين"
ف ــي  26م ـ ــارس ح ـتــى  15أبــريــل
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،عـ ـل ــى أن يـ ـت ــم ت ـن ـف ـيــذ
االستحواذ في  18مايو .2020
وقال "بيتك" إنه سيتم تعليق
التداول على أسهم األهلي المتحد
ب ـب ــورص ــة ال ـب ـح ــري ــن ف ــي جـلـســة

 23مــارس الـجــاري ،على أن يبدأ
تسجيل األسهم بالجلسة التالية،
فيما يبدأ تسجيل ألسهم األهلي
المتحد فــي بــورصــة الكويت في
 25مارس الجاري.
وفي إفصاح مكمل جاء إعالن
صــادر عن البنك األهلي المتحد
بتلقي مستند الـعــرض مــن بيت
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـك ــوي ـت ــي بـخـصــوص
ال ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـطـ ــوعـ ــي الـ ـمـ ـش ــروط
لالستحواذ على  100فــي المئة
م ــن األس ـه ــم ال ـع ــادي ــة ال ـم ـصــدرة
والمدفوعة للبنك األهلي المتحد
البنك أو "متلقي الـعــرض" وذلــك
عن طريق تبادل االسهم "عملية
االستحواذ".

أخبار الشركات
انسحاب «صيرفة» من البورصة  27أبريل

«أجيليتي» :ترقية برايس في تابعة

أعلنت ا لـشــر كــة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية
"صيرفة" موافقة مجلس مفوضي هيئة أســواق المال على
طلب الشركة باالنسحاب االخـتـيــاري مــن بــورصــة الكويت
ً
ل ــأوراق المالية علما أن الشركة حــددت تاريخ االنسحاب
يوم االثنين  27أبريل المقبل.

ذكــرت شــركــة أجيليتي للمخازن العمومية أن كــريــس برايس
المدير التنفيذي ألجيليتي للخدمات اللوجستية في قارة آسيا
والـمـحـيــط ال ـهــادي تـمــت ترقيته إلــى منصب الــرئـيــس التنفيذي
ألجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة وهي شركة
تــابـعــة ألجـيـلـيـتــي .وقــالــت ال ـشــركــة إن كــريــس س ــوف يـشـغــل هــذا
ً
المنصب بدال من عيسى الصالح الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي
للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة الذي قرر أن يتنحى عن
وظيفته بعد  13سنة في هذا المنصب و  22سنة مع «أجيليتي».

تعديل هيكل ملكية «بوبيان
للبتروكيماويات» في «الجبيل للتغليف»
أش ــارت شركة بوبيان للبتروكيماويات إلــى االنتهاء من
إجـ ــراء ات تـعــديــل هيكل الملكية فــي رأس ـمــال شــركــة الجبيل
المتكاملة للتغليف.
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بـيــان للبورصة ،إنــه تــم تعديل هيكل
الملكية من  60في المئة مباشرة و 40في المئة غير مباشرة،
لتصبح كامل ملكية «بوبيان» في «الجبيل» بنسبة  100في
المئة مباشرة.

«أفكار» تعتزم االستحواذ على حصص
تابعة لـ«استهالكية»
ب ـي ـن ــت الـ ـش ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة
االس ـت ـهــاك ـيــة ال ـقــاب ـضــة أنـهــا
ً
تسلمت ك ـتــا بــا بــر غـبــة شركة
أفكار القابضة في االستحواذ
عـ ـل ــى ك ــام ــل حـ ـص ــص إحـ ــدى
شركاتها التابعة.
وق ــال ــت «اس ـت ـه ــاك ـي ــة» فــي
ب ـي ــان ل ـل ـبــورصــة ،إن الـشــركــة
الـ ـت ــابـ ـع ــة الـ ـمـ ـعـ ـن ــي بـ ـه ــا هــي

الـشــركــة الــوطـنـيــة للمنتجات
الـ ــورقـ ـيـ ــة ،الـ ـت ــي ت ـم ـثــل كــامــل
الحصص المملوكة فيها ما
نسبته  99في المئة بقيمة 1.1
مليون دينار.

يجب أن تكون
لدى الحكومة
خطة لمواجهة
األزمات ودعم
االقتصاد

العتيقي

«بيتك» :تحويل «المتحد  -البحرين»
إلى إسالمي بعد االستحواذ
لـ ـ ـم ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواذ ع ـل ــى
البنك البحريني ،إذ أ نــه يعتزم
ال ـح ـفــاظ عـلــى الـسـجــل الـتـجــاري
الخاص بالبنك األهلي المتحد،
وتـغـيـيــر اس ــم ال ـب ـنــك الـبـحــريـنــي
ليصبح "بيت التمويل الكويتي
 البحرين" في الوقت المناسب.وأض ـ ـ ــاف "ب ـي ـت ــك" أنـ ــه يـعـتــزم
كذلك بعد اإلتمام الناجح للعرض
البدء في تحويل الشركة التابعة
لألهلي المتحد في الكويت إلى
بنك رقمي كما طلب من قبل بنك
ً
ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي ،وف ـ ـ ــورا بعد
اإلت ـمــام الـنــاجــح لتحويل أعمال
األهلي المتحد إلى أعمال متوافقة
مــع أح ـكــام الـشــريـعــة اإلســامـيــة،

ً
ورأى العقاريون أن ذلك العزوف انعكس سلبا على أداء
المحال التجارية والمطاعم والكافيهاتً ،وأصابها بمقتل،
بالتالي انخفضت مبيعاتها بشكل كبير جدا ،ويتوقع أن يستمر
ذلك العزوف مع موجة التحذيرات من الجهات المختصة
بعدم التجمع .وأفادوا بأنه على الشركات التجارية وضع خطط

«كميفك» :استقالة مدير «المالية»
كشفت شــركــة الكويت والـشــرق األوس ــط لالستثمار المالي
كميفك أن مدير عام اإلدارة المالية والشؤون اإلدارية كريستي
ً
كوالثوران قدم استقالته من منصبه علما أن آخر يوم عمل له
كان بتاريخ  27فبراير .2020

«االمتياز»« :تابعة» تشارك في فرصة استثمارية
تــوقـعــت شــركــة مـجـمــوعــة االم ـت ـيــاز االسـتـثـمــاريــة أن تحقق
إح ــدى الـشــركــات الـتــابـعــة عــوائــد نـقــديــة نتيجة الـمـشــاركــة في
فرصة استثمارية بالواليات المتحدة األميركية بحدود  7في
ً
المئة سنويا.
وقالت الشركة إن من المتوقع أن تحقق معدل عائد داخلي 8.5
في المئة عند التخارج بعد مدة االستثمار البالغ تسعة سنوات.

«أبيار» تنسحب من البورصة  29يوليو
كشفت شــركــة أبـيــار للتطوير الـعـقــاري عــن مــوافـقــة مجلس
مـفــوضــي هيئة أس ــواق ال ـمــال عـلــى طـلــب الـشــركــة باالنسحاب
ً
االختياري من بورصة الكويت لألوراق المالية علما أن الشركة
حددت تاريخ االنسحاب يوم األربعاء الموافق  29يوليو المقبل.

بديلة لتفادي الخسائر الكبيرة أثناء األزمات ،من خالل نموذج
خطة استراتيجية إلدارة األزمات والمخاطر ،واعتماد الحلول
والخطط البديلة ًالتي يجب اتخاذها في الوقت المناسب،
ومن الحصافة أيضا ترحيل إيجارات المحال التجارية وتقديم
التسهيالت ،وفيما يلي التفاصيل:

القطاع العقاري
في حالة ترقب
لما ستؤول إليه
األوضاع

المانع

شموه

والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــع وال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــل إلـ ــى
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــازل وابـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار خ ـط ــط
تسويقية وعروض حصرية
حتى ولو كانت برأس المال
بغية تقليل الخسائر وعدم
تكبد مبالغ تشغيلية صعب
تعويضها.
وت ـ ــاب ـ ــع ش ـ ـمـ ــوه أنـ ـ ــه ع ـلــى
م ــاك الـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة
وأصحاب المحالت التعاون
م ــع الـمـسـتــأجــريــن م ــن خــال
ّ
تسهيالت في تسلم اإليجار
ُ
خالل فترة األزمات ،ويتوقع
أن ن ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ــو جـ ـ ــه أ صـ ـ ـح ـ ــاب
المشاريع في حال استمرار
األزمة إلى البنوك للحصول
عـلــى تـمــو يــل لتغطية بعض
العجوزات.
وقال إن الحكومة يجب أن
يكون لديها خطة لمواجهة
األزمـ ـ ـ ــات ودعـ ـ ــم االقـ ـتـ ـص ــاد،
وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم ف ــي اس ـت ـق ــرار
الـعــاقــة االقـتـصــاديــة ،وخير
مثال "التجربة الماليزية" إذ
أعلن رئيس الوزراء الماليزي

الـ ـم ــؤق ــت (ق ـ ـبـ ــل اس ـت ـق ــال ـت ــه)
مهاتير محمد ،قبل عدة أيام
ح ــزم ــة ت ـح ـف ـيــز ق ـي ـم ـت ـهــا 20
مليار رنجيت ( 4.7مليارات
دوالر) ،فــي إ جــراء لتعويض
اآل ث ــار اال قـتـصــاد يــة المحلية
للحرب التجارية بين الصين
والواليات المتحدة وتفشي
فيروس "كورونا" المستجد
(كوفيد  )19 -يشمل إعفاء ات
ض ــريـ ـبـ ـي ــة وإعـ ـ ـ ـ ــادة ج ــدول ــة
القروض للشركات المتأثرة
بتفشي الفيروس ،وتخفيض
ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـمـ ـف ــروض ــة ع ـلــى
محال البيع بالمطارات.

حركة غير اعتيادية
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أف ـ ــاد عـضــو
االت ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي لــوسـطــاء
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـم ـ ــان ـ ــع
ب ــأن ــه م ـنــذ ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
"ك ـ ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ـ ــا" ال ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات
التجارية والمطاعم شهدت
حــر كــة ال تـبــدو اعتيادية في
ظل انتشار فيروس كورونا.

و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت ا لـ ـ ـم ـ ــا ن ـ ــع إ ل ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
وال ـ ـم ـ ـق ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن فـ ـ ـض ـ ــل ع ـ ــدم
ا لـخــروج إ لــى المجمعات مع
وجود تحذيرات من الجهات
ال ـم ـخ ـت ـص ــة بـ ـع ــدم ا ّل ـت ـج ـمــع
ً
واالخـتــاط ،وهــذا أثــر كثيرا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات الـ ـمـ ـط ــاع ــم
وتجار التجزئة.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ــع ،إن
المجمعات والمطاعم ليست
فقط من تأثرت بذلك اإلجراء،
ً
بل أيضا شهد قطاع الفنادق
ً
ركـ ـ ــودا غ ـيــر اع ـت ـي ــادي ،نـتــج
عنه انخفاض كبير في نسب
َّ
الشغل.
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه م ـن ــذ ظ ـهــور
الـ ـفـ ـي ــروس ،كـ ــان ه ـن ــاك نــوع
مـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــب فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
ا لـ ـعـ ـق ــاري ،إذ ش ـهــد ا ل ـق ـطــاع
ً
ً
عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم ـ ـ ــا ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاضـ ـ ــا ف ــي
عمليات ا ل ـت ــداول ،والجميع
ف ــي ح ــال ــة ت ــرق ــب ل ـم ــا ت ــؤول
إل ـ ـيـ ــه األوضـ ـ ـ ـ ــاع اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
ً
والعالمية وأيضا المحلية.
وق ـ ــال إنـ ــه البـ ــد ألص ـحــاب

المجمعات التجارية التوجه
لـتـقــديــم تـسـهـيــات وتــرحـيــل
ّ
مواعيد تسلم اإليجارات إلى
فترات أخرى ،فاستمرار أزمة
" ك ــورو ن ــا" سـيــؤ ثــر بالتأكيد
عـ ـل ــى مـ ـبـ ـيـ ـع ــات م ـس ـت ـث ـمــري
التجزئة والمطاعم.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر آخ ـ ـ ــر
ال ـم ـتــأثــريــن بـ ــاألزمـ ــات ،فـهــو
م ــرتـ ـب ــط بـ ـح ــاج ــة الـ ـم ــواط ــن
للسكن وهي حاجة ضرورية
ال ي ـم ـكــن االس ـت ـغ ـن ــاء عـنـهــا،
لكن باقي القطاعات العقارية
مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ـ ـع ـ ــدة قـ ـط ــاع ــات
أخرى ويتأثر بها ،وبسلوك
المجتمع واألزمات الطارئة.

١٦
اقتصاد
الصقر :فريق عمل للغرفة مع «التجارة» لمواجهة «كورونا»
ةديرجلا
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«الصناعة» :توفير احتياجات السوق المحلي من الكمامات الطبية وأدوات التعقيم
أعرب مجلس إدارة غرفة
تجارة وصناعة الكويت عن
ثقته المطلقة بالجهود
الرسمية في ًمواجهة فيروس
كورونا مؤكدا أن القطاع
الخاص الكويتي يحشد كل
إمكاناته لتقديم ما يقتضيه
الواجب ومصلحة الكويت في
هذا الصدد.

استضاف مجلس إدارة غرفة
تـ ـج ــارة وص ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت فــي
جلسته المنعقدة صباح أمــس،
وزي ــر الـتـجــارة والصناعة خالد
الروضان ،وذلك في إطار التنسيق
ب ـي ــن جـ ـه ــود ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـع ــام
والخاص ،لتطويق آثار وتداعيات
األزمة الصحية العالمية المتعلقة
بفيروس كورونا المستجد ،على
ً
الكويت ،شاكرا للوزير الروضان
ً
م ـب ــادرت ــه ومـ ـق ــدرا ح ــرص ــه على
ال ـت ـشــاور وال ـت ـعــاون مــع القطاع
ً
الخاص الوطني ممثال بغرفته.
وأع ــرب مجلس إدارة الغرفة
عـ ــن ث ـق ـت ــه ال ـم ـط ـل ـقــة بــال ـج ـهــود
الرسمية على مختلف الصعد،
وع ــن ثقته ب ــأن الـقـطــاع الخاص
ال ـكــوي ـتــي يـحـشــد ك ــل إم ـكــانــاتــه
ل ـت ـق ــدي ــم مـ ــا ي ـق ـت ـض ـيــه ال ــواج ــب
ومصلحة الكويت في هذا الصدد.
وأع ـل ــن نــائــب رئ ـيــس الـغــرفــة
م ـح ـمــد ج ــاس ــم ال ـص ـقــر تشكيل
الـ ـغ ــرف ــة لـ ـف ــري ــق عـ ـم ــل م ـش ـتــرك
مــع وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة،
لـمـتــابـعــة األح ـ ــداث وال ـت ـط ــورات
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاور الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر حـ ــول
الخطوات الالزمة بشأنها.
بدوره ،تحدث الوزير الروضان
بكل شفافية عن جهود الحكومة
ً
عـمــومــا ،وجـهــود وزارة الصحة
العامة ووزارة التجارة والصناعة
بشكل خ ــاص ،لتطويق انتشار
الـفـيــروس والـتـحــوط لتداعياته
المختلفة.

وك ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي حـ ــديـ ــث الـ ــوزيـ ــر
اطـ ـمـ ـئـ ـن ــان كـ ــامـ ــل إلـ ـ ـ ــى ن ـت ــائ ــج
اإلج ــراءات المتخذة وفعاليتها،
وإلى أن دولة الكويت بفضل الله
أوال ،وبتوجيهات حضرة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـم ــد ،تعتبر مــن أف ـضــل دول
العالم فــي منهجية عملها وفي
تأمين سالمة وصحة ورفاهية
مــواط ـن ـي ـهــا وال ـم ـق ـي ـم ـيــن فـيـهــا،
خاصة أن مخزونها االستراتيجي
الدوائي والغذائي والسلعي كاف
وفائض بإذن الله.

«هيئة الصناعة»
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ـ ــد ال ـم ــدي ــر
ال ـعــام للهيئة الـعــامــة للصناعة
عبدالكريم تقي أهمية مواجهة
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات ف ـ ـي ـ ــروس "ك ـ ــورون ـ ــا
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــد" ب ـ ــال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون م ــع
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـمـعـنـيــة
وات ـبــاع أقـصــى درج ــات الحيطة
والحذر في اإلجــراءات والتدابير
لتحقيق األمن الوطني من خالل
المنشآت الصناعية لما تساهم
به من تحقيق االستقرار الداخلي
بتوفير متطلبات البالد الحالية
والمستقبلية.
وق ــال تقي فــي بـيــان صحافي
ً
أمس ،إن ذلك يأتي تأكيدا للدور
الكبير المناط بهيئة الصناعة في
خدمة االقتصاد الوطني من خالل
تفعيل دور القطاع الصناعي في

«أسيكو المجموعة» شريك السالمة
في حملة مكافحة كورونا بالبالد
أعلنت "أسيكو المجموعة"
دعمها لحملة مكافحة انتشار
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا الـمـسـتـجــد
في الكويت ،من خالل تخويل
ق ـ ـطـ ــاع أسـ ـيـ ـك ــو ال ـل ــوج ـس ـت ــي
توزيع المستلزمات األساسية
للوقاية من اإلصابة وانتشار
الـ ـفـ ـي ــروس وت ـش ـم ــل األق ـن ـع ــة
ال ـط ـب ـي ــة وم ـ ـط ـ ـهـ ــرات ال ـي ــدي ــن
وأج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة ق ـ ـ ـيـ ـ ــاس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة
الـمـتـطــورة ،وذل ــك مــن منطلق
مـ ـس ــاهـ ـم ــاتـ ـه ــا ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة
المتعددة وشراكتها في تأمين
س ــام ــة ال ـم ـج ـت ـمــع وإي ـمــان ـهــا
بـعـمــق الـعــاقــة ال ـتــي تربطها
ً
بــه ،خصوصا وســط الظروف
الراهنة التي تمر بها البالد.
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لــ"أسـيـكــو الـمـجـمــوعــة" غسان
الخالد ،في تصريح صحافي
أمـ ـ ــس ،إن ال ـم ـج ـم ــوع ــة بـ ــدأت
توفير أدوات الوقاية األساسية
وتقديمها لشريحة كبيرة من
ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن ،من
خــال توزيعها مباشرة على
ال ـم ـنــازل والـقـســائــم السكنية،
ك ـ ـم ـ ــا س ـ ـي ـ ـتـ ــم تـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــع ه ـ ــذه
ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات ع ـل ــى مــوظـفــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ـ ـك ـ ــل قـ ـط ــاع ــاتـ ـه ــا
وإدارات ـه ــا داخ ــل مقر الشركة
ً
وأيـ ـ ـض ـ ــا ال ـم ـص ــان ــع وم ــواق ــع
العمل التابعة لمشاريعها.
وأضاف الخالد أن ذلك يأتي

غسان الخالد

من منطلق حرص المجموعة
على القيام بدورها االجتماعي
نحو مختلف شرائح المجتمع
عبر المشاركة فــي المبادرات
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـس ــاه ــم فــي
خدمة وحماية األفراد.
وباعتبارها مؤسسة وطنية
ً
رائدة تسعى دائما إلى تقديم
يد العون والمساندة للمجتمع
الــذي تنتمي إليه ،أكــد الخالد
اس ـت ـع ــداد ال ـش ــرك ــة للتنسيق
مع كل الجهات المعنية ودعم
جـهــودهــا مــن أج ــل الـتــأكــد من
وصول هذه المستلزمات لكل
من يحتاجها ،إذ تضع "أسيكو
المجموعة" كل إمكاناتها تحت
ت ـص ــرف ال ـح ـكــومــة الـكــويـتـيــة
ً
ووزارة ال ـص ـح ــة ت ــزامـ ـن ــا مــع

الكويت تشارك في الدورة الثالثة
لـ «األلعاب الحكومية» بدبي
ً
أك ــد  171فــريـقــا مشاركتهم
في الدورة الثالثة من "األلعاب
الـحـكــومـيــة  ،"2020ال ـتــي تقام
برعاية ومشاركة الشيخ حمدان
بن محمد ،ولي عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي ،وينظمها
ال ـم ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي إلمـ ـ ــارة
دبـ ـ ــي ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مـجـلــس
دبــي الرياضي ،من  18إلــى 21
الجاري.
وت ـت ـفــرد الـ ـ ــدورة الـمــرتـقـبــة،
وال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ــل شـ ـع ــار "ف ــري ــق
واحــد ...هدف واحــد" ،بالتجدد
واإلبــداع واالبتكار ،لتقديم كل
ما يرقى إلى مستوى تطلعات
ال ـج ـم ـهــور ،الـ ــذي ي ـتــرقــب ً
أداء
ً
متفوقا للفرق المشاركة ،حيث
تعود هذه النسخة من البطولة
بـحـلــة ج ــدي ــدة ،بــإضــافــة تـحـ ٍـد
جــديــد تـتـنــافــس خــالــه الـمــدن
ال ـعــال ـم ـيــة ع ـل ــى ل ـق ــب األل ـع ــاب
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،فـيـمــا
تـتـنــافــس ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
ب ــال ــدول ــة ع ـل ــى ل ـق ــب ال ـج ـه ــات
الحكومية المحلية واالتحادية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ن ـ ـخ ـ ـبـ ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الحكومية االتحادية والمحلية
التزامها بتلبية د عــوة الشيخ
حـمــدان بــن محمد ،للمشاركة.
وسيخوض غمار المنافسات
في مسابقة الجهات االتحادية
ً
ً
والمحلية  135فريقا ممثال عن
الجهات الحكومية االتحادية
والمحلية مــن أبــوظـبــي ودبــي
وال ـ ـشـ ــارقـ ــة وعـ ـجـ ـم ــان ورأس
الـخـيـمــة وال ـف ـج ـيــرة ،مـنـهــا 99

ً
ف ــريـ ـق ــا مـ ــن ال ـ ــرج ـ ــال و 36مــن
ال ـس ـي ــدات ،حـيــث سـيــواجـهــون
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات م ـ ـ ــن شـ ــأن ـ ـهـ ــا رفـ ــع
مـسـتــوى الـبـطــولــة لمستويات
ال مثيل لها.
ً
وتـ ـ ــأك ـ ـ ـيـ ـ ــدا ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـف ــاع ــل
الـعــالـمــي الـكـبـيــر م ــع "األل ـع ــاب
ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو م ـ ـيـ ــة  "2020ا تـ ـس ــع
نـ ـ ـط ـ ــاق م ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدن مــن
حــول الـعــالــم ،وقفز عــدد الــدول
الـ ـمـ ـش ــارك ــة مـ ــن  12دول ـ ـ ــة فــي
الــدورات السابقة إلى  26دولة
هــذا ال ـعــام ،وأعـلـنــت  36مدينة
م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي ال ـب ـطــولــة هــذا
ً
العام ،تمثل مدنا من الواليات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،فــرنـســا،
ال ـس ــوي ــد ،أس ـت ــرال ـي ــا ،روس ـي ــا،
إسبانيا ،تشيلي ،األرجنتين،
النرويج ،اليونان ،أوزباكستان،
كازاخستان ،تايلند ،أرمينيا،
وك ـ ــوري ـ ــا ال ـج ـن ــوبـ ـي ــة ،ج ـن ــوب
إفريقيا ،المكسيك ،كوستاريكا،
السعودية ،البحرين ،الكويت،
مصر ،األردن ،والعراق ،المغرب،
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وذلـ ـ ـ ــك فـ ــي إطـ ــار
منافسات "تحدي المدن".
وتسعى األلعاب الحكومية
في دورتها الثالثة إلى ترسيخ
األثر اإليجابي الذي حققته على
مدى العامين الماضيين ،والذي
َّ
أه ـل ـهــا الح ـت ــال مــوقــع متميز
ع ـلــى أج ـن ــدة دب ــي الــريــاض ـيــة،
حيث ساهمت في إرساء وإبراز
قــوة روح الـفــريــق فــي مواجهة
التحديات وتخطي الحواجز.

اإلجـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة الـتــي
قــا مــت ا ل ــدو ل ــة بتفعيلها بعد
تسجيل عدة إصابات بفيروس
كورونا المستجد في البالد.
وشدد على حرص "أسيكو
المجموعة" على تطبيق أعلى
معايير األمن والسالمة داخل
المصانع ومــواقــع العمل ،من
خالل توفير بيئة عمل محمية
ً
كليا وصحية لموظفيها في
ج ـم ـيــع األوق ـ ـ ـ ــات ،إلـ ــى جــانــب
تـ ـع ــزي ــز ثـ ـق ــاف ــة الـ ــوقـ ــايـ ــة مــن
األخ ـ ـطـ ــار واالل ـ ـت ـ ــزام ب ـقــواعــد
وقـ ــوان ـ ـيـ ــن األمـ ـ ـ ــن والـ ـس ــام ــة
وا ل ـح ـف ــاظ ع ـلــى األرواح بين
جميع العاملين في المجموعة.
في السياق ،أفاد الخالد بأن
جميع العاملين فــي مصانع
ً
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ،وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ف ــي
خـطــوط التعبئة والـتــوصـيــل،
ً
يـ ـ ـخـ ـ ـضـ ـ ـع ـ ــون دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـك ــل
ال ـف ـحــوصــات الـطـبـيــة الــازمــة
للتأكد من سالمتهم ،كما يتم
التأكد مــن سالمة وصحة كل
م ـن ـت ـجــات ال ـش ــرك ــة م ــن خ ــال
مـعــالـجـتـهــا وتـعـقـيـمـهــا تحت
درجـ ـ ـ ـ ــات حـ ـ ـ ـ ــرارة عـ ــال ـ ـيـ ــة ،ثــم
تـعـبـئـتـهــا ب ــأح ــدث الـتـقـنـيــات
وال ـ ـ ــوس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـض ـم ــن
وصــول ـهــا للعميل ف ــي أفـضــل
ح ــال وخــالـيــة مــن أي مخاطر
على صحة اإلنسان.

مختلف األح ــداث والمناسبات،
ً
وإي ـمــانــا بــدورهــا فــي المشاركة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـم ــواج ـه ــة ت ــداع ـي ــات
الفيروس.

فريق أزمة
وك ـ ـش ـ ــف ب ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن عــن
تشكيل فــريــق إلدارة األزمـ ــة من
اإلدارات المعنية بهيئة الصناعة
لـحـصــر ك ــل الـمـصــانــع المحلية
ذات الـعــاقــة بتوفير الكمامات
الطبية بأنواعها المختلفة ،كذلك
أدوات التعقيم وكل االحتياجات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة ت ــداعـ ـي ــات
"كـ ــورونـ ــا" ،وال ـع ـمــل ع ـلــى تلبية
احـتـيــاجــات الـجـهــات الحكومية
والسوق المحلي دون أي زيادات
مفتعلة لألسعار ،بالتعاون مع
وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ومن
خ ــال اجـتـمــاعــات طــارئــة عقدت
ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة م ــع الــوكــاء
وم ـ ــدي ـ ــري اإلدارات واألق ـ ـسـ ــام
المعنيين والتأكيد على ضرورة
االلتزام بتعليمات وزير التجارة
والصناعة رئيس مجلس إدارة
الـهـيـئــة الـعــامــة للصناعة خالد
الروضان في هذا الصدد.

تلبية االحتياجات
وق ــد ت ــرأس الــوزيــر الــروضــان
ً
اجتماعا بحضور تقي ،ووكيل
وزارة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة

ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـعـ ـف ــاس ــي ،وال ــوك ـي ــل
ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ت ـن ـم ـي ــة
التجارة محمد العنزي ،ووكيل
الشركات والتراخيص التجارية
د .صـ ــالـ ــح الـ ـعـ ـقـ ـيـ ـل ــي ،ووكـ ـي ــل
وزارة الصحة المساعد للرقابة
ال ــدوائ ـي ــة وال ـغــذائ ـيــة د.عـبــدالـلــه
الـ ـ ـب ـ ــدر ،وقـ ـي ــادي ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة مــع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــانـ ــع الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة ل ـ ـمـ ــواد
ال ـت ـع ـق ـيــم والـ ـكـ ـم ــام ــات ال ـط ـب ـيــة،
وهـ ـ ــدف االجـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ــى مـعــرفــة
واقع وقدرة المصانع على تلبية
احـتـيــاجــات الـســوق المحلي من
هذه المنتجات.
وناقش االجتماع أهمية توفير
احتياجات المواطنين والمقيمين
م ــن وس ــائ ــل الـحـمــايــة لمواجهة
فـ ـي ــروس "كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد"،
إضافة إلى بحث المعوقات التي
تــواجــه أص ـحــاب تـلــك المصانع
وسـ ـب ــل ت ــذل ـي ـل ـه ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
تضافر كل الجهود وزيادة وتيرة
ال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـم ـص ــان ــع لـتــوفـيــر
الكميات المطلوبة وتوافرها في
كل مراكز البيع.
وت ـط ــرق االج ـت ـمــاع إل ــى سبل
تــوفـيــر أدوات الـتـعـقـيــم وزيـ ــادة
اإلنتاج وعمل المصانع على مدار
الساعة لتوفير الكميات ودخولها
إلى األسواق المختلفة.
واتفق المجتمعون على أهمية
دعم دعم الوضع العام والمشاركة
الوطنية وسط ما تمر به البالد،
ودع ـ ــم ال ـص ـحــة ب ـه ــذه ال ـظ ــروف

جانب من جلسة مجلس إدارة غرفة التجارة مع الوزير الروضان
االستثنائية التي تتطلب تضافر
الجهود وتقديم الــوازع الوطني
على كل شيء.

احتياجات السوق
وأض ـ ــاف أن هـيـئــة الـصـنــاعــة
ً
ت ـق ــف ج ـن ـب ــا إل ـ ــى ج ـن ــب م ــع كــل
الجهات الحكومية ،وعلى رأسها
وزارة التجارة والصناعة بقيادة
الـ ــوزيـ ــر ال ـ ــروض ـ ــان ل ـتــأم ـيــن كــل
احتياجات السوق المحلي ،ومنع
أي زيادات مصطنعة في األسعار
وتطبيق القانون بكل حزم على
مــن يستغل تلك األزم ــة لتحقيق
مصالح خاصة وتوقيع عقوبة

ً
الغلق ،مضيفا أنه تم عمل خطة
تنفيذية لتوفير الـمــواد األولـيــة
للمنتجات المطلوبة ومـصــادر
ت ــوف ـي ــره ــا ف ــي األيـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة،
وبالتعاون مع جميع المصانع
والموردين العالميين.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب تـ ـ ـق ـ ــي ع ـ ـ ــن الـ ـشـ ـك ــر
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــانـ ــع ع ـ ـل ـ ــى تـ ـف ــاعـ ـلـ ـه ــا
واه ـت ـمــام ـهــا وح ـس ـهــا الــوط ـنــي
وس ــرع ــة اس ـت ـجــاب ـت ـهــا بـتــوفـيــر
كــل منتجاتها لـمــواجـهــة األزم ــة
الحالية التي تمر بها البالد.
في سياق متصل ،أصدر تقي
ً
ً
تعميما إداري ــا لموظفي الهيئة
يقضي بوقف كل دورات التدريب
والمعارض المحلية الخارجية،

إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف ال ـم ـه ـم ــات
الرسمية إال فــي حالة الـضــرورة
وذلك حتى نهاية مارس الجاري.
وأوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم الـ ـعـ ـم ــل
ب ــاسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ن ـ ـظ ـ ــام ال ـب ـص ـم ــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
ً
واالن ـ ـصـ ــراف م ــؤق ـت ــا والـتــوقـيــع
ً
ب ــدال مـنـهــا فــي دف ــات ــر الـحـضــور
واالن ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،مـ ـ ــع تـ ـف ــوي ــض
الـ ـ ـش ـ ــؤون االداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ــاخ ـت ـي ــار
الـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة إلثـ ـب ــات
حـ ـض ــور وانـ ـ ـص ـ ــراف ال ـعــام ـل ـيــن
ب ـم ــا ال يـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع تـعــامـيــم
دي ــوان الخدمة المدنية فــي هذا
الخصوص.

 stcتزور المطار لتوزيع الكمامات والمعقمات
أعـلـنــت شــركــة االت ـصــاالت
الكويتية  ،stcإطالق حملتها
ال ـ ـتـ ــوعـ ــويـ ــة بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مــع
م ـج ـم ــوع ــة ص ـي ــدل ـي ــات عـلــي
عبدالوهاب المطوع ،بشأن
ُس ـبــل الــوقــايــة مــن األم ــراض
ال ـ ُـمـ ـع ــدي ــة ،وذلـ ـ ــك فـ ــي إطـ ــار
سياستها المستدامة بشأن
دعـ ـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـحـ ــة وال ـ ـسـ ــامـ ــة
والتوعية المجتمعية.
وف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار أنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا
المجتمعية بـشــأن التوعية
ال ـص ـح ـي ــة ،ق ـ ــام ف ــري ــق عـمــل
 stcب ــز ي ــارة م ـط ــار ا ل ـكــو يــت
ال ــدول ــي ،لـتــوزيــع الـكـمــامــات
ال ـص ـح ـيــة ومـ ـ ــواد ال ـت ـع ـق ـيــم،
والمنشورات التوعوية على
موظفي المطار والمسافرين
الـمـغــادريــن والـعــائــديــن إلــى
أرض ا لـ ــو طـ ــن ،ح ـي ــث قــا مــت
مـجـمــوعــة عـلــي عـبــدالــوهــاب
لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـصـ ـي ــدل ــة ب ـتــوف ـيــر
جـمـيــع ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـت ــي تــم
توزيعها.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت دانـ ــة
الـ ـج ــاس ــم ،الـ ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة
الت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات فــي
 " :stcت ـ ــأ ت ـ ــي ه ـ ـ ــذه ا ل ـح ـم ـل ــة
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـشــر
مخاطر اإلصابة باألمراض
ال ـ ُـم ـع ــدي ــة ،وه ــو األمـ ــر ال ــذي
َّ
حتم على  stcأن تقوم بدور
َّ
ب ــن ــاء وم ـســاهــم ف ــي الــوقــايــة
ً
مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــرض ،ح ــرص ــا
عـلــى ســا مــة أ هـلـنــا ووطننا

دانة الجاسم

ً
ال ـكــويــت ،وان ـع ـكــاســا ل ـلــدور
ال ـ ـم ـ ـحـ ــوري ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم بــه
الـقـطــاع ال ـخــاص تـجــاه دعــم
المجتمع".

