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بريتني سبيرز تستعيد عافيتها وإيقاعها
الفني مع سام أصغري
ص 17

نغامر بعقد الجلسات
لن
الغانم:
ِّ
ِّ

الثانية

«سنقيم تطورات كورونا وقبل السبت سأحدد دعوة المجلس لجلسة الثالثاء من عدمها»

• الصالح :تالفي أي قصور في الحجر الصحي الجديد
• وزير الصحة :نتوقع بداية تعافي المصابين األسبوع المقبل و«الجون» سيستقبل القادمين من العراق

مشعل األحمد يبحث
التعاون العسكري
مع أميركا

محيي عامر
وسط تأكيدات رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
أنه سيلتزم اشتراطات منظمة الصحة العالمية ووزارة
الصحة بشأن االحترازات لمجابهة فيروس «كورونا»،
بــاتــت جـلـســة مـجـلــس األمـ ــة ال ـثــاثــاء الـمـقـبــل رهينة
تطورات الفيروس في البالد.
وصرح الغانم ،في المجلس أمس« :لن نغامر بأي
ً
أمــر ،وسنلتزم بكل المطلوب منا» ،مضيفا« :سنقيم
ً
التطورات يوما بيوم ،وسأحدد قبل السبت المقبل إن
كنت سأدعو إلى عقد جلسة  10الجاري أم ال».
في السياق ،أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
الداخلية ،وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس ال ــوزراء أنس
الصالح ،أن الكويت تضع صحة المواطنين وسالمتهم
ً
على رأس أولوياتها ،مشيدا بالجهود المتميزة من كل
قطاعات الدولة لمكافحة الفيروس.
ونـقــل الـصــالــح ،فــي تصريح لــ»كــونــا» على هامش
تفقده المواطنين في محجر الخيران ،تحيات 02

كتاب

٠٩

ِّ
الغانم يعقم يديه في المجلس أمس

وزيرا الداخلية والصحة خالل الزيارة التفقدية للمحاجر الصحية أمس

فحص إجباري للوافدين القادمين من  10دول قبل السفر
أص ـ ــدرت اإلدارة ال ـعــامــة لـلـطـيــران
ً
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدنـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـم ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـلـ ـ ــزم ج ـم ـي ــع
الـ ــوافـ ــديـ ــن الـ ـق ــادمـ ـي ــن مـ ــن ال ـف ـل ـب ـيــن
والهند وبـنـغــادش ومصر وسورية
وأذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان وت ــركـ ـي ــا وس ــري ــان ـك ــا
وجورجيا ولبنان بإجراء فحص طبي

(شـ ـه ــادة ب ــي س ــي أر) ي ــؤك ــد خـلــوهــم
مــن ف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد قبل
دخولهم الكويت.
وش ـ ــددت «ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي» ،في
ب ـي ــان أمـ ــس ،ع ـلــى ض ـ ــرورة أن يـكــون
الفحص عبر مــراكــز صحية معتمدة

لدى سفارات الكويت في تلك البالد،
مضيفة أنــه حــال عــدم وج ــود سفارة
كويتية يجب اعتماد شهادة الفحص
من السلطات الصحية في هذه الدول.
وذ كـ ــرت أن ه ــذا التعميم سيطبق
ً
بدءا من  8مارس الجاري ،موضحة أن

تأجيل دورة
«الصحة» تدعو لوقف الشيشة بالمقاهي
طالبت بالتقيد بوسائل الوقاية في صالونات الحالقة والنوادي األلعاب
الخليجية
إلى ديسمبر
المقبل
دعـ ــت وزارة ال ـص ـحــة إلـ ــى ضـ ـ ــرورة الـتـقـيــد
بوسائل الوقاية الصحية ،ومنع جميع المقاهي
من تداول األرجيلة (الشيشة) في الوقت الراهن،
حتى يتم تقييم الوضع الصحي بالبالد.
وطــال ـبــت ال ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان أم ــس ،بــالـتــزام
اإلج ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة الـشـخـصـيــة ،وك ــذل ــك في
ص ــال ــون ــات ال ـح ــاق ــة ال ــرج ــال ـي ــة وال ـن ـس ــائ ـي ــة،
وال ـن ــوادي الـصـحـيــة الــريــاضـيــة واالجـتـمــاعـيــة

وفــي المقاهي ،مــؤكــدة حرصها على مكافحة
انتشار «كورونا» في المجتمع في ظل الوضع
الصحي العالمي.
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ت ــوف ـي ــر ال ـعــام ـل ـيــن
فـ ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة ب ـي ـئ ــة ص ـح ـي ــة ،عـبــر
استخدام وسائل الوقاية الشخصية كالقفازات
والمطهرات والمعقمات.

٢٥

الراكب الذي ال يحمل شهادة خلو من
الفيروس سيمنع من دخــول الكويت
وسيرحل على نفس خطوط الطيران
الناقلة دون تحمل الدولة أية تكاليف
مالية.
وق ــال ــت إن ــه سـيـتــم تـغــريــم شــركــات

مدرسة تنهي العام الدراسي ...ومدارس
ألزمت معلميها بالدوام رغم قرار التعطيل!
●

فهد الرمضان

اعتمدت مدرسة ً خاصة االختبارات
بينما
ً
السابقة نتيجة نهائية لطلبتها ،لتنهي
ً
بذلك العام الدراسي مبكرا في ظل الظروف
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،اخ ـ ـتـ ــرقـ ــت م ـ ـ ــدارس
خاصة قرار وزارة التربية بتعطيل الدوام

عادات اجتماعية جديدة تظهر في «زمن كورونا»
في إجــراء غير مسبوق لمواجهة
الطلب الكثيف على الكمامات بسبب
تفشي فيروس كورونا ،كتب الرئيس
الـفــرنـســي إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،عبر
ً
موقع تويتر ،أن بالده تصادر حاليا

جميع مخزونات الكمامات الطبية
الواقية لديها ،إلــى جانب تلك التي
يجري إنتاجها.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أدخـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس
سلوكيات جــديــدة إلــى المجتمعات

البورصة تواصل
مكاسبها والسيولة
 52مليون دينار 11
الفاضل :الكويت تؤيد
جهود إعادة االستقرار
ألسواق النفط

ف ــي م ـح ــاول ــة الس ـت ـك ـمــال ان ـت ـصــاره
االنتخابي غير الحاسم ،يبذل رئيس
حكومة تصريف األعمال اإلسرائيلية
ً
ب ـن ـيــام ـيــن ن ـت ـن ـيــاهــو ج ـ ـهـ ــودا حـثـيـثــة
الستمالة  3أو  4ن ــواب ب ـ «الكنيست»

لـ د .عادل العبدالمغني

مسك وعنبر

22
«محمد علي رود»
يرصد عالقات الكويت
والهند التجارية

دوليات

٢٣

«الفدرالي األميركي»
يخفض الفائدة %0.5

ف ــي ك ــل أن ـح ــاء ال ـعــالــم؛ لـلــوقــايــة من
انتقاله من شخص إلى آخر ،أبرزها
رف ــض الـمـصــافـحــة بــالـيــد والتقبيل
وال ـم ـعــان ـقــة ،وإلـ ـق ــاء الـتـحـيــة ب ــ«هــز
القدم».
02

●

١٥

علي الصنيدح

واف ـق ــت لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات الـبــرلـمــانـيــة،
بـ ــإج ـ ـمـ ــاع أع ـ ـضـ ــائ ـ ـهـ ــا ،عـ ـل ــى إن ـ ـه ـ ــاء ف ــرز
العسكريين العاملين لدى أعضاء مجلس
ـم ،وعــودتـهــم إلــى وظائفهم
األم ــة أو غـيــرهـ ً
األصلية ،موصية بتكليف الحكومة بإقامة
دعاوى تعويض مدني ضد كل وزير أصدر
ً
قرارا بفرز عسكريين في مكتبه للعمل لدى

نتنياهو يسعى لـ «خطف» نائبين
الستكمال انتصاره االنتخابي الناقص
●

مجلس األمة التشريعي األول
«الدورة األولى»  -الحلقة الرابعة

خفض مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي سعر فائدة
األموال االتحادية نصف نقطة مئوية  ،%0.5إلى مستوى
من  1إلى .%1.25
وقــال المجلس إن أســس االقتصاد ما زالــت قوية ،لكن
«كورونا» يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط االقتصادي.

السيسي :أمن الخليج
مرتبط باألمن القومي
المصري

دوليات

٢٤

اللجنة أوصت بتكليف الحكومة بإقامتها لتسبب وزراء في ضياع المال العام

«الوطني» :تراجع قيمة اإلصدارات الجديدة
للسندات الخليجية
١٤

القاهرة  -ةديرجلا

أسبوعين ،إذ أ لــز مــت معلميها وإدارييها
بالدوام.
وأكدت مصادر تربوية ،لـ "الجريدة" ،أن
"ال ـتــرب ـيــة" سـتـحــاســب تـلــك ال ـم ــدارس وفــق
اللوائح والنظم.
03

«الميزانيات» :الرجوع إلى دعاوى التعويض المدني
ضد كل وزير فرز عسكريين للنواب

اقتصاديات

•

الطيران المخالفة لهذا التعميم ،الذي
سيستثنى منه المواطنون الكويتيون،
إذ ستطبق عليهم إج ــراء ات الفحص
المعمول بها في مطار الكويت الدولي
من جانب السلطات الصحية.

يوميات

م ـ ــن حـ ــزبـ ــي أزرق أبـ ـ ـي ـ ــض ،والـ ـعـ ـم ــل،
لالنضمام إلى تكتله اليميني من أجل
تشكيل الحكومة الجديدة مقابل وعود
بـ ــوزارات مهمة لكل منهم وامـتـيــازات
أخرى كبيرة.
وي ــدور حــديــث بــاألوســاط الحزبية
عن أن نتنياهو ،الذي فشل في 02

النواب أو غيرهم بأوامر شفوية ،مما ترتب
عليه ضياع أموال للدولة.
وقــال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد،
في بيان ،إن توصية «الميزانيات» جاء ت
بـعــد مناقشتها تـقــر يــر د ي ــوان المحاسبة
المحال إليها حول ندب العسكريين وفرزهم
ً
للعمل لــدى أعضاء المجلس ،موضحا أن
اللجنة تــوصـلــت بـعــد ال ــدراس ــة إل ــى إدراج
بعض التوصيات في تقريرها والموافقة

عليها بــإجـمــاع الـحــاضــريــن مــن أعضائها
ً
تحقيقا للمصلحة العامة.
ولفت عبدالصمد إلى أن تلك التوصيات
تهدف إلى تسوية المالحظات الــواردة في
تقرير «المحاسبة» ،والتي تفيد بإنهاء فرز
العسكريين العاملين لدى أعضاء المجلس
أو غيرهم وعودتهم إلى وظائفهم األصلية،
وأن يكون تقرير الديوان وتوصياته محل
اهتمام مجلس الوزراء عبر إصدار 02

حظوظ «المخابرات» ترتفع لتشكيل حكومة العراق

مواجهة قوية بين بايدن
وساندرز في «الثالثاء
الكبير»

رياضة

«الغياب الطوعي» لعبدالمهدي يفسح المجال لحلفاء إيران
●

بغداد  -محمد البصري

بينما تواصلت تداعيات «الغياب الطوعي» لرئيس الحكومة العراقية

نتنياهو يحتفل بالنتيجة في تل
أبيب فجر أمس (رويترز)

27

المستقيل ع ــادل عـبــدالـمـهــدي ،مــا يمثل أغ ــرب وضــع تعيشه العملية يوفنتوس يتسلح باألرض
السياسية فــي ال ـعــراق ،ويشغل األوس ــاط السياسية ،انــدفــع الـمــوالــون
مصطفى أمام ميالن في قبل
لطهران نحو مهاجمة صريحة لرئيس جهاز المخابرات العراقي
الـكــاظـمــي ،ال ــذي تـبــدو حظوظه متصاعدة لتشكيل الحكومة  02نهائي كأس إيطاليا

ةديرجلا

•
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األمير يتلقى اتصال تهنئة باألعياد من الحكيم
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،في قصر بيان
صباح أمس ،سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ثم سمو الشيخ
ناصر المحمد.
واستقبل سموه كذلك سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.
في مجال آخــر ،تلقى صاحب السمو اتصاال هاتفيا ،ظهر أمــس ،من
رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق السيد عمار الحكيم ،عبر خالله عن
خالص تهانيه لسموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني التاسع والخمسين
لدولة الكويت والذكرى التاسعة والعشرين ليوم التحرير ،مشيدا بالعالقات
الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين ،وسعيهما المشترك لتعزيز أواصر
التعاون بينهما ،متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت
وشعبها المزيد من التقدم واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
وأعــرب سموه عن خالص الشكر للحكيم على ما عبر عنه من طيب
المشاعر ،وعلى هذا التواصل الذي يجسد عمق العالقات بين البلدين
ً
الشقيقين ،راجيا له دوام الصحة وموفور العافية ،وللعراق وشعبها
الشقيق كل الرقي واالزدهار.

استقباالت ولي العهد

ً
ولي العهد مستقبال صباح الخالد أمس
ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نــواف األحمد،
بقصر بيان ،أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
ً
واسـتـقـبــل سـمــوه أي ـضــا ،سـمــو الـشـيــخ ناصر

المحمد ،ثم سمو رئيس مجلس الــوزراء الشيخ
صباح الخالد ،فنائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

مشعل األحمد يبحث التعاون العسكري مع أميركا المنصور استقبل السفير القناعي
اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
الشيخ مشعل األحمد ،السفيرة األميركية إلينا
رومانوسكي ،والوفد المرافق لها.
ورحب األحمد بالوفد ،مثمنا جهود سفارة
الواليات المتحدة األميركية في تعزيز التعاون
المشترك بين البلدين الصديقين ،وخاصة في
المجالين العسكري واألمني.
وبحث اللقاء ُسبل تطوير عالقات التعاون
المشترك بين الـحــرس الوطني والمؤسسات
العسكرية واألمنية في الواليات المتحدة ،من
خالل تبادل الزيارات ،والمشاركة في التدريبات
والـتـمــاريــن العسكرية ،مما يصقل الـخـبــرات،
ويحقق الكفاءة والجاهزية القتالية.

ً
مشعل األحمد مستقبال السفيرة األميركية أمس

ً
المنصور مستقبال القناعي أمس

استقبل نائب رئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
أ حـمــد المنصور ،بقصر بيان،
أمس ،سفير الكويت لدى لبنان
عبدالعال القناعي.
وأشـ ـ ـ ــاد ال ـم ـن ـص ــور ب ــال ــدور
ال ــذي تـقــوم بــه س ـفــارة الكويت
ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز أواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون،
والعمل المشترك بين البلدين
الشقيقين.

ّ
الناصر ونظيره المصري يبحثان العالقات الجارالله يتسلم نسخة من «األشغال» تتسلم مشروعين للطرق
أوراق اعتماد سفير النرويج والساحات في الفروانية ومبارك الكبير

أجرى وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر ،اتصاال هاتفيا مع
وزي ــر خــارجـيــة مصر ســامــح شـكــري ،تـنــاول مجمل أواص ــر العالقات
المتينة والوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ،وبحث أبرز
المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية والتطورات الراهنة
في المنطقة.
في مجال اخر ،زار وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر،
أمــس ،معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي ،واطلع على سير
أعمال دورة ترقية الدفعة الرابعة من درجــة سكرتير أول إلــى درجة
مستشار ،ووقف على البرنامج األكاديمي والمحتوى العلمي المقدم
للمشاركين .وتمنى الناصر لهم التوفيق والنجاح في خدمة بلدهم،
ورفع رايته في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
ورافق وزير الخارجية كل من المدير العام للمعهد السفير عبدالعزيز
ال ـشــارخ ،ومساعد وزيــر الخارجية لـشــؤون الـمــراســم السفير ضــاري
العجران ،ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية
المستشار أحمد الشريم ،وعدد من مسؤولي الوزارة.

أحمد الناصر

تسلم نائب وزير الخارجية
خالد الجارالله ،أمس ،نسخة
م ـ ــن أوراق ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــاد س ـف ـيــر
النرويج لدى الكويت ُ
المحال
م ـ ــن أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ،س ـت ـي ــن آرن ـ ــه
روزنيس.
حـ ـض ــر م ـ ــراس ـ ــم ال ـت ـس ـل ـيــم
مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـمـ ــراسـ ــم ال ـس ـف ـيــر
ض ـ ــاري الـ ـعـ ـج ــران ،وم ـســاعــد
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـش ــؤون
مـكـتــب نــائــب ال ــوزي ــر السفير
أيهم العمر.

• سيد القصاص

خالد الجارالله

أصــدر وكيل وزارة األشغال العامة م .إسماعيل
الفيلكاوي قــرارا بتشكيل لجنة للكشف عن أعمال
الـصـيــانــة الـعــامــة لـلـطــرق وال ـســاحــات فــي محافظة
ّ
الـفــروانـيــة ،بـغــرض "الـتـســلــم االب ـتــدائــي" للمشروع
المدرج في العقد رقم "ق ،ص ،ط ."358
وفــي حين لفت الـقــرار ،الــذي حصلت "الجريدة"
على نسخة مـنــه ،إلــى أن اللجنة بــرئــاســة م .أحمد
الحباج وعضوية م .جاسم الكندري بقطاع هندسة
الصيانة ،وم .أحمد محمد بقطاع المركز الحكومي،
وعبدالله حسين المهندس المشرف ،دعا إلى إعداد
محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة متضمنا

التوصيات بشكل مفصل ،ويرفع خالل شهر.
في سياق متصل ،أصدر الفيلكاوي قرارا بتشكيل
ل ـج ـنــة أخ ـ ــرى لـلـكـشــف ع ــن أعـ ـم ــال ال ـع ـقــد ال ـخــاص
بصيانة محافظة مبارك الكبير للمباني واإلنشاءات
برئاسة م .محمد العنزي.
ودع ــا ال ـقــرار اللجنة إل ــى االجـتـمــاع بمقر إدارة
صيانة محافظة مبارك الكبير للمباني واإلنشاءات
 10مــارس الجاري ،ويتم إخطار المقاول بالكشف
ّ
الالزم على األعمال بغرض التسلم االبتدائي لألعمال
في حضور المقاول أو من يمثله.
وأشار إلى أنه إن لم يحضر المقاول أو من يمثله
دون إبداء أسباب فإن للجنة إجراء الكشف في غيابه،
وال يحق له التحفظ على نتائج هذا الكشف.