أكثر سالسة
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
"م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
ال ـم ـج ــال ال ـص ـح ــي م ـت ـعــددة
وم ـ ـ ـتـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ــدار
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا
جـ ـ ــزء ا م ـت ــأص ــا ف ــي صـمـيــم
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـن ــا ال ـخ ــاص ــة
بــال ـم ـســؤول ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة
ً
ل ـل ـش ــرك ــات ،وان ـس ـج ــام ــا مــع
األ هـ ــداف ا لـمـتـعـلـقــة بتغيير
نمط حياة األ ف ــراد ،ليصبح
أكثر سالسة وصحية ،وهو
ً
األمـ ــر الـ ــذي يـنـعـكــس أي ـضــا

جانب من الزيارة بحضور ممثلي  stcووزارة الداخلية و«علي عبدالوهاب» و«الطيران المدني»
في نموذج أعمالنا وأهداف
تمكين التحول الرقمي".
ً
وتابعت" :فضال عن ذلك،
ً
َّ
فــإن  stcدا ئ ـمــا ســبــا قــة فيما
ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ ِّ
ـرد ال ـج ـم ـي ــل إل ــى
المجتمع الكويتي ،وتقديم
ك ــل م ــا ي ـخــدم رخ ــاء وتـطــور
وطننا".
وبهذه المناسبة ،تقدمت
 stcب ــا لـ ـشـ ـك ــر إ لـ ـ ـ ــى ج ـم ـي ــع
الـمـشــاركـيــن فــي ه ــذا الـعـمــل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوعـ ـ ــوي ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـك ــس
حــس الوطنية لــدى موظفي
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،كـ ـم ــا أع ـ ــرب ـ ــت عــن
ام ـت ـن ــان ـه ــا لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون الـ ــذي

«الكويتية» تحتفل باألعياد الوطنية

طاقم «الكويتية» يحتفل باألعياد الوطنية بمبنى T4
ك ـعــادت ـهــا ال ـس ـن ــوي ــة ،اسـتـقـبـلــت شــركــة
ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة الـمـســافــريــن
ال ـقــادم ـيــن ع ـلــى م ـتــن رحــات ـهــا ف ــي مبنى
الركاب رقم  ،4حيث احتفلت مع المسافرين
ب ـم ـنــاس ـبــة ذك ـ ــرى ع ـي ــد االسـ ـتـ ـق ــال وي ــوم
التحرير للكويت.
ك ـمــا ق ــام ــت "ال ـكــوي ـت ـيــة" ب ـتــوزيــع أع ــام
الكويت والهدايا على المسافرين القادمين،
والتقاط الصور التذكارية معهم ،واتسمت
األجـ ـ ـ ــواء ب ـك ــل م ـع ــان ــي ال ـم ـح ـبــة والـ ـم ــودة
والـفــرحــة والــوفــاء للوطن مــن المسافرين
ِّ
لتجسد
الـقــادمـيــن ومــوظـفــي "الـكــويـتـيــة"،
بذلك الــروح الوطنية وأج ــواء االحتفاالت
في البالد.

وبهذا الشأن ،قال مدير دائرة العالقات
العامة واإلعالم في "الكويتية" فايز العنزي:
"بمناسبة هاتين المناسبتين العزيزتين
ً
على قلوبنا جميعا تحرص الشركة بشكل
سـنــوي على االحـتـفــال بــاألعـيــاد الوطنية
للبالد؛ عيد االستقالل ويوم التحرير ،مع
الـمـســافــريــن الـقــادمـيــن إل ــى أرض الــوطــن،
حيث تـقــوم باستقبالهم والـتــرحـيــب بهم
ومشاركتهم األعياد الوطنية ،األمــر الذي
يـبــرز دور (الـكــويـتـيــة) فــي تـلــك المناسبة
ِّ
ويجسد معاني الوفاء لوطننا
السعيدة،
الكويت".
وأضـ ــاف ال ـع ـنــزي" :تـسـعــى (الـكــويـتـيــة)
بشكل متواصل إلى أن يكون لها دور َّ
فعال

فــي خــدمــة المجتمع ومـشــاركـتــه أفــراحــه،
كونها الناقل الوطني للكويت ،فهي تسعى
بــاسـتـمــرار إل ــى تـقــديــم وتــوفـيــر خدماتها
لــركــاب ـهــا م ـنــذ ق ـيــام ـهــم بـعـمـلـيــة ال ـح ـجــز،
ً
مرورا بدخولهم المطار ،وتسهيل إجراءات
ً
سفرهم لوجهتهم ،وصوال إلى صعودهم
عـ ـل ــى مـ ـت ــن ط ــائ ــراتـ ـه ــا وت ـل ـق ـي ـه ــم أف ـض ــل
ً
الخدمات ،كما ال تألو الشركة جهدا بالرد
عـلــى اس ـت ـف ـســارات عـمــائـهــا وتــوجـيـهـهــم،
س ــواء عبر خــدمــة االتـصــال الهاتفي ،171
أو عن طريق خدمة برنامج الواتساب على
مدار الـ 24ساعة".

القـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
والـهـيـئــات الـمـخـتـلـفــة ،الـتــي
فتحت مجال التعاون مع stc
لتقديم يد العون في القضاء
على األ مــراض ُ
المعدية ،في
م ـق ــد م ـت ـه ــا وزارة ا ل ـص ـح ــة،
ووزارة ا لــدا خ ـل ـيــة واإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي،
ممثلة في م .صالح الفداغي
نــائــب الـمــديــر الـعــام لشؤون
م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي فــي
اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـط ـي ــران
ال ـم ــدن ــي وج ـم ـيــع الـقــائـمـيــن
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي م ـ ـطـ ــار
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــدول ـ ــي ،وال ـش ـك ــر

مــوصــول لـفــريــق عـمــل "عـلــي
ع ـبــدالــوهــاب ال ـم ـطــوع" على
دعمهم لهذه الحملة.
و تــأ تــي الحملة التوعوية
ً
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ـ ـلـ ــوالء واالنـ ـتـ ـم ــاء
والحس الوطني الذي تبديه
الشركة ،السيما أن انطالقها
ً
يأتي تزامنا مع حملة "حبها
م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروف" ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ـت ـم ــل
عـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
التي أطلقتها  stcبمناسبة
األعياد ،لمشاركة المجتمع
الكويتي فرحته.

بن ًسبت ًيباشر مهام عمله
أمينا عاما لـ «أوابك»
ب ـ ــاش ـ ــر األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
لمنظمة األ ق ـطــار العربية
المصدرة للبترول (أوابك)
علي سبت بن سبت مهام
ً
ً
عمله أمينا عاما للمنظمة،
ً
اعتبارا من أمس.
وكــانــت ال ــدول األعـضــاء
في "أوابك" ،قد اختارت بن
ً
ً
سبت أمينا عاما للمنظمة
خـ ـ ـ ــال اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع م ـج ـل ــس
وزراء المنظمة ا لــذي عقد
بالكويت فــي  22ديسمبر
.2019
وعـ ـ ـب ـ ــر بـ ـ ــن سـ ـ ـب ـ ــت ،ف ــي
ت ـصــريــح ع ــن ب ــال ــغ ش ـكــره
وام ـ ـت ـ ـنـ ــانـ ــه لـ ـلـ ـثـ ـق ــة الـ ـت ــي
نالها مــن ا ل ــدول األ عـضــاء
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة لـ ـت ــولـ ـي ــه
ً
ه ــذا ال ـم ـن ـصــب ،م ـب ـي ـنــا أن
المرحلة القادمة ستشهد
ب ــذل ال ـمــزيــد م ــن ال ـج ـهــود
ل ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ع ـ ـمـ ــل األم ـ ــان ـ ــة
الـ ـع ــام ــة ،وت ـع ــزي ــز دورهـ ــا
ع ـلــى الـصـعـيــديــن الـعــربــي
والدولي.
ي ـش ــار إل ــى أن "أوابـ ـ ــك"،
منظمة عربية إقليمية ذات
طابع دولي متخصصة في
صناعة ا لـبـتــرول ،وتهدف
بشكل رئيسي إلى تشجيع
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول
األعضاء في مختلف أوجه
ال ـن ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي فــي
صناعة البترول ،وتحقيق

علي بن سبت

أوثق العالقات فيما بينهم
في هذا المجال.
وتهدف المنظمة أيضا
إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة
ع ـل ــى م ـص ــال ــح أع ـضــائ ـهــا
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذه
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة ،م ـ ـن ـ ـفـ ــرديـ ــن
ومـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــن ،وت ــوحـ ـي ــد
ال ـج ـه ــود ل ـتــأم ـيــن وص ــول
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرول إلـ ـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــواق
استهالكه بـشــروط عادلة
ومعقولة ،وتوفير الظروف
ال ـ ـمـ ــائ ـ ـمـ ــة ل ـ ـ ـ ــرأس ال ـ ـمـ ــال
وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
ف ــي ص ـنــاعــة ال ـب ـت ــرول فــي
األقطار األعضاء.

ثقافات
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أروع ما في تجربة األديب
طرحت الفنانة سمية الخشاب
والتشكيلي المغربي
أغنيتها المصورة الجديدة
عبدالغفور خوى ،عدم القدرة «عربية أنا» ،بعد تحضيرات
على التفريق بين لوحاته
وصعوبات عديدة في
ونصوصه.
التصوير.
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يطل الفنان فؤاد علي خالل تواصل شيماء سليمان
تصوير مشاهدها في
رمضان المقبل بعملين
مسلسل «سما عالية» بعد
دراميين هما «مانيكان»
عودتها وفريق العمل من
و«أم هارون».
القاهرة.

آمبر هيرد تتهم زوجها السابق جوني
ديب بتهديدها بالقتل وحرق جثتها
أفـ ــادت تـقــاريــر إعــامـيــة ب ــأن قضية الـنـجــم العالمي
جوني ديب وزوجته السابقة النجمةآمبر هيرد عادت
إلى الواجهة مجددا ،إذ خرجت األخيرة باتهامات جديدة
أثارت فيها جدال كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي.
وبينت التقارير أن هيرد كشفت أن ديب هدد بقتلها
وحرق جثتها ،إال أن جوني لم يرد بعد على كالمها.
وكان ديب نفى مؤخرا االعتداء على هيرد ،واتهمها
بأنها هي من أساءت معاملته خالل زواجهما ،وأكد في
وثائق قدمها للمحكمة في قضية التشهير التي رفعها
ضــد مطلقته ،مطالبا بتعويض  50مـلـيــون دوالر ،أن
هيرد كانت تمارس الـخــداع وتلون وجهها بما يوحي
بوجود كدمات.
على الصعيد ذاته ،رصد مصورو الباباراتزي مجموعة

تايلور سويفت

صور للنجمجوني لدى دخوله المحكمة العليا في لندن
لمقاضاته صحيفة "ذا ص ـن" البريطانية ،على خلفية
مزاعمها بأنه كان يضرب زوجته.
ويقاضي ديب الصحيفة المذكورة والمحرر التنفيذي
دان ووتـن بسبب التشهير به في مقال وصف فيه ديب
بأنه ضارب لزوجته.
وكانت تقارير إعالمية تناولت قضية جوني وآمبر،
وقــالــت إن ادعـ ــاءات آمـبــر بــأنــه أس ــاء معاملتها جسديا
ولفظيا مضطربة ،حيث نفى ديب ذلك.
وأضافت أنه في جلسة استماع سابقة للمحاكمة ،قال
محامو النجم إنه ينفي مزاعم العنف ضد هيرد "بنسبة
 100في المئة" ،وهو مصمم على توضيح اسمه من خالل
تقديم أدلة في المحكمة المفتوحة.

أوبرا وينفري

إلتون جون

« »The Manلـسويفت
أوبرا وينفري تسقط
يتخطى  16مليون مشاهدة على المسرح
تخطى فيديو كليب " ،"The Manللنجمة تايلور
سويفت 16 ،مليون مشاهدة عبر قناتها بـ"يوتيوب"،
بعد يومين على طرحه.
وتقوم فكرة الكليب على مواجهة التمييز في مكان
العمل ،ومعاناة المرأة الشخصية لترتقي في مهنتها.
ُيذكر أن سويفت لم تشارك أخيرا في حفل توزيع
جوائز " "Grammyلعام .2020

وم ــن آخ ــر أع ـم ــال دي ــب الـسـيـنـمــائـيــة فـيـلـمــه الـجــديــد
"ميناماتا" ،الذي يجسد فيه دور مصور الحروب دابليو.
يوجين سميث ( ،)1978 - 1918ويــدور الفيلم ،وهو من
إخراج أندرو ليفيتاس ،حول مهمة سميث وزوجته إيلين
في إعداد تقرير مصور عن تلوث الزئبق بالقرب من مدينة
ميناماتااليابانية منذ خمسينيات القرن الماضي ،والذي
تسبب في أضــرار صحية خطيرة جزئيا لنحو  20ألف
شخص ،بعضهم يعاني منها حتى اليوم.
وب ـف ـض ــل ت ــوث ـي ــق س ـم ـيــث أص ـب ــح ب ــاإلمـ ـك ــان تـقــديــم
المسؤولين للمحاسبة أمام القضاء.
وذكــر ديب أنه اهتم منذ البداية بـ"كابوس" مواطني
ميناماتا ،وتمكن من استيعاب شعورهم بالعجز ،مشيرا
إلى أن صور سميث اهتمت بإيضاح معاناة هؤالء األفراد.

ي لموقف
تعرضت اإلعالمية األميركيةأوبــرا وينفر 
محرج أثناء تحدثها على المسرح ،ضمن فعاليات رؤيتها
لـعــام  ،2020بـعـنــوان "حـيــاتــك تحت المجهر" فــي لوس
أنجلس .فأثناء تحدثها عن القدرة والتوازن ،وماذا يعني
ً
ذلك بالنسبة لها ،تعثرت بشكل مفاجئ ،وسقطت أرضا
بطريقة محرجة على المسرح.
وقالت أوبرا قبل سقوطها" :القدرة بالنسبة لي تعني
أن كل األشياء في حالة تــوازن ،والتوازن ال يعني أن كل
األشياء متساوية في كل األوقات".

مرضإلتون جو ن
يتسبب في تدمير صوته
أفــادت تقارير إعالمية ،بــأن مــرض النجمإلتون
جو ن تسبب في تدمير صوته ،بعد تعرضه لاللتهاب
الــرئــوي ،وهــو األمــر الــذي سيمنع جــون مــن الغناء
من جديد.
وأشار التقرير أيضا إلى أن جون خضع لعملية
جراحية عام  1987لحباله الصوتية ،وأقــر بأنه "لم
يسترد قوة صوته بالكامل" ،كما تطرق التقرير إلى
مرحلة تعاطي جون المخدرات بكميات كبيرة ،وهو
ً
أيضا ما عمل على تدمير صوته.

مهرجان برلين يغوص في الذاكرة النازية

ً
استغنى عن منح جائزة ألفريد باور سنويا
بعد الجدل الكبير ،إثر التسريبات بشأن الماضي النازي لمؤسسه ،قارب مهرجان
الحالية ،مسائل متصلة بالذاكرة من الرايخ
برلين السينمائي ،الذي يختتم دورته ً
الثالث إلى العنصرية في البرازيل ،مرورا بمحاربة االستعمار.
اضطر مهرجان برلين السينمائي،
ب ــإدارت ــه ال ـج ــدي ــدة ،ل ـلــرد ح ــول ارت ـبــاط
مــؤسـســه بــال ـنــازيــة ،وأول مــا فعله هو
االستغناء عن جائزة ألفريد باور ،التي
دأب هذا الحدث على تسليمها سنويا.
كذلك ،كلف المهرجان معهد التاريخ
المعاصر في ميونيخ التحقيق في حقيقة
صالت مؤسسه مع نظام أدولف هتلر.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ،أن ـ ــدري ـ ــاس
فـيــرشـيـنــغ ،فــي تـصــريـحــات صحافية،
بشأن ألفريد باور" ،من المرجح أن تكون
بعض األصوات قد علت حينها (للتطرق
إلى صالته مع النازية) ،لكن جرى التستر

الفائزون بالجوائز
جائزة الدب الذهبي :ذير إز نو إيفيل.
ال ــدب الـفـضــي ،الـجــائــزة الـكـبــرى :نيفر
ريرلي سومتايمز أولويز.
أفضل إخراج :هونغ سانغسو.
أفضل ممثلة :باوال بير.
أفضل ممثل :إليو جيرمانو.
أف ـض ــل س ـي ـن ــاري ــو :فــاب ـيــو ودام ـي ــان ــو
دينوسينسو.
ال ــدب الذهبي للتميز :ألفضل كاميرا:
يورغن يورغينز.
الدب الذهبي للدورة السبعين برليناله:
محو التاريخ.
جائزة برليناله ألحسن فيلم وثائقي:
إيراديز.

عـلــى ذل ــك ،ول ــم ت ـعــاود الـقـصــة الظهور
إال اآلن".
ورغ ــم التخبط مــع تاريخه الخاص،
عرض مهرجان برلين هذا العام سلسلة
أفــام تقدم قــراءة مغايرة لمواضيع من
الذاكرة .ويشمل ذلك قصة القيادي النازي
المعروف ألبرت سبير ،وهو من القالئل
الــذيــن أفـلـتــوا مــن عقوبة اإلعـ ــدام خالل
محاكمة نــورمـبــرغ الشهيرة لمجرمي
الحرب النازيين.
وفي فيلم "سبير غوز تو هوليوود"،
تفند المخرجة فانيسا البا جهود هذا
الـمـهـنــدس ال ـن ــازي إلعـ ــادة ص ــوغ دوره
الخاص ،خصوصا عن طريق مذكراته.
وأوضـ ــح فيرشينغ أن "سـبـيــر مثال
ممتاز للطريقة التي يمكن من خاللها
لشخص نازي أن يروي حكايته الخاصة
ب ـمــا ي ـظ ـهــره ك ــأن ــه والـمـحـيـطـيــن ب ــه لم
يرتكبوا الكثير".
ِّ
كــذلــك ،تـشــكــل إعـ ــادة كـتــابــة الـتــاريــخ
تحديا مهما في البرازيل المعاصرة ،وفق
المخرج ماركو دوترا ،الذي يشارك فيلمه
(آل ذي ديــد وان ــز) فــي المنافسة للفوز
بجائزة الدب الذهبي.
مــن جــانـبــه ،أك ــد الــرئـيــس الـبــرازيـلــي
جايير بولسونارو ،أن العنصرية "نادرة"
َ
في البالد ،كما لم يتوان أخيرا عن تعيين
س ـيــرغ ـيــو ك ــام ــارغ ــو رئ ـي ـس ــا للمعهد
الثقافي اإلفريقي البرازيلي ،رغم إطالق
األخير مواقف مثيرة للجدل اعتبر فيها
أن االستعباد كــان "مفيدا" لألشخاص
المتحدرين من أصول إفريقية.

فحتى قبل بدء النسخة السبعين من المهرجان العريق في العاصمة األلمانية،
واجه هذا الحدث انتقادات واسعة ،على خلفية معلومات عن ارتباط مؤسسه
ألفريد باور بالنازية.

ابنة رسولوف تتسلم الجائزة
ويعتمد دوترا نظرة معاكسة في فيلمه
"آل ذي ديد وانز" ،الذي تدور حوادثه في
ساو باولو نهاية القرن التاسع عشر ،بعد
عقد من إلغاء العبودية.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج" :رغـ ـ ـ ــم ال ـن ـظ ــري ــات
ال ـم ـتــداولــة ال ـك ـث ـيــرة ،وال ـت ــي تـفـيــد بــأن
البرازيل بنيت على مزيج من الهويات،
الــواقــع في مكان آخــر تماما .هــذا البلد
عنصري جدا".
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،رأى ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ال ـف ــرن ـس ــي
الكمبودي ريـتــي ،المرشح أيضا لنيل

جائزة الدب الذهبي ،أن السينما يمكن
أن تؤدي دورا "في مكافحة الشمولية".
ويـظـهــر فيلمه (إي ــرادي ــاي ـت ــد) صــورا
م ــؤث ــرة م ــن ال ـه ـجــوم بــالـقـنـبـلــة ال ــذري ــة
في هيروشيما خــال الحرب العالمية
الثانية.
ِّ
وقال" :األفالم تشكل دائما صرخة؛ إما
للتعبير عن األمــل ،وإمــا لتخطي األلــم،
فرغم أن البعض قد يظن أن هذه األحداث
انتهت ،كونها من القرن الماضي ،لكن
التاريخ دائما ما يتكرر".
أما المخرج واالختصاصي النيجيري
في التوثيق ديــدي تشيكا من "الغوس
فيلم سوسايتي" ،فاعتبر أن السينما
يمكن أن تساعد المجتمع في مواجهة
الماضي ،وفي فيلمه القصير (ميموري
ألسو داي) ،يعرض المخرج صــورا من
نيجيريا كان قد طواها النسيان.
كـمــا مـنــح ال ـم ـهــرجــان ج ــائ ــزة "ال ــدب
ال ــذهـ ـب ــي" ل ـل ـم ـخــرج اإلي ـ ــران ـ ــي محمد
رسولوف عن فيلمه "ال يوجد شر" (ذير
إز نو إيفل).
ورسولوف ( 48عاما) ممنوع حاليا
من السفر خارج إيران ،األمر الذي حرمه
ّ
من حضور المهرجان وتسلم جائزته.
وش ـ ــارك بــاس ـتــام ال ـجــائــزة المنتج
اإليراني كافيه فارنام ،الذي توجه بكلمته
إلى جائزة "الــدب الذهبي" ،قائال" :أريد
أن أطلب منك أن تعانق محمد معلمي
وصــدي ـقــي ،وأن ت ـقــول ل ــه :مـحـمــد ،أنــت
لست وحدك".
(أ ف ب)

آمبر هيرد

ثقافات ١٨

توابل ةديرجلا

•
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خوى :اإلبداع يستهدف تحرر اإلنسان من االستبداد

إصدار

كيف كان مستوى التدريس
بالكويت عام ١٩٣٨؟

أديب وتشكيلي مغربي يرسم بقلمه ويكتب بفرشاته
أروع ما في تجربة األديب والتشكيلي المغربي عبدالغفور
خوى ،أنك ال تستطيع على وجه الدقة أن تفرق بين لوحاته
ونصوصه ،فكل منهما ينبت من أرض واحدة خصبة كأسلوبه
ّ
هذا ما ًلخصه بقوله إنه «يرسم بقلمه
النابض بالحياة ،وربما ً
ويكتب بفرشاته موضوعا واحدا».
وأضاف خوى ،في حوار أجرته معه «الجريدة» ،أن اإلبداع
يستهدف تحرر اإلنسان من قيود االستبداد المادي
والمعنوي ...وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

ظهرت أنماط
أدبية تلغز المعنى
بذريعة أن الفكرة
متعالية في النص

• إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزال
والـتـكـثـيــف ...مــا ال ــذي يجب أن
ي ـتــوافــر م ــن قـ ــدرات ل ــدى كــاتــب
ً
القصة القصيرة جدا؟
ً
 إن الـقـصــة الـقـصـيــرة ج ــداً
تفرض نوعا من التشذيب إلى
جانب االختزال والتكثيف عبر
انتقاء معجم يتواءم والمساحة
النصية الضيقة وز مــن السرد
حـتــى يـكـتـســب الـقـصــر فاعلية
اإلحاطة والعمق الكفيلين بنقل
الـقــارئ مــن اللغة إلــى الخطاب
كرسالة عابرة لحواجز اللغة.

صرح اإلنسانية
• بــرأيــك مــا المستهدف من
الـنــص اإلبــداعــي س ــواء طــال أم
قصر؟

 بـ ــرأيـ ــي ،كـ ــل إبـ ـ ـ ــداع سـ ــواءً
ً
ً
كـ ــان ن ـص ــا ق ـص ـي ــرا أو ط ــوي ــا
يستهدف اإلسـهــام فــي تشييد
صـ ـ ــرح اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،ال أق ـص ــد
بهذا المفهوم توليفة كوليردج
(  )Samuel coleridgeح ــول
ع ـ ـصـ ــر ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة ،وال ح ــري ــة
االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار فـ ــي م ـ ـتـ ــون فـلـسـفــة
س ــارت ــر ،ب ــل أع ـنــي بــذلــك تـحــرر
اإلنسان من كل قيود االستبداد
ال ـمــادي والـمـعـنــوي ،فــاإلنـســان
في أوطاننا طاعن في العبودية،
واإلبداع إضاءات تنير الطريق
ً
متى استطاعت لذلك نورا.

ً
نـ ـص ــوص ــا ح ــداثـ ـي ــة وم ـ ــا بـعــد
حداثية ،ونحن نعيش في واقع
ما قبل حداثي ،فالحداثة تروم
تفسير الكون بطريقة عقالنية،
وما بعد الحداثة هو ردة فعل
ض ــد ال ـح ــداث ــة نـفـسـهــا ،وت ــروم
تقويض السرديات الكبرى.
أم ـ ــا الـ ــواقـ ــع الـ ـ ــذي نـعـيـشــه،
وبحكم هذا التعارض والتبعية
فقد ظهرت أنـمــاط أدبـيــة تلغز
ال ـم ـع ـن ــى ب ــذريـ ـع ــة أن ال ـف ـك ــرة
م ـت ـع ــال ـي ــة ف ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــص ،وه ـ ــذا
اخ ـت ـب ــاء وراء م ـي ـش ـيــل ف ــوك ــو،
وتتبنى الـغـمــوض بــذريـعــة أن
ً
المعنى لـيــس ق ــارا فــي الـنــص،
وهـ ــذا اخ ـت ـبــاء آخ ــر وراء جــاك
ديـ ــريـ ــدا ،وت ـت ـه ــرب م ــن الـعـمــق
بــذري ـعــة أن ال ـن ـصــوص ق ــادرة
على إحداث تأويالت ال نهائية،
وهذا اختباء ثالث وراء أمبيرتو
إي ـك ــو ،وم ــن هـنــا ج ــاء التلغيز
والـ ـغـ ـم ــوض واتـ ـسـ ـع ــت دائ ـ ــرة
االتهام.

«اإلنسان والباقي»
• ت ـم ــارس ال ـف ــن الـتـشـكـيـلــي
وتعمل بتدريس التاريخ ...إلى
أي مدى انعكس ذلك على نصك؟
 أنـ ــا أرس ـ ــم ب ـق ـل ـمــي ،وأك ـتــبً
ً
بفرشاتي موضوعا واحدا ،لهذا
ف ـن ـصــوصــي ألـ ـ ـ ــوان ،ول ــوح ــات ــي
نـ ـص ــوص ،أمـ ــا ع ــاق ــة ال ـت ــاري ــخ
ب ـن ـص ــوص ــي اإلب ـ ــداع ـ ـي ـ ــة ،ف ــأن ــا
أك ـتــب ل ــإن ـس ــان ،وال ـت ــاري ــخ هو
"اإلن ـســان وال ـبــاقــي" ،هـكــذا تكلم
ف ــرن ــان ب ــرودي ــل ،وه ــو التعبير
عن ميوالت اإلنسان كما عدلها
الزمان والمكان على حد تعبير
هـ ــردر ،وه ــو الـتـقــدم عـبــر مسار
ال ـ ـحـ ــريـ ــة كـ ـم ــا ذه ـ ـ ــب إل ـ ـ ــى ذل ــك
فريدريش هيغل ،والتاريخ أصيل
ف ــي ال ـح ـك ـمــة ح ـس ــب تــوص ـيــف
اب ــن خـ ـل ــدون ،ه ــذا م ــا تمتحه
نصوصي من معين التاريخ.

ما قبل حداثي

من لو

حاته التشكيلية

غالف

مجموعة «عند

ما يزهر الحزن»

ُ
• لماذا تتهم األنماط األدبية
الحداثية بأنها مـجــال مفتوح
لــدخــاء يـتـعــالــون عـلــى الـقــارئ
بالتلغيز وغموض النص؟
 -في أوطاننا نكتب

غ

•

عبدالغفور خوى
أبلغ النضج قط ،وهذا ال ينفي
الرغبة في الوصول إلى األفضل.

ال ـن ــص ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي أشـتـغــل
عليه منذ عقود.

«الكوميديا اإللهية»

الفكر والسلوك

القراءة والكتابة

• ماذا يعني النص الناضج
بالنسبة إل ـيــك؟ ومـتــى شعرت
ببلوغك هذه المحطة اإلبداعية؟
ال ي ـ ـ ــو ج ـ ـ ــد نـ ـ ـ ــص ب ـ ـشـ ــرين ـ ــاض ـ ــج ب ــالـ ـمـ ـعـ ـن ــى ال ـ ـف ـ ـكـ ــري،
وإذا ق ـل ـن ــا ب ــذل ــك ف ـس ـن ـقــع فــي
منزلق ابستمولوجي نقر فيه
بنهاية التاريخ كما ذهــب إلى
ذل ــك فــوكــويــامــا ،ون ـح ـكــم على
ال ـع ـقــل ال ـب ـشــري ب ــال ــرك ــون إلــى
منجز ال يقبل النقد فإلى عهد
قــريــب كــانــت بعض النصوص
مـ ـث ــل "األوديـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا واإلل ـ ـ ـيـ ـ ــاذة"
و"الكوميديا اإللهية" وغيرها
ســرد يــات متعالية ،لكن العقل
الـ ـبـ ـش ــري أزال ع ـن ـه ــا ح ـجــاب
الـهـيـبــة وواصـ ــل اإلب ـ ــداع ،ومــن
ه ـ ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـل ــق أن ـ ـ ــا لــم

• ما سر تجول نصوصك في
عوالم تبدو متناقضة ،حتى في
أجوائها بين البادية والمدينة؟
ً
 أع ـت ـقــد أن ــه ل ـيــس تـنــاقـضــابالمعنى الماركسي للكلمة ،بل
هو اختالف بتعبير جيل دولوز
( )Gilles Deleuzeيطمح إ لــى
تغيير بـنـيــة ال ــوع ــي ،ويـحـتــاط
م ـ ــن ك ـ ــل وحـ ـ ـ ــدة ت ـن ـم ــط ال ـف ـك ــر
والسلوك فــي قالب مــوحــد ،ألن
بناء صرح اإلنسية ال يتساوق
والشموليات.

• بعد مجموعتك القصصية
األخ ـيــرة "عـنــدمــا يــزهــر الـحــزن"
( )2018ماذا تخفي في ُجعبتك
اإلبداعية؟
 أنــا مـتــورط مــن رأس ــي إلىأخ ـ ـمـ ــص قـ ــدمـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــراءة
والكتابة والرسم متى استطعت
ً
لــذلــك سـبـيــا ،أم ــا عــن ســؤالـكــم
ً
فــإنـنــي أك ـتــب قـصـصــا قصيرة
ً
جــدا ثم أمزقها في انتظار أمر
م ــا ،وف ــي نـفــس ال ــوق ــت أشتغل
على رواي ــة "فــي انـتـظــار بائعة
ال ـ ـ ــورد" ،وه ــو ع ـن ــوان مــرحـلــي،
بطلها شـ ٌ
ـاب ناقم على الواقع،
اعـتــزل فــي مـكــان قـصــي ،يحكي
وينتظر حبيبته بائعة الــورد،
وهي إحدى ترميزات الحرية.

الف رواية «الطي

ور تغن
ي كي ال تموت»

مساحة شاسعة

ً
• أال يـبــدو غــريـبــا أن يكتب
أديـ ـ ٌـب متخصص فــي (ق.ق.ج)
ً
ً
نصا روائيا ،ألم تسيطر عليك
رغبة تكثيف النص حين كتبت
ً
 مثال  -روايتك "الطيور تغنيكي ال تموت"؟!
أن ت ـك ـت ــب داخـ ـ ـ ــل م ـســاحــةشــاسـعــة أو ضـيـقــة ف ـهــذا ليس
ً
نظري ،األهم هو ماذا
مهما في ً
تكتب .حقيقة أجد نفسي أسير
الـتـكـثـيــف وأنـ ــا أك ـتــب ال ــرواي ــة،
ً
لكن ال أجــد نفسي مـقـيــدا وأنــا
ً
أمارس شغب الكتابة مستهدفا
بـنــاء ال ــذات ،ال التطابق معها،
فــ"الـطـيــور تغني كــي ال تموت"
رواي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ـحـ ـم ــل الـ ـق ــص
الـقـصـيــر ،لـكـنـهــا مـتـمــاهـيــة مع

ال يوجد نص
بشري ناضج
بالمعنى الفكري

حمزة عليان

ً
ـال من
كــان عمال يتسم بقدر عـ ٍ
الـمـســؤولـيــة ،أق ــدم عليه الباحث
ال ــدكـ ـت ــور عـ ـ ــادل ال ـع ـبــدال ـم ـغ ـنــي،
بـتـحــويــل ك ــراس لـطــالــب كويتي
درس في "المباركية" عام ،١٩٣٨
إلى مخطوطة نادرة يعمل على
ً
عرضها وتحقيقها طبقا لما يتم
التعامل فيه مع هذه األنواع من
الوثائق.
ك ـت ـبــت ال ـم ـخ ـطــوطــة بــالـقـلــم
الرصاص من عشرين صفحة،
وت ـ ـ ـعـ ـ ــود لـ ـلـ ـط ــال ــب خ ـ ــال ـ ــد بــن غالف اإلصدار
م ـش ــاري (هـ ـك ــذا) دون ت ـحــديــد اســم
العائلة وعنوانها (المختصر المفيد) عالم الجغرافية العجيب،
ً
وتضمنت درسا في الجغرافيا نال عليه الطالب درجة كاملة
ً
( )١٠٠/١٠٠وأج ـ ــاب ع ــن  ٣٨س ـ ــؤاال تـتـصــل ب ـ ــاألرض والـبـيـئــة
الكويتية.
ً
وس ـي ـكــون م ـف ـيــدا أن ن ــورد بـعــض األس ـئ ـلــة واألج ــوب ــة لكي
يتحقق الغرض من وراء النشر وبنفس الوقت رسالة للمعنيين
والمهتمين مفادها أن التعليم كان وسيبقى أهم عناصر القوة
في المجتمع الكويتي وفي العالم ،فهو مفتاح التقدم ،وغير ذلك
ً
يكون طحنا في الهواء:
سؤال :ما هي األرض؟
ً
ج ــواب :األرض كــوكــب سـيــار مظلم يـضــاء ن ـهــارا بالشمس
ً
وليال بالقمر.
سؤال :ما السبب في عدم سقوط األرض في الفضاء؟
جــواب :السبب أن الله سبحانه وتعالى أوجــد في الكواكب
قوة جذب كما يجذب المغناطيس الحديد.
سؤال :ما شكل األرض؟
جواب :األرض مستديرة أشبه بالبرتقالة.
سؤال :هل األرض محمولة على شيء؟
جواب :ليست محمولة بل منعزلة في فراغ بتدبير المولى
عز وجل.
سؤال :كم عدد سكان الكويت؟
ً
جواب :حوالي  ٦٠ألفا.
سؤال :ماذا يشتغل الكويتيون؟
جواب :في الغوص على اللؤلؤ ،وصناعة السفن ،والتجارة،
والسفر البحري التجاري.
ً
طبعا هناك أسئلة أخــرى بذل الدكتور عــادل العبدالمغني
ً
جـهــدا فــي التعليق عليها وشرحها وإضــافــة مــا تحتاجه من
توضيحات للقارئ بحيث تستكمل الفائدة المرجوة.