ِّ
ً
استراتيجية الكويت لمكافحة المخدرات ترى النور بيونيو «الشباب» توقع بروتوكوال مع بنك الطعام

أكــد الـمــديــر االقليمي لمكتب األمــم
المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة
لـ ـ ــدول م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
القاضي د .حاتم علي ،أمس ،ان االدارة
العامة لمكافحة المخدرات في الكويت
تـعـمــل وف ـقــا لـلـمـعــايـيــر االم ـم ـيــة وهــي
ارقــى معايير المكافحة والــوقــايــة من
آفة المخدرات.
وقال علي في تصريح لـ "كونا" على
هامش اعمال الدورة الـ  63للجنة االمم
المتحدة لمكافحة المخدرات ان المكتب
يفخر بشراكته الوطيدة مع الكويت ،اذ

عمل على مدى العامين الماضيين مع
 18جهة حكومية ومدنية كويتية على
وضع االستراتيجية االولــى لمكافحة
المخدرات.
واض ــاف ان االسـتــراتـيـجـيــة سترى
ال ـنــور فــي ال ـيــوم الـعــالـمــي لـلـمـخــدرات
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام (وال ـ ـ ـ ــذي يـ ــوافـ ــق ي ـ ــوم 26
ي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو) ،مـ ـشـ ـي ــرا ال ـ ـ ــى ان الـ ـك ــوي ــت
بـ ـه ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة س ـت ــواج ــه آف ــة
المخدرات بشكل شامل وفقا لآلليات
واس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات ومـ ـع ــايـ ـي ــر االم ـ ــم
المتحدة.

الغانم :لن نغامر بعقد...
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،وسمو ولي عهده الشيخ
نواف األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
لوزارتي الداخلية والصحة لجهودهما وخدماتهما وحرصهما
الدائم على المواطنين في محجري الخيران وفندق الكوت ،وفي
«مستشفى جابر».
ً
والتقى الصالح عددا من النزالء ،واستمع إلى بعض اقتراحاتهم،
ً
مؤكدا أنه سيتم العمل على تالفي أي قصور في الحجر الصحي
الجديد.
وعلى هامش نفس الزيارة ،قال وزيــر الصحة الشيخ د .باسل
الـصـبــاح ل ـ «ك ــون ــا» ،إن «جـمـيــع الـمــوجــوديــن فــي محجر الـخـيــران
يتمتعون بصحة جيدة ،ولم تظهر عليهم أعراض اإلصابة».
وأضــاف الصباح أن «محجر الـجــون» سيستقبل القادمين من
ال ـع ــراق ،ليصبح المحجر الــرابــع بـعــد مستشفى جــابــر والـكــوت
ً
والخيران ،مشيرا إلى أن الوضع «ممتاز» بحسب الخطة المعمول
بها ،والتي تدخل ضمن خطط االحـتــراز والـطــوارئ التي تنفذها
ً
الوزارة حاليا.
وذكــر الوزير أن «الصحة» تتخذ إجــراء ات احترازية تزيد على
ما تطلبه منظمة الصحة العالمية ،وهــذه اإلج ــراء ات تسير وفق
ً
ً
المخطط له في كل المحاجر ،كما أن هناك فحصا دوريــا لبعض
ً
ً
الـمــرضــى الــذيــن يـعــانــون أمــراضــا مزمنة ســابـقــة ،متوقعا ظهور
عالمات التعافي والشفاء على المصابين األسبوع المقبل.
بدورها ،أكدت األمينة العامة لجمعية الهالل األحمر الكويتي
مها البرجس لـ»كونا» أهمية الزيارة التي قام بها وزيرا الداخلية
والصحة لالطمئنان على المواطنين في محجر الخيران.
وقالت البرجس إن الوزيرين استمعا ،خالل الزيارة ،إلى األعمال
التي يقوم بها متطوعو الجمعية ،بالتعاون مع وزارتيهما ،مبينة
أنـهـمــا أعــربــا عــن بــالــغ شكرهما لتلك الـجـهــود الـمـبــذولــة لخدمة
المواطنين في المنتزه ،وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم.

٠٥-٠٤

عادات اجتماعية جديدة تظهر...

ُ
ففي بكين ،حيث بــدأت أزمــة «كــورونــا» ،كتب على أل ــواح حمراء
عبارات تشجع الناس على تجنب المصافحة واالستعاضة عنها
بضم اليدين ،كل شخص على حدة ،وتنصح كذلك باستخدام حركة
«غونغ شو» التقليدية (وضع قبضة يد في كف األخرى) إللقاء التحية.
وفي إيران ،حيث ينتشر شعار «لن أصافحك ألنني أحبك» ،تطورت
طريقة جديدة إللقاء تحية تتمثل في دفع قبضة مغلقة نحو قبضة
الشخص اآلخر دون مالمسة.
كـمــا يظهر مقطع فـيــديــو تـتــم مـشــاركـتــه عـلــى وســائــل الـتــواصــل

واشاد علي بالرغبة واالرادة القوية
م ــن ال ـش ــرك ــاء ف ــي ال ـك ــوي ــت م ــن وزارة
الداخلية والمجلس االعلى للتخطيط
وال ـج ـه ــات االخ ـ ــرى ل ـمــواج ـهــة ورص ــد
كــا فــة المشاكل المتعلقة بالمخدرات
لوضع افضل السبل لمواجهة هذه االفة
فضال عن المشاركة الفعالة للكويت في
االجتماع السنوي المعني بالمخدرات.
ول ـف ــت ال ــى ان ه ـن ــاك ب ـعــض ال ــدول
تحاول الضغط على عدم تجريم انواع
مـعـيـنــة م ــن الـ ـمـ ـخ ــدرات بـيـنـمــا تـجــرم
الـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـخ ــدرات بـكــافــة

انواعها باعتبارها آفة مدمرة للشعوب
والمجتمعات ،مؤكدا ان االمم المتحدة
تقف كالعادة على الحياد.
وي ـ ـشـ ــارك ف ــي اعـ ـم ــال الـ ـ ـ ــدورة وف ــد
ام ـن ــي م ــن ال ـكــويــت ي ـضــم م ــدي ــر ادارة
المكافحة الــدولـيــة فــي االدارة العامة
لمكافحة المخدرات العقيد فهد البدر
ورئيس قسم الخدمات المساندة بادارة
المكافحة الدولية المقدم عبدالعزيز
بـسـتـكــي اض ــاف ــة الـ ــى ض ــاب ــط ات ـصــال
مــركــز الـمـعـلــومــات الـخـلـيـجــي الـمـقــدم
محمد شهاب.

ً
ثالثة رجــال ،اثنان منهم يضعان قناعا ،يحيون بعضهم وأيديهم
في جيوبهم من خالل ضرب أقدامهم بأقدام بعض ،فهل هذه طريقة
ً
جديدة لقول «مرحبا» في زمن فيروس كورونا المستجد؟
وبينما أعــادت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية سيلفي
ً
بريان نشر رسم يظهر طرقا بديلة إللقاء التحية ،ومنها «هز القدم»،
أو ضرب المرفق بالمرفق ،ذكر فيليب ليشتفوس ،وهو خبير في
األدبيات ،خالل مقابالت مع وسائل إعالم عدة ،أن المصافحة عادة
ً
ً
حديثة نسبيا ،ويعود تاريخها إلى العصور الوسطى ،مشددا على
ضرورة «النظر إلى الشخص الذي نحييه».
وتخلت عدة مؤسسات عن «هونغي» ،وهي تحية تقليدية لشعوب
الماوري تتمثل في ضغط أنــوف األشخاص وجبهاتهم .وفي هذا
السياق ،استبدلت جامعة ويلتيك في ويلينغتون «هونغي» بنشيد
«واياتا» الماوري الستقبال الطالب الجدد.
ولتقديم مثال على تلك العادات الجديدة ،رفض وزير الداخلية
األلـمــانــي هــورســت سيهوفر أمــس األول مصافحة الـيــد الممدودة
للمستشارة أنجيال ميركل ،قبل أن يضحك المسؤوالن بعدها.
وأج ــازت الكنيسة األرثــوذكـسـيــة ،التي تتبعها أغلبية السكان،
للمؤمنين عــدم تقبيل الــرمــوز فــي الكنائس ،واالسـتـعــانــة بملعقة
مخصصة الستخدام واحد للمناولة.
ً
وفي لبنان ،انتشرت «هزة القدم» أيضا ،حيث أظهر مقطع فيديو
المغني راغب عالمة ،والممثل الكوميدي ميشال أبوسليمان ،يضربان
قدميهما بقدمي بعض  4مرات ،مع إطالق صوت قبلة في كل مرة.
وكــذلــك انـتـشــرت ص ــورة عـبــر وســائــل ال ـتــواصــل مــن ع ــزاء وال ــدة
ُ
المطرب السوري جورج وسوف في لبنان ،تظهر الفتة كتب عليها
ً
ً
«عــذرا ،حفاظا على سالمة الجميع يرجى عدم التقبيل ...التوقيع:
كورونا».
وفي البرازيل ،أوصى وزير الصحة بعدم مشاركة قشات الشرب
ّ
ً
المعدنية المخصصة لمشروب المتة التقليدي ،وهو شعبي جدا
في أميركا الجنوبية.
وق ــدم ــت ل ـن ـجــوم ال ـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن ل ـك ــرة الـسـلــة
مجموعة من التوصيات ،بعضها موجه لالعبين الذين يتفاعلون
مع المعجبين ،وتدعوهم إلى تجنب اإلمساك بأغراض مثل األقالم
أو الكرات أو القمصان الرياضية لتوقيعها ،حسبما ذكر موقع «إي
إس بي إن» الرياضي.