حصاد

افتتاح مهرجان للموسيقى
والغناء جنوب مصر

ً
افتتاح هرم زوسر المدرج بعد إغالقه  14عاما

االنتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به
•

القاهرة -محمد الصادق

مهرجان دندرة

أعلنت وزارة السياحة واآلث ــار افتتاح هــرم زوســر
المدرج بمنطقة سقارة األثرية للزائرين بعد إغالقه
قرابة  14عاما لترميمه.
وقال األمين العام للمجلس األعلى لآلثار الدكتور
مصطفي وزيري أنه تم االنتهاء من مشروع ترميم هرم
زوسر المدرج وتطوير المنطقة المحيطة به ،على أن
يكون االفتتاح في غضون األشهر القادمة.
وتفقد وزيري منطقة آثار سقارة للوقوف على آخر
األعمال قبيل االفتتاح.
وأوضح د .وزيري أن ترميم هرم زوسر هو أحد أهم
مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة ،فهرم زوسر هو
أقدم بناء حجري في العالم.

أعمال الترميم
شملت الواجهات
الخارجية للهرم
وتثبيت الحجارة

مشروع الترميم
وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطر ،والترميم
الخارجي والداخلي للهرم ،كما شمل تطوير مسارات
الــزيــارة الـمــؤديــة للهرم والـمـمــرات الداخلية المؤدية
لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري ،إضافة
الى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.
وقــال إن مـشــروع الترميم بــدأ عــام  ،2006وتوقفت
األعمال عــام  ،2011واستؤنفت في نهاية عــام ،2013
وشملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة،
وترميم مباني وســالــم المدخل الجنوبي والمدخل
الشرقي من الخارج ،إضافة إلى أعمال الترميم الدقيق
وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم ،وجار
أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم ،وتمهيد

هرم زوسر
مسارات الزيارة ،ووضع نظام حديث لإلضاءة.
وقالت مساعدة الوزير لشؤون االستثمار وتنمية
الموارد المالية إيمان زيدان ،إن أعمال تطوير منطقة
هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات

المنطقة األثرية حتى االسوار الخارجية لمدخل الهرم،
بما يتماشى مــع طبيعة المنطقة األ ثــر يــة لتسهيل
وص ــول الــزائــريــن بـصـفــة عــامــة وذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة بصفة خاصة.

تمهيد المسارات
وذكرت المشرفة على إدارة تطوير المواقع األثرية
والمتاحف بمكتب وزير السياحة واآلثار داليا خطاب،
أن عـمـلـيــة تـطــويــر الـمـنـطـقــة تـمــت طـبـقــا لـخـطــة عمل
متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ
على المنطقة األثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات
لـلــزائــريــن .وتضمنت أع ـمــال الـتـطــويــر وض ــع لــوحــات
إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة،
ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة واآلثــار الموجودة
بها ،إضافة إلى توفير زي موحد للعاملين بالنظافة
وألف ــراد األم ــن ،مــؤكــدة أن جميع الـخــدمــات يستطيع
الزائر أن يالحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة األثرية.

بناء حجري

الهرم المدرج

يـعـتـبــر ه ــرم زوسـ ــر ال ـم ــدرج أول ه ــرم وأول بـنــاء
حجري في العالم ،ويقع في منطقة آثار سقارة.
ويطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج ،وهو
أحد المعالم األثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة
ممفيس القديمة فــي مـصــر ،وبـنــاه أمنحوتب خالل
القرن الـ 27ق .م ،ليدفن بداخله زوسر.

شـهــدت محافظة قـنــا جـنــوب مـصــر افـتـتــاح مـهــرجــان "دن ــدرة"
للموسيقى والغناء األول ،الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع
وزارة السياحة واآلثار ،وجامعة جنوب الوادي.
ووفق بيان صادر عن وزارة السياحة واآلثار المصرية ،يستمر
المهرجان حتى  4مارس الجاري.
وعلى هامش افتتاح المهرجان افتتح وزير السياحة واآلثار د.
خالد العناني ،ثالثة سراديب وبانوراما (سطح) معبد دندرة بعد
االنتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد.
وأعــرب العناني عن سعادته لرؤية أبناء محافظة قنا ،جاؤوا
خصوصا ليحضروا المهرجان ،الفتا إلى أن معبد دندرة يعتبر
واحدا من أجمل معابد الصعيد.
وأشار العناني إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء يعد
االول من نوعه في صعيد مصر (جنوب) ،مضيفا أنه سيتم اطالق
مـهــرجــان آخ ــر للموسيقى والـغـنــاء بمحافظات الــوجــه البحري
(شمال).
وقال إن التعاون بين وزارتي السياحة واآلثار ،والثقافة لتقديم
الـخــدمــات واألنـشـطــة الثقافية فــي الـمــواقــع األثــريــة يـبــرز الــوجــه
الحضاري لمصر ،كما يعمل على جذب اهتمام المواطن الى الفن
واإلب ــداع وتــراثــه الـحـضــاري مما يساعد على تنشيط السياحة
الثقافية.
ُ
ويقع معبد دندرة على الشاطئ الغربي من نيل مصر ،وش ِّيد
لعبادة اإللهة حاتحور الهة الحب والجمال واألســرة عند قدماء
المصريين ،حيث يرجع تاريخ المعبد للعصر اليوناني الروماني
بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي.
(د ب أ)

بشار مار خليفة يفتتح مهرجان
«بيروت آند بيوند» الموسيقي
انطلقت في مسرح زقاق بالعاصمة اللبنانية بيروت الدورة السابعة
من مهرجان "بيروت آند بيوند" ،وسط حضور جماهيري الفت غلبت
عليه فئة الشباب.
ورغم تأجيله من ديسمبر إلى فبراير الماضيين وتعديل برنامجه
تدفق هواة الموسيقى والفن لحضور االفتتاح ،الذي أحياه الموسيقي
اللبناني الفرنسي بشار مار خليفة وألهب الحدث حماسة.
وقالت مديرة المهرجان أماني سمعان" :لم يكن متوقعا هذا العدد
الهائل من الحضور المتنوع (لبناني وأجنبي وعربي) ،الذي تحدى
الظروف كافة ليحتفل بالموسيقى وحرية التعبير والترفيه ،وهي
أهداف المهرجان أساسا".
وأضافت سمعان "أصررنا على مجانية الدخول استثنائيا هذا
العام لنتيح للجميع االستمتاع بالموسيقى ودعم المشهد الموسيقي
اللبناني ،وخصوصا األنــدرجــراونــد بكل تنوعاته مــن الـجــاز إلى
اإللكتروني والكهربائي وغيره ،مستضيفين  25فنانا لبنانيا في 16
مكانا مختلفا في بيروت".
(رويترز)
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سمية الخشاب :مشغولة بقضايا المرأة العربية
أكدت أن أغنية «عربية أنا» خرجت للنور بشكل عفوي

١٩

مزاج

أخبار النجوم

عالمة يعزي وسوف لوفاة والدته

طرحت الفنانة سمية الخشاب أغنيتها المصورة الجديدة «عربية أنا» ،بعد تحضيرات وصعوبات كثيرة في التصوير.
وفي دردشتها مع «الجريدة» ،تحدثت سمية عن األغنية وعودتها إلى التمثيل مرة أخرى ،بمسرحية وفيلم وغيرها من
الموضوعات ،وفيما يلي التفاصيل:
القاهرة – هيثم عسران

• ح ــدث ـي ـن ــا عـ ــن ت ـفــاص ـيــل
أغنيتك الجديدة "عربية أنا"؟
 ه ــذه األغ ـن ـيــة واح ـ ــدة مناألغنيات التي خرجت للنور
بـشـكــل ع ـفــوي ودون تنسيق
م ـس ـبــق ،وبــداي ـت ـهــا كــانــت من
التوزيع الهاوس ،الذي وضع
عليه اللحن ثم الكلمات ،فأنا
مـحـظــوظــة بــالـعـمــل مــع فريق
عمل متميز بداية من الموزع
محمود الـشــاعــري ،ال ــذي قدم
"تـيـمــة" ال ـهــاوس بشكل مبهر
ومـ ـ ــؤثـ ـ ــر ،ج ـع ـل ـن ــي أت ـح ـم ــس
لتكون أغنيتي الجديدة.

األغاني المميزة
• ل ـكــن األغ ـن ـي ــة ت ـش ـبــه في
اسـمـهــا أغـنـيــة ســابـقــة قدمها
الفنان اللبناني يوري مرقدي؟
 هناك اخـتــاف كامل بيناألغنيتين ،فأغنية يوري كان
ي ـقــوم بـغـنــائـهــا ل ـلــرجــل ،وأن ــا
أغ ـن ـي ـه ــا لـ ـلـ ـم ــرأة ،وال ـك ـل ـم ــات
واألل ـحــان والـتــوزيــع مختلفة
ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل ،وأغ ـن ـي ـت ــه مــن
األغاني المميزة بالفعل التي
ن ـج ـحــت ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي،
وأت ـم ـن ــى أن ت ـن ـجــح أغـنـيـتــي
مثلها ،لكن في النهاية ال وجه
للمقارنة بينهما على اإلطالق.

رندا قديح

وتـحــدثــت مــع الـمـخــرجــة رنــدا
ق ـ ــدي ـ ــح ،وت ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــت أفـ ـك ــارن ــا
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وأرس ـ ـلـ ــت إل ـ ّـي
ص ــور ص ـحــراء فــي الـســويــداء
بـســور يــة ،وتحمست للفكرة،
ف ـفــي ال ـب ــداي ــة ك ـنــت أرغـ ــب في
تـصــويــر األغ ـن ـيــة بـكــل الـبــاد
العربية ،لكن ميزانية إنتاج
األغنية ال تتحمل هــذا األمــر،
وبــالـتــالــي تــم االسـتـقــرار على
ال ـص ـح ــراء ال ـس ــوري ــة ،وكــانــت
تجربة جميلة ،ورغم اإلرهاق
فإنني استمتعت بها.

المسؤولون السوريون
• هل واجهت مشاكل أثناء
التصوير؟
ً
ً
 وجــدنــا تــرحـيـبــا وتـعــاونــاً
كامال من المسؤولين السوريين
الذين سهلوا علينا الكثير من
األمور فيما يتعلق بالتصاريح
الـخــاصــة بــالـتـصــويــر ،وغيرها
مــن اإلجـ ـ ــراء ات ،لكننا واجهنا
درج ــات ح ــرارة منخفضة ،رغم
ارتـ ــدائـ ــي م ــاب ــس ص ـي ـف ـيــة ،إذ
كــانــت ال ـحــرارة  5درج ــات فقط،
ً
فضال عن األمطار الغزيرة التي
جعلتنا نتوقف عــن التصوير
م ــدة يــومـيــن بــانـتـظــار توقفها
حتى نتمكن من التصوير ،لكن
ك ــل ه ــذه ال ـص ـعــوبــات نسيتها
ب ــا لـ ـك ــا م ــل بـ ـع ــد ردود ا ل ـف ـع ــل
اإليـجــابـيــة الـتــي لمستها على
األغنية.

• وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ل ـت ـص ــوي ــر
األغنية بطريقة الفيديو كليب؟

أغان منفردة

 قـ ـ ــررت ت ـص ــوي ــر األغ ـن ـيــةإلع ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد ب ـ ـهـ ــا،

ً
• مـتــى سـتـقــدمـيــن ألـبــومــا
ً
ً
غنائيا كامال؟

الغناء والتمثيل
متوازيان
بالنسبة لي
خالل الفترة
المقبلة

 الظروف في الوقت الحاليتـجـعــل م ــن األف ـض ــل دائ ـم ــا أن
ي ـ ـكـ ــون ال ـ ــوج ـ ــود ف ـ ــي ال ـغ ـن ــاء
بأغان منفردة ،وهو أمر يرجع
إلى عدة اعتبارات من أسباب
إنتاجية وأخرى تقنية ،فعصر
السرعة الذي أصبحنا نعيش
فيه يجعل هناك الجديد يوميا
ف ـ ــي ال ـم ــوس ـي ـق ــى وال ـك ـل ـم ــات
واألل ـ ـحـ ــان ،وال ـت ـط ــور الـكـبـيــر
الحادث يجعلني حريصة على
أن أكون مواكبة له ،ومن ثم من
الصعب تقديم البوم يستغرق
وق ـت ــا ط ــوي ــا ف ــي الـتـحـضـيــر،
وع ـنــدمــا أنـتـهــي مـنــه أج ــد أن
هناك أم ــورا لــم تعد مناسبة،
ل ــذا أفـضــل األغــانــي المنفردة
التي تطرح فور االنتهاء منها،
وكذلك تصويرها سريعا.

المرأة العربية
• هـ ــل أص ـب ـح ــت تـهـتـمـيــن
ب ـت ـقــديــم أغ ـن ـي ــات ت ــداف ــع عــن
المرأة بشكل أكبر؟
 اع ـت ـب ــر ن ـف ـســي مـشـغــولــةباستمرار بقضايا المرأة في
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ،ألنـ ــه اليـ ــزال
أمامنا الكثير من أجل حصول
المرأة العربية على حقوقها،
ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال عـ ـمـ ـل ــي أحـ ـ ـ ــاول
تسليط الضوء على هذا األمر،
ســواء فــي الغناء أو التمثيل،
والمرأة العربية لديها صفات
كثيرة إيجابية أسعى للتركيز
ع ـل ـي ـهــا ،وه ـ ــو م ــا ق ــدم ـت ــه فــي
"ب ـت ـس ـت ـقــوي" ،و"ع ــرب ـي ــة أن ــا"،
فـتـضـحـيــات الـ ـم ــرأة الـعــربـيــة
ووفائها وقدرتها على تحمل
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــاب ،ب ـ ـكـ ــل األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات،

راغب عالمة

سمية الخشاب
ً
تجعلها رمــزا يجب االحتفاء
به دائما.

الدرجة الكافية
• مــاذا عن عالقتك بمواقع
التواصل؟
ً
 أصـبـحــت أك ـثــر اهـتـمــامــاب ـ ـهـ ــا وب ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،صـ ـحـ ـي ــح أن ـ ـنـ ــي لــم
أكـ ــن اه ـت ــم ب ـه ــا ف ــي ال ـســابــق
بالدرجة الكافية ،لكن اليوم
أصبحت مندمجة بشدة مع
م ـت ــاب ـع ـي ـه ــا ،وأتـ ـ ــواصـ ـ ــل مــن
خاللها مع جمهوري.

الغناء والتمثيل
• هـ ــل سـ ـت ــر ك ــز ي ــن ب ـش ـكــل
أكبر في الغناء خالل الفترة
المقبلة؟
 ا ل ـت ـم ـث ـي ــل صـ ـن ــع ا س ـم ــيون ـ ـجـ ــوم ـ ـي ـ ـتـ ــي ،واهـ ـتـ ـم ــام ــي
ً
بــا ل ـغ ـنــاء ن ـظ ــرا لـغـيــا بــي عنه
ً
ـرا ،وب ـنــاءً
بـشـكــل كـبـيــر م ــؤخ ـ
عـلــى طـلــب ال ـج ـم ـهــور ،ســواء
عندما ألتقي بهم في االماكن
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات أو
ح ـتــى ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
اال ج ـت ـمــا عــي ،و ســأ ع ـمــل على
ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء والـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل ب ـش ـكــل
متواز خــال الفترة المقبلة.
صـحـيــح ان ـنــي غ ـيــر مــرتـبـطــة
ّ
بأعمال درامية حتى اآلن لكن
ه ـنــاك عـمــا مـســرحـيــا وآخ ــر
ً
سينمائيا .

ا ل ـع ـمــل يـعـنــي أن ا لـمـشـكــات
الخاصة لم تعد تؤثر عليك؟
 ب ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأ كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،ط ـ ــو ي ـ ــته ـ ــذه ال ـص ـف ـح ــة مـ ــن ح ـيــاتــي
بـشـكــل كــا مــل ،و ع ــدت لعملي
وج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوري م ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى،
واخ ـ ـ ــرج ط ــاق ـت ــي فـ ــي ال ـع ـمــل
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،ك ـم ــا ذكـ ـ ــرت لــك
ّ
لدي مشاريع متعددة تشغل
وقتي بالكامل وتجعلني ال
أفكر إال فيها.

قـ ّـدم الفنان اللبناني راغــب عالمة واجــب الـعــزاء ،للفنان
السوري جورج وسوف ،بوفاة والدته فرحة متعب الصدي.
ون ـشــر عــامــة عـبــر صفحته الـخــاصــة عـلــى أح ــد مــواقــع
ّ
ً
التواصل ،صورا له خالل تقديم واجب العزاء لوسوف ،وعلق:
"خالل تقديم واجب العزاء للفنان الكبير والصديق جورج
وسوف بوفاة والدته ،رحمها الله ،البقاء لله".
ً
ُيذكر أن عددا من الفنانين حضروا لتقديم واجب العزاء
لجورج وسوف في بيروت ،ومنهم نجوى كرم وجو أشقر
وعابد فهد ،وناصيف زيتون ووليد توفيق ورامي عياش
ونانسي عجرم.

السقا ينجز بعض مشاهد «العنكبوت»

أحمد آدم
• ح ــد ث ـي ـن ــا عـ ــن ت ـجــر ب ـتــك
المسرحية الجديدة؟
 هي مسرحية "يا تصيبي ــا ت ـخ ـي ــب" ،وأت ـ ـعـ ــاون فـيـهــا
مع أحمد آدم ،وستعرض في
مصر وخارجها ،ومشروعي
ً
السينمائي أ يـضــا مــع أحمد
آدم هو فيلم يجري تحضير
حـ ــا ل ـ ـيـ ــا ،ل ـ ـكـ ــن ال أر غ ـ ـ ـ ــب فــي
الحديث عنه إلى حين اكتمال
المشروع.
•  ...وماذا عن الدراما؟
 لدي حماس كبير للعودةإلـ ــى الـ ــدرامـ ــا ،وآم ـ ــل ال ـع ــودة
بـ ـعـ ـم ــل درامـ ـ ـ ـ ــي ي ـن ــاس ـب ـن ــي،
ويقدم معالجة لقضية مهمة
من وا قــع مجتمعنا ،وهو ما
أب ـح ــث ع ـنــه ف ــي اخ ـت ـيــاراتــي
دائما.

أحمد السقا

استذكر الممثل المصري أحمد السقا ،وال ــده المخرج
المصري الراحل صالح السقا ،بمناسبة ذكرى ميالدهما،
في االول من مارس الجاري.
ونـشــر الـسـقــا ،عـبــر صفحته الـخــاصــة عـلــى أح ــد مــواقــع
ّ
التواصل االجتماعي ،صــورة له مع والــده ،وعلق" :وحيث
إنـنــا مــولــوديــن فــي يــوم واح ــد كــل سنة وأن ــت طيب يابابا
أسألكم الفاتحة".
ُيــذكــر أن السقا انتهى مــن تصوير بعض مشاهد فيلم
"الـعـنـكـبــوت" بـمــديـنــة األق ـص ــر ،ويـكـمــل تـصــويــر المشاهد
المتبقية له منها في القاهرة ،وهــو من بطولة منى زكي،
وظافر العابدين ،ومحمد لطفي ،وأحمد فؤاد سليم ،ويسرا
اللوزي ،وريم مصطفى ،وزكي فطين عبد الوهاب.

ُ ّ
ساندي تقلد محمد رمضان

مشاريع متعددة
سمية في االستوديو

• هــل قــرارك بالتركيز في

ساندي

بعد أن أثــارت الفنانة المصرية ساندي الجدل ،بسبب
تصريحاتها الـصـحــافـيــة األخ ـي ــرة ،وال ـتــي أك ــدت فيها أن
الظروف التي مرت بها على مدار السنوات الماضية ،وعدم
اهتمام أحد بأعمالها لم يكن سوء حظ ،وأنها مازالت "نمبر
وان" فــي حفالت الجامعات ،رغــم أن أعمالها قليلة ،وهي
األكثر جماهيرية بالنسبة للشباب المراهقين ،اعتبر بعض
المتابعين أن ساندي تحاول تقليد الفنان المصري محمد
رمضان ،واستخدام اللقب الذي اشتهر به ،وهو "نمبر وان".
وكانت ساندي هاجمت زمالء ها الفنانين،مؤكدة أنه ال
أحد منهم هنأها على ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"،
موجهة رسالة لهم ،بقولها" :هو نجاحي بيزعجكم؟".

فلوكس يطمئن محبيه على صحته

أحمد فلوكس

بعد أن نشر الممثل المصري أحمد فلوكس عبر صفحته
الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي ،صــورة له
ً
ظهر فيها واضعا المحاليل في أحد المستشفيات ،طمأن
محبيه على حالته الصحية.
وكتب فلوكس في صفحته الخاصة" :أشكر كل من سأل
عني ،وزارني في المستشفى ،ومن تواصل مع أهلي".
وق ــال فـلــوكــس" :شـعــرت بــارتـفــاع الضغط لــدي فوجدت
نفسي غـيــر ق ــادر عـلــى الـتـنـفــس ،وبـعــدهــا ج ــرى نقلي الــى
المستشفى ،حيث تبين ان سبب ارتفاع الضغط لدي هو
اإلرهاق الشديد من العمل".
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ً
ً
مهنيا :يتراكم العمل عليك ،ولن تستطيع إنجازه مهنيا :تشعر ببعض الملل من عملك الرتيب،
فلماذا ال تضيف إليه ما يفرحك؟
قبل تحديد األولويات.
ً
عــاط ـف ـيـ ًـا :م ــع ال ــزم ــن ق ــد ي ـت ـحـ َّـول ال ـحــب إل ــى ألـفــة عاطفيا :ال يعلم الحبيب لماذا يحبك ،فكل ما
ً
تتمتع به يجعله مغرما بك.
وصداقة ،لكن حذار من الرتابة.
ً
ً
ً
جدا ،وال يمكنك في هذه اجـتـمــاعـيــا :ال ـتــواجــد مــع اآلخ ــري ــن فــي أوق ــات
اجتماعيا :أنت مشغول
العطلة يبعد عنك عناء العمل.
األيام مرافقة األصحاب.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

الميزان
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كلمات متقاطعة
ليندت

كلمة السر

8

المسطحة.
شاعر وكاتب أندلسي.
 – 6شـ ـج ــر م ـث ـم ــر ي ـعـ ّـمــر  – 9وشى – الحاكم.
ً
 – ١٠أحد الوالدين – كثير
طويال – أصل.
 – 7ينسب إلـيــه جريمة – – والية أميركية.
ص ـ ــدع وش ـ ــق فـ ــي األرض  – 11دولــة عربية – أرض
فيها زرع وخصب.
– بلي الثوب.
 – 8ر ي ـ ـ ــا ض ـ ـ ــي يـ ــو نـ ــا نـ ــي
وض ـ ــع مـ ـب ــادئ ال ـه ـنــدســة

 22يونيو  22 -يوليو

العقرب
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َّ
ً
ً
مهنيا :االستشارة عند الضرورة خير من الوقوع مهنياَ :من علمك المهنة هو مثلك األعلى ،فال
ً
تكن جاحدا له.
في األخطاء.
ً
ً
عاطفيا :شريك حياتك هو الملجأ الوحيد عندما عــاطـفـيــا :عــاقـتــك العاطفية تهتز بـقــوة ،وقــد
تتعرض إلى االنقطاع.
تشتد الظروف عليك.
ً
ً
اجتماعيا :تلتقي أحد معارفك القدامى ،ويصبح اجتماعيا :يعرض عليك األصدقاء الذهاب في
ً
ً
ً
رحلة معا ،فال تمتنع.
صديقا مقربا منك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

sudoku

 – 1ج ـن ــس حـ ـش ــرات مـنــه
نوع يعيش على
السنديان 1
ً
ك ــان يستعمل قــد ي ـمــا في
الصباغ – اضطرم.
2
 – 2قائد وسياسي فرنسي
راح ـ ـ ــل ح ـ ـ ــارب فـ ــي سـبـيــل 3
استقالل الواليات المتحدة
– رسول.
4
 – 3جبل صغير – مدينة
بريطانية.
5
ّ
 – 4أجوبة – أحب – فضاء.
–
 – 5رائحة – أداة نصب
6
عتبت على.
ّ
ـة
ـ
ن
ـ
ـ
ي
ـد
ـ
م
–
ن
ـر
 – 6ي ـ ـت ـ ـم ـ ـ
7
فرنسية.
 – 7متشابهان – استنكروا 8
واستقبحوا ما قاموا به.
 – 8مــن الفواكه – إحسان 9
– جارى.
 – 9ق ــات ــل أشـ ــد ال ـق ـت ــال – ١٠
أعوج القدح.
ّ
 – ١٠لف – مغنية فرنسية ن ـم ـس ــاوي راح ـ ــل اكـتـشــف
راحلة.
فئات الدم المختلفة.
ً
 – 3ث ـق ــب ا ل ـ ـفـ ــأس – د ف ــن
عموديا:
البنت في التراب وهي حية
 – 1فـصـيـلــة ن ـبــات ـيــة من – ضمير متصل.
ذوات الفلقتين نذكر منها  – 4خ ــادع وراوغ – جــرذ
الفول والحمص والعدس .باألجنبية – تقال للدابة.
 – 2ع ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم ب ـ ـيـ ــو لـ ــو جـ ــي  – 5نـ ـ ــوع مـ ــن ال ــزبـ ـي ــب –
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السرطان

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـ ـم ــارس مـهـنـتــك بــالـكـثـيــر م ــن ال ـم ـهــارة مهنيا :تقوم بمحاوالت كثيرة إلنجاح عملك،
لكنها تفشل ،فابحث عن األسباب.
والجهد ،والنتيجة البد آتية.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـتـنــازعــك رغ ـبــات عــاطـفـيــة كـثـيــرة ،لكن عاطفيا :ترسل ســامــات إلــى الحبيب بعدما
ً
اضطررت إلى ِّاالبتعاد قليال.
االكتفاء بما لديك أفضل.
ً
ً
اجتماعيا :الوحدة ضرورية عندما تريد مراجعة اجتماعيا :تفضل قــراء ة الكتب في عزلة تامة
عن التواجد مع أي شخص آخر.
ذاتك ومحاسبتها.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

الحلول
١١ ١٠

الثور
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ِّ
ً
ً
مهنيا :تراودك أحالم النجاح ،وال سبيل لتحقيقها مهنيا :تفضل العمل لوحدك بدون مساعد ،لكن
العمل مع الجماعة منتج أكثر.
إال بمجهودك.
ً
ً
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :س ـعــادتــك الـحـقـيـقـيــة مـسـتـحـيـلــة إن لم عاطفيا :تصادف وجها جميال ترغب في إقامة
عالقة عاطفية معه.
تتشارك بها مع الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :لكل الناس عيوب ،لكنك مسؤول عن اجتماعيا :تقف مكتوف األي ــدي أمــام حادثة
جرت ولم تستطع إيقافها.
تصحيح عيوبك.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :
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أفقيا:

ت

ي ح

ن ش ا

تحتوي هذه
الشبكة على 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
منها مقسم الى 9
مربعات صغيرة.
هدف هذه اللعبة
ملء املربعات
الصغيرة
باألرقام الالزمة
من  1الى ،9
شرط عدم تكرار
الرقم أكثر من
مرة واحدة في
كل مربع كبير
وفي كل خط
أفقي وعمودي.

الحمل

2
8
6
5
3
4
9
1
7

دار
إيطاليا
زميل
معلومة
خطوة
قول
تضحية
حكومة
تصريح
حزب
نشاط
برلمان
جمود
تواصل
محضر
مباشر
وطن

ل

ا

ي ط

ا

ل

ي

فلك

sudoku

من  5أحرف وهي اسم البرج التاسع من األبراج
االثني عشر من دائرة البروج.
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :يدفعك برجك إلــى المغامرة فــي مشروع مهنيا :التقدم في عملك هو المسار الصحيح
مهما واجهك من عقبات.
مهم يعرض عليك.
ً
ً
ً
عاطفيا :م ــداراة مشاعر الحبيب ضــروريــة ،ألنك عاطفيا :يخجل الحبيب أحيانا من مطالبتك
ً
ببعض األمور ،وعليك اكتشافها.
قسوت عليه كثيرا.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـحـتــاج أح ــد م ـعــارفــك إل ــى نصيحة اجتماعيا :أصــغ إلــى َمــن اختبر الحياة أكثر
منك ،وال تهزأ به.
فتقدمها له ثم يتوارى.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :قبل أن ِّ
تقيم الناس أعمالك عليك أن تعرف
قيمتها.
ً
عاطفيا :رفيق عمرك الذي ال يطمئن إال بحضورك
عليك االهتمام به.
ً
اجتماعيا :تختلط مع أصناف كثيرة من الناس،
ومع ذلك تشعر بأنك وحيد.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال تدع خبرتك في المهنة تذهب سدى،
وطالب بما تستحقه.
ً
عاطفيا :الحب نعمة من السماء هبطت عليك،
فتمتع بها.
ً
اجتماعيا :تشعر بوعكة صحية خفيفة عليك
تداركها قبل أن تكبر.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

فؤاد علي« :مانيكان» يطرح جدلية العالقة بين الرجل والمرأة

ً
يقف أمام حياة الفهد للمرة األولى بعد  17عاما من دخوله المجال الفني في «أم هارون»
محمد جمعة

كشف الفنان فؤاد علي
عن مالمح دوره في الدراما
الرمضانية «مانيكان» ،وأكد
أن المسلسل يطرح جدلية
العالقة بين الرجل والمرأة في
قالب اجتماعي كوميدي.

يـحـســب للنجم ف ــؤاد علي
أن خـ ـ ـط ـ ــوات ـ ــه فـ ـ ــي الـ ـس ــاح ــة
الـفـنـيــة دق ـي ـقــة ،ويـسـيــر بثقة
ن ـحــو ت ــرك بـصـمــة مـهـمــة في
المشهد الــدرامــي بشكل عام،
إلى جانب نشاطه في المسرح
والـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا .وسـ ـيـ ـط ــل فـ ــؤاد
على الجمهور خالل رمضان
 2020بعملين هما "مانيكان"
م ـ ـ ــن تـ ــأل ـ ـيـ ــف مـ ـ ــريـ ـ ــم ن ـص ـي ــر
وإخـ ـ ـ ـ ــراج هـ ـي ــا عـ ـب ــدالـ ـس ــام،
و"أم هــارون" لسيدة الشاشة
الخليجية حـيــاة الفهد ومن
إخراج المصري مندو العدل.
وكـ ـ ـش ـ ــف ف ـ ـ ـ ــؤاد فـ ـ ــي دردش ـ ـ ــة
فنية مع "الجريدة" عن أبعاد
الشخصية التي يقدمها في
كــل عـمــل عـلــى ح ــدة ،متطرقا
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ب ـ ـ ـشـ ـ ــيء م ــن
ال ـت ـف ـص ـيــل عـ ــن ت ـجــرب ـتــه فــي
"مانيكان" ،السيما أن العمل
ي ـم ـثــل إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى رص ـي ــده
كمنتج مع دوره كممثل.
وتتسم األجواء في لوكيشن

"مانيكان" بالحميمية ،إذ إن
فريق العمل على قلب وا حــد
الجميع يبذل قصارى جهده
ليخرج العمل بصورة مميزة.
يقول فــؤاد عــن "مانيكان"،
إن ا لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ــأ لـ ـ ـي ـ ــف
م ــري ــم ن ـص ـي ــر وإخ ـ ـ ـ ــراج هـيــا
عبدالسالم ،وبطولة مجموعة
مـمـيــزة م ــن الـفـنــانـيــن بينهم
أس ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــان تـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــق وه ـ ـيـ ــا
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـسـ ــام وهـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـ ــدري
ومحمد العلوي وفهد باسم
وفـ ــاط ـ ـمـ ــة ال ـ ـط ـ ـبـ ــاخ وأح ـ ـمـ ــد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــوضـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
االسماء المميزة.
وي ـض ـيــف :ف ــي ه ــذا الـعـمــل
نـ ـتـ ـن ــاول ق ـض ـي ــة اج ـت ـمــاع ـيــة
بـ ـ ـح ـ ــس ك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي درام ـ ـ ـ ـ ــي،
ال ـش ـخ ـص ـيــات ت ـن ـط ــوي عـلــى
ح ــس درامـ ــي بـحـيــث نـتـنــاول
ال ـق ـض ـي ــة ب ـع ـم ــق وب ــأس ـل ــوب
بسيط يعتمد على كوميديا
ال ـم ــوق ــف ،الـثـيـمــة الــرئـيـسـيــة
ل ـل ـع ـمــل ع ــن ال ـ ـصـ ــراع األزل ـ ــي

فؤاد في مشهد من فيلم "شباب شياب"

زينة تناقش قضية التبني
في «جمع سالم»
تناقش الفنانة ز يـنــة قضية التبني
والعالقات األسرية في دراما رمضان
المقبل ،مــن خــال مسلسلها "جمع
سالم" ،وتشاركها في بطولة العمل
الـفـنــانــة دالل عـبــدالـعــزيــز ومحمد
ع ـ ــاء ومـ ـل ــك ق ـ ـ ــورة وآخـ ـ ـ ـ ــرون مــن
ال ـن ـج ــوم ،ل ـل ـمــؤلــف م ـح ـمــد نــايــر،
وإخـ ـ ـ ــراج إيـ ـم ــان ح ـ ـ ــداد ،والـ ــذي
انطلق تصويره أمس األول في
ديكور مستشفى بالقطامية.
وت ـك ـت ــم ُص ـ ـنـ ــاع الـمـسـلـســل
ع ـلــى ال ـت ـفــاص ـيــل وال ـف ـنــان ـيــن
المشاركين فــي البطولة إلى
حـ ـي ــن االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن ج ـم ـيــع
التعاقدات والبدء في تصوير
أول المشاهد ،حيث وضعت
ال ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة خـطــة
لـتـصــويــر الـعـمــل خــال
الفترة المقبلة ،على أن
يستمر التصوير طوال
الشهر الكريم ،السيما
أن الوقت المتبقي قبل
كاف
حلول رمضان غير ٍ
إلنهاء العمل.