«الميزانيات» :الرجوع إلى دعاوى...
تــوجـيـهــاتــه لـلـجـهــات الـعـسـكــريــة المعنية لـتـحــديــد مـعــايـيــر نــدب
العسكريين وفرزهم وتوحيد تشريعاتها.
إلى ذلك ،وخالل اجتماع اللجنة ،دعت الهيئة العامة للصناعة
إلى توريد األرباح المحتجزة عن السنوات السابقة للخزانة العامة
ً
للدولة تنفيذا للقانون ،مبينة أنها تتابع األمر وبصدد تحويل ما

وق ـعــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـشـبــاب م ــع جـمـعـيــة البنك
الـكــويـتــي للطعام واإلغ ــاث ــة ،أم ــس ،بــروتــوكــول تـعــاون
وش ــراك ــة فــي األن ـش ـطــة ،ب ـهــدف تنمية قـ ــدرات الـشـبــاب
وتــوف ـيــر ال ــوس ــائ ــل الـكـفـيـلــة ل ـهــم لــال ـت ـحــاق بــاألع ـمــال
الـتـطــوعـيــة ذات ال ـب ـعــد اإلن ـس ــان ــي ل ـخــدمــة مجتمعهم
وبلدهم.
وق ــال الـمــديــر الـعــام للهيئة عبدالرحمن المطيري،
في كلمته ،عقب توقيع البروتوكول ،إن هــذه الشراكة
مــع الجمعية تأتي فــي إطــار تعزيز تـعــاون الهيئة مع
مؤسسات المجتمع المدني ،مشيرا إلى أن هذه الشراكة
تتماشى مع إعداد الهيئة استراتيجية العمل التطوعي.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـط ـيــري أن ال ـه ـي ـئــة سـتـخـصــص مــركــز

تبقى من تلك األموال البالغة نحو  41مليون دينار في نهاية الشهر
الجاري فيما يخص السنة المالية .2018/ 2017
وقال عبدالصمد إن اللجنة بحثت االنحرافات المتعلقة بتحصيل
ً
ً
ً
إيرادات القسائم الصناعية فعليا وتقديريا ،علما بأن الفرق بين
ً
ً
التقدير والتحصيل بــدأ يتسع سـنــو يــا  ،مــو ضـحــا أن التحصيل
الفعلي فــي آخــر سنة مالية بلغ نحو  27مليون ديـنــار فــي حين
ً
المقدر  31مليونا.
ً
ً
وأضــاف أن اللجنة الحظت انخفاضا حــادا في إيــرادات رسوم
تراخيص الدراكيل الفعلية في السنتين األخيرتين من  70ألف دينار
ً
إلى  27ألفا ،إال أن التقديرات في الميزانية الجديدة بلغت  150ألف
دينار بالزيادة على الميزانية السابقة.

نتنياهو يسعى لـ «خطف» نائبين...
تشكيل ائتالف حكومي عقب االنتخابات التي أجريت مرتين
قبل ذلك خالل شهري أبريل وسبتمبر الماضيين ،مستعد لمنح
أي عضو «كنيست» ينضم إليه وزارة الدفاع أو الخارجية أو
المالية ،وحتى التناوب على رئاسة الحكومة ،بشرط أن يشكل
ً
ً
ً
ائتالفا حكوميا جديدا لإلفالت من احتمال وضعه بالسجن،
وإرجاء محاكمته بتهم فساد المقررة منتصف مارس الجاري،
بواسطة سن قانون يمنع مقاضاته خالل فترة واليته.
وتشير المعلومات إلــى أن نتنياهو يـحــاول إقـنــاع تسفي
هاوزر من «أزرق أبيض» ،الذي شغل منصب سكرتير الحكومة
ً
لــديــه ســاب ـقــا ،وي ــوع ــاز ه ـنــدل مــن ال ـحــزب نـفـســه ،والـ ــذي عمل
ً
ً
ً
مستشارا إعالميا لديه سابقا .كما تتردد أنباء عن محاولة
استدراج عضوة التحالف اليساري «العمل -غيشر -ميريتس»،
أورلــي ليفي أبوكسيس .ويأتي ذلــك في وقــت أنكر النواب أي
محاولة لحثهم على االنشقاق أو تعرضهم لـ «محاولة خطف»
من اليمين.
ويرى مراقبون أن إنجاز «القائمة المشتركة» لعرب إسرائيل
ً
بـحـصــولـهــا ع ـلــى  15م ـق ـعــدا ف ــي «ال ـك ـن ـي ـســت» ،غ ـيــر مـسـبــوق،
ويقولون إ نــه سيحرم نتنياهو وتكتله اليميني مــن تشكيل
ً
حكومة لحصولهم ،بحسب النتائج األولـيــة ،على  59مقعدا
وعدم قدرتهم على تأمين نائبين لتحقيق األغلبية المطلوبة
ً
( 61نائبا من أصل .)120
ً
وبعد إعالن النتائج النهائية المتوقع أن تصدر اليوم أو غدا
قد تنخفض حصة اليمين ،بسبب «قانون فائض» األصــوات،
ً
ونسبة التصويت المرتفعة جدا التي شهدتها انتخابات أمس
األول مقارنة باالنتخابات السابقة.
ّ
ً
ومع انحسار حظوظ «أزرق أبيض» ،الذي حل ثانيا في ثالث
انتخابات تشريعية تجريها إسرائيل في أقل من عام ،بتشكيل
ائتالف حكومي إذا فشل نتنياهو ،يبدو أن إجــراء انتخابات

الجوالة ،الواقع في منطقة الصليبية ،لكوادر الجمعية
ل ـتــوع ـيــة ال ـش ـبــاب وتــدري ـب ـهــم وت ـن ـم ـيــة ق ــدرات ـه ــم على
المشاركة فــي األعـمــال اإلنسانية للجمعية ،مبينا أن
الشباب ستتاح لهم المشاركة في دورات مجانية بالعمل
التطوعي بالتنسيق بين الهيئة والجمعية.
وأكد أن هذه الشراكة ستتيح فرصا تطوعية للشباب
لخدمة المجتمع ،مــن شأنها العمل على بناء قــدرات
ال ـش ـبــاب وت ـعــزيــز اهـتـمــامــاتـهــم ف ــي ال ـع ـمــل الـتـطــوعــي
وتنمية مهاراتهم في مختلف مجاالت العمل التطوعي
واإلنساني.

راب ـعــة قــد ي ـكــون األقـ ــرب رغ ــم دعـ ــوات زع ـمــاء ال ــدول ــة العبرية
لتفاديها وإنهاء حالة الشلل السياسي.
وقبل مهمة تشكيل االئـتــاف الحكومي الشاقة يجب على
نتنياهو تجاوز مسألة إعادة تكليفه ،في وقت يرى خبراء قانون
أن محكمة العدل العليا قد تمنعه بسبب مثوله أمام القضاء في
السابع عشر من الشهر الجاري بقضايا جنائية تتعلق بخيانة
األمانة وتلقي الرشوة والفساد.
٢٣

حظوظ «المخابرات» ترتفع لتشكيل...
المؤقتة ،متهمين إياه بالتورط في مقتل قاسم سليماني جنرال
الحرس الثوري اإليراني ،وتدبير انقالب ضد الدولة.
ورأى مــراقـبــون أن إع ــان عبدالمهدي غيابه الـطــوعــي عن
ً
ممارسة عمله رئيسا للحكومة ،سيعني إ فـســاح المزيد من
المجال أمام نفوذ إيران األمني واإلداري ،ومنح الصالحيات
ألعضاء في فريقه يوالون إيــران ،أو يتسمون بضعف شديد
ويسهل على طهران الضغط عليهم.
ورغــم أن مـصــادر سياسية رفيعة قللت مــن هــذا االحتمال
بإشارتها إلــى أن عبدالمهدي حصر في بيانه يــوم االثنين،
ً
الـصــاحـيــات الـكـبـيــرة بنفسه ،ف ــإن أوس ــاط ــا نيابية رأت في
خطوته طمأنة إلي ــران وتهدئة مــن مخاوفها بـشــأن احتمال
تخليه عن المنصب ،كما هدد في بيان  19فبراير ،والــذي قد
يفسح المجال لتفسيرات دستورية تنقل صالحيات رئيس
ً
الحكومة إلــى رئـيــس الجمهورية بــرهــم صــالــح ،ن ـظــرا لخلو
المنصب ،األمر الذي تفاقم بعد انسحاب محمد عالوي وفشله
في تشكيل الحكومة مطلع األسبوع.
ج ــاء ه ــذا فــي وق ــت يشهد ال ـع ــراق مــواجـهــة نـ ــادرة وعلنية
بين جهاز المخابرات والميليشيات اإليرانية ،جعل الجهاز
يرد في بيان أمس ،على اتهامات ميليشيا حزب الله العراقي
التي اتهمته بتدبير انقالب ،والتورط في عملية اغتيال قاسم
سليماني وحليفه العراقي أبي مهدي المهندس.
وقال مراقبون إن موقف الميليشيا الحاد ضد رئيس جهاز
المخابرات يشير إلى صعود حظوظه بين القوى السياسية
ً
ليكون مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة ،مما جعل الجزء
المتشدد من حلفاء طهران في العراق يشعرون بتهديد حقيقي،
ألنه قريب من أجواء التيار الوطني المعارض لطهران.
ويعود هذا التصادم إلى رواية االنقالب التي أعلنها قيس
الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب الخريف الماضي ،حين اتهم
أمني رفيع ،بتدبير انقالب
إحدى الرئاسات بالتعاون مع جهاز ُ
أثـنــاء ان ــدالع حركة االحـتـجــاج ،مما فـ ّـســر بــوضــوح أنــه اتهام
إيراني مباشر لرئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي،
ورئيس الجمهورية برهم صالح.
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مدرسة أنهت العام الدراسي ...وأخرى تلزم المعلمين بالدوام
«التعليم الخاص» :لن نسمح باتخاذ قرارات مستقلة وسنحاسب المخالفين
فهد الرمضان