ب ـيــن الـ ـم ــرأة وال ــرج ــل وم ــدى
توافقهما في الحياة ،ونطرح
تـ ـ ـس ـ ــاؤالت ع ـ ـ ــدة ،مـ ـنـ ـه ــا :هــل
يستطيع الــرجــل االسـتـغـنــاء
ع ــن ال ـ ـمـ ــرأة والـ ـعـ ـك ــس؟ وف ــي
حــال كانا مــع بعض مــا مدى
تــوافـقـهـمــا؟ وذل ــك كـلــه بقالب
اجتماعي كوميدي.
وح ـ ـ ــول ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـتــي
يجسدها أوض ــح" :أق ــدم دور
ثـ ـنـ ـي ــان ،شـ ـ ــاب ل ــدي ــه ط ـمــوح
وهــدف يسعى لتحقيقه ،هو
إن ـس ــان مـثــابــر يـتـطـلــع دائـمــا
لــاعـتـمــاد عـلــى نـفـســه ،ولكن
ب ـس ـب ــب ظـ ـ ـ ــروف اج ـت ـم ــاع ـي ــة
مـ ـحـ ـيـ ـط ــة بـ ـ ــه تـ ـضـ ـع ــه ت ـحــت
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط يـ ـ ـح ـ ــاول ج ــاه ــدا
التغلب عليها وتحقيق حلمه،
وتـ ـت ــوال ــى األحـ ـ ـ ــداث ف ــي ه ــذا
اإلطار".

توافق فكري
وبـ ـ ـس ـ ــؤال ـ ــه عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــوافـ ــق
ال ـف ـكــري بـيـنــه وب ـي ــن زوج ـتــه
ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة وال ـ ـم ـ ـخـ ــرجـ ــة ه ـيــا
ع ـب ــدال ـس ــام وال ـك ــات ـب ــة مــريــم
نصير ،أوضح النجم الشاب:
"أنــا فــي طــور تأسيس شركة
بـ ــي ب ـ ــرودك ـ ــش ،ونـ ـح ــن عـلــى
أعـتــاب الـعــام الـثــالــث ،وسبق
أن قدمنا العديد من المشاريع
الدرامية تحت مظلة الشركة
وأبرمنا اتفاقات مع محطات
ف ـضــائ ـيــة ،وه ــا ن ـحــن بـصــدد
ال ـع ـم ــل الـ ـث ــال ــث "م ــانـ ـيـ ـك ــان"،
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ـ ــع ش ــريـ ـكـ ـت ــي
وشريكة حياتي الفنانة هيا
عبدالسالم ا لـتــي ال أستغني
عنها وال عن رؤيتها الفنية،
ونـ ـسـ ـتـ ـع ــد دائـ ـ ـم ـ ــا ألي ع ـمــل
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات ع ـم ــل
نؤسس ألي نص من الصفر،
بــالـتـشــاور مــع الـكــاتـبــة مريم
نـ ـصـ ـي ــر والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــة هـ ـي ــا،
وب ــوج ــودي ،وم ــن خ ــال هــذا

رزق يظهر في أولى
حلقات «القاهرة كابول»

الـ ـمـ ـثـ ـل ــث نـ ـق ــف عـ ـل ــى ابـ ـع ــاد
المشروع الدرامي الذي نقدمه،
فهذا النوع من األعمال الذي
ي ـق ــوم ع ـلــى ال ـن ـق ــاش يتطلب
مجهودا كبيرا.

عمل تراثي

يظهر النجم أحمد رزق في
الحلقتين األولى والثانية فقط
من مسلسل "القاهرة كابول"،
للنجوم الثالثة طارق لطفي
وفتحي عبدالوهاب وخالد
الصاوي ،حيث بدأ تصوير
مشاهده األيام الماضية مع
المخرج حسام علي.
وتعتمد أحداث المسلسل على
 3شخصيات رئيسية ،هي
"اإلعالمي" ويجسدها النجم
فتحي عبدالوهاب ،و"ضابط
األمن الوطني" ويجسدها
النجم خالد الصاوي،
و"اإلرهابي" التي يجسدها
النجم طارق لطفي ،فضال عن
األدوار األخرى للنجوم حنان
مطاوع ونبيل الحلفاوي
وشيرين.
ويعد "القاهرة كابول" التعاون
الثاني بين النجم فتحي
عبدالوهاب والمخرج حسام
علي ،حيث قدما معا مسلسل
"آلخر نفس" ،بطولة النجمة
ياسمين عبدالعزيز ،وعرض
في رمضان الماضي وحقق
نجاحا كبيرا ،وشارك في
بطولته أحمد صالح حسني،
وأحمد العوضي ،ومراد
مكرم ،وثراء جبيل ،وهاجر
الشرنوبي ،وآخرون ،ومن
تأليف أمين جمال وورشته
الكتابية ،وإنتاج "سينرجي".

أم ــا عــن تـجــربـتــه الــدرامـيــة
الثانية هذا العام مع الفنانة
ال ـقــديــرة ح ـيــاة الـفـهــد فيقول
ف ـ ـ ـ ـ ــؤاد :اسـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع ــت ك ـم ـم ـثــل
بالوقوف امام سيدة الشاشة
الـخـلـيـجـيــة ح ـي ــاة ال ـف ـهــد في
م ـس ـل ـســل "أم هـ ـ ـ ـ ــارون" ،بـعــد
 17عاما من دخولي المجال
الـفـنــي ،أق ــف ام ــام ام س ــوزان،
و م ـ ـ ـسـ ـ ــا حـ ـ ــة دوري مـ ـمـ ـي ــزة
واحساسي مختلف وممتع،
والعمل بشكل عــام مختلف،
وللمرة األولى اشارك في عمل
تــراثــي تــدور أحــداثــه فــي هذه
الـحـقـبــة الــزم ـن ـيــة ،بـمـشــاركــة
فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل م ـم ـي ــز وض ـخ ــم
تحت قيادة المخرج العبقري
والمتميز مندو العدل ،ونعد
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور بـ ـعـ ـم ــل م ـخ ـت ـلــف
ومميز خالل رمضان المقبل،
كاشفا انه انتهى من تصوير
جزء كبير من العمل ويتبقى
ل ــه مـشـهــد واحـ ــد فـقــط ســوف
يصوره الحقا.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن م ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل "أم
ه ــارون" بطولة حـيــاة الفهد،
م ـح ـمــد ال ـع ـي ــدروس ــي ،أحـمــد
ال ـج ـس ـم ــي ،ف ـخ ــري ــة خـمـيــس،
س ـعــاد ،عـبــدالـمـحـســن الـنـمــر،
فــاط ـمــة ال ـص ـفــي ،ف ـ ــؤاد عـلــي،
محمد العلوي ،روان مهدي،
آالء الهندي ،نواف نجم ،فرح
الـ ـ ـص ـ ــراف ،إل ـ ـهـ ــام عـ ـل ــي ،آالء
شاكر ،ماجد الجسمي ،وأمل
م ـح ـمــد ،ومـ ــن تــأل ـيــف محمد
وعلي شمس ،وإخ ــراج مندو
العدل.

جلسات بين هنيدي وعرفة
بسبب «النمس واإلنس»
فؤاد علي

 6مشتركين يتنافسون على لقب «»the Voice Kids
بدأ العد التنازلي لتتويج فائز واحد
باللقب ضمن الموسم الثالث لبرنامج
" "the Voice Kidsبموسمه الثالث على
قنوات  MBC1و MBCمصر و BCالعراق
و ،MBC5وبعد مواجهات حماسية خالل
الحلقتين الماضيتين ،حسم النجوم
 ال ـمــدربــون أمــرهــم ،واخ ـتــار كــل منهمموهبتين للتنافس عـلــى ا لـلـقــب ا لــذي
سيحسمه تصويت الجمهور.
خ ــال الـحـلـقــة ،تــألـقــت  15موهبة
على المسرح ،فاختار عاصي كال
مــن محمد إبــراهـيــم وآمـنــة دمــق،
بينما وقع اختيار نانسي على
يــوســف حسن ومحمد إســام
رمـ ـي ــح ،أم ـ ــا ح ـم ــاق ــي فــاخ ـتــار
يـ ــاس ـ ـم ـ ـيـ ــن أس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ومـ ـحـ ـم ــد
واكضيض.
وأط ـل ــت أنــاب ـيــا هـ ــال على
المسرح معلنة بداية المواجهة
األخيرة ،وأن كل مدرب سيختار
ص ــوت ـي ــن ف ـق ــط ل ــان ـت ـق ــال مـعــه
إلــى الـعــرض الختامي األسـبــوع
ال ـم ـق ـبــل ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن الـحـســم
ف ــي ال ـح ـل ـقــة األخ ـ ـيـ ــرة س ـي ـك ــون بـيــد
الـجـمـهــور ال ــذي سـيـصــوت للمشترك
المفضل ،ويتوجه باللقب ،ورافق ياسر

خبريات

نانسي تتوسط المتسابقين
الـسـقــاف الـمـشـتــركـيــن فــي الـكــوالـيــس،
قبل وصولهم إلى المسرح ،أما أستاذ
الـ ـص ــوت م ـح ـمــد أب ــوال ـخ ـي ــر فــرافـقـهــم
فــي التدريبات وجهزهم للغناء على
المسرح.
وك ــان ــت ال ـبــدايــة م ــع فــريــق عــاصــي،
حـيــث غـنــت خــديـجــة ع ـمــران م ــوال من
فن الحضارم وأغنية "متيم بالهوى"
لكرامة مرسال ،وأدى مارون بو عبسي

أغنية "من عز النوم" ،وأبدعت آمنة دمق
في غناء "إفرح يا قلبي" ألم كلثوم.
وأدى أحمد خلوف موال من عيسهم
وأغنية "عايل" لشادي جميل ،وكان آخر
المشتركين في الفريق محمد إبراهيم
حيث غنى "يــا مسافر وح ــدك" لمحمد
عبدالوهاب ،واختار عاصي المشتركين
إبراهيم ودمق لينتقال معه إلى العرض
الختامي.

وانتقلت المواجهة إلى فريق نانسي،
م ــع ه ـش ــام ال ـي ـم ـنــي ف ــي أغ ـن ـيــة ّ
"أيـ ـ ــوه"
لمحمد عـبــده ،ثــم محمد إس ــام رميح
فــي مــوال "لــو كــان قلبي مـعــي" ،وأغنية
"قـ ــدك ال ـم ـي ــاس" م ــن الـ ـق ــدود الـحـلـبـيــة،
بينما أدت هايدي جالل أغنية "Never
 "Enoughلذا غريتست سنومان (The
 ،)Greatest Snowmanوغنى يوسف
حسن "يا حلو ناديلي" لكارم محمود،
وغـنــت رنـيــن ب ـجــدادي "فــي يــوم وليلة"
ل ـ ــوردة ال ـج ــزائ ــري ــة ،واخـ ـت ــارت نــانـســي
يوسف ورميح.
وكــان فريق حماقي آخــر الفرق التي
تواجهت على المسرح ،وبدأ مع ياسمين
أسامة في أغنية "الحب جميل" لليلى
مــراد ،وغنى عمر عادل "خليني ذكرى"
لوائل جسار ،ومحمد ياسين في أغنية
" "Staying Aliveلبي جيز (،)Bee Gees
وترافق غناؤه مع عزفه على الغيتار.
وغنى مينا فهيم "غريب الدار" لعبده
الـســروجــي ،ثــم غنى محمد واكضيض
"الهوى سلطان" لجورج وسوف ،واختار
حماقي ياسمين وواكضيض لينتقال
معه إلى الحلقة الختامية.

شيماء سليمان :أجسد معاناة المرأة الكويتية في «سما عالية»

عقد المخرج شريف عرفة
جلسات مغلقة مع النجم
محمد هنيدي ،للبدء في
تحضيرات فيلمهما الجديد
«النمس واإلنس» ،للوقوف
على التفاصيل النهائية
للعمل ،واختيار األبطال الذين
يشاركون هنيدي في بطولته،
وإبرام التعاقدات معهم
استعدادا النطالق التصوير
الفترة المقبلة في الديكورات
التي يعاينها عرفة.
ومن المقرر أن ينافس هنيدي
بالفيلم في الفترة المقبلة،
إذ إن هناك مفاوضات بين
طرحه في عيد الفطر أو عيد
األضحى ،حسب الخطة التي
تضعها الجهة المنتجة
النتهاء التصوير.
على جانب آخر ،قرر هنيدي
تأجيل فيلمه السينمائي
الجديد «كينج سايز» لحين
انتهاء تصوير فيلم «النمس
واإلنس» ،وعرض لهنيدي
مسرحيته « 3أيام في
الساحل» ،العام الماضي في
جدة ،وعرضت أيضا ضمن
فعاليات موسم الرياض.

طلب عاجل يمنع محمد
رمضان من السفر

العمل تحت إدارة المخرج دحام الشمري وتصويره بالكويت ومصر
تواصل شيماء سليمان
تصوير مشاهدها في
مسلسل «سما عالية» بعد
عودتها وفريق العمل من
القاهرة حيث تم تصوير
جزء كبير من األحداث
بمدينة اإلنتاج اإلعالمي...
وكان لـ«الجريدة» معها
هذا الحوار.

●

عزة إبراهيم

• بــدايــة ...حدثينا عــن أجــواء
تصوير العمل بالقاهرة.
ان ـ ـط ـ ـلـ ــق ت ـ ـصـ ــويـ ــر م ـس ـل ـســل
"سما عالية" فــي مدينة اإلنتاج
اإلع ـ ــام ـ ــي ب ـم ــدي ـن ــة  6أك ـت ــوب ــر
وأحـ ـي ــاء وس ــط ال ـب ـلــد ال ـتــراث ـيــة،
خصوصا أن العمل يناقش فترة
تاريخية تنطلق مــن ستينيات
الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي وت ـن ـت ـهــي ع ــام
 ،2000ول ــذل ــك ت ــم ت ـصــويــر عــدد
من المشاهد التراثية في منازل
ق ــدي ـم ــة ،وك ــان ــت ت ـج ــرب ــة رائ ـع ــة
شاركنا فيها عدد من الممثلين
ال ـم ـص ــري ـي ــن م ـن ـه ــم ن ـ ــدى عـ ــادل
وأحـ ـم ــد ك ـش ــك وح ــام ــد ال ـش ــراب
ً
وغيرهم ،واستمر العمل  20يوما
متتالية ،و عــد نــا قبل أسبوعين
ل ـ ـنـ ــواصـ ــل تـ ـص ــوي ــر ال ـم ـش ــاه ــد
بالكويت.
• ومــا ال ــدور الــذي تجسدينه
خالل األحداث؟
أج ـس ــد دور "ش ـي ـخ ــة" زوج ــة
الفنان "حمد العماني" ،وهو دور
يـحـكــي ب ــرؤي ــة مـخـتـلـفــة مـعــانــاة
ال ـ ـمـ ــرأة ال ـكــوي ـت ـيــة خ ـ ــال ع ـقــود
انـطــاقــا مــن الستينيات وحتى

ع ـصــرنــا ال ـح ــاض ــر ،وي ــأت ــي ذلــك
خــال األح ــداث ،حيث إن زوجــي
ه ــو رج ــل مـتـفـتــح ي ـق ـتــرن بـفـتــاة
مـ ــن ب ـي ـئــة م ـح ــاف ـظ ــة وم ـن ـغ ـل ـقــة،
لـ ـتـ ـج ــد ن ـف ـس ـه ــا تـ ـعـ ـي ــش ح ـي ــاة
جديدة عليها تصيبها بتوترات
وتـ ـح ــوالت ش ــدي ــدة ت ـك ــون أزم ــة
داخ ــل األح ــداث والـخــط الــدرامــي
ل ـل ـع ـم ــل ،وتـ ـقـ ــودهـ ــا ال ـت ـح ــوالت
الكبيرة في حياتها إلى متطلبات
وط ـ ـمـ ــوحـ ــات تـ ـص ــل إل ـ ــى ع ـن ــان
السماء أو وفقا الســم العمل في
"سما عالية".
• ومــع مــن تلتقين مــن نجوم
العمل خالل مشاهدك؟
أنا محظوظة بلقاء كل نجوم
العمل ،فــدوري محوري وصانع
لألحداث ومحرك للخط الدرامي،
وت ـج ـم ـع ـنــي م ـش ــاه ــد بــال ـف ـنــانــة
زهرة الخرجي والتي تجسد دور
"وال ــدة زوج ــي" ،والـفـنــان القدير
ج ــاس ــم ال ـن ـب ـهــان ف ــي دور "وال ــد
زوج ــي" ،وعبدالله السيف بدور
"أخو زوجي" ،وزوجته باألحداث
الـفـنــانــة ف ــوز الـشـطــي ،وعبدالله
ال ـت ــرك ـم ــان ــي فـ ــي دور "ص ــدي ــق
زوج ـ ـ ـ ــي" ،أم ـ ــا والـ ــدتـ ــي بــالـعـمــل
فهي الفنانة البحرينية ابتسام

عبدالله ،ووالدي الفنان سليمان
ال ـي ــاس ـي ــن ،وال ـع ـم ــل م ــن تــألـيــف
شيخة بن عامر وصالح النبهان
وإخراج محمد دحام الشمري.
• حدثينا عن تجربتك الثانية
مع الشمري.
هـ ــو مـ ـخ ــرج مـ ـب ــدع ب ـش ـه ــادة
الـجـمـيــع ،وح ـقــق نـجــاحــا كـبـيــرا
والفتا العام الماضي ،بل تفوق
على الجميع مــن خــال مسلسل
"ال موسيقى في األحمدي" ،والذي
جسدت فيه أول دور لي بالدراما
ب ـ ـعـ ــد عـ ـ ـ ــدة م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــات خـ ــال
السنوات الماضية ،إال أن العمل
مع هــذا المخرج المتميز "كــارت
نجاح ووصول لقلب الجمهور"،
وتم تكريمي في أكثر من محفل
ف ـن ــي ع ـل ــى دور "ل ـ ــول ـ ــوة" الـ ــذي
جسدته بالمسلسل ،ما شجعني
عـلــى ت ـك ــرار الـتـجــربــة م ــن جــديــد
في "سما عالية" ،الشمري مخرج
يستطيع الفنان أن يطمئن على
نفسه ومستقبله عـبــر كاميرته
ورؤيـ ـ ـت ـ ــه ال ـف ـن ـي ــة ،ف ـه ــو يـنـتـقــي
الموضوعات الدسمة والقضايا
الشائكة.
ـت أغـنـيــة وطـنـيــة قبل
ـ
ح
• طــر ِ
تلقيت صداها؟
أيام ...فكيف
ِ

ب ـ ـف ـ ـخـ ــر شـ ـ ــديـ ـ ــد ،ف ــاألغـ ـنـ ـي ــة
ح ـ ــازت ع ـلــى إعـ ـج ــاب الـكـثـيــريــن
وحـقـقــت خ ــال أي ــام قـلـيـلــة أكـثــر
من نصف مليون مشاهدة ،وهو
م ــا أس ـع ــدن ــي ك ـث ـيــرا بــوصــولـهــا
لـلـجـمـيــع ،خ ـصــوصــا أن ـهــا عمل
وطـنــي محبب لكل كــويـتــي ،وتم
طرحها بعنوان "غالية علينا" في
فبراير الماضي بمناسبة األعياد
الــوط ـن ـيــة ،بــال ـت ـعــاون م ــع شــركــة
ن ـفــط ال ـكــويــت  ،Kocم ــن كـلـمــات
مـشــاري إبــراهـيــم وأل ـحــان ماجد
الـمـخـيـنــي ،مـكــس وتــوزيــع وليد
سلطان ،وإخ ــراج نــزار العتيبي،
وتـ ــم ال ـت ـص ــوي ــر ب ـم ــرك ــز الـشـيــخ
جابر األحمد الثقافي في أجواء
رائعة بمشاركة أطفال موهوبين
أثروا العمل.
• ومـ ـ ــاذا ع ــن أح ـ ــدث أع ـمــالــك
الغنائية العاطفية؟
طرحت خالل يناير الماضي
ال ـك ـل ـي ــب الـ ــرابـ ــع م ـن ــذ أن بـ ــدأت
م ـ ـشـ ــوار الـ ـغـ ـن ــاء وه ـ ــو ب ـع ـن ــوان
"القادم أجمل" وقد شغلني كثيرا
وتم تصويره في لندن بإشراف
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي س ـي ـنــو
وه ــي م ــن أل ـح ــان زوجـ ــي جــاســم
مـحـمــد ،وكـلـمــات عـلــي بــو غيث،

شيماء سليمان
وتوزيع ومكس وماستر صهيب
العوضي ،وغيتار أمين الفكهاني،
وإيقاعات سمير القطان ،وتخت
وسام الخصاف ،والحمد لله فقد

حققت ردود فعل ممتازة واقتربت
من تحقيق مليون مشاهدة على
يوتيوب.

تقدم فريق الدفاع عن الطيار
أشرف أبواليسر بطلب عاجل
إلى النائب العام المصري،
إلصدار قرار بمنع الفنان
محمد رمضان من السفر
خارج مصر ،لضمان مثوله
أمام القضاء وعدم التهرب من
تنفيذ عقوبة قد تصل إلى 5
سنوات سجن ،مع تعويض
قدره الفريق بـ 25مليون
جنيه.
وأكد المحامي مجدي حلمي
أن الفريق القانوني للطيار
أبواليسر تقدم بدعوى
يطالب فيها بمنع محمد
رمضان من السفر ،لحين
الفصل في القضية ،استنادا
للمادة  175لسنة  2018من
القانون.
واستدرك حلمي" :تقدمنا
ببالغ للنائب العام بكل
الجرائم التي ارتكبها رمضان
ضد الطيار ،والتي تصل
إلى  5سنوات حبس ،وتمنح
النائب العام سلطة إيقاف
رمضان ومنعه من السفر".
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دوليات

إردوغان يطلق رابع عملية في سورية واألولى ضد جيشها
ّ
• دمشق تغلق األجواء الشمالية وطهران تحذر ...وأنقرة ال تريد مواجهة موسكو
• موجة جديدة من المهاجرين إلى حدود اليونان ...والوكالة األوروبية ترفع التأهب

سلة أخبار
الحوثيون يسيطرون
على مدينة في الجوف

ذكرت مصادر يمنية متطابقة،
أن ميليشيات جماعة «أنصار
الله» الحوثية سيطرت على
مدينة الحزم ،عاصمة محافظة
الجوف المحاذية للحدود
السعودية ،في انتكاسة لقوات
حكومة الرئيس عبدربه
منصور هادي .وقال مصدر
عسكري حكومي ،إن مسلحي
الجماعة المدعومة من إيران
تمكنوا من اقتحام الحزم بعد
مواجهات مع قوات الجيش.

السودان :إقالة دبلوماسيين
لصالتهم بالبشير
ً ُ
إردوغان يشيع جنديا قتل بإدلب أمس األول (رويترز)

مع انتهاء المهلة المحددة
ّ
لفك الحصار عن قواتها
المنتشرة في نقاط المراقبة،
ً
خصوصا في إدلب ،أطلقت
تركيا عملية عسكرية جديدة
تحت اسم "درع
في سورية ً
الربيع" ،تزامنا مع إعالن
دمشق خسارتها مقاتلتين من
طراز سوخوي.

وس ـ ــط مـ ـخ ــاوف م ــن انـ ـج ــرار
المنطقة إلى حرب شاملة ،أعلن
وزي ــر ال ــدف ــاع الـتــركــي خلوصي
أكــار ،أمــس ،انطالق رابــع عملية
عسكرية في سورية هي األولى
ضد الجيش السوري ،الــذي ّ
أقر
بـخـســارتــه مـقــاتـلـتـيــن م ــن ط ــراز
ســوخــوي ،وق ــرر إغ ــاق المجال
الجوي فوق المناطق الحدودية
الشمالية الغربية.
وأوضــح أكــار أن «درع الربيع
أط ـل ـق ــت ع ـق ــب االع ـ ـتـ ــداء ال ـغ ــادر
على الـقــوات التركية بــإدلــب في
 27فبراير ،ومتواصلة بنجاح»،
م ـ ــؤك ـ ــدا أنـ ـ ــه لـ ـي ــس لـ ـ ــدى أنـ ـق ــرة
«نية» في الــدخــول بمواجهة مع
موسكو ،وتنتظر منها استخدام
نفوذها لوقف هجمات الجيش
السوري وإجباره على االنسحاب
سوتشي.
إلى حدود اتفاقية ّ
وقال أكار ،بعد تفقده للقوات
المتمركزة على الحدود السورية،
ً
«ح ـ ّـي ــدن ــا أل ـف ـيــن و 212ع ـن ـصــرا
للنظام السوري ،ودمرنا طائرة
م ـس ـ ّـي ــرة ،و 8م ــروح ـي ــات ،و103
دب ــاب ــات ،و 72مدفعية وراجـمــة
صواريخ ،و 3أنظمة دفاع جوي
حتى اليوم».
وشدد الوزير على أنه «سيتم
ال ــرد بــا شــك ضمن حــق الــدفــاع
المشروع على كل الهجمات ضد
نقاط المراقبة والوحدات التركية
ف ــي إدلـ ـ ـ ــب» ،م ـب ـي ـنــا أن «ال ـه ــدف
هــو إنـهــاء الـمـجــازر ووض ــع حد
للتطرف والهجرة».

إسقاط طائرة بريف
إدلب ومواجهات
مهلة إردوغان
غير مسبوقة
في درعا
وبعد ساعات من انتهاء مهلة

ّ
يتجمعون عند حدود اليونان أمس األول (أ ف ب)
مهاجرون
الــرئـيــس رج ــب طـيــب إردوغـ ــان
لسحب قواته من محيط نقاط
المراقبة بحلول نهاية فبراير
الماضي ،أقر الجيش السوري،
أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ــأن ال ـ ـق ـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة
أسقطت طائرتين تابعتين له،
ً
مشيرا إلى أن قائديهما تمكنا
م ــن ال ـه ـبــوط بــال ـم ـظــات ،وفـقــا
لوكالة األنباء الحكومية (سانا).
وبـ ّـيــن الـمــرصــد ال ـس ــوري أن
مقاتالت إف  16تركية استهدفت
طــائــرت ـيــن م ــن ط ـ ــراز ســوخــوي
 24و بـ ـ ـص ـ ــوار ي ـ ــخ ج ـ ــو  -ج ــو،
وأس ـق ـط ـت ـه ـم ــا ضـ ـم ــن م ـنــاطــق
القوات السورية في ريف معرة
النعمان وجبل الزاوية.
وقـبــل نـهــايــة الـمـهـلــة ،دخلت
ت ـعــزيــزات تــركـيــة إضــافـيــة عبر
كفرلوسين ال ـحــدودي باتجاه
إدلب ،كما دخلت أرتال عسكرية
م ـ ـ ــن م ـ ـع ـ ـبـ ــري خـ ـ ــربـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــوز
وك ـفــرلــوس ـيــن ،ض ـمــت دب ــاب ــات
ومدافع وناقالت جند ،بحسب
المرصد السوري ،الذي أوضح
أن تعداد اآلليات التركية وصل
خالل فبراير إلى أكثر من ،3085
ف ـ ــي حـ ـي ــن بـ ـل ــغ عـ ـ ــدد ال ـج ـن ــود
ال ـم ـن ـت ـشــريــن ف ــي إدل ـ ــب وحـلــب
خالل تلك الفترة أكثر من .8000

حرب شاملة
وبـ ـ ـل ـ ــغ ال ـ ـتـ ــوتـ ــر مـ ـ ـ ـ ــداه ب ـعــد
ّ
خسارة في
تعرض تركيا ألكبر
ّ
هجوم واحــد منذ بــدء تدخلها
فـ ــي سـ ــوريـ ــة عـ ـب ــر  3ع ـم ـل ـيــات
ســاب ـقــة ه ــي «درع الـ ـف ــرات» في
 24أ غ ـس ـط ــس  2016و« غ ـص ــن
الــزي ـتــون» فــي  20يـنــايــر 2018

و«نـبــع الـســام» المستمرة منذ
 9أكتوبر .2019
وكشفت صحيفة «يني شفق»
أن اج ـت ـم ــاع إردوغـ ـ ـ ــان األم ـنــي
ـذي عقده عقب مقتل جنوده
الـ ّ
تمخض عن «قــرار بإعالن كافة
م ــواق ــع ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري فــي
مختلف المدن وليس في إدلب
ً
فـقــط أه ــداف ــا لـتــركـيــا» ،معتبرة
أن ح ـشــود الـعـسـكــريــة الـبــالـغــة
نحو  12ألــف فــرد ،والمتوجهة
إل ــى إدل ــب هــي األك ـثــر شمولية
في تاريخ الجمهورية التركية،
فضال عن تجاوز أعداد الدبابات
والمدرعات وراجمات الصواريخ
حاجز الـ 3آالف.

المجال الجوي
ورغ ــم تـهــديــد إردوغـ ـ ــان بــأن
دمـ ـش ــق س ـت ــدف ــع ث ـم ــن ق ـت ــل 36
ً
ً
ج ـنــديــا تــرك ـيــا ي ــوم الـخـمـيــس،
وإعـ ـ ــانـ ـ ــه ض ـ ـ ــرب ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـ ـم ــواق ــع ،م ــن بـيـنـهــا م ـط ــارات
ومـسـتــودعــات ذخ ـيــرة وأنظمة
دفــاع جــوي و 7منشآت إلنتاج
أسلحة كيماوية ،ق ــررت قيادة
الجيش السوري «إغالق المجال
الجوي للرحالت وألي طائرات
ّ
مسيرة فوق المنطقة الشمالية
الـ ـغ ــر ّبـ ـي ــة ،وبـ ـخ ــاص ــة إدلـ ـ ـ ــب»،
م ـ ـحـ ــذرة م ــن أن ـه ــا «سـتـتـعــامــل
م ــع أي خـ ــرق ع ـلــى أنـ ــه ط ـيــران
معاد يجب إسقاطه ومنعه من
ٍ
تحقيق أهدافه العدوانية».
واتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم م ـ ـ ـصـ ـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري
«النظام التركي بتنفيذ أعمال
عــدوان ـيــة ضــد ال ـقــوات العاملة
ف ــي إدل ـ ــب ومـ ــا ح ــول ـه ــا ،س ــواء

ب ــاس ـت ـه ــداف م ــواق ـع ـه ــا بـشـكــل
مباشر ،أو تقديم جميع أنــواع
الــدعــم للتنظيمات اإلرهــابـيــة»،
مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدا أن «هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
العدوانية المتكررة لــن تنجح
ف ــي إن ـق ــاذ اإلرهــاب ـي ـيــن وتثبت
ّ
تنصل النظام التركي من جميع
االتفاقات السابقة ،بما في ذلك
مذكرة سوتشي».
وج ـ ــاء ق ـ ــرار إغ ـ ــاق ال ـم ـجــال
الـ ـ ـج ـ ــوي م ـ ــع ت ــأكـ ـي ــد ال ـج ـي ــش
ّ
مسيرة
السوري إسقاط طائرة
ت ــرك ـي ــة ب ــري ــف إدل ـ ـ ــب ،وت ـنــاقــل
فـ ـص ــائ ــل الـ ـمـ ـع ــارض ــة م ـقــاطــع
ف ـيــديــو تـظـهــر إس ـق ــاط مـقــاتـلــة
سـ ــوريـ ــة مـ ــن طـ ـ ـ ــراز «سـ ـ ــو »23
بصاروخ مضاد للطيران أرض-
جــو ،أثـنــاء تحليقها فــي سماء
سراقب.
ول ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ ات ـفــاق
التسوية في درعــا قبل عامين،
اقـ ـتـ ـحـ ـم ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة
ال ـح ـكــوم ـيــة مــدي ـنــة الـصـنـمـيــن
بالريف الشمالي وحاصرتها،
وقـ ـطـ ـع ــت ال ـ ـط ـ ــرق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
فيها وا شـتـبـكــت مــع مسلحين
للمعارضة هاجموا مقرا أمنيا،
مما أسفر عن مقتل  3مدنيين،
فـ ــي ظـ ــل تـ ـص ــاع ــد الـ ـت ــوت ــر فــي
الـجـنــوب ال ـســوري خــال األيــام
ال ـم ــاض ـي ــة ،م ــع اق ـ ـتـ ــراب مــوعــد
انتهاء التسوية في  26الجاري.

المركز اإليراني
وفي بيان نــادرّ ،
تحدث فيه
عــن دور طـهــران فــي السيطرة
على طريق  M5االستراتيجي
بـنــاء عـلــى طـلــب دم ـشــق ،وجـ ّـه

ترامب يسأل عن نفط القامشلي
وهدف بوتين

توقيف رئيس تحرير
«سبوتنيك» بتركيا

كشف الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان أنــه ناقش قضية النفط
ال ـســوري مــع نظيره األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،وأن ــه ســألــه عما إذا كان
ً
موجودا في القامشلي الواقعة تحت سيطرة حلفائه األكراد.
وقال إردوغان ألعضاء حزبه« :تحدثت مع ترامب الجمعة ،وسألني عما
يتوقعه (الرئيس الروسي فالديمير) بوتين وعما يريده؟ فقلت له تلك
ً
القواعد وأخبرته بأن هناك موضوعا حول النفط في القامشلي ،فسألني
عما إذا كان يوجد هناك نفط ،وقلت له نعم ،لكن ليس بحجم الموجود
في دير الزور ،بل القليل منه».

أوقـفــت الـشــرطــة فــي إسـطـنـبــول ،أم ــس ،رئـيــس تحرير
موقع اللغة التركية الخاص بشبكة «سبوتنيك» الروسية
الممولة من الكرملين ،في سياق تصعيد في التوتر بين
أنقرة وموسكو ،وفق ما أعلنت الشبكة.
وأعلنت رئيسة التحرير العامة للمجموعة مرغريتا
سيمونيان على «تويتر» عن توقيف الصحافي ،في خطوة
تــأتــي بعد توقيف ثــاثــة متعاونين مــع الــوكــالــة صباح
أمس في أنقرة.

المركز االستشاري اإليراني في
ً
سورية تحذيرا للقوات التركية،
مؤكدا «أنها موجودة منذ شهر
في مرماه ويستطيع االنتقام،
لكنه لم يفعل ذلك تلبية ألوامر
القيادة».
وقال المركز اإليراني لوكالة
«يـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــوز»« ،رغ ـ ـ ـ ــم الـ ـم ــوق ــف
الدفاعي لقواتنا ،أقدم الجيش
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي مـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــو وبـ ــدعـ ــم
ن ــاري وص ــواري ــخ دقـيـقــة على
اس ـت ـهــداف ـهــا ،م ـمــا دف ـع ـنــا إلــى
إرســال وسطاء أبلغوا قيادته
بأنهم مــوجــودون مع الجيش
السوري».
وش ـ ـ ــرح الـ ـم ــرك ــز أنـ ـ ــه «م ـنــذ
بداية حضور القوات اإليرانية
ك ــان ــت الـ ـم ــواق ــع ال ـت ــرك ـي ــة فــي
سورية داخل مناطقها بموجب
ات ـف ــاق ــات أس ـت ــان ــة» ،م ــؤك ــدا أن
عـ ـن ــاص ــر ال ـ ـل ـ ـجـ ــان وفـ ـص ــائ ــل
الـ ـمـ ـق ــاوم ــة لـ ــم تـ ـتـ ـع ـ ّـرض لـهــا
ً
اح ـتــرامــا ل ـقــرار مــن ال ـق ـيــادة ال
يـ ـ ــزال سـ ـ ــاري ال ـم ـف ـع ــول حـتــى
الساعة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :أب ـل ـغ ـن ــا قــوات ـنــا
منذ الصباح بعدم استهداف
ال ـق ــوات الـتــركـيــة داخـ ــل إدل ــب،
ّ
ل ـك ــن ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي م ــا زال
مـسـتـمــرا بــالـقـصــف الـمــدفـعــي
ع ـلــى ن ـقــاط ال ـج ـيــش ال ـســوري
ومــواقـعـنــا» ،داعـيــا «مجاهدي
ج ـب ـه ــة الـ ـمـ ـق ــاوم ــة» وال ـ ـقـ ــوات
التركية إلى التصرف بعقالنية.
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،اق ـ ـتـ ــرح ال ــرئ ـي ــس
حسن روحاني على إردوغان،
ف ـ ــي م ـ ـحـ ــادثـ ــة ه ــاتـ ـفـ ـي ــة ،عـقــد
ّ
يضم نظيرهما
اجتماع ثالثي
الروسي لتسوية قضية إدلب

بسرعة ،وصيانة وحدة سورية
واقتالع اإلرهاب.

ّ
تدفق المهاجرين

وفي ظل إصرار إردوغان على
ف ـتــح ال ـم ـج ــال أم ــام ـه ــم لــدخــول
أوروبا ،وصل آالف المهاجرين
اإلض ــاف ـي ـي ــن أمـ ــس إلـ ــى ح ــدود
اليونان ،التي أكدت أنها منعت
 10آالف من دخول أراضيها.
وعبر المهاجرون القادمون
م ـ ـ ـ ــن إس ـ ـ ـط ـ ـ ـن ـ ـ ـبـ ـ ــول وب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم
س ــوري ــون وعــراق ـيــون وأف ـغــان،
حـ ـ ـق ـ ــوال سـ ـ ـي ـ ــرا ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ــدام
خلف بعضهم البعض باتجاه
م ـع ـبــر بـ ــازاركـ ــولـ ــي الـ ـح ــدودي
(ك ــاسـ ـت ــانـ ـيـ ـي ــس م ـ ــن ال ـج ــان ــب
ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي) ،وبـ ـيـ ـنـ ـه ــم ن ـس ــاء
وأطفال حاملين حقائبهم على
ظهورهم أو رؤوسهم.
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت األمـ ـ ـ ــم
المتحدة ّ
تجمع  13ألف مهاجر
ع ـل ــى ح ـ ـ ــدود ال ـ ـيـ ــونـ ــان ،أعـ ــرب
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي عــن «قـلـقــه»
إزاء الــوضــع ،معلنا استعداده
لـ ـتـ ـق ــدي ــم م ـ ـسـ ــاعـ ــدة إض ــافـ ـي ــة
لليونان وبلغاريا الحدوديتين
مع تركيا.
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ــوك ــال ــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـم ــراق ـبــة وح ـمــايــة
الحدود الخارجية «فرونتكس»،
أمس ،رفع مستوى التأهب إلى
«األق ـصــى» ،مــؤكــدة أنـهــا تتابع
م ــن ك ـثــب ال ــوض ــع ع ـلــى ح ــدود
الـ ـي ــون ــان وبـ ـلـ ـغ ــاري ــا ،وت ـن ـظــر
ف ــي س ـب ــل أخ ـ ــرى ل ــدع ــم الـ ــدول
المحاذية لتركيا».
(عواصم  -وكاالت)

إسرائيل تقر بضرب العجوري في دمشق
ألول م ـ ـ ـ ـ ــرة ،اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع
اإلسرائيلي نفتالي بينيت بقصف منزل
رئيس الــدائــرة العسكرية وعضو المكتب
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ــ«الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي» أك ــرم
العجوري في منطقة المزة بدمشق في 12
نوفمبر الماضي ،مما أدى إلى مقتل نجله
معاذ وشخص آخر يدعى عبدالله يوسف
حسن ،وذلك بعد ساعات من اغتيال القائد
الـبــارز فــي الحركة بهاء أبــو العطا بغارة
مماثلة على قطاع غزة.

وقــال بينيت للقناة ال ــ 12اإلسرائيلية:
« عـنــد مــا تــو لـيــت المنصب قمنا بالقضاء
على بـهــاء (أب ــو العطا) وقصفنا دمـشــق».
وانـتـهــت الـمـقــابـلــة بــانـسـحــاب بينيت من
ً
االسـ ـت ــدي ــو ،م ـت ـه ـمــا ال ـم ــذي ـع ــة ب ـم ـحــاولــة
اإلض ـ ــرار بـحــزبــه «الـيـمـيــن ال ـجــديــد» قبيل
االنتخابات ،بإشارتها إلى وجود تضارب
بين معلومات قدمها لها حول الهجمات
الصاروخية على غزة والبيانات الرسمية
المنشورة من جانب الجيش.

مبادرة لبنانية لهدنة سورية  -تركية

أفادت لجنة قانونية في
السودان بأنه تمت إقالة
العشرات من الدبلوماسيين،
لصالتهم بإدارة الرئيس
المخلوع عمر البشير أمس
األول.
وقال نائب رئيس لجنة
إزالة التمكين محمد الفكي
سليمان في مؤتمر بالعاصمة
الخرطوم« :تمت إقالة 109
من السفراء والدبلوماسيين
واإلداريين من وزارة
الخارجية ،وهؤالء تم تعيينهم
عبر التمكين السياسي
واالجتماعي للبشير وحزبه».
وتم تشكيل لجنة إزالة التمكين
بموجب قانون تم سنه في
نوفمبر الماضي لتفكيك نظام
البشير.

تبرئة بومالة من
المساس بأمن الجزائر

أصدرت محكمة الجنايات
بالدار البيضاء في العاصمة
ً
الجزائر ،أمس ،حكما ببراءة
الصحافي والسياسي
المعارض فضيل بومالة ،من
ً
تهم تتعلق أساسا بالمساس
باألمن القومي ،وعرض
منشورات تحريضية على
الوحدة الوطنية.
وجاء ذلك بعد أسبوع من
مطالبة االدعاء العام بتسليط
عقوبة السجن النافذ مدة عام
ضد المعارض الشرس لنظام
الرئيس السابق عبدالعزيز
بوتفليقة والحكومة المؤقتة
في عهد عبدالقادر بن صالح.
وفهم مراقبون أن براءة
بومالة ،أمام القضاء المحلي،
قد تقود إلطالق سراح
ناشطين معارضين آخرين،
في مؤشر على توجهات
رئيس البالد عبدالمجيد
تبون بشأن إجراءات تهدئة
المتصاص غضب الشارع
ً
الذي يتظاهر أسبوعيا.

طاجيكستان :انتخاب
برلمان مؤيد لرحمان

بيروت مقبلة على «انفجار كوروني» خطير وتغلق أسواقها الشعبية
●

بيروت  -ةديرجلا

•

نـجـحــت وســاطــة الـمــديــر ال ـعــام لــأمــن ال ـعــام ال ـلــواء
عباس إبــراهـيــم فــي إخ ــراج قتلى «حــزب الـلــه» التسعة
من إدلب ،ووصلت الجثامين في وقت متأخر من مساء
أمس األول من الهرمل إلى مستشفى الرسول األعظم
في بيروت ،حيث ستوزع على القرى ليتم تشييعها،
والتقى إبراهيم خالل الساعات الماضية رئيس جهاز
المخابرات التركية هاكان فيدان في إسطنبول.
وقالت مصادر متابعة إن «حــزب الله هو من طلب
الوساطة إلجالء قتاله ولالنسحاب تدريجيا من محور
سراقب  -الطليحية ،وتثبيت هدنة لوقف إطالق النار،
على خلفية اتصاالت أجراها الرئيس اإليراني حسن
روحاني مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،بينما
خضع الــروس للضغط األميركي وحلف الناتو ،لمنع
تمدد المواجهات نحو صراع روسي  -تركي في إدلب
وكل الشمال السوري».
وتــابـعــت ال ـم ـصــادر« :ل ــم تنحصر وســاطــة إبــراهـيــم
في موضوع الجثث ،بل تتعداها إلى هدنة وتثبيتها،
في مقابل انتشار قوات فصل بين الجيشين السوري

والتركي ،وتأكيد المنطقة العازلة التي تريدها تركيا
بـحــدود  30كلم مــن حــدودهــا ،ومــن المتوقع أن تظهر
دالالت الترتيبات األمنية والعسكرية الجديدة خالل
األيام المقبلة».
وختمت« :هناك مفاوضات روسية  -أميركية – تركية
تتم على نار هادئة وبشكل ممرحل إلنهاء الصراع في
الشمال السوري بتثبيت مواقع عسكرية لتركيا أشبه
بنقاط أمنية أو مراكز مراقبة ،وتمركز قــوات روسية
كقوات فصل بين الجيشين السوري والتركي ،وهو ما
يعني إبعاد حزب الله وأذرع إيران من الشمال السوري».
في سياق منفصل ،ومع تسجيل  10حاالت إصابة
بـفـيــروس «ك ــورون ــا» فــي لـبـنــان ،تـتـصــاعــد اإلج ـ ــراءات
الرسمية والحكومية للحد من انتشاره ،وسط مخاوف
جدية من بلوغ الفيروس مراحل متقدمة في صفوف
الوافدين من إيران .وبعد إغالق المدارس والجامعات
والحضانات حتى  8مارس الجاري ،جاء دور األسواق
الشعبية في بيروت والبقاع والجنوب ليشملها االغالق
كتدبير احترازي.
وفي السياق ،أعلن محافظ بيروت زياد شبيب إقفال
األسواق الشعبية في المدينة كإجراء احترازي ،تحسبا

من انتشار الفيروس ،كما اتصل محافظ البقاع القاضي
كمال أبوجوده بكل من قائمقام البقاع الغربي وسام
نسبيه ،وقائمقام راشيا نبيل المصري ،طالبا إيقاف
كل األسواق الشعبية في المنطقة كإجراء احترازي.
كما علق نـشــاط ســوق االثنين الـتـجــاري فــي وسط
مدينة النبطية هذا األسبوع حتى إشعار آخر ،حرصا
على سالمة القاطنين والزائرين والتجار ،وللمساعدة
على الحد من تفشي وانتشار الفيروس.
إلــى ذلــك ،أفــادت مصادر متابعة بــأن «لبنان مقبل
على انفجار كــورونــي خطير مع الــدخــول التدريجي
ل ـ ــ 400ط ــال ــب لـبـنــانــي يـقـيـمــون ف ــي إي ـ ــران ل ـلــدراســة،
وهؤالء وصل منهم  55منذ يومين إلى نقطة العبور
ال ـح ــدودي ــة ال ـبــريــة الـمـصـنــع ،وآت ـي ــن م ــن ط ـه ــران إلــى
دمـشــق عبر مـطــاري الـبـلــديــن» .وتـســاء لــت الـمـصــادر:
«هل تكفي اإلجــراء ات المتواضعة التي قام بها األمن
العام بالتعاون مع موظفي وأطباء وزارة الصحة على
المصنع؟ وهل فعال ال يتضمن هذا العدد الكبير من
الطالب أي إصابة بالكورونا ،وخصوصا ان معظم
ال ـط ــاب ،السـيـمــا ال ــذي ــن يـتــابـعــون ال ـع ـلــوم الــديـنـيــة،
يتمركزون في مدينة قم؟».

جانب من تشييع أحد قتلى حزب الله في سورية أمس
(أ ف ب)
		
بضاحية بيروت الجنوبية

أدلى الناخبون في
طاجيكستان بأصواتهم أمس
في انتخابات برلمانية يتوقع
أن تسفر عن مجلس مؤيد
للرئيس إمام علي رحمان،
الذي يحكم البالد منذ نحو
ربع قرن.
ومن بين األحزاب السبعة
ً
التي تتنافس على  63مقعدا
في مجلس النواب ،لم ينتقد
سوى حزب واحد هو حزب
الديمقراطيين االشتراكيين
الرئيس البالغ من العمر 67
عاما ،الذي يتمتع بصالحيات
واسعة في البلد المسلم
الذي يقطنه  9ماليين نسمة
ويتحدث اللغة الفارسية.

ةديرجلا
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بايدن يحقق فوزه األول ويعود للسباق الرئاسي الديمقراطي
انسحاب أول ملياردير ...ترامب يهنئ «جو النعسان» وغراهام يشمت بـ «االشتراكيين»

بايدن وأحد مؤيديه خالل التقاط سيلفي في ساوث كارولينا مساء أمس األول (رويترز)

في خطوة أعادت الحياة
إلى حملته المتهالكة ،حقق
جو بايدن أول انتصار له في
السباق الديمقراطي الختيار
منافس لدونالد ترامب ،وأعاد
األمل إلى صفوف الوسطيين
الراغبين في إيقاف تقدم
بيرني ساندرز وأجندته
"االشتراكية".

بعد أن مني بثالث نتائج
مـخـيـبــة ل ــآم ــال ،ح ـقــق نــائــب
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق
جـ ــو بـ ــايـ ــدن ال ـ ـفـ ــوز األول لــه
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـمـهـيــديــة
للحزب الديمقراطي في ساوث
كاروالينا ،معيدا بذلك الزخم
لحملته ،ومؤكدا أنه المنافس
األول في مواجهة السيناتور
اال ش ـتــرا كــي المستقل بيرني
ساندرز ،سعيا للفوز بترشيح
ال ـح ــزب ت ـم ـه ـيــدا الن ـت ـخــابــات
الرئاسة األميركية.
وتـلـقــى ب ــاي ــدن ،الـ ــذي عمل
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـي ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ت ـحــت
قيادة باراك أوباما ،أول رئيس
أســود للبالد ،دعما قويا من
الـنــاخـبـيــن م ــن أص ــل إفــريـقــي
الذين يشكلون غالبية القاعدة
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي سـ ـ ــاوث
كاروالينا.
وبعد إحصاء  99في المئة
م ــن ال ــدوائ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة في
س ـ ـ ــاوث كـ ــاروالي ـ ـنـ ــا ،أش ـ ــارت
النتائج الرسمية إلى أن بايدن
( 77عاما) حصل على  49في
ال ـم ـئــة م ــن األصـ ـ ـ ــوات ،بينما
حـصــل س ــان ــدرز عـلــى  20في
المئة فقط.

سباق المندوبين
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة ،أص ـبــح
لدى ساندرز  56مندوبا ،في
 4انتخابات تمهيدية في ايوا
ونيوهامشر ونيفادا وساوث
كـ ــاروالي ـ ـنـ ــا ،م ــن أصـ ــل 1991
م ـنــدوبــا يـحـتــاجـهــا الـمــرشــح
الــدي ـم ـقــراطــي ل ـض ـمــان ال ـفــوز
بترشيح الحزب في المؤتمر
العام يوليو المقبل.
فــي المقابل ،اقـتــرب بايدن

مـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـنـ ــاتـ ــور فـ ـي ــرم ــون ــت
حاصدا  48مندوبا ،أي بفارق
 8مندوبين فقط.
وه ـ ـنـ ــاك قـ ـل ــق مـ ـت ــزاي ــد مــن
عـ ـ ــدم ت ـم ـك ــن أي مـ ــرشـ ــح مــن
الـ ـف ــوز ب ـغــال ـب ـيــة ال ـم ـنــدوب ـيــن
قبل المؤتمر الـعــام ،ويطالب
ساندرز باالعتماد على نتائج
ال ـت ـص ــوي ــت ال ـش ـع ـبــي ول ـيــس
على المندوبين.
لكن ال يزال السباق طويال
إل ـ ـ ــى حـ ـي ــن اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ــرش ــح
ديـمـقــراطــي لـمــواجـهــة تــرامــب
خــال االنـتـخــابــات الرئاسية
ف ــي نــوف ـم ـبــر ،غ ـيــر أن الــزخــم
يتسارع مع اقـتــراب "الثالثاء
ال ـك ـب ـيــر" ،ع ـنــدمــا ت ـص ــوت 14
والية في يوم واحد غدا.

لن تكون الهزيمة الوحيدة
وق ــال س ــان ــدرز ،ف ــي تجمع
ح ـ ــاش ـ ــد بـ ـ ــواليـ ـ ــة ف ــرج ـي ـن ـي ــا،
"لـ ــم ن ـح ـقــق فـ ـ ــوزا ف ــي س ــاوث
ك ــاروالي ـن ــا ،ال يمكننا الـفــوز
في جميع الــواليــات لن تكون
هذه الهزيمة الوحيدة ،هناك
العديد من الواليات وال يفوز
أحد بها جميعا .أريد أن أهنئ
جو بايدن بفوزه الليلة".

بدأت حملتنا
وق ــال بــايــدن ألن ـص ــاره في
كــولــومـبـيــا ،عــاصـمــة الــواليــة،
"ل ـقــد دف ـع ـتــم بـبـيــل كلينتون
وب ــاراك أوبــامــا إلــى الرئاسة،
ولقد بــدأت اآلن حملتنا على
طريق هزيمة دونالد ترامب".
واحـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاج ب ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــدن إلـ ـ ــى
ت ـح ـق ـيــق ن ـص ــر واض ـ ـ ــح ،بـعــد
أن ح ــل ت ـبــاعــا ف ــي الـمــركــزيــن

الـ ــرابـ ــع والـ ـخ ــام ــس ف ــي أي ــوا
ون ـيــوهــام ـشــر ،وص ـح ـيــح أنــه
صـ ـع ــد إلـ ـ ــى الـ ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي
ف ــي واليـ ــة ن ـي ـفــادا ،لـكـنــه بقي
متخلفا بكثير عن ساندرز.
وساندرز ،الذي يقدم نفسه
ع ـل ــى أنـ ــه "اش ـ ـتـ ــراكـ ــي" ،ي ـقــوم
ب ـح ـم ـل ـتــه فـ ــي ع ــام ــه ال ـث ــام ــن
وال ـ ـس ـ ـب ـ ـع ـ ـيـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى أس ـ ـ ــاس
برنامج يساري جدا بالنسبة
إلى الواليات المتحدة ،إذ َي ِعد
أن ـ ـصـ ــاره ب ـت ـش ـك ـيــل "ح ـكــومــة
فــي خــدمــة الـجـمـيــع" ،ويصف
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب بـ ـ ــأنـ ـ ــه "عـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــري"
"ومـ ـ ـج ـ ــاف ل ـح ـق ــوق ال ـن ـس ــاء"
و"كاره لألجانب".
ويـ ـثـ ـي ــر ص ـ ـعـ ــود سـ ــانـ ــدرز
ق ـل ــق ب ـع ــض الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
الوسطيين الذين يخشون من
أنه لن ينجح في إقناع ناخبي
ال ــوس ــط ،وهـ ــو أمـ ــر ضـ ــروري
بالنسبة إليهم للتغلب على
ترامب.

انسحاب أول ملياردير
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــاردي ـ ــر تـ ـ ـ ــوم سـ ـت ــاي ــر
خ ــروج ــه م ــن ال ـس ـب ــاق لـلـفــوز
بترشيح الحزب الديمقراطي
لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،بعد
حصوله على نتائج مخيبة
لـ ـ ـ ــآمـ ـ ـ ــال رغـ ـ ـ ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاره

ماليين الــدوالرات في حملته
االنتخابية.
وح ـ ــل سـ ـت ــاي ــر ،الـ ـب ــال ــغ 62
عـ ــامـ ــا ،ث ــال ـث ــا ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــاوث
كــاروالي ـنــا ،بـعــد إنـفــاقــه أكثر
من  20مليون دوالر ،وقيامه
بحملة مكثفة في هذه الوالية
الجنوبية.
وقـ ـ ـ ــال سـ ـت ــاي ــر ل ـم ــؤي ــدي ــه:
" لـقــد شـعــر نــا بالخيبة حيال
نـتـيـجـتـنــا .س ـبــق ل ــي أن قلت
إن ـن ــي إذا ل ــم أر طــري ـقــا نحو
ال ـف ــوز فـســأنـهــي تــرشـيـحــي"،
م ـض ـي ـفــا" :أن ـ ــا ال أرى طــريـقــا
للفوز بالرئاسة".

وارن وبوتيجيدج
وستكون الضغوط كبيرة
ع ـلــى ال ـس ـي ـنــاتــورة الـتـقــدمـيــة
ً
إل ـي ــزاب ـي ــث وارن ( 70ع ــام ــا)،
التي كانت ذات يوم في المركز
األول ،لكنها لــم تحافظ على
تقدمها في االنتخابات األولى.
وب ـ ـعـ ــد نـ ـت ــائ ــج ج ـ ـيـ ــدة فــي
والي ـ ـ ــة أي ـ ـ ــوا ونـ ـي ــو ه ــام ـش ــر،
ونـتـيـجــة مـخـيـبــة ل ــآم ــال في
والية نيفادا ،ينتظر ما سيحل
بــرئـيــس بـلــديــة س ــاوث بيند،
بـيــت بوتيجيدج ( 38عــامــا)،
َ
يتعين عليه إثبات قدرته
إذ
على الفوز بأصوات األقليات،

ُ
إسرائيل تجري «ثالث انتخابات» اليوم
وترجيحات باستمرار الشلل

نتنياهو يغري أقصى اليمين بـ « 4أهداف فورية» ّأولها ّ
«الضم»
يتوجه الناخبون في إسرائيل
إل ــى ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع ،ال ـيــوم،
ُ
في ثالث انتخابات تجرى خالل
س ـن ــة ،ب ـعــد ع ـجــز حـ ــزب ل ـي ـكــود،
ب ــزع ــام ــة ب ـن ـي ــام ـي ــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
وغريمه الرئيسي تحالف "أزرق
أب ـي ــض" ،بــزعــامــة قــائــد الـجـيــش
ال ـ ـسـ ــابـ ــق بـ ـيـ ـن ــي غـ ــان ـ ـتـ ــس ،عــن
تشكيل ائتالف لقيادة الحكومة
ب ـعــد ان ـت ـخ ــاب ــات ش ـه ــري أبــريــل
وسـبـتـمـبــر م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
ووس ـ ــط ت ــوق ـع ــات ب ـن ـتــائــج غـيــر
حاسمة تؤدي إلى استمرار الشلل
السياسي.
وفي حين أشارت استطالعات
الـ ــرأي إل ــى ت ـقــارب الـنـتــائــج بين
الخصمين في االنتخابات التي
تـ ـج ــرى ل ـل ـم ــرة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ف ــرض
الـ ـجـ ـي ــش اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي إغ ــاق ــا
ش ــام ــا عـ ـل ــى الـ ـضـ ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
المحتلة وقطاع غــزة ،ابتداء من
مـنـتـصــف ل ـيــل األح ـ ــد  -اإلثـنـيــن
وحـتــى منتصف ليلة اإلثـنـيــن -
الثالثاء ،وذلك بسبب "انتخابات
الكنيست".
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز
قاعدته اليمينية قبل يوم واحد
من االنتخابات التشريعية ،تعهد
ّ
بضم مساحات شاسعة
نتنياهو
م ــن ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة الـمـحـتـلــة
فــي غضون أسابيع إذا مــا أعيد
انتخابه.
وقــال في مقابلة أجرتها معه
اإلذاع ــة اإلســرائـيـلـيــة الـعــامــة ،إن
ضــم غ ــور األردن وأجـ ــزاء أخــرى
م ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى رأس

أولــويــاتــه مــن بين "أرب ــع مهمات
كبرى فورية" يعتزم القيام بها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس حـ ـك ــوم ــة
تسيير األع ـم ــال" :سـيـحــدث ذلــك
فــي غـضــون أســابـيــع أو شهرين
كأقصى حد".
ووفـ ــق نـتـنـيــاهــو ،ف ــإن "لجنة
الخرائط األميركية /اإلسرائيلية
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ب ـ ـ ــدأت ع ـم ـل ـهــا قـبــل
أس ـ ـب ـ ــوع" السـ ـتـ ـكـ ـم ــال خـ ـط ــوات
خـ ـط ــة ال ـ ـسـ ــام ال ـ ـتـ ــي طــرح ـت ـهــا
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة إلن ـ ـهـ ــاء
الصراع اإلسرائيلي /الفلسطيني
وال ـم ـع ــروف ــة ب ـ ـ "ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن"،
وال ـت ــي أع ـط ــت ال ـض ــوء األخ ـضــر
ّ
ل ـضــم غـ ــور األردن ال ـت ــي تـشــكــل
 30في المئة من مساحة الضفة
الغربية.
وتطرق نتنياهو إلى أولوياته
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا تــوق ـيــع
"مـعــاهــدة دفــاعـيــة تــاريـخـيــة" مع
واشنطن و"القضاء على التهديد
اإليراني".
وأكد أن هدفه الفوري الرابع إذا
فاز بوالية جديدة ،رغم مواجهته
تهم فساد ،يتمثل بإجراء إصالح
اق ـت ـصــادي كـبـيــر لـخـفــض تكلفة
المعيشة المرتفعة في إسرائيل.
من جانب آخر ،رفض نتنياهو
فـ ـك ــرة ت ـس ـل ـيــم م ـن ـط ـق ــة ال ـم ـث ـلــث
الـ ـت ــي ت ــوج ــد ب ـه ــا م ـس ـتــوط ـنــات
يهودية إلى الدولة الفلسطينية
الـمـسـتـقـبـلـيــة ،خــافــا ل ـمــا تنص
ع ـل ـي ــه خـ ـط ــة "الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض"
للسالم.
واعـتـبــر أن الـفـكــرة "أم ــر باطل

نتنياهو مع وزير الصحة في حكومته ياكوف ليتزمان في كريات ماالشي أمس (رويترز)
ال أس ــاس ل ــه" ،مـشــددا على "عــدم
اقتالع أحد من مكان سكنه".
ك ـم ــا ت ـب ــاه ــى رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
بـ ـ "إنـ ـج ــازات ــه" أمـ ــام الـمــواطـنـيــن
العرب ،متهما "القائمة المشتركة"
ال ـت ــي يـهـيـمــن عـلـيـهــا "عـ ــرب "48
بالتحريض ضده.
ّ
وزع ـ ـ ـ ــم نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو أنـ ـ ــه س ــل ــم
للمجتمع العربي  15مليار شيكل
و"ع ـمــل أك ـثــر مــن كــل أســافــه من
أجــل المواطنين العرب ليكونوا
ج ــزءا م ــن ال ـن ـجــاح ال ــذي تحققه
إسرائيل".
وت ـجــرى االن ـت ـخــابــات الثالثة
ف ــي ظ ــل تـ ـغ ـ ّـي ــرات م ـل ـمــوســة عــن

سابقتها ،إذ وجه االدعاء اتهامات
جـنــائـيــة رسـمـيــة إل ــى نـتـنـيــاهــو.
ً
وأصبحت مقاضاته اآلن واقـعــا
ً
ملموسا ال مجرد احتمال .ومن
المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17
ال ـجــاري بـعــد أسـبــوعـيــن فحسب
من االقتراع.
ورغــم ّ
تقدم نتنياهو الطفيف
فــي ال ـمــراحــل األخ ـي ــرة مــن حملة
الدعاية االنتخابية التي اختتمت
أم ــس األول ،ف ــإن احـتـمــال إج ــراء
انتخابات رابعة ال يزال مطروحا
إذا أدت انتخابات اليوم إلى إطالة
أمــد الـجـمــود الـسـيــاســي ،فــي ظل
استبعاد غانتس تشكيل حكومة

"وح ـ ــدة وط ـن ـي ــة" م ــع نـتـنـيــاهــو،
خاصة بعد توجيه االتهام رسميا
له في  3قضايا تتعلق بالفساد.
إلى ذلك ،قررت محكمة تل أبيب
الـجــزئـيــة إل ـ ــزام يــائـيــر نتنياهو
(ال ـن ـجــل األك ـب ــر لــرئ ـيــس حـكــومــة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال) ،بــدفــع مبلغ
م ــال ــي إل ـ ــى م ـ ـحـ ــررة س ــاب ـق ــة فــي
مــوقــع "واال" األخـ ـب ــاري اتـهـمـتــه
بالتشهير بـهــا عـبــر "فـيـسـبــوك"،
ووصفها بأنها جاسوسة تعمل
لمصلحة جـهــات أجنبية ّ
تحر ك
قضايا الفساد.
(القدس ـ رويترز ،أ ف ب،
د ب أ)

ألن لهؤالء دورا كبيرا في فوز
أي ديمقراطي.

ترامب
و ت ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــا ل ـ ـ ـمـ ـ ــا دأب ع ـل ـي ــه
أخ ـ ـيـ ــرا ،س ـخ ــر ت ــرام ــب م ـج ــددا
م ــن الــديـمـقــراطـيـيــن ،م ــن خــال
تنظيم اجتماع مع أنصاره في
ساوث كاروالينا .وهنأ الرئيس
األميركي بايدن على فــوزه في
ساوث كاروالينا ،وقال ترامب
عـلــى "ت ــوي ـت ــر"" :تـهــانـيـنــا لجو
بايدن النعسان" ،مضيفا" :على
فوز بايدن في ساوث كاروالينا
أن ينهي حملة مايك بلومبرغ".
كما وصــف حملة بلومبرغ،
الــذي طالما وجــه له انتقادات،
بــالـمــزحــة ،معتبرا أن المرشح
الملياردير قــدم أس ــوأ أداء في
تــاريــخ ال ـم ـنــاظــرات الــرئــاسـيــة،
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ل ـ ـقـ ــد انـ ـ ـت ـ ــزع ب ــاي ــدن
أصوات مايك القليلة ،وفرقها".
إل ــى ذل ــك ،وف ــي ان ـت ـقــاد حــاد
للحزب الديمقراطي ،قال ترامب:
"الديمقراطيون يعملون بجهد
م ــن أج ــل تــدم ـيــر سـمـعــة واس ــم
الـ ـمـ ـجـ ـن ــون بـ ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز،
وحرمانه من الفوز".

بلومبرغ
ول ـ ـ ــم يـ ـن ــاف ــس الـ ـمـ ـلـ ـي ــاردي ــر

وعمدة نيويورك السابق مايك
بلومبرغ في ساوث كاروالينا،
ألنه ابتعد عن السباقات المبكرة
ل ـل ـتــرك ـيــز ع ـل ــى الـ ـف ــوز ف ــي ي ــوم
الثالثاء الكبير.
وأنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــق ب ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــرغ ن ـص ــف
مليار دوالر من أمواله الخاصة
ع ـل ــى الـ ـسـ ـب ــاق ،مـعـظـمـهــا عـلــى
اإلعالنات ،وال يزال لديه مخزون
ال نهاية له من المال ليصبه في
حملته.