بينما اعتبرت وزارة التربية
تعليق الدراسة مدة أسبوعين،
ً
ب ـ ـ ـ ــدء ا م ـ ــن الـ ـ ـي ـ ــوم األول مــن
مارس الجاري ،قرارا سياديا،
لـ ــم ت ـل ـت ــزم ب ـع ــض ال ـ ـمـ ــدارس
الخاصة بهذا القرار ،وألزمت
معلميها بالدوام في المباني
المدرسية ،فيما ذهبت مدرسة
أخرى إلى إعالن نهاية العام
الدراسي ،واعتماد االختبارات

الـســابـقــة كــاخ ـت ـبــارات نهاية
العام.
وفي السياق ،علمت «الجريدة»
من مصادرها أن بعض المدارس
الخاصة في منطقة خيطان ألزمت
معلميها واإلداريين العاملين في
هذه المدارس بالدوام ،ولم تلتزم
بالقرار الصادر بتعليق الدراسة
حتى  15مارس الجاري ،موضحة
أن هــذه ال ـمــدارس أجبرتهم على

جوالت للتأكد من االلتزام بالعطلة
أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» أن
«التعليم ال ـخــاص» سـتـقــوم بـجــوالت تفقدية
للمدارس الخاصة خالل الفترة الحالية ،للتأكد
مــن الـتــزامـهــا ب ـقــرار تعليق ال ــدراس ــة ،منوهة
إلى أن المدارس غير الملتزمة سيتم التعامل

معها بالعقوبات الواردة وفق اللوائح والنظم.
وشــددت المصادر على أن القرارات الصادرة
من الوزارة ملزمة لجميع المدارس في البالد،
س ــواء تـلــك الـتــي تعمل بــالـنـظــام األجـنـبــي أو
العربي وغير ذلك.

الـ ـ ـ ـ ــدوام ،وحـ ـ ـ ــذرت م ــن ل ــم يـلـتــزم
ب ــال ـخ ـص ــم والـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ورب ـم ــا
الفصل من العمل.
وأشــارت المصادر إلى أن هذه
الـ ـم ــدارس ل ـيــس لــدي ـهــا مـنـصــات
تعليمية إلكترونية ،وبذلك ال يكون
للمعلمين أي عـمــل يـقــومــون بــه،
الفتة إلى أن اإلدارة العامة للتعليم
الخاص أصــدرت نشرة أوضحت
فيها أن المدارس الخاصة مشمولة
ب ـق ــرار تعليق ال ــدراس ــة ،وواج ــب
عليها منع أي معلم من الوجود
فــي المبنى المدرسي خــال هذه
الـ ـفـ ـت ــرة ،وأنـ ـه ــا شـجـعـتـهــم عـلــى
االستفادة من التعليم اإللكتروني
إن وج ــد لـشــرح الـ ــدروس للطلبة
دون حضورهم إلى المدرسة.

محاسبة
وحول هذا اإلعالن ،أكد مصدر
مطلع في اإلدارة العامة للتعليم

ال ـخ ــاص ل ــ«ال ـج ــري ــدة» أن جميع
مدارس اإلدارة بكل أنظمتها تتبع
قرارات وزارة التربية ،وهي ملزمة
بتطبيقها ،الفـتــا إلــى أنــه لــم يتم
اتخاذ قرار بهذا الشكل ،ولن يسمح
ألي مدرسة باتخاذ إجــراءات من
هذا القبيل.
وشـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات
الخاصة بــاالخـتـبــارات ومواعيد
الدوام والعام الدراسي بشكل كامل
تتبع الوزارة و»التعليم الخاص»،
ولــن يسمح ألي مــدرســة باتخاذ
ق ــرارات مستقلة ،منوها إلــى أنه
سـيـتــم مـحــاسـبــة ه ــذه ال ـمــدرســة،
وأي مدرسة تقوم بعمل مثل هذه
التعليمات.

ظروف استثنائية
وف ــي م ــوض ــوع آخـ ــر ،أص ــدرت
م ـ ــدرس ـ ــة خـ ــاصـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،تـتـبــع
ً
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ،بـ ـي ــان ــا عـلــى

مــواقـعـهــا اإللـكـتــرونـيــة قــالــت فيه
«نـظــرا للظرف االستثنائي الــذي
ت ـمــر ب ــه الـ ـب ــاد ف ـقــد ت ـق ــرر إل ـغــاء
االم ـت ـحــانــات ال ـم ـقــرر عـقــدهــا في
األول حـتــى  5ال ـج ــاري ،واعـتـمــاد
معدالت «الترمين» األول والثاني
كنتيجة نهائية للعام الــدراســي
 2020/2019بشكل اسـتـثـنــائــي»،
مما يعني أنها قررت إنهاء العام
الدراسي ،واعتبار نتيجة الطالب
ف ــي ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي األول هي
نتيجة عام دراسي كامل.
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
ال ـتــرب ـيــة أمـ ــس ،إج ــراءات ـه ــا الـتــي
س ـ ُـي ـع ـ َـم ــل ب ـه ــا ع ـن ــد ب ـ ــدء ال ـ ــدوام
المدرسي منتصف مارس ،إذ أكد
مجلس وكــاء التربية ،الــذي عقد
أمس برئاسة وزير التربية وزير
التعليم العالي د .سعود الحربي،
«إلغاء طابور الصباح في المدارس
ب ـج ـم ـيــع م ــراح ـل ـه ــا الـتـعـلـيـمـيــة،
وتـ ـقـ ـنـ ـي ــن الـ ـ ـف ـ ــرص الـ ـم ــدرسـ ـي ــة،

صورة من موقع ا

لمدرسة المذكورة

وتنظيم عمليات البيع والـشــراء
في المقاصف للحد من التجمعات
ً
الطالبية حفاظا على سالمتهم،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى قـ ـي ــاس درج ـ ــات
ال ـحــرارة لكل الــدارسـيــن وأعـضــاء
الهيئات التعليمية واإلداري ــة في
ال ـم ــدارس مــن خ ــال  1100جهاز
قياس حراري سيتم تزويدنا بها
من وزارة الصحة».
وأوص ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ب ــال ـب ــدء

ال ـ ـفـ ــوري فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـن ـظــافــة
وتعقيم جميع الفصول الدراسية
وال ـمــرافــق التعليمية واالن ـت ـهــاء
من توفير كل وسائل الوقاية في
المدارس قبل استئناف الدراسة،
اضــافــة إل ــى تفعيل دور الـنــاطــق
الرسمي الوكيل المساعد للتنمية
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ف ـي ـصــل
ال ـم ـق ـص ـي ــد ل ـت ــوح ـي ــد ال ـخ ـط ــاب
اإلعالمي.

«القوى العاملة» :استثناء الصيد والرعي والزراعة أكاديمية التقدم ً العلمي تطرح مقرراتها
اإللكترونية مجانا خالل تعليق الدراسة
من كشف الرواتب عبر خدمة «أسهل»
●

جورج عاطف

أعلن مدير الهيئة العامة للقوى
العاملة أحمد الموسى استثناء
مهن الصيد والرعي والزراعة من
شــرط كشف الــرواتــب عبر خدمة
ً
«أسهل» اآللية التي أتيحت أخيرا
بــالـمـجــان أمـ ــام جـمـيــع الـشــركــات
وأصـ ـح ــاب األعـ ـم ــال ف ــي ال ـق ـطــاع
األهلي.
وق ـ ــال ال ـم ــوس ــى ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمــس ،إن «هــذه الخطوة
تــأتــي دع ـمــا لـلـجـهــود الحكومية
ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة عـ ـل ــى ن ـ ـطـ ــاق واس ـ ــع
لمواجهة تداعيات أزمــة فيروس
كورونا المستجد ،وحرصا على
س ــام ــة ال ـمــراج ـع ـيــن» ،الف ـت ــا إلــى
ً
أنه «نظرا لطبيعة المهن الثالث،
ً
ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة آنـ ـ ـف ـ ــا ،وم ـ ــن مـنـطـلــق
ال ـت ـس ـه ـي ــل عـ ـل ــى أصـ ـح ــابـ ـه ــا تــم
تجاوز البلوك على بعض الملفات
لتصبح أون اليــن ،ومقبولة عبر
خدمة أسهل».
وأوضــح الموسى ،أن اجمالي