غراهام
خ ـ ـسـ ــارة س ـ ــان ـ ــدرز ال ـك ـب ـيــرة
فـ ــي سـ ـ ــاوث كـ ــاروالي ـ ـنـ ــا دف ـعــت
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــاتـ ـ ــور الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري
الصقوري ليندسي غراهام إلى
الـتـعـبـيــر ع ــن س ـ ــروره "لـسـقــوط
االشـ ـت ــراكـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـب ـشــر بـهــا
ال ـس ـي ـنــاتــور س ـ ــان ـ ــدرز" ،وال ـتــي
أثارت الرعب في كل المؤسسات
األميركية.
وكتب غــراهــام على "تويتر":
"تهانينا لجو وجيل (زوجـتــه)
ب ــاي ــدن ،وفــريــق بــايــدن بأكمله،
ع ـلــى ال ـف ــوز الـكـبـيــر المستحق
فــي االنتخابات األولـيــة بوالية
ساوث كاروالينا" ،متمنيا "حظا
سعيدا فــي المستقبل" ،وختم:
"لـقــد سقطت االشـتــراكـيــة بقوة
في والية كاروالينا الجنوبية".
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

ماليزيا :ياسين ُيقسم اليمين
ومهاتير يعتبره «غير قانوني»
أقسم ،أمــس ،وزيــر الداخلية الماليزي السابق محيي الدين
ياسين ،اليمين ،ليصبح ثامن رئيس للوزراء ،أمام ملك البالد
عبدالله رعــايــة الــديــن ،غير أن رئيس ال ــوزراء السابق مهاتير
محمد الذي استقال من منصبه اعتبر أن تنصيب ياسين "غير
قانوني".
وشهدت ماليزيا هذا األسبوع أزمة سياسية ناتجة عن انهيار
"ميثاق األمل" وهو اسم االئتالف الذي أعاد مهاتير عام 2018
ً
إلــى السلطة وضـ ّـم عــددا من معارضيه السابقين بينهم أنور
ّ
ابراهيم ،الذي كان ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى ألد أعدائه
في التسعينيات.
ً
واستقال مهاتير ،أكبر المسؤولين سنا في العالم ،االثنين
الماضي ،لتبدأ بعد ذلك مفاوضات لتشكيل تحالف حاكم جديد،
ً
واقترح مهاتير البالغ من العمر  94عاما تشكيل حكومة وحدة،
غير أن القصر الرئاسي أعلن على عكس كل التوقعات ،تعيين
ً
ياسين رئيسا للوزراء.
وفي ماليزيا ،يختار الملك رئيس الوزراء الجديد لكن يجب
أن يحصل على تأييد أغلبية النواب.
وسـيـطــرت الـعــاقــات المتوترة بين ابــراهـيــم ومهاتير على
ً
الحياة السياسية في ماليزيا ألكثر من  20عاما ،لكن الرجلين
تحالفا في عام  2018إلسقاط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق،
المتورط في فضيحة اختالس أموال كبرى.
وك ــان مهاتير ،ال ــذي حكم الـبــاد بين  1981و ،2003تعهد
بموجب ذلك التحالف بنقل السلطة في العامين الالحقين إلى
ً
ً
أنور ابراهيم .ومنح ابراهيم عفوا ملكيا على الفور وجرى اإلفراج
عنه بعد أن ُسجن بتهمة الشذوذ الجنسي ،لكن مؤيديه أكدوا
أن الحكم صدر على خلفيات سياسية.
ورغ ــم مـحــاوالت فــي اللحظة األخـيــرة مــن مهاتير وحلفائه
إلثبات أنهم يتمتعون باألغلبية النيابية ،جرت مراسم تنصيب
ً
محيي الدين كما كان مقررا صباح أمس.
ً
وأقـســم وزيــر الداخلية الـســابــق ،البالغ مــن العمر  72عاما،
اليمين الدستورية في القصر الوطني في كوااللمبور مرتديا
الزي التقليدي ،لكن مهاتير أكد من جديد خالل مؤتمر صحافي
أن محيي الدين ال يملك دعم األغلبية البرلمانية.
ً
وقـ ـ ــال" :ه ـ ــذا أم ــر غ ــري ــب جـ ـ ــدا .يـشـكــل ال ـخ ــاس ــرون حـكــومــة،
والمنتصرون يتحولون إلى المعارضة".
ً
وأضاف" :دولة القانون لم تعد موجودة" ،مؤكدا أنه سيطلب
ً
ً
اجتماعا طــارئــا للبرلمان حتى يثبت محيي الــديــن أنــه يملك
األغلبية.
ً
وكــان محيي الــديــن عـضــوا فــي "المؤتمر الوطني الماليزي
الـمــوحــد" لسنوات وتــولــى فيه مناصب عليا ،وشـغــل منصب
نائب رئيس الوزراء في عهد نجيب رزاق ،قبل أن تجري إقالته
النتقاداته ضد الفساد.
(كوااللمبور ـ ـ كونا ،أ ف ب)

دوليات
سلة أخبار
كازاخستان :اعتقال عشرات
احتجوا على وفاة سجين

ألقت شرطة كازاخستان
القبض على العشرات من
أنصار املعارضة ،أمس ،ممن
نزلوا للشوارع بعد وفاة
ناشط مناهض للحكومة
داخل مركز لالعتقال.
وتوفي الناشط دولت أجاديل
بزنزانة في  25فبراير ،بعد
يوم من اعتقال الشرطة له
التهامه بازدراء املحكمة
وإهانة قاض.
وقالت السلطات ،بما في ذلك
الرئيس قاسم توكاييف ،إن
موته جاء بسبب قصور حاد
في القلب واألوعية الدموية،
مستبعدين تماما أي أسباب
غير طبيعية.
وتسببت وفاة أجاديل في
تنشيط حركة املعارضة
وخروج تظاهرات
واحتجاجات صغيرة خالل
األسبوع املاضي ودعوات
بتنظيم احتجاج أكبر أمس،
بمشاركة جماعات لم تكن
تنسق تحركاتها في العادة.
لكن الشرطة في العاصمة نور
سلطان وفي أكبر مدن البالد
أملا اتا ،اعتقلت العشرات من
النشطاء لدى توجههم لنقاط
ّ
التجمع لالحتجاج.
وفي أملا اتا طوقت الشرطة
وأفراد مكافحة الشغب
الساحة الرئيسية في املدينة،
ورأى مراسلون من «رويترز»
الشرطة وهي تعتقل نحو 40
شخصا.
وفي نور سلطان ،رفع
محتجون الفتات كتب عليها
«دولت ضحية النظام» و «ال
للدكتاتورية».

طاجيكستان :انتخابات
برلمانية لتعزيز
سلطة الرئيس

جرت ،أمس ،االنتخابات
البرملانية في جمهورية
طاجيكستان بوسط آسيا،
والتي من شأنها تعزيز
سلطة الرئيس إمام علي
رحمن ،الذي يتولى الحكم
منذ فترة طويلة.
وقالت منظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،التي
تراقب العملية االنتخابية
بشكل مستقل« :لقد تدهور
احترام الحريات األساسية
منذ االنتخابات األخيرة».
ويصوت الناخبون الختيار
 63مسؤوال لعضوية مجلس
النواب بالبرملان ،حيث
إنه ال يتم انتخاب أعضاء
مجلس الشيوخ بشكل
مباشر.
ويقدر عدد الناخبني
املحتملني بـ  4.8ماليني
ناخب.
وأكدت منظمة األمن
والتعاون في أوروبا أن
«طاجيكستان جمهورية
رئاسية يتصرف فيها
الرئيس كرئيس للدولة
ورئيس للحكومة ،بينما
البرملان لديه صالحيات
محدودة».

فنزويال :غوايدو يعلن
ّ
تعرضه إلطالق نار

أعلن زعيم املعارضة في
فنزويال خوان غوايدو ،أمس
األول ،أنه ّ
تعرض إلطالق
نار خالل تظاهرة ضد
نظام الرئيس االشتراكي
نيكوالس مادورو في
باركويسيميتو غرب البالد.
وقال غوايدو ،في فيديو
ّ
بثه على مواقع التواصل
االجتماعي« :كان بإمكان
الدكتاتورية قتلي ،كان
بإمكانها اغتيالي ،ال شك
في ذلك».
ونسب هذا الهجوم
الذي أوقع على حد قوله
جريحًا ،إلى مجموعات
مسلحة مناصرة للرئيس
االشتراكي.
وقال غوايدو الذي يترأس
الجمعية الوطنية ،وتعترف
به نحو  60دولة بصفته
بالوكالة
رئيس فنزويال ّ
«أطلقوا النار ،لكنهم لن
يجعلونا نتراجع».

دوليات
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إثيوبيا «تتحدى» وساطة واشنطن:
سنبدأ ملء خزان «النهضة»

مصريون على ضفة النيل

●

القاهرة  -رامي إبراهيم

في تطور واضح للموقف
اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي م ـ ــن مـ ـف ــاوض ــات
واش ـن ـطــن ،أع ــرب ــت إثـيــوبـيــا،
أمس األول ،عن "خيبة أملها"
من جهود الواليات المتحدة
األخيرة لحل النزاع المستمر
مـ ـ ـن ـ ــذ م ـ ـ ـ ــدة ط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة بـ ـش ــأن
مـ ـش ــروع س ــد ال ـن ـه ـضــة عـلــى
النيل األزرق ،مشيرة إلى أن
التوصل إلى اتفاق قد يكون
مسألة بعيدة المنال.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي صـ ـ ــدر
الجمعة ،وأ كــد أ نــه ال ينبغي
إج ـ ـ ــراء ال ـت ـج ــرب ــة ال ـن ـهــائ ـيــة
و م ـ ـ ـ ــلء خ ـ ـ ـ ــزان ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــد ،دون
ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إلـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق ب ـيــن
إثـيــوبـيــا ومـصــر وال ـســودان،
قـ ــالـ ــت أديـ ـ ـ ــس أبـ ـ ــابـ ـ ــا ،ال ـت ــي
ت ـس ـع ــى إ ل ـ ــى أن يـ ـب ــدأ ا ل ـســد
بإنتاج الطاقة بحلول نهاية
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،ف ـ ــي ب ـي ــان
مشترك لــوزار تــي الخارجية
وال ـ ـ ــري ،إن ـه ــا س ـت ـب ــدأ ب ـمــلء

ّ
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــزان "بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــن" م ــع
عمليات بناء السد.
و ت ـ ــرى إ ث ـي ــو ب ـي ــا أن ا ل ـســد
ض ــروري مــن أج ــل تــزويــدهــا
بالكهرباء وتنميتها ،بينما
تـ ـ ـخـ ـ ـش ـ ــى م ـ ـ ـصـ ـ ــر أن يـ ــؤ ثـ ــر
الـ ـمـ ـش ــروع ع ـل ــى إمّ ــداداتـ ـه ــا
من النيل ،الذي يوفر  90في
المئة من المياه التي تحتاج
اليها للشرب والري.
ّ
و تـعــد تعبئة خــز ان السد،
ال ـ ـقـ ــادر ع ـل ــى اس ـت ـي ـع ــاب 74
مليون متر ّ
مكعب من المياه،
بين أبرز النقاط العالقة.
وتخشى القاهرة أن تمأل
ّ
أد ي ــس أ ب ــا ب ــا ا لـ ـخ ــز ان بشكل
ســريــع جــدا ،مــا مــن شــأنــه أن
ي ـخ ـفــض ت ــدف ــق ال ـم ـي ــاه إل ــى
مصب النهر.
و ك ـ ــا ن ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــزا ن ــة
األميركية ،أ صــدرت الجمعة
ً
بيانا عقب اجتماع بين وزير
ال ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ــي سـتـيـفــن
منوتشين مع وزراء من مصر
والسودان بمقاطعة إثيوبيا،
قالت فيه إنه تم التوصل إلى

ات ـف ــاق وص ـف ـتــه بــ"الـمـنـصــف
والمتوازن" ،وأشارت إلى أنه
" يـصــب فــي مصلحة البلدان
الثالثة".
لـ ـك ــن إثـ ـي ــوبـ ـي ــا أك ـ ـ ــدت فــي
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك لـ ـل ــري
وا ل ـخ ــار ج ـي ــة أ ن ـه ــا "ال تـقـبــل
ا عـتـبــار أن ا لـمـفــاو ضــات ()...
ُ
اس ــتـ ـكـ ـمـ ـل ــت" .وأشـ ـ ـ ــارت إل ــى
وجود "مسائل عالقة" بدون
أن تـ ـفـ ـص ــح عـ ـ ــن م ـ ــز ي ـ ــد م ــن
التفاصيل.
وق ـ ـ ــال الـ ـبـ ـي ــان اإلثـ ـي ــوب ــي
إن أد ي ـ ـ ـ ـ ــس ا ب ـ ـ ــا ب ـ ـ ــا أ بـ ـلـ ـغ ــت
مـصــر وال ـســودان والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة أن ـهــا ب ـحــاجــة إلــى
م ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت لـمـنــاقـشــة
التطورات األخيرة المتعلقة
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــودة ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــلء
والتشغيل.
ال ـمــوقــف اإلث ـي ــوب ــي عـ ّـدتــه
ً
م ـ ـصـ ــر غ ـ ـيـ ــابـ ــا غ ـ ـيـ ــر م ـ ـبـ ــرر.
ّ
ونبهت إ لــى أن كل أجهزتها
ت ـ ــواص ـ ــل االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـب ــال ــغ
ب ـش ــأن ق ـض ـيــة س ــد الـنـهـضــة
ا لــذي تدشنه إثيوبيا ،وذلك

ضمن مسؤولياتها الوطنية
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ــن مـ ـص ــال ــح
ال ـم ـصــري ـيــن "ب ـك ــل الــوســائــل
ال ـم ـتــاحــة" ،وه ــو م ــا اعـتـبــره
م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــون تـ ـل ــويـ ـح ــا الفـ ـت ــا
للنظر.
ويـ ــؤكـ ــد أس ـ ـتـ ــاذ ال ـ ـمـ ــوارد
الطبيعية بكلية ا لــدرا ســات
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ،ع ـب ــاس
ش ــراق ــي ،ان حــديــث إثـيــوبـيــا
عـ ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــدء فـ ـ ــي م ـ ـ ــلء الـ ـس ــد
الصيف القادم عند مستوى
 595مترا فــوق سطح البحر
يعني فـقــد مـصــر وا ل ـســودان
هذا العام نحو  20مليار متر
مكعب ،أي  36فــي المئة من
حـصــة مـصــر ال ـمــائ ـيــة ،األمــر
الـ ـ ــذي ي ـع ـن ــي ت ــوج ـي ــة ض ــرر
مـبــاشــر إل ــى م ـصــر ،وه ــو ما
يـ ـتـ ـن ــاق ــض م ـ ــع م ـ ــا جـ ـ ــاء فــي
البيان اإلثيوبي.
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غني وطهران يعكران «اتفاق الدوحة»
كابول ترفض «اإلفراج عن سجناء» ...وبومبيو يشكر قطر
غــداة توقيع اتفاق الـســام ،الذي
جرى التوصل إليه بعد مفاوضات
ط ــوي ـل ــة ب ـي ــن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
و"طالبان" ،والذي يدعو إلى خفض
تدريجي لوجود القوات األميركية
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،مـقــابــل ضـمــانــات
تـتـعـلــق بـمـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ،رفــض
ال ــرئـ ـي ــس األف ـ ـغـ ــانـ ــي أش ـ ـ ــرف غـنــي
أم ـ ــس بـ ـن ــدا أس ــاسـ ـي ــا ف ــي االتـ ـف ــاق
الـ ـج ــدي ــد ،ي ـنــص ع ـلــى اإلف ـ ـ ــراج عن
اآلالف من عناصر الحركة المتمردة
المسجونين في كابول.
وقال غني إن حكومته غير ملزمة
بـ ــاإلفـ ــراج ع ــن  5آالف م ــن سـجـنــاء
"ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان" قـ ـب ــل ب ـ ـ ــدء مـ ـف ــاوض ــات
أفـغــانـيــة  -أفـغــانـيــة ف ــي  10م ــارس
ال ـج ــاري ،مضيفا أن إط ــاق ســراح
ال ـس ـج ـنــاء يـمـكــن أن ي ـتــم ف ــي إط ــار
أجندة المفاوضات التي يفترض أن
تستضيفها أوسلو ،وليس كشرط
مسبق لها.
ووفقا لغني ،سافر وفد حكومي
أفغاني إلى الدوحة ،التي استضافت
توقيع اتفاق واشنطن و"طالبان"،
ل ـب ـحــث جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال م ـف ــاوض ــات
أو سـ ـ ـل ـ ــو وإلدراج إ ط ـ ـ ـ ــاق س ـ ــراح
السجناء عليه.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح غ ـ ـنـ ــي أن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة بـ ــإم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا ت ـس ـه ـي ــل
المحادثات األفغانية ،لكن ليس من
سلطتها اإلفراج عن سجناء ،مشيرا
إلى أن الهدنة الجزئية التي أعلنتها
واشنطن مع المتمردين ستتواصل
حتى تصل إلــى وقــف دائــم إلطــاق
النار.
وأل ـق ــت تـصــريـحــات غـنــي بـظــال
رمـ ـ ــاديـ ـ ــة عـ ـل ــى "ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ــدوحـ ـ ــة"،
الـ ــذي ت ــراه ــن عـلـيــه إدارة الــرئـيــس
دونــالــد تــرامــب إلنـهــاء أط ــول حرب
أم ـيــرك ـيــة ،ووض ـع ــت عــراق ـيــل أم ــام
عقد المفاوضات مع "طالبان" ،التي
تصف حكومة كابول بأنها دمية في
يد واشنطن.
في هذه األثناء ،أعلنت "طالبان"،
في بيان أمس ،أن زعيمها السياسي
المال عبدالغني بارادار اجتمع بعدد
من الدبلوماسيين البارزين من دول
ع ــدة ،بينها روس ـيــا وإنــدونـيـسـيــا
والنرويج ،وبحث معهم المساهمة
في إعادة إعمار أفغانستان وإحالل
الـ ـ ـس ـ ــام .وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،ق ــال
الرئيس األميركي إنه سيلتقي مع
قادة "طالبان" في وقت ليس ببعيد.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أش ـ ـ ـ ــاد وزيـ ـ ــر

مقاتلون سابقون من «طالبان» ّ
يسلمون أسلحتهم للقوات األمنية األفغانية
في جالل آباد أمس (أ ف ب)
خــارجـيــة الــواليــات المتحدة مايك
بــوم ـب ـيــو بــال ـج ـهــود ال ـت ــي بــذلـتـهــا
قطر إلحالل السالم في أفغانستان،
وج ـ ـهـ ــود ت ـق ــري ــب وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظــر
بـيــن كــل األط ـ ــراف ،بـمــا فيها بــاده
و"طالبان".
وقـ ـ ــال ب ــوم ـب ـي ــو ،ع ـب ــر "ت ــويـ ـت ــر"،
"تـ ـع ــرف الـ ــدوحـ ــة أن ال ـع ــال ــم ص ــار
م ـكــانــا أك ـثــر أم ــان ــا ،م ــع ت ـقــدم قــوي
نحو تسوية سياسية تنهي الحرب
فــي أفـغــانـسـتــان .شـكــرا لــدولــة قطر
وحلفائنا وشركائنا على دعمهم
للسالم في أفغانستان".
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ذكـ ـ ــرت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،فـ ــي ب ـي ــان،
أن طـ ـه ــران تـ ـع ــارض االت ـ ـفـ ــاق بين

واشنطن و"طالبان" ،ألنه سيضفي
ش ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
األميركية في أفغانستان المتاخمة
للجمهورية اإلسالمية.
ورأت ط ـهــران أن "ات ـف ــاق الـســام
ال ـم ـس ـت ــدام ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان يـكــون
فـ ـ ـق ـ ــط ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار ب ـي ــن
األفـ ـغ ــانـ ـيـ ـي ــن ،وبـ ـمـ ـش ــارك ــة جـمـيــع
األحـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،بـ ـم ــا فـيـهــا
طالبان ،وبمراعاة اعتبارات الدول
المجاورة".
(كابول ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ةديرجلا
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رياضة
الشمري :على االتحادات واألندية االلتزام بقرارات الدولة
عقلة :ال حكام للوديات دون قرار من «األولمبية»
أحمد حامد

في حين عادت الفرق
الكويتية ًإلى تدريباتها،
استعدادا الستئناف النشاط
الرياضي ،طالب عضو مجلس
إدارة اتحاد الكرة رئيس
اللجنة الفنية خالد الشمري
االتحادات واألندية بااللتزام
بقرارات الدولة التي صدرت
منذ بداية انتشار «كورونا».

شدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ،رئيس اللجنة الفنية
خالد الشمري ،على أهمية أن تلتزم االتحادات واألندية بقرارات
الدولة التي صدرت منذ بداية انتشار فيروس كورونا ،بما يعني
ان تتوقف كل االنشطة مدة اسبوعين حسب قرار مجلس الوزراء،
مضيفا أن الـهــدف مــن ايـقــاف المباريات والتدريبات هــو منع
التجمعات ،ومن ثم الحد من امكانية انتقال الفيروس.
وكانت أغلب األندية عاودت التدريبات في اليومين األخيرين،
فــي حين حــددت فــرق أخــرى كبرقان والـيــرمــوك مواجهة وديــة
بينها ،استعدادا لعودة النشاط.
وطالب الشمري بأن تأخذ األندية حذرها قبل عودة فرقها
إلى التدريبات الجماعية ،وأيضا بالمباريات الودية ،في اشارة
إلى أهمية الحفاظ على سالمة الالعبين ،وجميع من هم داخل
المنطومة الرياضية من خطر انتشار "كورونا".
وبين أن على االندية واالتحادات التعاطي مع تعليمات وزارة
الصحة فيما يخص توفير كــل االحـتـيــاطــات الــازمــة مــن أجل
حماية الالعبين ،مؤكدا ان سالمتهم فوق كل اعتبار.
وفيما يخص االجتماع الذي عقد عصر أمس في مقر االتحاد
بالعديلية بحضور نائب رئيس اللجنة احمد عجب ،والمقرر
عبدالعزيز حمادة ،والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة ثامر
عناد ،قال الشمري ان هذا االجتماع ناقش كل السيناريوهات
حال استئناف النشاط الرياضي او استمرار توقفه من أجل وضع
خطة تضمن لألزرق االستعداد الجيد قبل مواجهتي استراليا
واألردن في التصفيات اآلسيوية المزدوجة.
وأضاف أن اجتماع االتحاد اآلسيوي المقرر في اإلمــارات 7

تأجيل مباراتي العين والشارقة
مع السد والدحيل في «األبطال»
َّ
أجـ ــل االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ل ـك ــرة ال ـق ــدم م ـب ــارات ــي ال ـع ـيــن وال ـشــارقــة
اإلماراتيين مع السد والدحيل القطريين على التوالي ،في الجولة الثالثة
من مسابقة دوري أبطال آسيا بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وأعلن االتحاد اإلماراتي لكرة القدم ،عبر حسابه في "تويتر" ،تأجيل
المباراتين "بسبب الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة".
وكانت مباراة الدحيل والشارقة في الدوحة االثنين ،هي الوحيدة
إلى جانب مباراة العين والسد في استاد هزاع العين الثالثاء ،لم يتم
تأجيلهما من مباريات فرق غرب القارة في الجولة الثالثة للمسابقة
القارية.
وسافر الشارقة بالفعل أمس األول إلى قطر لخوض المباراة أمام
الدحيل ،ونشر حساب الـنــادي اإلمــاراتــي على "تويتر" صــورا ألفــراد
بعثة الفريق وهم في الطائرة المتجهة الى الدوحة ،قبل ان يتم اعالن
قرار التأجيل.
من جهته ،تقدم العين بطلب الى االتحاد القاري لتأجيل مباراته
مع السد.
وقــال عضو إدارة الـنــادي اإلمــاراتــي ماجد العويس ،في تصريح
للموقع الرسمي للنادي ،إن ذلــك يأتي "اتساقا مع إجــراء ات الوقاية
والمراقبة المتبعة في الدولة حاليا بهدف التصدي لفيروس كورونا،
خصوصا ان الساعات الماضية شهدت اكتشاف حالتين حول استاد
ً
هزاع بن زايد (الذي سيحتضن المباراة) ،وتحديدا في طواف اإلمارات
للدراجات".
وأشــار العويس كذلك الــى ما ذكرته وسائل اإلعــام مؤخرا "حول
إصابة عدد من العبي فريق سيباهان اصفهان (اإليراني) الذي واجه
(أ ف ب)
السد في الجولة الماضية لدوري أبطال آسيا".

●

عبدالرحمن فوزان

استأنف الفريق األول لكرة
ال ـقــدم ب ـنــادي ال ـج ـهــراء ،أمــس
األول ،تــدريـبــاتــه عـلــى اسـتــاد
م ـبــارك ال ـع ـيــار ،تـحــت إش ــراف
جـهــازه الفني بقيادة المدرب
ال ــوطـ ـن ــي م ـح ـم ــد ال ـم ـش ـع ــان،
بـعــد تــوقـفـهــا مـنــذ  21فـبــرايــر
الماضي.
َّ
وفضلت إدارة الفريق عودة
ال ــاع ـب ـي ــن ل ـل ـت ــدري ـب ــات ،رغ ــم
توقف النشاط المحلي ،بسبب
فيروس كورونا ،للحفاظ على
ً
جاهزية الالعبين ،تحسبا ألي
مـسـتـجــدات أو قـ ــرارات لـعــودة
النشاط.

من الشهر الجاري ،وما ينتج عنه من قرارات ،خصوصا فيما
يخص موعد مباريات كأس االتحاد اآلسيوي ،سيحدد خطة
األزرق خالل الفترة المقبلة.

موقف الحكام
من جانبه ،استبعد عضو اتحاد الكرة،
رئيس لجنة الحكام أحمد عقلة ،أن يتم
السماح للحكام الكويتيين بمباشرة
مهامهم فــي الــوقــت الـحــالــي ،بـمــا في
ذلك إدارة مباريات ودية ،وسط قرار
واضح وصريح من اللجنة األولمبية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة بـ ــوقـ ــف الـ ـنـ ـش ــاط م ــدة
أسبوعين ،مشيرا إلــى أن الوضع
يختلف حال وجود تكليف للحكام
من االتحاد اآلسيوي.
ّ
وبين عقلة أن اللجنة ملتزمة
بقرار وقف النشاط ،مع التواصل
مع اللجنة األولمبية الكويتية،
بما يضمن سالمة العاملين في
المنظومة الــريــاضـيــة ،مـعــربــا عن
أمله أن تمر األزمة الحالية على خير،
وأن يعود النشاط الرياضي بصورته
المعتادة.

●

جابر الشريفي

يعاني الفريق األول لكرة
ال ـس ـلــة ف ــي نـ ــادي ال ـقــادس ـيــة
ً
ً
ً
ح ــالـ ـي ــا نـ ـقـ ـص ــا كـ ـبـ ـي ــرا بـيــن
صـ ـف ــوف ــه ب ـس ـب ــب إص ـ ــاب ـ ــة 6
العبين مميزين ،هــم صالح
ال ـيــوســف ،وأح ـم ــد درويـ ــش،
وف ـهــاد الـسـبـيـعــي ،ومـشــاري
بودهوم ،وعبدالله سالمين،
وناصر الظفيري.
ويخضع الالعبون الستة
ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج تـ ــأه ـ ـيـ ــل م ـح ـل ــي
بــاسـتـثـنــاء صــالــح الـيــوســف
الذي غادر األسبوع الماضي
إل ــى ال ــدوح ــة إلج ـ ــراء عملية
ً
جــراحـيــة فــي "اسـبــايــر" وفقا
ل ــات ـف ــاق ـي ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة بـيــن
"اسباير" واللجنة األولمبية
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة لـ ـ ـع ـ ــاج العـ ـب ــي
المنتخبات الوطنية.
ً
وال ي ـ ـبـ ــدو أن أ حـ ـ ـ ـ ــدا مــن
ا لــا عـبـيــن ا لـسـتــة المصابين
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى األصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر
ل ــاشـ ـت ــراك م ـع ــه ف ــي بـطــولــة

جانب من مباراة االهلى وصنداونز
فــايـلــر عــن سـعــادتــه بــال ـفــوز ،وق ــال فــي المؤتمر
الصحافي عقب المباراة" :األهلي فرض أسلوبه،
وسجل هدفين ،وكــان بإمكاننا تسجيل الهدف
ال ـثــالــث ،الـ ــذي ك ــان سـيـسـهــل مـهـمــة ال ـفــريــق في
مباراة العودة".
وأض ــاف" :علينا أن نـطــوي صفحة الـمـبــاراة،
والتركيز واالستعداد بجدية للقاء العودة ،من
أجل حسم الصعود".
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أك ــد م ــدرب ص ـن ــداون ــز ،بيتسو
مــوسـيـمــانــي ،أن األه ـلــي اسـتـحــق ال ـف ــوز ،وق ــال:
"م ـبــاراة صعبة ،كما كــان متوقعا .األم ــور زادت
صعوبة بعد الهدف الثاني .لعبنا الشوط األول
بشكل جيد ،ونجحنا في إيقاف معلول و(أحمد)
فتحي".
وفي المباراة الثانية ،حذا الوداد البيضاوي
ح ــذو ج ــاره ال ــرج ــاء ،وخـطــا خـطــوة مهمة نحو
نصف النهائي ،بفوزه المهم على ضيفه النجم
الساحلي -2صفر في "دربي مغاربي" على ملعب
محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.
ويدين الوداد البيضاوي ،بطل  1992و2017
ووص ـيــف بـطــل الـمــوســم الـمــاضــي ،ب ـفــوزه إلــى
مــداف ـعــه ال ـنــاه ـيــري ،ال ــذي سـجــل هــدفــي الـفــوز
( 11و.)54
وك ــان الــرجــاء الـبـيـضــاوي تغلب عـلــى ضيفه
مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بالنتيجة ذاتها
وعلى الملعب ذاته.
(أ ف ب)

جوردانكو يوجه العبي القادسية في لقاء سابق
ك ــأس االت ـح ــاد ال ـتــي تــوقـفــت
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي إثـ ـ ـ ــر تـ ــداع ـ ـيـ ــات
انتشار فيروس كورونا.
و ك ـ ـ ــان ا لـ ـف ــر ي ــق األول قــد
خ ـ ـ ــاض م ـ ــران ـ ــه أمـ ـ ـ ــس ،ع ـلــى

ويستعد الجهراء لمواجهته
م ــع ال ـي ــرم ــوك ف ــي الـ ـ ــدور ربــع
الـنـهــائــي مــن مـنــافـســات كــأس
سمو األمير.
ونجحت إدارة الفريقً ،
بناء
على طلب المدرب ،في التنسيق
م ــع إدارة نـ ــادي ال ـن ـصــر على
لـعــب الـفــريـقـيــن م ـب ــاراة ودي ــة
األرب ـعــاء المقبل ،على أن يتم
تحديد وقت المباراة والملعب
المستضيف اليوم.
ويتخوف الفريقان من عدم
موافقة اتحاد الكرة على توفير
حكام إلدارة المباراة ،في ظل
إع ــان ــه إي ـق ــاف ن ـشــاطــه لـمــدة
أسبوعينً ،
بناء على تعليمات
اللجنة األولمبية.

خالد الشمري

اإلصابات تعصف بسلة األصفر

األهلي والوداد على مشارف نصف
النهائي بدوري أبطال إفريقيا

خـطــا األه ـلــي الـمـصــري وال ـ ــوداد الـبـيـضــاوي
المغربي خطوة مهمة نحو الدور نصف النهائي
لمسابقة دوري أب ـطــال إفــريـقـيــا فــي ك ــرة الـقــدم،
بفوزيهما الثمينين على ضيفيهما ماميلودي
صـنــداونــز الـجـنــوب إفــريـقــي والـنـجــم الساحلي
الـتــونـســي بنتيجة واح ــدة (-2ص ـف ــر) فــي ذهــاب
ربع النهائي.
ويــديــن الـفــريـقــان بفوزيهما إلــى مدافعيهما
التونسي علي معلول ومحمد الناهيري اللذين
سجال ثنائية الفوز.
وتـ ـق ــام م ـب ــارات ــا اإليـ ـ ــاب ال ـس ـبــت ال ـم ـق ـبــل في
بريتوريا ورادس.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،قــاد معلول األهـلــي إلى
ف ــوز ثـمـيــن ع ـلــى ضـيـفــه مــام ـي ـلــودي ص ـنــداونــز
-2صـفــر على ملعب القاهرة الــدولــي ،بتسجيله
الهدفين ( 56و 68من ركلة جــزاء) أمــام أكثر من
 40ألف مشجع.
وهي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي
فيها الفريقان في ربع نهائي المسابقة ،لكن هذه
المرة كان األهلي هو مستضيف مباراة الذهاب.
وكــان صنداونز ألحق باألهلي أســوأ خسارة
فــي تــار يــخ مشاركاته بالمسابقة عندما تغلب
عليه بخماسية نظيفة ذهابا في بريتوريا ،قبل
أن يخسر إيابا بهدف وحيد لم يؤثر على بلوغه
نـصــف الـنـهــائــي ،قـبــل أن يـخــرج عـلــى يــد ال ــوداد
البيضاوي المغربي.
وأعـ ــرب ال ـم ــدرب الـســويـســري لــأهـلــي رينيه

الجهراء يستأنف ًتدريباته
ويواجه النصر وديا األربعاء

صالة فجحان هالل المطيري
بـ ـقـ ـي ــادة مـ ــدربـ ــه ال ـم ـق ــدون ــي
جـ ــوردان ـ ـكـ ــو دي ـف ـي ــدب ــاك ــوف
بحضور  8العبين.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال م ـ ــدرب
ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــق جـ ـ ـ ـ ــوردان ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــو

وفاة طفل رضيع في مباراة
الفتح والوحدة
حرم الفتح ضيفه الوحدة من استعادة المركز الثالث عندما تغلب
عليه  ،2-3على ملعب مدينة األمـيــر عبدالله بــن جلوي الرياضية
باألحساء ،في ختام المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
وهــو الـفــوز الثاني على التوالي للفتح بطل  ،2013والــرابــع هذا
الموسم ،فعزز موقعه في المركز الرابع عشر برصيد  18نقطة ،في حين
مني الوحدة بخسارته الثانية على التوالي ،والتاسعة هذا الموسم،
فتجمد رصيده عند  33نقطة وتراجع الى المركز الرابع بفارق نقطة
واحدة خلف شريكه السابق في المركز الثالث األهلي المتعادل مع
النصر  2-2الخميس ،في افتتاح المرحلة.
وشهدت المباراة وفــاة طفل رضيع في الـمــدرجــات؛ أكــدت وزارة
الرياضة السعودية أنه كان يعاني صعوبات في التنفس.
وقالت ال ــوزارة ،في بيان ،أنــه "مــع نهاية الشوط األول من مباراة
الفتح والوحدة ،تلقت إدارة الملعب بالغا عن حالة إسعافية طارئة في
مدرجات الملعب .وعلى الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهالل األحمر
السعودي ،والذي كان قريبا من المدرج إلى موقع الحالة ،وكانت لطفل
يبلغ من العمر شهرا ونصف الشهر ،أحضرته أسرته المكونة من األب
ً
واألم و 6أطفال ،وقد كان الطفل حينها فاقدا للوعي وسرعان ما فارق
الحياة ،حيث اتضح أنه كان يعاني صعوبات في التنفس منذ والدته".
من جهته ،أكــرم االتفاق وفــادة ضيفه أبها  1-4على ملعب األمير
محمد بن فهد بالدمام ،متقدما للمركز العاشر بعدما رفع رصيده إلى
 26نقطة ،بينما تراجع أبها للمركز الحادي عشر برصيد  24نقطة.
وحذا االتحاد حذو االتفاق وحقق فوزا كبيرا على ضيفه الشباب
 1-5على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .وهو الفوز االول
لالتحاد في ثاني مباراة بقيادة مدربه الجديد البرازيلي فابيو كاريلي،
بعدما خسر االولى أمام الهالل في المرحلة الماضية ،والسادس هذا
الموسم ،فابتعد قليال عن صراع الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 22
نقطة وتقدم الــى المركز الثاني عشر ،في حين بقي الشباب ثامنا
(أ ف ب)
برصيد  28نقطة.