المعامالت التي قدمت وأنجزت
لجميع االج ـ ــراءات الـتــي توفرها
ال ـخ ــدم ــة اآللـ ـي ــة خ ـ ــال ال ـيــوم ـيــن
ال ـمــاض ـي ـيــن ب ـلــغ  6635مـعــامـلــة
تـنــوعــت مــا بـيــن تـحــويــل ،وإلـغــاء
إذن عمل ،وإلغاء وتسهيل اشعار،
وعمالة وطنية ،وإصدار إذن عمل
ً
أول مرة ،فضال عن اصدار تصريح
ع ـم ــل ،وت ـجــديــد اإلذن ،وتـجــديــد
اش ـع ــار تـسـجـيــل ع ـمــالــة وطـنـيــة،
وتجديد وتعديل تقدير االحتياج،
وتقديم طلب كشف عمالة (.)RJ
وأضـ ـ ــاف ال ـم ــوس ــى ،أن أعـ ــداد
الـ ـش ــرك ــات ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ال ـق ـطــاع
األهلي التي استفادت من الخدمة
المجانية منذ اطالقها بلغت 1903
شركات خالل يومين؛  1239شركة
اجمالي عدد االشتراكات أول مرة،
ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ ع ــدد االش ـت ــراك ــات
المنتهية واسـتـفــادت مــن الشهر
ً
ال ـم ـج ــان ــي  664شـ ــركـ ــة ،م ـه ـي ـبــا
ب ــأص ـح ــاب األع ـ ـمـ ــال وال ـش ــرك ــات
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن الـ ـخ ــدم ــة اآلل ـي ــة
ً
ال ـم ـج ــان ـي ــة ،والـ ـت ــي ت ــأت ــي دع ـم ــا

أحمد الموسى

للجهود الحكومية فــي مواجهة
تداعيات أزمة فيروس «كورونا»،
ً
وحرصا على سالمة المراجعين،
وعدم تعطيل أعمالهم.

االشتراكات المتأخرة
إلــى ذل ــك ،دعــت الهيئة العامة
للقوى العاملة أصـحــاب األعمال

 الـ ـب ــاب ال ـخ ــام ــس  -إل ـ ــى س ــداداالشتراكات التأمينية المتأخرة
عليهم لصالح مؤسسة التأمينات
االجـتـمــاعـيــة وذل ــك لتجنب وقــف
ص ـ ــرف ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـم ــال ــي ال ـم ـق ــرر
للعاملين في القطاع الخاص عن
شهر مارس الجاري.
وقالت الهيئة في بيان صحافي،
«إنـ ــه ح ـيــن قــامــت ب ــإج ــراء عملية
تجديد إشعار التسجيل التلقائي
ل ـعــدد  560مــواط ـنــا م ــن أصـحــاب
العمل  -الباب الخامس  -لم تستطع
ذلك بسبب حجب المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية لبياناتهم
على النظام اآللي لوجود اشتراكات
متأخرة عليهم».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ع ـ ـ ــدم ال ـق ـي ــام
بتجديد االشـتــراكــات قد يتسبب
ف ــي وقـ ــف صـ ــرف ال ــدع ــم ال ـمــالــي
الـ ـمـ ـق ــرر ل ـل ـعــام ـل ـيــن فـ ــي ال ـق ـطــاع
الخاص عن شهر مــارس الحالي
وذلك إن لم يتم توفيق أوضاعهم
مــع الـمــؤسـســة فــي مــوعــد أقـصــاه
غدا الخميس.

ّ
«االئتمان» يفعل البصمة اإللكترونية لموظفيه
للوقاية من «كورونا» ...والقروض العقارية  ١٩.٣مليون دينار في فبراير
●

يوسف العبدالله

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ت ـف ـع ـي ــل ال ـب ـص ـمــة
اإللكترونية لكل اإلشرافيين والموظفين في
كل القطاعات واإلدارات واألقسام للوقاية من
فيروس كورونا المستجد.
وأك ـ ــدت ال ـنــاط ـقــة الــرس ـم ـيــة بــاســم الـبـنــك،
حـبــاري الخشتي ،أن «االئـتـمــان» اتـخــذ قــرارا
بتفعيل البصمة اإللكترونية ،وهي عبارة عن
بصمة تتم من خالل الهواتف الذكية بواسطة
بصمة األصبع وصورة الموظف.
وأوضـ ـح ــت ال ـخ ـش ـتــي ،ف ــي ت ـصــريــح لـهــا،
أن بنك االئـتـمــان دأب على تفعيل الخدمات
اإللكترونية منذ عام  ،2015األمر الذي أغنى
المواطنين عــن مراجعة البنك ،مما انعكس
إيجابا في الحد من ذلــك ،والتمتع بخدمات
االئ ـت ـمــان اإللـكـتــرونـيــة عــن ُب ـعــد ،األم ــر الــذي
يساهم في الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وف ـ ــي إط ـ ـ ــار م ــواجـ ـّه ــة ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،أكـ ــدت
الخشتي أن الـبـنــك كــثــف ج ـهــوده التوعوية
للتعامل مع الفيروس من خالل تعقيم جميع
أرج ــاء مباني الـبـنــك ،ونـشــر أهــم اإلرش ــادات
الـصـحـيــة عـلــى جـمـيــع الـعــامـلـيــن فـيــه بشكل
دوري ومستمر.

على كل الفروع واإلدارات ،وذلــك للمساهمة
في وقاية جميع العاملين في البنك.

قروض فبراير

ّ
وبينت أن اإلجراءات التي تنفذها بالتعاون
مع وزارة الصحة في هذا المجال ،هي إجراءات
احترازية ووقائية ،هدفها الحفاظ على سالمة
العاملين في البنك وكذلك المراجعين.
ووفـ ــر ال ـب ـنــك كــافــة الـمـسـتـلــزمــات الــازمــة
للوقاية من فيروس كــورونــا ،مثل الكمامات
والمعقمات والمنظفات ،وكل األدوات الالزمة

ف ــي م ـجــال آخـ ــر ،أع ـلــن ال ـب ـنــك أن إجـمــالــي
ال ـقــروض الـعـقــاريــة وق ــروض ال ـمــرأة والمنح
ال ـم ـقــدمــة ف ــي ف ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي بـلـغــت 19.3
مليون دينار.
وذكــر ،في إحصائية متخصصة أمس ،أن
إجمالي قروض المحفظة العقارية المصروفة
خالل الشهر ذاته بلغ  190.4ألف دينار ،مبينا
أن الـقــروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة
بلغت  1.6مليون دينار.
وأضـ ـ ــاف أن الـ ـق ــروض ال ـم ـم ـنــوحــة لـبـنــاء
القسائم الحكومية بلغت  11مليون دينار
ولشراء البيوت بلغت  3ماليين دينار.
وأشـ ــار إل ــى ص ــرف نـحــو  170أل ــف ديـنــار
لتوسعة وترميم السكن الخاص و 1.3مليون
دينار لتوسعة وترميم بيوت حكومية.
وذكــر أن إجمالي منح ذوي االحتياجات
الخاصة بلغ نحو  1.8مليون دينار ،مشيرا إلى
صرف نحو  140ألف دينار لقروض التوسعة
والترميم و 50ألفا للترميم.

 ...و«الشؤون» تعتمدها مطلع أبريل المقبل
«من خالل الهواتف الذكية في حدود  100متر من الوزارة»
●

جورج عاطف

ف ــي إطـ ـ ــار ال ـخ ـط ــط ال ـت ـن ـمــويــة
ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
الرامية إلى التوسع في استخدام
األنظمة اآللـيــة ،علمت «الجريدة»
أن ال ـش ــؤون اإلداري ـ ــة فــي ال ــوزارة
سـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــام «الـ ـ ـبـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة» ل ـمــوظ ـفــي مـجـمــع
الوزارات ،مطلع أبريل المقبل ،في
خ ـطــوة مــن شــأنـهــا تـطــويــر نظام
البصمة واالستغناء عن األجهزة
ّ
المعلقة على حوائط الوزارة داخل
مباني المجمع.

ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ـص ــادر «ال ـ ـشـ ــؤون»
فــإن الشؤون اإلداري ــة في الــوزارة
اقترحت ،منذ فترة ،تطبيق نظام
آلــي للبصمة مــن خــال الهواتف
ً
ال ــذكـ ـي ــة ،ع ـل ــى أن ي ـك ــون م ـتــاحــا
ف ـق ــط ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن داخـ ـ ــل مـجـمــع
الــوزارات ،موضحة أن الموافقات
ج ــاء ت على بــدء التطبيق مطلع
الشهر المقبل ،الفتة إلى أن األمر
يحدد للموظفين بمجرد دخولهم
المجمع أو اقترابهم مــن الــوزارة
ً
في حدود  100متر أو أكثر قليال.
وقــالــت الـمـصــادر إن ــه« ،بإتمام
ع ـم ـل ـيــة ال ــرب ــط اآلل ـ ــي م ــع ديـ ــوان

ال ـ ـخـ ــدمـ ــة فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص إثـ ـب ــات
حضور وانصراف الموظفين عبر
أجـهــزة البصمة ،وال ـتــزام ال ــوزارة
بـقــرار تقييم أداء الموظفين ،في
ظ ــل ال ـن ـق ــص الـ ـح ــاد ف ــي م ــواق ــف
السيارات المتاحة للموظفين (75
ف ــي ال ـم ـئــة ب ــا م ــواق ــف) اقـتــرحــت
الـشــؤون اإلداري ــة تفعيل البصمة
اإللـكـتــرونـيــة ك ـنــوع مــن التحفيز
لموظفي المجمع».
إلــى ذلــك ،كشفت الـمـصــادر ،أن
الشؤون اإلداريــة أنجزت نحو 97
فــي الـمـئــة مــن الـتـقــايـيــم السنوية
للموظفين في جميع القطاعات،

والتي يترتب عليها صرف مكافآت
األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـم ـت ــازة وال ـت ــرق ـي ــات
باالختيار ،متوقعة ارتفاع أعداد
الحاصلين عـلــى تقاييم سنوية
«امتياز» خالل العام الحالي رغم
االلتزام بقرار الديوان احتساب 70
في المئة لألداء الوظيفي ،و 30في
المئة للدوام.