جانب من مباراة الفتح والوحدة

ديـ ـفـ ـي ــدب ــاك ــوف ،إن األص ـف ــر
ً
يـعــانــي ك ـث ـيــرا بـسـبــب غـيــاب
أسـ ـ ـم ـ ــاء ت ـع ـت ـب ــر م ـ ــن رك ــائ ــز
ً
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن ــه
ً
ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا ت ـج ـه ـي ــز
ً
ب ـق ـيــة ال ــاع ـب ـي ــن اسـ ـتـ ـع ــدادا

نظام درع السلة
مرهون بـ «الخليجية»
الس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ب ـ ـطـ ــولـ ــة كـ ــأس
االتحاد.
وأضــاف ديفيدباكوف ،أن
غـيــاب الـقــادسـيــة عــن نهائي
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري كـ ـ ــان ب ـس ـب ــب ه ــذه
الغيابات ،التي لو كانت عند
ً
فريق آخر البتعد نهائيا عن
منصات التتويج لكن األصفر
ن ــاف ــس ع ـل ــى الـ ـصـ ـع ــود إل ــى
النهائي وحصل على المركز
الثالث في النهاية.
و لـ ـ ـف ـ ــت إ لـ ـ ـ ــى أن األ ص ـ ـفـ ــر
ي ـ ـعـ ــانـ ــي مـ ـشـ ـكـ ـل ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ال
ينتبه إليها أحد وهي غياب
العناصر الشابة الموهوبة،
وهــو مــا تــداركـتــه اإلدارة في
ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي م ـ ــن خ ــال
االهتمام بالقواعد السنية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـق ــاد سـ ـي ــة
مـ ـت ــى م ـ ــا اك ـت ـم ـل ــت ص ـفــوفــه
فـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوة عـ ـل ــى
األل ـ ـ ـقـ ـ ــاب لـ ـ ــوجـ ـ ــود ع ـن ــاص ــر
م ـم ـي ــزة الس ـي ـم ــا ب ـع ــد ع ــودة
ربــاح الحسيني مــن الــدوري
الفلبيني.

ينتظر اتحاد كرة السلة قرار
تأكيد أو إلـغــاء دورة األلعاب
الخليجية ،الـتــي يـفـتــرض أن
تقام فــي الكويت خــال أبريل
المقبل ،من أجل اعتماد نظام
بطولة درع االتحاد.
وكــان االتـحــاد اعتمد نظام
خـ ــروج الـمـغـلــوب ف ــي بطولة
درع االت ـح ــاد ،وذل ــك فــي حــال
شــارك "أزرق السلة" فــي دورة
األلـ ـ ـع ـ ــاب ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،إذ تــم
وضع برنامج إعدادي للفريق
ً
يـتـضـمــن م ـع ـس ـكــرا خــارج ـيــا
وهــو مــا يحتم اقــامــة البطولة
في شهر رمضان المقبل عبر
نظام خروج المغلوب.
لـكــن بـعــد تـفـشــي فـيــروس
كــورونــا المستجد الــذي أرجأ
ج ـم ـيــع الـ ـبـ ـط ــوالت الـمـحـلـيــة
أسبوعين ويهدد اقامة البطولة
الخليجية فإنه في حال إلغاء
ال ـب ـطــولــة سـيـعـتـمــد االت ـح ــاد
ً
نـظــامــا مختلفا لـلـبـطــولــة ،إذ
ستقام بنظام المجموعتين.

26
رياضة
قطار أتاالنتا يدهس ليتشي بسباعية
ةديرجلا

•
العدد  / 4362االثنين  2مارس 2020م  7 /رجب 1441هـ

اكتسح فريق أتاالنتا مضيفه
ليتشي بسباعية مقابل هدفين
في المباراة التي جمعتهما
أمس في إطار الجولة
الـ  26من دوري الدرجة األولى
اإليطالي «السيري آ».

واصل اتاالنتا أداءه الهجومي
الالفت بتسجيله خمسة أهداف
أو أكـ ـث ــر ل ـل ـم ــرة ال ـخ ــام ـس ــة ه ــذا
الموسم ،وذلك باكتساحه مضيفه
ليتشي  ،2-7أمس ،ضمن المرحلة
الدوري
السادسة والعشرين من ُ
اإليـطــالــي لكرة الـقــدم ،التي أجــل
م ـن ـهــا خ ـم ــس مـ ـب ــاري ــات بـسـبــب
تفشي فيروس كورونا المستجد.
وهي المرة الثالثة هذا الموسم
التي يسجل فيها أتاالنتا سبعة
أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـغـ ـل ــب ع ـلــى
أودي ـن ـي ــزي  1-7ف ــي  27أكـتــوبــر
فــي الـمــرحـلــة الـتــاسـعــة ،ثــم على
تــوريـنــو  - 7صفر فــي  25يناير
في المرحلة الحادية والعشرين.
ونجح فريق مدينة برغامو في
تسجيل خمسة أ ه ــداف أو أكثر
للمباراة الخامسة هذا الموسم،
والفريق األخير الذي حقق أكثر
مــن ذلــك خــال موسم واحــد كان
م ـيــان فــي  1959-1958بحسب
شبكة «أوبتا» لالحصاءات.
وكانت مباراة أتاالنتا وضيفه
لـيـتـشــي ب ـيــن خ ـمــس ف ـقــط تـقــام
ف ــي مــوعــدهــا ،ف ــي حـيــن أرجـئــت
ال ـخ ـمــس األخ ـ ـ ــرى ،أب ــرزه ــا بين
يوفنتوس حامل اللقب وضيفه
إنتر ميالن ،بسبب تفشي فيروس
كــورونــا مما دفــع السلطات إلى
ات ـخــاذ اج ـ ــراءات اح ـتــرازيــة على
مستوى البالد السيما في مناطق
الشمال.
وب ـح ـس ــب االرقـ ـ ـ ـ ــام االخ ـ ـيـ ــرة،
اصيب  900شخص بالفيروس
في ايطاليا وتوفي  21منهم.
وعزز اتاالنتا الذي رفع غلته

من األه ــداف الــى سبعين في 25
مـبــاراة حتى اآلن ،مــركــزه الرابع
الـمــؤهــل ل ــدوري أب ـطــال أوروب ــا،
ب ـع ــد أن رف ـ ــع رص ـ ـيـ ــده إل ـ ــى 48
نـقـطــة ب ـف ــارق  6ن ـقــاط ع ــن روم ــا
الـ ـخ ــام ــس الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـع ــب الح ـق ــا
ف ــي ض ـيــافــة ك ــال ـي ــاري ،عـلـمــا أن
فريق منطقة برغامو لم يخض
م ـبــاراتــه فــي الـمــرحـلــة الماضية
ضــد ســاســوولــو ،بـسـبــب تفشي
فيروس كورونا.
وهو الفوز الرابع التاالنتا في
اخر خمس مباريات ،في حين هي
ا لـخـســارة الثانية لليتشي على
ال ـتــوالــي بـعــد ثــاثــة ان ـت ـصــارات
متتالية.
افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح ج ـ ــولـ ـ ـي ـ ــو دون ـ ــات ـ ــي
التسجيل ألتاالنتا بعد تسجيله
ً
هدفا عن طريق الخطأ في مرمى
فريقه ( ،)17ثم ضاعف الكولمبي
دوفان زاباتا النتيجة لفريقه بعد
خمس دقائق ،بضربة رأسية من
داخ ــل منطقة ال ـجــزاء بـعــد ركلة
ركنية نفذها السلوفيني يوسيب
يليشيتش (.)23
ّ
وق ــل ــص ريـ ـك ــاردو ســابــونــارا
النتيجة إل ــى  ،2-1مــن تـســديــدة
ب ـي ـم ـن ــاه عـ ـل ــى يـ ـس ــار الـ ـح ــارس
بيارلويجي غوليني (.)29
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوض دون ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــي خـ ـط ــأه
بتسجيله هدف التعادل ( )39من
تسديدة مــن خــارج المنطقة في
الزاوية األرضية اليسرى لمرمى
أتاالنتا.
واستعاد الضيوف األفضلية
م ــرة ج ــدي ــدة م ــع مـطـلــع ال ـشــوط
الثاني عن طريق يليشيتش الذي

العبو أتاالنتا خالل مباراة سابقة
ت ـقــدم بــال ـكــرة وسـ ــدد م ــن ح ــدود
نقطة ركلة الجزاء بيسراه في قلب
المرمى (.)47

زاباتا يسجل الرابع
وأض ــاف زابــاتــا الـهــدف الرابع
لـفــريـقــه وال ـث ــان ــي ع ـلــى الصعيد
الـشـخـصــي ،بـتـســديــدة مــن قدمه
الـيـســرى مــن مسافة قريبة عجز

مدير أعمال أوزيل يعلن
استمراره في أرسنال

أوزيل

يعتزم مسعود أوزيل البقاء في صفوف
أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم حتى
ً
نهاية عقده في  ،2021وذلــك وفقا
لما صرح به مدير أعمال الالعب
األلماني الدولي السابق إركوت
سوجوت.
وف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صحيفة
«آي» البريطانية ،قال سوجوت
إن أوزي ــل «ال ي ــزال أمــامــه 15
ً
ً
ش ـه ــرا ،وم ــن الـمــؤكــد تماما
أنه سيظل في أرسنال حتى
ً
نهاية هذه المدة» ،مضيفا:
«سـيـظــل أوزيـ ــل حـتــى نهاية
عقده ،وليست هناك فرصة ألن
يرحل (قبل هذا الموعد)».
وث ـ ـ ــارت ت ـك ـه ـنــات ف ــي وس ــائ ــل إع ــام
بــري ـطــان ـيــة حـ ــول اح ـت ـم ــال رح ـي ــل الع ــب
ً
الوسط مبكرا عن النادي اإلنكليزي وذلك
في ضوء أدائه المتأرجح.

الـحــارس البرازيلي غابريال عن
صدها (.)54
ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع زابـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــا ح ـص ـي ـل ـت ــه
الشخصية إلى ثالثة أهــداف في
الدقيقة  ،62بتسديدة بيمناه من
مسافة قريبة أيضا بعد تمريرة
عرضية متقنة من يليشيتش.
ودخ ــل ال ـبــديــان الـكــولــومـبــي
لـ ــويـ ــس مـ ــوري ـ ـيـ ــل واألوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي
روس ـ ــان مــاتـلـيـنـكــوفـيـسـكــي في

قرر االتحاد األلماني لكرة القدم،
أم ــس ،فـتــح تحقيق فــي الــوقــائــع
التي رافقت الفوز الكاسح لبايرن
ميونيخ ،الـمـتـصــدر ،على ملعب
هوفنهايم بستة أه ــداف دون رد
أمس األول بالبوندسليغا.
وتوقفت المباراة مرتين بسبب
تصرفات جماهير بايرن ميونيخ،
حـ ـي ــث رف ـ ـعـ ــت الف ـ ـت ـ ــات م ـس ـي ـئــة
لديتمار هــوب ال ــذي يــدعــم نــادي
ً
هوفنهايم مــاديــا ،وك ــان التوقف
الـثــانــي فــي الــدقـيـقــة  77واستمر
دقائق ،في أحداث غير مسبوقة.
وأك ــد مـتـحــدث بــاســم االت ـحــاد
األلـ ـم ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم أن لجنة
ً
االن ـض ـبــاط ستفتح تـحـقـيـقــا في
األم ـ ــر وس ـ ــط دع ـ ـ ـ ــاوات م ـت ــزاي ــدة
لـتـطـبـيــق ع ـقــوبــات ص ــارم ــة ضد
السلوك العدائي لجماهير الفريق
الضيف ،لشخص هوب.
وب ـ ـعـ ــد أن ش ـ ـهـ ــدت الـ ـث ــوان ــي
األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـش ــوط األول ق ـيــام
جـمــاهـيــر ب ــاي ــرن ب ــإط ــاق أل ـعــاب

الئ ـحــة الـمـسـجـلـيــن ،بــاحــرازهـمــا
الهدفين السادس والسابع تواليا
( )89و(.)1+90
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،واص ـ ـ ــل ن ــاب ــول ــي
انتصاراته في «السيري آ» ،بعدما
ً
ً
حقق فوزا عسيرا بهدفين لواحد
على حساب ضيفه تورينو بهدف
نظيف أمس األول.
وع ـل ــى مـلـعــب «سـ ــان ب ــاول ــو»،
ً
سـجــل «اآلت ـ ــزوري» هــدفــا فــي كل

شــوط ،حيث جاء هدف االفتتاح
بـ ـت ــوقـ ـي ــع الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع الـ ـي ــون ــان ــي
كونستاس مانوالس في الدقيقة
.19
وقـ ـب ــل  8دق ــائ ــق م ــن ص ــاف ــرة
نهاية اللقاء ،سجل جيوفاني دي
لورينز هدف االطمئنان.
ً
وفي الوقت المحتسب بدال من
الضائع ،سجل سيموني إيديرا
هدف حفظ ماء لوجه لتورينو.

وواص ــل فــريــق الـجـنــوب عزف
نغمة االنتصارات في المسابقة
للجولة الثالثة تواليا ،ليرفع عدد
انتصاراته إلى  11هذا الموسم.
ورف ـ ـ ــع ال ـ ـفـ ــوز رصـ ـي ــد كـتـيـبــة
المدرب جينارو غاتوزو للنقطة
 39في المركز السادس ،ليحافظ
ع ـلــى آم ــال ــه ف ــي اق ـت ـنــاص إح ــدى
ال ـب ـطــاقــات ال ـمــؤه ـلــة لـلـبـطــوالت
األوروبية في الموسم المقبل.

يوفنتوس يبدأ تحركاته الستعادة بوغبا

ً
وع ــاد أوزي ــل ( 31عــامــا) للعب بــانـتـظــام في
أرسنال تحت قيادة المدير الفني الجديد مايكل
ً
ارتيتا ،بعدما ابتعد عن المشاركة تقريبا تحت
قيادة المدير الفني السابق أوناي امري.
وك ـش ــف س ــوج ــوت ع ــن ع ـ ــروض ف ــي ال ــوق ــت
ً
الراهن ،رافضا استبعاد إمكانية استمرار أوزيل
فــي ارس ـنــال إل ــى مــا بـعــد انـتـهــاء عـقــده «فربما
اختتم الموسم بشكل جيد ،وبــدأ فــي الموسم
التالي بشكل جيد ،وعندئذ سيمنحه النادي
ً
تمديدا».
وتابع« :وفي النهاية الموضوع في يد النادي،
ليس في يدي أو في يد مسعود ،فإذا لم يقدم له
ً
ً
الـنــادي عــرضــا جــديــدا ،فلن يمكنه البقاء ،وإذا
حصل على عرض من النادي ،فإنه سيفكر فيه».
ويساور سوجوت القلق حول ما إذا كان من
الممكن ألوزيل الحاصل مع منتخب بالده على
ً
ً
بطولة كأس العالم  ،2014أن يجد ناديا جديدا
ً
في حال انتهاء عقده فعليا مع أرسنال في صيف
(د ب أ)
			
.2021

بدأ نادي يوفنتوس اإليطالي التحرك من
أجــل ضــم العــب خــط وســط ن ــادي مانشستر
يونايتد ،الفرنسي بــول بوغبا ،خــال فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأشــار موقع «كالتشيو ميركاتو» إلــى أن
فــابـيــو بــارتـيـتـشــي تــواصــل فعليا مــع وكيل
أعمال الالعب مينو رايوال ،وكذلك ادارة النادي
اإلنـكـلـيــزي ،لــاتـفــاق عـلــى الـجــوانــب الـمــاديــة
للصفقة المحتمل إبرامها يونيو المقبل.
ويسعى يوفنتوس الى تعزيز خط وسطه
الــذي لم يرق إلى طموحات جماهير النادي
خالل الموسم الحالي ،حيث فشل كل من أرون
رام ــزي وأدري ــان رابـيــو فــي إثـبــات جدراتهما
إلى جانب تراجع مستوى ميراليم بيانيتش
بـشـكــل ك ـب ـيــر ،األمـ ــر الـ ــذي ج ـعــل ث ــاث ــي خط
الهجوم بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو ي ـب ــدو م ـن ـع ــزال خـ ــال ال ـع ــدي ــد مــن
المباريات.
ويـ ـنـ ـتـ ـه ــي عـ ـق ــد ب ــوغـ ـب ــا م ـ ــع مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد في شهر يونيو عام  ،2021ويستعد
يوفنتوس لعقد صفقة تبادلية بانتقال أرون

التحقيق في أحداث مباراة بايرن مع هوفنهايم
نــاريــة ،تــوقــف اللعب فــي الدقيقة
 65عندما رفع المشجعون الفتات
مسيئة للمستثمر هوب الذي كان
ً
حاضرا في المدرجات إلى جانب
ك ــارل هــايـنــز رومينيغه الرئيس
الـتـنـفـيــذي ل ـب ــاي ــرن ،الـ ــذي عانقه
واعتذر له.
وت ــوج ــه ه ــان ــزي فـلـيــك الـمــديــر
الـفـنــي ل ـبــايــرن مـيــونـيــخ بــاتـجــاه
الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــات ون ـ ـجـ ــح ف ـ ــي إقـ ـن ــاع
المشجعين بــالـكــف عــن اإلس ــاءة
ليتواصل اللعب على الفور.
وفي الدقيقة  ،77توقف اللعب
ً
مجددا بسبب تجدد اإلساءة ورفع
الــافـتــات ،وقــد تــوجــه فليك رفقة
عــدد كبير من العبي بايرن نحو
المدرجات ،ثم تبعهم حسن صالح
حميديتش مدير الكرة ببايرن ثم
نزل رومينيغه إلى أرض الملعب،
ً
متوجها للجمهور وتبعه أوليفر
كان ،قبل أن يغادر العبو الفريقين
أرضية الملعب.
وبعدها بدقائق ،عاد الالعبون
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رام ــزي أو أدريـ ــان راب ـيــو إل ــى الشياطين
الـحـمــر ،بــاإلضــافــة إلــى مبلغ مــالــي يقدر
بـ 60مليون يورو.
يذكر أن بوغبا غاب عن المشاركة مع
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ف ـت ــرة طــوي ـلــة هــذا
الموسم ،بسبب اإلصابة التي تعرض لها
الالعب ومنعته من الوجود في صفوف
الفريق.
من جانب آخر ،أكدت شبكة «سكاي
س ـب ــورت» اإلخ ـبــاريــة الــريــاضـيــة عــدم
وجود نية من يوفنتوس لضم مدافع
ن ـ ـ ــادي روم ـ ـ ــا الـ ـ ُـم ـ ـعـ ــار مـ ــن ص ـف ــوف
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي
كريس سمولينغ.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر أن روم ـ ـ ــا
غ ـيــر مـسـتـعــد لــاس ـت ـغ ـنــاء عن
س ـمــول ـي ـنــغ ،الـ ـ ــذي أص ـب ــح مــن
ركائز خط دفاع الفريق بقيادة
الـمــدرب باولو فونيسكا ،منذ
انتقاله الى صفوف الذئاب في
بداية الموسم.

بوغبا

اليبزيغ يمدد عقده مع آدامز
مدد نادي اليبزيغ األلماني لكرة القدم عقده مع
األميركي الدولي تايلر ادامز بشكل مبكر.
وقبل مباراة فريقه أمام باير ليفركوزن ،أمس،
أعلن العب الوسط ( 21عاما) أن النادي مدد عقده

معه بشكل مبكر حتى  .2025وقال ادامز» أنا مسرور
جدا ببقائي هنا فترة أطول وأتطلع إلى ما هو آت».
تجدر اإلشارة إلى أن عقد ادامز المصاب حاليا
(د ب أ)
ينتهي باألساس في .2023

ريفر بليت يتعادل مع ديفينسا
جماهير بايرن ميونيخ خالل مواجهة هوفنهايم
إلى الملعب وأبدوا اعتراضهم على
تصرف الجماهير ،من خالل تبادل
تـمــريــر ال ـكــرة فــي وس ــط الملعب،
وهو ما استمر طوال ال ــ 13دقيقة
المتبقية من زمن المباراة ،ليطلق
بعدها الحكم صافرة النهاية.

وت ـع ـط ـلــت م ـ ـبـ ــاراة ب ــوروس ـي ــا
دورت ـمــونــد مــع ضيفه فــرايـبــورغ
ً
 ،أيـ ـض ــا ل ـب ـعــض ال ــوق ــت بـسـبــب
األغ ـ ــان ـ ــي ال ـ ـتـ ــي ردده ـ ـ ـ ـ ــا ب ـعــض
الـمـشـجـعـيــن ض ــد هـ ــوب ،ك ـمــا تم
ت ــأج ـي ــل بـ ــدايـ ــة ال ـ ـشـ ــوط ال ـث ــان ــي

لـ ـمـ ـب ــاراة ك ــول ــن م ــع ش ــال ـك ــه بعد
مطالبة الــاعـبـيــن والـمـســؤولـيــن
للجماهير بإزالة الفتة مناهضة
لهوب.
(د ب أ)

نجا ريفر بليت من الهزيمة
عـ ـل ــى أرض ـ ـ ــه عـ ـل ــى ي ـ ــد ضـيـفــه
دي ـف ـي ـن ـس ــا إي خــوس ـت ـي ـس ـيــا،
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل  1-1بـ ـفـ ـض ــل هـ ــدف
ل ـل ـكــولــوم ـبــي خ ـ ــوان ف ــرن ــان ــدو
ك ـي ـن ـت ـي ــرو م ـ ــن ضـ ــربـ ــة ج ـ ـ ــزاء،
ل ـي ـس ـت ـع ـي ــد ص ـ ـ ـ ـ ــدارة ال ـ ـ ـ ــدوري
األرجنتيني الممتاز لكرة القدم
قبل جولة على نهايته.
وتـمـكــن كـيـنـتـيــرو مــن إدراك
التعادل ألصحاب األرض ،بعدما
تقدم خــوان لوسيرو للضيوف

(ق .)23وبالتعادل استعاد ريفر
الـ ـص ــدارة ،لـكـنــه يـتـقــدم بنقطة
واح ــدة فقط على خصمه بوكا
جونيورز الوصيف الذي اكتسح
الجمعة كولون برباعية نظيفة
في نفس الجولة ،ليتأجل حسم
اللقب للجولة األخيرة.
أما ديفينسا فحل في المرتبة
الثامنة بـ 33نقطة.
وحـ ـق ــق خ ـي ـم ـن ـس ــاي ــا ،الـ ــذي
ي ـ ـ ــدرب ـ ـ ــه األسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة ديـ ـيـ ـغ ــو
مارادونا ،فوزا ثمينا منحه األمل

في البقاء بالدرجة األولى بفوزه
على ضيفه أتلتيكو توكومان
بهدف دون رد سجله ماتياس
غارسيا (ق ،)54علما بأن الفريق
أكمل اللقاء منقوصا بعد طرد
ماتياس مميلوسو (ق.)80
وف ــي بــاقــي م ـب ــاري ــات ،أمــس
األول ،تعادل كوردوبا مع ضيفه
بانفيلد  ،1-1وفاز أونيون على
مضيفه جودوي كروز .3-1

النصيري ينقذ إشبيلية من فخ التعادل مع أوساسونا

النصيري نجم إشبيلية

أن ـق ــذ ال ـم ـه ــاج ــم ال ـم ـغ ــرب ــي يــوســف
النصيري فريقه إشبيلية من السقوط
في فخ التعادل مع ضيفه أوساسونا،
بتسجيله هدف الفوز  2-3في الوقت بدل
الضائع من مـبــاراة دراماتيكية ضمن
المرحلة السادسة والعشرين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم أمس.
وبـ ــدا إشـبـيـلـيــة ف ــي طــريـقــه لحصد
النقاط الثالث بعد إنهائه الشوط األول
ً
متقدما بهدفين نظيفين ،وتلقي حارس
أوســاســونــا سيرخيو هـيــريــرا بطاقة
حمراء مباشرة في مطلع الثاني.
ل ـكــن ال ـض ـي ــوف ب ــاغ ـت ــوا إشـبـيـلـيــة،
وتمكنوا من تحقيق التعادل في ظرف
عشر دقائق رغم نقصهم العددي ،قبل
ِّ
مسجل الهدف األول،
أن يعود النصيري
ويمنح فريقه ه ــدف الـفــوز الـقــاتــل في

الدقيقة  .3+90ورفــع الدولي المغربي
رصيده مع إشبيلية إلى أربعة أهداف
منذ انضمامه من ليغانيس في يناير
الماضي ،منها هــدف التعادل الثمين
« »1-1ضــد المضيف كـلــوج الــرومــانــي
في ذهاب دور الـ 32لـ»يوروبا ليغ» ،الذي
ً
كان كافيا لتأهل إشبيلية بعد تعادل
ً
الفريقين سلبا في اإلياب.
وبــات في رصيد إشبيلية  46نقطة
ً
في المركز الثالث موقتا ،بفارق ثالث
نـ ـق ــاط عـ ــن ريـ ـ ــال سـ ــوس ـ ـيـ ــداد ال ــراب ــع
الفائز الجمعة بهدف على بلد الوليد،
وأتلتيكو مــدريــد الخامس الــذي يحل
ً
ً
ضيفا على إسبانيول الحقا.
وبـ ــدأ إشـبـيـلـيــة الـ ــذي ي ـشــرف عليه
الـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـس ــاب ــق لـ ـلـ ـن ــادي ال ـم ـل ـكــي
والمنتخب اإلسباني جولن لوبيتيغي،

بتهديد مرمى ضيفه بتسديدة قوية من
خارج المنطقة لسيرخيو إسكوديرو،
أبعدها ببراعة الحارس هيريرا «.»9
ً
ولم ينتظر إشبيلية طويال الفتتاح
التسجيل ،وذل ــك عبر النصيري الــذي
ان ـف ــرد بــالـمــرمــى وسـ ــدد ب ـقــوة بــالـقــدم
اليسرى ،بعد تمريرة حاسمة من زميله
أوليفر تــوريــس ال ــذي انـتــزع الـكــرة من
دفاع أوساسونا «.»13
وهدد أوساسونا مرمى ياسين بونو
عبر ركلتين حرتين لروبرتو توريس،
األولى قرب القائم األيمن « ،»16والثانية
بين يدي الحارس المغربي «.»35
وكما منح تمريرة الهدف األول ،كان
أول ـي ـفــر ت ــوري ــس خـلــف ال ـثــانــي ،وه ــذه
المرة عندما نفذ ركلة ركنية عن الجهة
الـيـســرى حـ ّـولـهــا األرجنتيني لوكاس

أوكــامـبــوس رأسـيــة إلــى داخ ــل الشباك
«.»1+45

بطاقة حمراء لهيريرا
وبدا أن أوساسونا سيعاني بشكل
إضــافــي فــي ال ـشــوط الـثــانــي ،السيما
مــع النقص الـعــددي الــذي أصــابــه إثر
رفع الحكم كارلوس دل سيرو غراندي
البطاقة الحمراء في وجه حارس مرماه
هـيــريــرا للمسه ال ـكــرة خ ــارج منطقة
الـ ـج ــزاء ،وذلـ ــك بـعــد مــراج ـعــة مـطـ ّـولــة
لتقنية الفيديو «في أيه آر».
ل ـك ــن ال ـض ـي ــوف أع ـ ـ ــدوا إلشـبـيـلـيــة
ً
ال ـم ـتــراجــع ه ـجــوم ـيــا ،م ــا ل ــم يـكــن في
الحسبان.
ّ
فقد قلص أوساسونا بداية الفارق

عبر رأسـيــة أريــدانــي هرنانديز الــذي
تابع كرة من ركلة حرة رفعها روبرتو
توريس عن الجهة اليسرى «.»64
وب ـ ـعـ ــد عـ ـش ــر دق ـ ــائ ـ ـ ــق ،اب ـت ـس ـم ــت
تقنية الفيديو هــذه الـمــرة لمصلحة
أوسـ ــاسـ ــونـ ــا ،مـ ــع احـ ـتـ ـس ــاب ال ـح ـكــم
لمصلحته ركلة ج ــزاء لــوجــود لمسة
يد على سيرخيو اسكوديرو ،نفذها
روبـ ــرتـ ــو ت ــوري ــس ق ــوي ــة ع ـلــى يـســار
بونو «.»74
لكن الكلمة األخيرة كانت إلشبيلية
ّ
وال ـن ـص ـي ــري الـ ـ ــذي ه ـ ــز ال ـش ـب ــاك مــن
وضعية صعبة وبعد إرباك في منطقة
جزاء أوساسونا ،إذ تابع الكرة بالقدم
اليسرى ،لتمر بين مدافعي الضيوف،
الس ـي ـم ــا ب ـي ــن س ــاق ــي قـ ــائـ ــده أوي ـي ــر
«.»3+90

ةديرجلا
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رياضة

سار يقضي على آمال ليفربول
بإنهاء الموسم بال خسارة
توقفت مسيرة ليفربول
المذهلة في الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم ،بشكل
مفاجئ ،بعد خسارة بطل
أوروبا صفر 3 -خارج أرضه
أمام واتفورد المتعثر
أمس األول في
المرحلة الثامنة
والعشرين من
المسابقة.

ق ـض ــى ال ـم ـه ــاج ــم ال ـس ـن ـغــالــي
إسماعيال سار على آمال ليفربول
المتصدر بإنهاء موسم الــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم م ــن دون
خـ ـس ــارة ،ع ـنــدمــا س ـجــل ثـنــائـيــة
وق ـ ــاد وات ـ ـفـ ــورد ل ـل ـفــوز بـثــاثـيــة
نظيفة السبت في المرحلة الثامنة
والعشرين.
وأوقـ ــف واتـ ـف ــورد سلسلة 44
مباراة دون خسارة في الــدوري
لـلـيـفــربــول بـفـضــل الـسـنـغــالــي
ا سـ ـم ــا عـ ـي ــا س ـ ـ ــار ( 54و)60
وتـ ـ ــروي دي ـن ــي ( ،)72وحــرمــه
م ــن االنـ ـف ــراد بــالــرقــم الـقـيــاســي
ل ـع ــدد االنـ ـتـ ـص ــارات الـ ّمـتـتــالـيــة
فــي ال ـ ــدوري ،وال ــذي تــوقــف عند
 18مـشــاركــة مــع مانشستر
سيتي.
وه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة
األولــى لفريق المدرب
األلماني يورغن كلوب
ف ــي ال ـ ـ "بــرم ـيــر لـيــغ"
م ـن ــذ س ـق ــوط ــه أم ــام
مــانـشـسـتــر سيتي
 2-1في الثالث من
يناير .2019
ودخل ليفربول
اللقاء وهو يطمح
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزه ال ـ ـتـ ــاسـ ــع
ع ـشــر تــوال ـيــا في
الدوري ،وتحقيق
إن ـ ـجـ ــاز تــاري ـخــي
ب ـع ــد أن ع ـ ـ ــادل رق ــم

سيتي أمام وست هام االثنين.
وتبخرت آمال ليفربول بتكرار
إن ـج ــاز أرس ـن ــال الـ ــذي حـقــق لقب
ال ـ ــدوري مــوســم  2004-2003من
دون خسارة ،وكان يبتعد بفارق
خمس مـبــاريــات مــن معادلة رقم
"المدفعجية" القياسي مــن دون
هــزي ـمــة ف ــي ال ـ ــدوري ( ،)49ال ــذي
حققه بين عامي  2003و.2004
وج ــاء ت هزيمة ليفربول بعد
فترة متقلبة يمر فيها بطل أوروبا،
بعد أن سقط بهدف نظيف أمام
مضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني
في ذهاب الدور ثمن النهائي من
دوري األبـطــال االسـبــوع الفائت،
قبل أن يعوض تــأخــره  2 -1أمــام
وست هام في الدوري االثنين الى
فوز صعب .2 -3

شوط أول سيئ
وقـ ـ ـ ـ ّـدم ل ـي ـف ــرب ــول ش ــوط ــا أول
ّ
سيئا للغاية ،حيث لم يشكل أي
خطورة على المرمى ،ولــم يسدد
اي تسديدة بين الخشبات الثالث،
واكتفى بمحاولة واحدة.
وكـ ـ ـ ــاد واتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد يـ ــدخـ ــل ال ــى
االستراحة ،متقدما عندما وصلت
ال ـكــرة ال ــى دي ـنــي داخ ــل المنطقة
تـصــدى لـهــا ال ـح ــارس الـبــرازيـلــي
اليسون بيكر ،قبل أن تمر محاولة
اإلنكليزي الثانية بجانب القائم
(.)45+5
وبــدأ أصـحــاب األرض الشوط

سار العب واتفورد يحتفل بعد إحرازه الهدف األول في مرمى ليفربول
الثاني من حيث أنهوا األول ،بعد
أن سدد سار تسديدة قوية بيسراه
من خــارج المنطقة تألق اليسون
في التصدي لها (.)46
وسجل سار الهدف األول بعد
أن م ـ ـ ّـوه دي ـن ــي كـ ــرة وص ـل ـتــه من
رمية تماس الــى زمليه الفرنسي
عبدوالي دوكوري داخل المنطقة،
فـمــررهــا عــرضـيــة ال ــى السنغالي
على باب المرمى أودعها الشباك
(.)54
ولم يمهل سار ليفربول سوى
 6دقائق ليضيف الهدف الثاني
إثر تمريرة خلف الدفاع من ديني،

فانطلق بها الــى داخــل المنطقة،
وأسقطها فوق اليسون ( ،)60وبات
أول العب ّ
يسجل ثنائية في مرمى
ليفربول في منافسات الدوري هذا
الموسم.
وهذه المرة األولى التي يتخلف
فيها ليفربول بهدفين في مباراة
في الدوري منذ ما يقارب العامين،
وتحديدا منذ مارس .2018
وس ـجــل دي ـنــي ال ـهــدف الـثــالــث
ألص ـحــاب األرض بـعــد خـطــأ من
المدافع ترنت الكسندر ارنولد في
إعادة الكرة الى اليسون ،اقتنصها
سـ ــار وم ــرره ــا الـ ــى دي ـن ــي داخ ــل

المنطقة ،فسددها داخــل المرمى
الخالي (.)72
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أن ـق ــذ
االسباني ماركوس ألونسو فريقه
تشلسي من خسارة مفاجئة أمام
مـضـيـفــه ب ــورن ـم ــوث ال ـم ـتــواضــع
بـ ــإدراكـ ــه ال ـت ـع ــادل  2-2ف ــي وقــت
متأخر ،ليواصل النادي اللندني
سلسلة نتائج مخيبة.