أعلنت أكــاديـمـيــة الـتـقــدم العلمي ،التابعة
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،أنها ستطرح
جميع مقرراتها اإللكترونية الجامعية وما قبل
الجامعية بالمجان طوال فترة تعليق الدراسة
الحالية.
وأوض ـ ـح ـ ــت األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،أن
مـ ــن الـ ـب ــرام ــج ال ـم ـط ــروح ــة مـ ـق ــرري ــن م ـعــديــن
خصيصا لطلبة المرحلة الثانوية الراغبين
فــي االلتحاق بالجامعة ،وهما مقرر اختبار
ال ـق ــدرات الــريــاض ـيــات ،وم ـقــرر إثـ ــراء م ـفــردات
اللغة اإلنكليزية ،إضافة إلــى مقرري حسبان

تمهيدي والبيولوجيا الجزيئية ،ويمكن للمهتم
التسجيل في أي من هــذه المقررات بالمجان
عبر زيارة موقع األكاديمية اإللكتروني.
وقال المدير التنفيذي لألكاديمية د .زياد
نـجــم إن «مـســؤولـيـتـنــا تتطلب دع ــم الـجـهــود
المبذولة الحتواء انتشار الفيروس ،وتقليل
األضرار الناتجة عن الخطوات المتخذة في هذا
الشأن ،وتأمل األكاديمية تشجيع ودعم الطلبة
لمواصلة تعلمهم خالل فترة التعليق ،من خالل
توفير إمكانية الــوصــول بالمجان إل ــى هذه
المقررات عبر اإلنترنت ،كما يمكن استخدام

هذه المقررات من قبل المعلمين والطالب على
حد سواء».
وأضاف د .نجم أن هناك العديد من المزايا
لـلـتـعـلـيــم اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ـم ـصــاحــب للتعليم
االعتيادي ،أهمها في هذه الفترة انتفاء الحاجة
لتواجد الجميع في المكان ذاته إلتمام العملية
التعليمية ،إضافة إلى مميزات أخرى تتضمن
طرح طرق تعليمية أكثر مواءمة لقدرة وظروف
المتعلم ،وتعدد وسائل التواصل بين المعلم
والطالب ،إضافة إلى تدرب المتعلم على التعلم
ً
ذاتيا مما يهيئه لحياة مهنية أفضل.
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كورونا الجديد

الغانم :انعقاد الجلسة المقبلة يخضع للتقييم ولن نغامر
إشادات نيابية بمكرمة األمير لفرق مواجهة «كورونا»
فهد التركي
ومحيي عامر

استمر االهتمام النيابي
بموضوع فيروس «كورونا»،
واإلجراءات الحكومية المتبعة
في هذا الشأن ،وسط اشادة
بمكرمة سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد بتقديم الدعم
المعنوي والمادي للعاملين في
فرق مكافحة هذا الفيروس
المستجد.

الدمخي إلنشاء
جهاز إلدارة األزمات
والكوارث

أع ــرب رئـيــس مجلس األمــة
مرزوق الغانم عن شكره وجزيل
امتنانه لصاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
على توجيهات سموه بتكريم
ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـصـ ــف األول
ل ـم ــواج ـه ــة ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا،
م ــؤك ــدا ث ـق ـتــه بـ ــأن م ــا وصـفـهــا
بــال ـفــزعــة الـكــويـتـيــة ستنتصر
ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـم ــرض ف ــي نـهــايــة
المطاف.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
ب ــالـ ـمـ ـجـ ـل ــس أم ـ ـ ـ ـ ــس« :أت ـ ــوج ـ ــه
باألصالة عن نفسي وبالنيابة
عن أعضاء مجلس األمة بعظيم
الشكر وجزيل االمتنان لسمو
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد عـ ـل ــى ت ــوج ـي ـه ــه
للمعنيين بتكريم كل من عمل
ويعمل في الصف األول وغيره
بمكافحة فـيــروس كــورونــا في
ك ــل ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،س ــواء
كــانــت ال ـكــوادر الطبية والفنية
ب ــوزارت ــي الـصـحــة والــداخ ـل ـيــة،
والدفاع المدني ،وأيضا الهالل
األحمر الكويتي ،وكل مؤسسات
المجتمع المدني».

وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «وال أ ن ـ ـ ـسـ ـ ــى
المتطوعين من األهالي ،جزاهم
الـ ـل ــه خـ ـي ــرا ،ال ــذي ــن ي ـش ــارك ــون
بكل جهد ممكن ،وتشعر فعال
أن ـ ــك فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وأن ه ـنــاك
ف ــزع ــة ل ـم ـكــاف ـحــة هـ ــذا ال ـم ــرض
واالن ـت ـص ــار ف ــي ه ــذا الـتـحــدي،
وأنــا واثــق كل الثقة بأننا بإذن
الـ ــواحـ ــد األح ـ ــد سـنـنـتـصــر فــي
نهاية المطاف».
من جانب آخر ،أوضح الغانم،
أن مـ ـس ــأل ــة ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد ال ـج ـل ـســة
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ل ـم ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة مــن
عدمه تخضع للتقييم اليومي،
وال ـت ـش ــاور م ــع زم ــائ ــه ال ـنــواب
وأعضاء مكتب المجلس ،الفتا
إل ـ ــى ت ــأج ـي ــل م ــؤت ـم ــر االتـ ـح ــاد
ال ـبــرل ـمــانــي ال ـعــربــي الـ ــذي كــان
ً
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررا عـ ـ ـق ـ ــده فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،
بــاإلضــافــة إلــى إل ـغــاء البرلمان
األوروبــي أكثر من  130فعالية
واجتماعا.
وق ــال «سـنـلـتــزم بــاشـتــراطــات
منظمة الصحة العالمية ،ووزارة
الصحة الكويتية ،ولن نغامر بأي
أمر ،وسنلتزم بكل ما هو مطلوب

 3نواب إلنشاء مركز لمكافحة األوبئة
قــدم الـنــواب أسامة الشاهين ومحمد الــدالل
وعبدالله فهاد اقتراحا بإنشاء مركز ألبحاث
مكافحة األم ــراض واألوب ـئ ــة ،على غ ــرار مراكز
األبحاث األخرى بالكويت.
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ـ
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ـ
ل
ا
وع ــزا ال ـنــواب االق ـتــراح
ُ ّ
إلنـ ـش ــاء م ــرك ــز ل ـم ـكــاف ـحــة األمـ ـ ـ ــراض واألوبـ ـئ ــة
لألبحاث خاصة في ظل الظروف الراهنة ،على أن
يكون مركزا بحثيا متخصصا ومتميزا عالميا
فــي مـكــافـحــة األوب ـئ ــة ،وي ـقــوده نـجـبــاء الصحة
الوقائية واألمراض المعدية في الكويت والعالم،
وذلك على غرار مركز دسمان ألبحاث السكري

الذي أنشأته مؤسسة التقدم العلمي في الكويت.
وي ـك ــون ال ـه ــدف م ــن إن ـش ــاء ال ـم ــرك ــز تـطــويــر
الـلـقــاحــات وه ــو مــا يـغـطــي الـتــولـيــف واإلن ـتــاج
والتقييم ما قبل السريري والسريري للقاحات
ً
انتشارا
الوقائية والعالجية ضد األمراض األكثر
في المنطقة ،وتطوير الدراسات الوبائية وعلم
األوبئة الجزيئية لاللتهابات الفيروسية األكثر
ً
انتشارا في المنطقة ،وتشمل اإلصــابــة عوامل
الخطر الشائعة ،وتطور المرض ودراسة العوامل
الوراثية التي تؤثر على تطور العدوى.

ّ
سنقيم أ يـضــا يوما
مـنــا ،لكننا
بـيــوم ،وقـبــل يــوم الـسـبــت– وهو
مــوعــد تــوجـيــه ال ــدع ــوة وإرس ــال
جــدول األعمال -سأعلن إن كنت
سأدعو لهذه الجلسة أم ال».
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـقـ ــانـ ــون
ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،قــال
الغانم ،إن اليوم سيكون هناك
اج ـت ـمــاع لـلـجـنــة ال ـمــال ـيــة ،ولــن
يؤثر أي تأخير للجلسات« ،بل
بالعكس قد يكون في األمر خير
للوصول إلى اتفاق بين اللجنة
وال ـن ــواب مــن جـهــة ،والحكومة
مــن جـهــة أخ ــرى ،حـتــى يتحقق
ما ينصفهم ويساعدهم دون أن
يضر بمستقبلهم في مؤسسة
التأمينات االجتماعية وضرورة
المحافظة على هذه المؤسسة».
وت ــاب ــع «أنـ ــا واثـ ــق ك ــل الـثـقــة
بأن أختي وإخواني في اللجنة
س ـي ـع ـم ـل ــون ع ـل ــى قـ ـ ــدم وسـ ــاق
ب ـم ـس ــاع ــدة أعـ ـض ــاء أيـ ـض ــا مــن
خارج اللجنة لالنتهاء من هذه
القوانين ،والوصول إلى صيغة
تــوافــق ،إن أمكن ،مع الحكومة،
وسيتم التصويت ،إن شاء الله،

فــي الجلسة الـقــادمــة على هذه
القوانين».