مان يونايتد يتعادل مع
إيفرتون
م ــن ج ـه ـت ــه ،أه ـ ــدر مــانـشـسـتــر

يونايتد فرصة ثمينة لالقتراب من
المربع الذهبي في جدول ترتيب
ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،بعدما سقط في فخ التعادل
 1-1مــع مضيفه إيـفــرتــون ،أمــس،
فــي المرحلة الثامنة والعشرين
ً
ً
للمسابقة ،التي شهدت فوزا مثيرا
لوولفرهامبتون  2-3على مضيفه
توتنهام هوتسبير.
وظ ــل مانشستر يــونــايـتــد في
المركز الخامس برصيد  42نقطة،
في حين رفع إيفرتون رصيده إلى
 37نقطة في المركز الحادي عشر.
وبادر الالعب الشاب دومينيك

ك ــالـ ـفـ ـي ــرت لـ ـي ــوي ــن بــال ـت ـس ـج ـيــل
ً
لـمـصـلـحــة إيـ ـف ــرت ــون م ـب ـك ــرا فــي
ً
الدقيقة الثانية ،مستغال هفوة من
اإلسباني ديفيد دي خيا ،حارس
مرمى مانشستر يونايتد.
وأدرك ا لـ ـب ــر تـ ـغ ــا ل ــي ب ــرو ن ــو
فـيــرنــانــديــز ال ـت ـعــادل لمانشستر
يونايتد في الدقيقة  ،31ليواصل
هز الشباك للمباراة الثانية على
التوالي في المسابقة ،بعدما سبق
لــه التسجيل خــال فــوز يونايتد
-3صفر على ضيفه واتـفــورد في
المرحلة الماضية.

كلوب :تحررنا من ضغوط األرقام القياسية بداية ناجحة لتييري هنري في الدوري األميركي

كلوب

قال األلماني يورغن كلوب ،المدير الفني لليفربول،
ع ـق ــب الـ ـخـ ـس ــارة األول ـ ـ ــى ل ـفــري ـقــه هـ ــذا ال ـم ــوس ــم فــي
البريميير ليغ بثالثية نظيفة على يد واتفورد أمس
األول ،إن العبيه "تحرروا" من ضغوط األرقام القياسية،
في إشارة إلنهاء الموسم دون أي خسارة.
وأكد كلوب ،في تصريحات ،أن فريقه سينتفض بعد
هذه الخسارة "لن نتحدث بعد اآلن عن األرقام القياسية".
ولم يتذوق "الريدز" ،تحت قيادة كلوب ،طعم الخسارة
في  44مباراة في جميع المسابقات ،كما أنه حقق 18
انتصارا متتاليا في البريميير ليغ ،وهو اإلنجاز الذي
لم يتحقق إال من مانشستر سيتي في الموسم الماضي
تحت قيادة اإلسباني بيب غوارديوال.
وأضــاف كلوب في تصريحاته "الفريق لم يكن جيدا
بالقدر الكافي أمام واتفورد".
إال أن الـمــدرب األلماني أراد التركيز على الجانب
اإليجابي في اللقاء.

وقال في هذا الصدد "ال أعتقد أن األرقام القياسية تتحطم
وقتما تشاء .هذا يتحقق عندما تكون في تركيزك في اللقاء،
سواء كان الركض في ماراثون أو أيا كان".
وأضاف "عليك أن تؤدي ما عليك ،والالعبون فعلوا ذلك
من أجل الفوز بجميع المباريات السابقة".
وذك ــر "كـنــا سنخسر فــي أحــد األي ــام ،لــم نكن نتوقعها
اليوم (أمس األول) ،ولكن بالطبع ان هذا كان سيحدث .لقد
حدث ،وأرى أن مجرد االقتراب من تلك األرقام أمر إيجابي
في حد ذاته".
وأكد "اآلن سنعود للعب بتحرر ،وبدون ضغوط األرقام
القياسية .ليس علينا اآلن البحث عن رقم قياسي .علينا
فقط التركيز على الفوز من جديد ،وهذا ما سنفعله".
وأتـ ــم ك ـلــوب تـصــريـحــاتــه "أنـ ــا حــزيــن ل ـل ـخ ـســارة ولـكــن
واتفورد كان أفضل .علينا اآلن إظهار قدرتنا على رد الفعل
والنهوض من جديد ،وهذا ما سنعمل عليه".
(إفي)

نادال يتوج بلقبه األول في 2020
أحــرز المصنف ثانيا عالميا
اإلسباني رافايل نادال لقبه األول
في دورات محترفي كرة المضرب
لهذا العام ،بفوزه على األميركي
ت ــا يـ ـل ــور ف ــر يـ ـت ــز  3-6و 2-6فــي
المباراة النهائية لدورة أكابولكو
المكسيكية أمس األول.
وغ ــاب نـ ــادال عــن الـمـنــافـســات
ال ــرس ـم ـي ــة م ـن ــذ خـ ـس ــارت ــه أمـ ــام
النمسوي دومينيك تييم في ربع
نهائي أستراليا المفتوحة ،أولى
البطوالت األربع الكبرى ،في يناير
ال ـمــاضــي .لـكــن "ال ـم ــات ــادور" قــدم
أداء قــويــا فــي أكــابــولـكــو ،وأحــرز
لقبها للمرة الثالثة في مسيرته
االحترافية بعد  2005و ،2013من
دون أن يخسر أي مجموعة.
وبــات نــادال ثالث العب يحرز

لقب أكــابــولـكــو ثــاث م ــرات ،بعد
مــواط ـنــه الـمـعـتــزل داف ـي ــد فـيــريــر
والنمسوي توماس موستر.
يعان نــادال على اإلطــاق
ولــم
ِ
ف ــي حـســم ال ـمــواج ـهــة الـمـبــاشــرة
األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـج ـم ـعــه ب ـفــري ـتــز،
واكتفى بارتكاب ثمانية أخطاء،
لـيـخــرج ف ــائ ــزا بــالـلـقــب الـ ـ ــ 85في
مسيرته االحترافية التي تتضمن
 19لقبا في بطوالت الغراند سالم.
وفــي المجموعة األول ــى ،كسر
نادال إرسال منافسه في الشوط
الثامن وتقدم  ،5-3قبل ان يحسم
النتيجة على إرساله في الشوط
التالي .وفــي المجموعة التالية،
حقق نادال كسرين لإلرسال على
حـســاب األمـيــركــي الـشــاب البالغ
مــن الـعـمــر  22عــامــا ،وال ــذي كــان

نادال

يخوض المباراة النهائية إلحدى
دورات الـ 500نقطة للمرة األولى
في مسيرته االحترافية.

حقق النجم السابق لكرة القدم الفرنسية تييري هنري
بداية ناجحة لمسيرته التدريبية في الدوري األميركي،
مــع قلب فريقه مونتريال إيمباكت الكندي تخلفه أمــام
ضيفه نيو إينغالند ريفوليوشن ،إلى فوز بنتيجة 1-2
في المرحلة األولى أمس األول.
وتقدم الضيوف بهدف تيل بنبوري في الدقيقة ،13
قبل أن يعادل روميل كيوتو من هندوراس في الدقيقة ،37
ويحسم المضيف النتيجة في الدقيقة  80بكرة ساقطة
من األرجنتيني ماكسي أوروتي فوق الحارس مات تورنر.
ّ
وعين هنري ( 42عاما) مديرا فنيا للفريق الكندي في
نوفمبر الماضي ،في ثالث محطة لمسيرته التدريبية بعد
العمل كمساعد لإلسباني روبرتو مارتينيز في الجهاز
الفني للمنتخب البلجيكي ،واإلشراف ألشهر على ناديه
السابق موناكو دون أن يتمكن من تحسين نتائجه.
ّ
ومكن هنري فريقه الجديد من بلوغ الدور ربع النهائي
لمسابقة دوري أبـطــال الـكــونـكــاكــاف (أمـيــركــا الشمالية
والوسطى والكاريبي) بتعادلين في الذهاب ( )2-2واإلياب
(صفر-صفر) مــع ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي،

ً ً
وايلدر يطلب نزاال ثأريا من فيوري

أفادت تقارير صحافية ،أمس األول ،أن األميركي ديونتاي وايلدر
ّ
فعل بندا تعاقديا يطلب بموجبه نزاال ثأريا من البريطاني تايسون
فيوري على لقب المجلس العالمي للمالكمة في فئة الوزن الثقيل،
ويتوقع ان يقام في وقت الحق هذا العام.
وكان فيوري قد تفوق بالضربة القاضية الفنية على وايلدر في
النزال الذي أقيم بينهما في مدينة الس فيغاس األميركية نهاية
األسبوع الماضي ،بعد نحو  14شهرا من لقاء أول بينهما انتهى
بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه.
وبحسب مــا نقلت شبكة "بــي تــي" البريطانية ومــوقــع "ياهو
مروجي النزالّ ،
سبورتس" األميركي عن ّ
فعل وايلدر رسميا بندا
في عقد المواجهة األخيرة يتيح له طلب إقامة نزال جديد ،ويتوقع
أن يكون في يوليو.
وفي شريط مصور بثه على مواقع التواصل االجتماعي الجمعة،
ألمح وايلدر الى ذلك بتأكيده انه سيعود "خالل بضعة أشهر".
وأض ـ ــاف "س ــأع ــود ،ســأنـبـعــث م ــن ال ــرم ــاد مـتــل طــائــر الفينيق
وأستعيد اللقب .أراكــم مجددا خــال بضعة أشهر ،ألن الحرب ال
تزال في بدايتها".

جانب من نزال فيوري ووايلدر

ُ
هيوستن يسقط بوسطن بفارق نقطة ...وغريزليز يفرمل ليكرز

هاردن نجم هيوستن يسجل في سلة سلتيكس

قبل أن يحقق معه الفوز األول في انطالق دوري "أم أل
أس" األميركي.
ويعد هنري من أبرز المهاجمين في العصر الحديث
للكرة الفرنسية ،وسطع نجمه منذ أواخر تسعينيات القرن
الماضي إلى حين اعتزاله عام .2014
وب ــدأ مـسـيــرتــه االح ـتــراف ـيــة مــع مــونــاكــو ع ــام ،1994
وبقي في صفوفه حتى  ،1999وأحرز معه لقب الدوري
المحلي ( ،)1997ثم خاض تجربة خجولة مع يوفنتوس
( )1999قبل أن يحل في لندن للدفاع عن ألوان أرسنال
(.)2007-1999
وأصبح الهداف التاريخي للنادي اللندني ( 228هدفا)،
وانـتـقــل ال ــى بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي ال ــذي ت ــوج مـعــه بلقب
دوري أبطال أوروبا عام  ،2009قبل أن ينهي مسيرته في
الواليات المتحدة مع نيويورك ريد بولز (من  2010حتى
 2014في فترة تخللتها إعارته ألرسنال .)2012
وعلى الصعيد الدولي ،توج مع منتخب فرنسا بلقب
مونديال  1998وكأس أوروبا  ،2000وأصبح أيضا هدافه
التاريخي مع  51هدفا.

أس ـقــط هـيــوسـتــن روك ـت ــس مـضـيـفــه بــوسـطــن
سلتيكس بفارق نقطة بعد التمديد ،بينما أوقف
ممفيس غريزليز سلسلة من  7انتصارات متتالية
لضيفه ل ــوس أنـجـلــس لـيـكــرز مـتـصــدر المنطقة
ال ـغــرب ـيــة ،ف ــي أبـ ــرز م ـب ــاري ــات دوري ك ــرة الـسـلــة
األميركي للمحترفين.
وتفوق هيوستن على بوسطن بنتيجة ،110 -111
بينما حقق ممفيس فوزا مريحا على لوس أنجليس
ليكرز بنتيجة  88 -105السبت.
وشهدت المباراة األولى منافسة محتدمة بين
بوسطن ثالث المنطقة الشرقية ،وهيوستن رابع
الغربية ،ودخالها مع سلسلة انتصارات بلغت 5
تواليا لهيوستن ،و 4في آخر  5مباريات لبوسطن.
ل ـكــن ال ـمــواج ـهــة ان ـت ـهــت لـمـصـلـحــة هـيــوسـتــن
ون ـج ـم ـيــه ج ـي ـمــس هـ ـ ــاردن وراسـ ـ ــل وس ـت ـب ــروك،
على حساب بوسطن ونجومه جايسون تاتوم
وماركوس سمارت وجايلن براون.
ورأى ب ــراون أن مــن أس ـبــاب الـخـســارة "فــرض
تركيز كبير على جيمس هاردن ( ،)...لكن نسينا
أن ثمة العب آخر يعد األفضل" ،وذلك في إشارة
الى وستبروك الذي يحقق هذا الموسم معدل 27.6
نقطة في المباراة الواحدة.
وك ــان وسـتـبــروك أفـضــل مسجل مــع  41نقطة
و 8متابعات ،بينما أضــاف هــاردن  21نقطة و8
ت ـمــريــرات .فــي الـمـقــابــل ،ك ــان تــاتــوم األف ـضــل في
بوسطن مع  32نقطة و 13متابعة ،بينما أضاف
سمارت  26نقطة.
وفــي المباراة الثانية ،ألحق ممفيس بضيفه
ليكرز خسارته األولى منذ سقوطه أمام هيوستن
في السادس من فبراير ،وتغلب عليه بفارق 17

سابالينكا تتوج بدورة قطر

نقطة ،في مباراة برز فيها العب األول جا مورانت
بتسجيله  27نقطة.
وج ـ ــاءت نـتـيـجــة ال ـل ـقــاء مـفــاجـئــة ،السـيـمــا أن
ممفيس دخلها بعد  5هزائم متتالية ،في سلسلة
وضعت تحت الضغط مركزه الثامن في ترتيب
المنطقة الغربية ،آخر المراكز المؤهلة الى األدوار
اإلقصائية "بالي أوف".
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى ح ـس ـم ـهــا فـ ـ ــارق الـنـقـطــة
ّ
الوحيدة ،تغلب سان أنتونيو سبيرز على ضيفه
أورالندو ماجيك .113-114
وك ــان األف ـضــل فــي صـفــوف مــاجـيــك الفرنسي
إيفان فورنييه مع  23نقطة ،بينما ساهم تراي
اليلز بـ 20نقطة لمصلحة سان أنتونيو.

ووريرز يهزم صنز
وح ـق ــق غ ــول ــدن س ـتــايــت ووري ـ ـ ــرز ف ـ ــوزا على
مضيفه فينيكس صنز بنتيجة  ،99-115هو األول
له بعد  8هزائم متتالية.
وتــراجــع ووري ــرز المتوج بطال لـلــدوري ثالث
مرات في المواسم الخمسة األخيرة ،بشكل كبير
في  ،2020-2019ويحتل المركز األخير في المنطقة
الـغــربـيــة مــع  13ف ــوزا و 47خ ـســارة .وي ـعــود ذلــك
بشكل رئيسي ا لــى رحيل بعض العبيه وغياب
مطول آلخرين بسبب اإلصابة.
وفي بقية المباريات ،فاز إنديانا بايسرز على
كليفالند كافالييرز  ،104-113وأتالنتا هوكس
على بورتالند ترايل باليزرز  ،117-129وميامي
هيت على بروكلين نتس  ،113-116ونيويورك
نيكس على شيكاغو بولز .115-125

سابالينكا بعد الفوز بدورة قطر
أحرزت البيالروسية أرينا سابالينكا ،المصنفة تاسعة ،اللقب
السادس في مسيرتها االحترافية عندما توجت بطلة لدورة الدوحة
الدولية في كــرة المضرب ،بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا
الثامنة  3-6و 3-6في المباراة النهائية أمس األول.
واحتاجت سابالينكا إلى  74دقيقة لتحقيق الفوز الثاني على
كفيتوفا في أربع مواجهات جمعت بينهما حيث فازت التشيكية
مــرت ـيــن ف ــي ال ـ ــدور األول لـمـيــامــي األم ـيــرك ـيــة ( ،)2018وسـيــدنــي
األسترالية ( ،)2019وخسرت في الــدور الثاني لفالشينغ ميدوز
(.)2018
وحرمت سابالينكا منافستها التشيكية ،بطلة ويمبلدون عامي
 2011و ،2014من التتويج للمرة الثانية في الدوحة بعد األولى
عام .2018
وكانت كفيتوفا تخوض المباراة النهائية األولــى منذ فوزها
بلقب دورة شتوتغارت في أبريل .2019
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
الذكاء االصطناعي يقرض شعرا

الله بالنور

ابـ ـتـ ـك ــر ب ــاحـ ـث ــون أن ـظ ـمــة
ذكاء اصطناعي وبرمجيات
متطورة للتعامل مع أشكال
ا لـلـغــة المختلفة ،المنطوقة
منها والمكتوبة ،واسترعت
هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـب ـ ــرمـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــات ق ـ ـ ــدرا
كبيرا مــن االهـتـمــام ،السيما
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مــع
الروبوتات وأنظمة المساعدة
الصوتية وغيرها من البرامج
التفاعلية.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،طــور
بـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون فـ ـ ـ ــي ج ــامـ ـعـ ـت ــي
كولورادو ودروري بالواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة مـ ـنـ ـظ ــوم ــة َذك ـ ــاء
ْ
ص ـط ـن ــاع ــي ي ـم ـك ـن ـهــا ن ــظ ـ َـم
ا ِّ
الش ْع ِر.
وذكــر الموقع اإللكتروني
"تيك إكسبلور" المتخصص
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا أمـ ـ ّـس
أن ف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة غـ ـ ــذى
ال ـم ـن ـظــومــة ب ـك ـم ـيــات كـبـيــرة
من أبيات الشعر من مصادر

د .ناجي سعود الزيد

تكفون« ...فكونا
من لقافتكم»
ارحمونا تكفون...
م ـ ـ ــا ي ـ ـص ـ ـيـ ــر ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ي ـف ـت ــي
بالـ"كورونا"!
ي ـع ـنــي ن ــص الـ ــديـ ــرة صـ ــاروا
متخصصين بعلم الفيروسات
ول ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات
والتحليالت وهم مصدر البلبلة،
وودك أنـ ـه ــم ي ـخ ـف ـف ــون عـلـيـنــا
شـ ــويـ ــه ،واال ت ـ ـ ــدري ي ـن ـط ـمــون
مولية أحسن.
إحـ ـن ــا ال ـج ـه ـل ــة فـ ــي األم ـ ـ ــور،
مشدوهين مما يــدور ،ولم نكن
نعلم أن لدينا خبرات بهذا ّ
الكم
ال ـهــائــل م ــن ال ـن ــاس ال ـلــي فـجــأة
ص ــاروا علماء وأطـبــاء وخبراء
في كل ما يتعلق بالـ "كورونا"...
مو بس جذي ،صاروا خبراء في
علم الميكروبات والفيروسات
وطـ ـ ـ ــب األوبـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ع ـلــم
اإلح ـص ــاء ال ـط ـبــي ،وم ــا يمديك
تبلع ري ـجــك ،إال واح ــد يعطيك
نصائح حول تجنب الكورونا،
يعني الكورونا قاعده بالعاير
تـ ـنـ ـط ــره وأه ـ ـ ـ ــو ب ـ ــروح ـ ــه ال ـل ــي
يشوفها وإحنا ما ندري؟!!
تـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون ،دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا األمـ ـ ـ ـ ـ ــر
ل ـل ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن وفـ ـك ــون ــا مــن
"لقافتكم"!!!

جونسون يخطب شريكته والمولود في الصيف
أعـلــن رئـيــس الـ ــوزراء البريطاني
بوريس جونسون وشريكته كاري
سيموندز ،أنهما صارا مخطوبين،
ً
وينتظران مــولــودا فــي بــدايــة فصل
الصيف.
وقــالــت سـيـمــونــدز عـبــر حسابها
بـ"إنستغرام" ،أمس ،إن الخطبة َّ
تمت

نـهــايــة ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،مـعــربــة عن
شعورها بأنها "مباركة".
ً
وأصـ ـب ــح ج ــون ـس ــون ( 55ع ــام ــا)
وسيموندز ( 31عاما) أول شخصين
ف ـ ــي عـ ــاقـ ــة لـ ـك ــن غـ ـي ــر م ـت ــزوج ـي ــن
يسكنان في داونينغ ستريت ،حيث
مـقــر رئـيــس وزراء بــريـطــانـيــا ،حين

أدلة على أقوى انفجار كوني
عثر علماء الفلك على أدلة أثبتت حدوث
أقوى انفجار في الكون.
ويكمن سبب االنفجار في انبعاث المادة
ال ـس ــري ــع م ــن ث ـقــب أس ـ ــود واق ـ ــع ف ــي تكتل
النجوم ( Ophiuchusأوفـيــوشــوس) ،الذي
يبعد عــن األرض مسافة هائلة تبلغ 390
مليون سنة ضوئية.
ً
أفــادت بذلك وكالة ناسا ،نقال عن مقال
نشرته مجلة .Astrophisical Journal
وقالت سيمونا جاتشينتوتشي ،إحدى
ك ــات ـب ــات ال ـم ـق ــال وال ـبــاح ـثــة ف ــي الـمـخـتـبــر
ال ـع ـل ـمــي ال ـت ــاب ــع لـلـبـحــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ،إن
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار ي ـش ـب ــه ث ـ ـ ـ ــوران ب ـ ــرك ـ ــان "س ـن ــت
هالينس" الــذي حــدث عــام  1980في والية
واشنطن ،وأسفر عن تدمير قمته .ويكمن
الفرق بين ثوران البركان المذكور واالنفجار
الكوني في أن فوهة البركان الكوني يمكن
أن تتوزع في  15مجرة تشبه درب التبانة.
وم ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم أن ك ــل مـ ـج ــرة ي ـق ــع فــي
وسطها ثقب أسود أو ثقبان أسودان.
(روسيا اليوم)

انتقال إلى هناك العام الماضي.كما
ُ
تعد سيموندز أصغر شريكة لرئيس
ً
وزراء منذ  174عاما.
وكتبت سيموندز عبر حسابها
بــ"إنـسـتـغــرام"" :بعضكم يـعـلــم ،لكن
ألصدقائي الذين مازالوا ال يعلمون.
لقد تـ َّـمــت خطبتنا فــي نهاية العام
ال ـمــاضــي ،ولــديـنــا مــولــود سيخرج
في بداية الصيف .أشعر أني مباركة
ً
جدا".
وسـ ـيـ ـك ــون هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ــزواج ال ـث ــال ــث
َّ
لجونسون ،الذي طلق زوجته األولى،
ً
وه ـ ــو م ـن ـف ـصــل ح ــالـ ـي ــا عـ ــن زوج ـت ــه
الثانية مارينا ويلر.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق مـ ـ ــن فـ ـب ــراي ــر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي اسـ ـتـ ـمـ ـع ــت م ـح ـك ـم ــة إل ــى
ط ـلــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ووي ـل ــر إن ـهــاء
زواجهما بعد االتفاق على ترتيبات
مالية .وتزوج االثنان في عام ،1993
وان ـف ـص ــا ف ــي عـ ــام  ،2018وأن ـج ـبــا
أربعة أبناء.

ونـ ـ ـش ـ ــرت وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام خ ـبــر
ارتـ ـب ــاط س ـي ـمــونــدز  -وهـ ــي رئـيـســة
س ــابـ ـق ــة ل ـق ـس ــم االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ب ـح ــزب
ً
الـمـحــافـظـيــن  -عــاط ـف ـيــا بـجــونـســون
فــي بــدايــة ع ــام  .2019لـكــن معرفتها
به تعود إلى عملها في حملة إعادة
انتخابه عمدة للعاصمة (لندن) في
عام .2012
وت ـع ـمــل س ـي ـمــونــدز ال ـي ــوم كـبـيــرة
مـسـتـشــاريــن فــي مجموعة أوشـيــانــا
األميركية للحمالت البيئية ،بعدما
تركت مهامها مع حزب المحافظين
في عام .2018
ُ
ورزق رئـيـســا ال ـ ــوزراء الـســابـقــان
ً
توني بلير وديفيد كاميرون مولودا
ً
جديدا لكل منهما وهما في المنصب.
ففي عام  ،2000وضعت شيري زوجة
بـلـيــر طفلهما ال ــراب ــع ل ـيــو ،فــي حين
وض ـعــت ســامــان ـثــا زوجـ ــة كــام ـيــرون
ابنتهما فلورنس في عام .2010
(بي بي سي)

لوحة مفاتيح حقيقية لـ «اآليباد»
ك ـشــف ت ـقــريــر إع ــام ــي ع ــن اع ـت ــزام
شركة اإللكترونيات األميركية العمالقة
آبل طرح لوحة مفاتيح حقيقية لجهاز
الكمبيوتر اللوحي الذي تنتجه "آيباد"،
بـهــدف تسهيل ا س ـت ـخــدام الكمبيوتر
ال ـص ـغ ـيــر ك ـج ـهــاز كـمـبـيــوتــر مـحـمــول
تـقـلـيــدي ،والـتـغـلــب عـلــى الـصـعــوبــات
الناتجة عن اعتماد الكمبيوتر لوحة
مفاتيح افتراضية تعمل باللمس على
الشاشة.

ّ
مـخـتـلـفــة ،ث ــم صــنـفـهــا تحت
أبواب مختلفة حسب نوعية
الـمـشــاعــر ال ـتــي تـعـبــر عنها،
مثل باب لألشعار التي تعبر
ع ــن ال ـس ـع ــادة أو الـ ـح ــزن أو
الغضب وما إلى ذلك.
وتعمل المنظومة الجديدة
عـ ــن ط ــري ــق ت ـك ــوي ــن م ـقــاطــع
شعرية اعتمادا على األبيات
األصلية في قاعدة البيانات
األساسية.
واخ ـ ـت ـ ـبـ ــر ن ـ ـقـ ــاد أدب ـ ـيـ ــون
وب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج م ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
ه ــذا ال ُـغــرض ج ــودة األبـيــات
التي نظمت ،وتوصلوا إلى
أنـ ـه ــا ن ـج ـحــت فـ ــي الـتـعـبـيــر
عــن ال ـحــزن بنسبة  87.5في
المئة وعن الفرح بنسبة 85
في المئة.
(د ب أ)

ً
قياس التوتر ...السلكيا
طور باحثون في معهد كالتيك للتكنولوجيا بالواليات
المتحدة جهاز استشعار إلكترونيا يعمل السلكيا لتحديد
م ــدى ال ـتــوتــر ال ــذي يـشـعــر بــه اإلن ـس ــان عــن طــريــق قياس
مستوى مــادة الكورتيسول في العرق ،وهي المادة التي
تشتهر باسم "هرمون التوتر".
وأفاد الموقع اإللكتروني "فيز دوت أورج" ،المتخصص
في التكنولوجيا أمــس ،بأن تطوير جهاز جديد رخيص
الثمن يستطيع أن يقيس بدقة مستوى الكورتيسول قد
تكون له تطبيقات عديدة في مجاالت مختلفة ،كما يمكن
تعديله بحيث يستطيع أن يرصد مشاعر مختلفة ،مثل
االكتئاب واالضطرابات النفسية ،اعتمادا على هرمونات
الجسم ،وهي كلها مرتبطة بمستويات الكورتيسول في
جسم اإلنسان.
ويتكون الجهاز الجديد من مــادة الجرافين ،ويحتوي
على شريحة بالستيكية بها فجوات ضيقة يمر منها العرق
ليصل إلى وحدات استشعار بالغة الحساسية لرصد أي
مــواد كيميائية حتى لو كانت موجودة بكميات ضئيلة
جدا في سائل العرق.
ويقول وي جاو ،الباحث في مجال الهندسة الطبية في
"كالتيك" ،أن عملية تحليل العرق باستخدام الجهاز الجديد
ال تستغرق أكثر من عدة دقائق.
(د ب أ)

وفيات

وأشـ ـ ـ ــار م ــوق ــع "ذا إن ـف ــورم ـي ـش ــن"،
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ـ ـ ــات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،أم ـ ـ ــس ،إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه مــن
المتوقع طرح لوحة المفاتيح الجديدة
م ــع لــوحــة تـتـبــع مــدمـجــة خ ــال الـعــام
ال ـح ــال ــي ،كـشـكــل م ــن أشـ ـك ــال تـحــديــث
الكمبيوتر اللوحي "آيباد برو".
وأش ــار التقرير إلــى أن "فوكسكون
الـ ـت ــاي ــوانـ ـي ــة" ،ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن إن ـت ــاج
معظم الهواتف الذكية آيـفــون لشركة

آبـ ـ ـ ــل ،سـ ـتـ ـك ــون واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن ش ــرك ــات
التصنيع الرئيسة التي ستتولى إنتاج
لــوحــة الـمـفــاتـيــح ال ـجــديــدة ،وال ـتــي تم
تصميمها.
ُيــذكــر أن خ ـي ــارات لــوحــة المفاتيح
ً
الذكية المتاحة حاليا ال تحتوي على
ف ـ ــأرة وال ل ــوح ــة ت ـت ـبــع ،ل ــذل ــك يضطر
المستخدمون إلى االعتماد على شاشة
اللمس في جهاز اآليباد.
(د ب أ)

مبارك مطلق مبارك العازمي

ً
 79عاما ،شيع ،ضاحية صباح السالم ،ق ،13الشارع األول،
ج ،5م ،44ت99874005 ،97922055 :

سالم فريخ وهق المطيري

ً
 83عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :ال ـعــزاء فــي الـمـقـبــرة فـقــط ،الـنـســاء:
العارضية ،ق ،11ش ،4ج ،4م ،2ت55000828 :
أمينة محمد عبدالله زوجة سيف محمد علي القبندي
ً
 80عاما ،شيعت ،الرجال :الرميثية ،ق ،1شارع الشافعي ،م،27
ديوان القبندي ،النساء :سلوى ،ق ،12ش ،5م ،55ت99259595 :
ألطاف جاسم عبداللطيف النسيم زوجة أيمن خليفة أحمد الخضر
ً
 44عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الــروضــة ،الــدائــري الــرابــع ،ديــوان
الخضر ،النساء :الجابرية ،ق ،8ش ،10م ،26ت،99734003 :
99983199 ،94034634
سهام أنور الريحاوي أرملة رشدان محمد الرومي
ً
 76عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر (بمقبرة صبحان)،
ال ــرج ــال :ال ـف ـن ـطــاس ،ق ،4طــريــق خـلـيـفــة ال ـج ــري  ،210م،25
النساء :الفنطاس ،ق ،4ش ،11م ،6ت،97907755 ،99618799 :
90034476

بشر صالح بشر الرومي

ً
 87عــامــا ،شيع ،الــرجــال :الدعية ،ق ،2شــارع راشــد بن أحمد
الــرومــي ،ديــوان الــرومــي ،النساء :الدعية ،ق ،2ش ،29م ،3ت:
22525953 ،99666706

مرزوق فالح دبيسان العازمي

ً
 77عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :الفردوس،
ق ،4الشارع األول ،ج ،8م ،16ت55050080 :

عدنان خالد يوسف أحمد القبندي

ً
 57عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الفيحاء،
ق ،9ش ،91م ،21النساء :جنوب السرة ،السالم ،ق ،6ش،606
م ،47ت99446112 ،99551053 :

االستعداد
للحصاد
بالرقص حول النار
على وقع الالزمة نفسها ،ترقص مجموعة
من نساء قبيلة غونغ وانغ بونيو طوال الليل
حول النار ،لمباركة موسم الحصاد المقبل.
تنتمي تلك النساء إلى إتنية الناغا ،التي
تـضــم ع ـشــرات الـقـبــائــل ال ـتــي تـمـلــك كــل منها
لغتها الخاصة ،وتعيش بعزلة عن كل شيء
في جبال بورما على مقربة من الـحــدود مع
الهند في أقصى شمال البالد.
في تلك الليلة كانت النساء بقرية ساتباالو

شونغ يرتدين األسود ،ويضعن عقود اللؤلؤ
حول أعناقهن وعصبة من أوراق النخيل على
رؤوسهن ،ويدرن حول النار وبعضهن ُيمسكن
بأيادي بعض.
وفي الوقت نفسه ،يــرددن بانسجام أغنية
يقلن فيها" :إنــه جوهر قريتنا ،وهــو يجلب
لنا السعادة".
وأسوة بالعديد من شعوب الناغا ،تعيش
قبيلة غونغ وانغ بونيو بشكل رئيسي باكتفاء

أحمد يوسف ماجد الحملي

ً
 37عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :القرين،
ق ،1ش ،27م ،17النساء :صباح السالم ،ق ،9ش ،3ج ،11م،31
ت99980063 :

مواعيد الصالة
ذاتــي ،بحيث تزرع األرز والــذرة والخضر في
ً
الـحـقــول الـمـنـحــدرة الـتــي تحرثها اسـتـعــدادا
لزراعتها.
وتنتقل ّ القبيلة فــي كــل مــوســم إل ــى مكان
ً
جديد ،مخلفة وراءها أرضا محروقة تحتاج
ً
أحيانا إلى عشر سنوات لتجدد التربة نفسها
فيها.
وتنقسم شعوب الناغا إلى جزأين ،إذ أنتج
االستعمار البريطاني تقسيم الحدود الهندية
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تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
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البورمية على قمة جبل ،بحيث يعيش نحو
 400ألــف شخص فــي بــورمــا ،وثــاثــة ماليين
شخص بالجانب الهندي.
وتستمر طقوس الرقص حــول النار حتى
الفجر .وعند انخفاض درجات الحرارة خالل
ال ـل ـيــل ،تـسـتـعـيــن ال ـن ـســاء ب ـم ـشــروب كـحــولــي
يستخلص من األرز ،بحيث تساعدهن رشفات
قليلة منه إلكمال هذا الماراثون الليلي.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:54

العظمى 23

الشروق

06:13

الصغرى 11

الظهر

12:00

ً
أعلى مد  04:29صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:19

 04:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:48

ً
أدنى جزر  10:20صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:05

 11:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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