األزمة الحالية
م ــن ج ـه ـتــه ،ط ــال ــب ال ـن ــائ ــب د.
عادل الدمخي سمو رئيس مجلس
الوزراء بضرورة التعلم من االزمة
ال ـح ــال ـ ّـي ــة وان ـ ـشـ ــاء ج ـه ــاز الدارة
األزم ــات يــديــره متخصصون في
تــوقــع األزم ـ ــات ال ـتــي مــن الممكن
ان تـمــر عـلــى الـبـلــد ووض ــع سبل
عالجها من كافة الجوانب.
وأض ــاف الدمخي في تصريح
صحفي :فــي تقريرنا حــول أزمــة
األمطار رأينا ضرورة انشاء جهاز
إلدارة األزمات يتبع مجلس الوزراء
وفـقــا لــإمـكــانـيــات الــازمــة تكون
مهمته دراســة األزمــات المتوقعة
ع ـلــى ال ـب ـلــد ومـعــالـجـتـهــا م ــن كل
ج ــوان ـب ـه ــا ،م ـش ـيــرا الـ ــى انـ ــه عند
اعداد تقرير أزمة األمطار وجدنا
ان هناك أزمات سابقة لم يتم عمل
شيء لها.
مــن جانبه ،أكــد النائب أسامة
الشاهين ان شكر وتـقــديــر سمو

المطيري لتمديد عطلة الطلبة
طالب النائب ماجد المطيري وزيــر التربية والتعليم العالي
د .سعود الحربي بضرورة تمديد تعطيل الطلبة من المدارس
والجامعات والكليات والمعاهد خوفا على صحتهم ولمنع انتشار
فيروس كورونا.
وقال المطيري في تصريح ان "صحة وحياة ابنائنا الطلبة خط
احمر في ظل االجراءات االحترازية والتي يجب ان يكون تعطيل
الطلبة في مقدمتها ،خصوصا أن استعدادات وزارة التربية ليست
على المستوى المأمول".
وشدد المطيري على ضرورة ان تبادر "التربية" وجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتفعيل التعليم عن
بعد والتعليم االلكتروني والعمل على االستفادة من التجارب
العالمية في هذا المجال بهدف تعويض الدروس والمحاضرات
التي غاب عنها الطلبة بسبب تعطيلهم عن الدراسة.

مرزوق الغانم

عبدالكريم الكندري

عادل الدمخي

أمير البالد للعاملين في مكافحة
وع ـ ــاج ك ــورون ــا وال ــوق ــاي ــة مـنــه،
هــو شكر وتقدير كــل المواطنين
والـمـقـيـمـيــن ف ــي ال ـكــويــت لـهــؤالء
الجنود الشجعان والمخلصين.
وقال النائب ناصر الدوسري:
نشكر صاحب السمو أمير البالد
عـلــى لـمـسـتــه االن ـســان ـيــة بتكريم
اب ـن ــائ ــه ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي مـكــافـحــة
كــورونــا معنويا ومــاديــا ،والــذي
يعد أفضل تكريم لهم على الدور
الذي يقومون به ،وحافزا لهم على
مزيد من العطاء.

دخول وخروج للكويت باالضافة
إل ــى الـ ــدول ال ـتــي ب ــدأت تعلن عن
زيـ ــادة انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا،
ف ـه ــذا االجـ ـ ـ ــراء االحـ ـ ـت ـ ــرازي بـهــذا
التوقيت مهم لترك الكوادر الطبية
تعمل بدون ضغط أو ارتباك.
م ــن جـهـتــه ،ق ــدم ال ـنــائــب حمد
سيف الشكر لصاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد على
لمسته االنسانية بتكريم أبنائه
الــذيــن تـصــدوا لفيروس كــورونــا،
مؤكدا أن مثل هذه األمــور ليست
بغريبة على قائد اإلنسانية الذي
عــرف عنه تقديم الدعم المعنوي
وال ـ ـمـ ــادي ألب ـن ــائ ــه ال س ـي ـمــا من
كافحوا مرض كورونا والذي يعد
تكريمهم حافزا لهم لتقديم المزيد
مــن ال ـع ـطــاء ،سائلين الـمــولــى أن
يحفظ الكويت من كل مكروه ويمن
على المصابين بالشفاء العاجل.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،شـ ـ ـ ــدد الـ ـن ــائ ــب

د.ح ـمــود الخضير عـلــى ض ــرورة
اف ـ ـسـ ــاح الـ ـمـ ـج ــال ام ـ ـ ــام ال ـج ـهــات
الحكومية لتقدير ما تراه مناسبا
في المرحلة المقبلة من اجــراءات
مرتبطة بمواجهة فيروس كورونا
سـتـكــون ف ــي الـنـهــايــة للمصلحة
الـ ـع ــام ــة ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك اس ـت ـم ــرار
ت ـع ـط ـي ــل الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس والـ ـكـ ـلـ ـي ــات
او اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ــدراس ـ ــة؛ ألن ما
يـهـمـنــا جـمـيـعــا مـصـلـحــة ال ـبــاد
وال ـع ـبــاد وت ـج ــاوز ه ــذه ال ـظــروف
االستثنائية .وقــال الخضير في
ت ـصــريــح صـحـفــي انـ ــه م ــن خــال
متابعتنا لجهود الجهات الرسمية
فــي مواجهة انتشار كــورونــا في
ال ـبــاد ف ــإن مــا تـقــوم بــه يستحق
كــل عـبــارات الشكر والتقدير كما
ان اإلش ــادة السامية مــن صاحب
ال ـس ـم ــو االمـ ـي ــر م ـح ــل ف ـخ ــر لـكــل
العاملين في هذه الجهات.

تكريم «البدون»
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،اكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب
د.عـبــدالـكــريــم الـكـنــدري انــه ليس
بغريب على سمو األمـيــر تقديم
التكريم لجميع العاملين بفرق
مواجهة فيروس كورونا ،فبفضل
الـ ـل ــه ثـ ــم وج ـ ــوده ـ ــم بــال ـص ـفــوف
األم ــام ـي ــة وج ـه ــوده ــم الـمـبــذولــة
لما تم تجاوز الـقــرارات الوزارية
الكارثية التي صاحبت األزمة.
واع ـ ــرب ال ـك ـنــدري ع ــن أم ـلــه أن
يـشـمــل الـتـكــريــم "الـ ـب ــدون" وخير
ما يكرمون به منحهم الجنسية
ألعمالهم الجليلة.
من جهة اخرى ،شدد الكندري
على ض ــرورة أن يمتد قــرار وقف
التصاريح وسمات الدخول جميع
الجاليات الكبيرة التي لها حركة

النصف يسأل عن إجراءات
«الصحة» تجاه األمراض العصبية
ّ
وج ـ ــه ال ـن ــائ ــب راكـ ـ ــان الـنـصــف
سؤاال الى وزير الصحة ،د .باسل
الصباح ،قال فيه:
ـرا النـ ـتـ ـش ــار الـ ـع ــدي ــد مــن
ن ـ ـظـ ـ ً
األمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـع ـص ـب ـي ــة ال ـحــرك ـيــة
أخيرا،
القاتلة في العالم والكويت
ً
وبشكل الفت في السنوات القليلة
الماضية ،من فئة «MND Motor
 ،»neuron diseaseوال ـتــي تؤثر
ع ـل ــى الـ ـم ــخ وال ـح ـب ــل ال ـن ـخــاعــي،
مسببة فقدان التحكم في العضالت
الالزمة للحركة ،والتحدث ،واألكل،
والتنفس ،يرجى افادتي و تزويدي
باآلتي :ما هو إجمالي عدد مرضى
األع ـصــاب مــن ف ـئــةMND Motor
 neuron diseaseف ــي الـكــويــت؟
وم ــا ال ـعــدد التفصيلي للمرضى
المصابين باألمراض اآلتيةALS :
.،PLS ،PMA ،PGP
وه ــل يــوجــد مــراكــز عـنــايــة في

راكان النصف

هذه األمراض بالكويت؟ إذا كانت
اإلج ــاب ــة ب ـن ـعــم ،ف ــأي ــن ت ـق ــع؟ وكــم
عددها؟
وأضاف :هل يوجد لدينا أطباء
واختصاصيو عــاج طبيعي في
هذه األمراض النادرة؟

local@aljarida●com

يهدد العالم
الصالح :صحة وسالمة المواطنين على رأس أولوياتنا
تفقد اإلجراءات المعتمدة في مقرات الحجر الصحي بالخيران والجون وفندق الكوت
الوضع
«ممتاز»
ومحجر
الجون
سيستقبل
المسافرين
من العراق

باسل الصباح

البرجس أشادت
بحزم «الصحة»
في تطبيق
إجراءات الحجر
والبروتوكوالت
العالمية

أكـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
أنس الصالح أن الكويت تضع
صـحــة الـمــواطـنـيــن وسالمتهم
على رأس أولوياتها لمكافحة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد،
ً
مشيدا بالجهود المتميزة من
قطاعات الدولة كافة.
ونـقــل الـصــالــح ،فــي تصريح
لـ ــ«ك ــون ــا» ع ـل ــى ه ــام ــش تـفـقــده
المواطنين في محجر الخيران،
تحيات سمو أمير البالد الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،وسـ ـم ــو ول ــي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد لجهود
وزارت ـ ـ ـ ــي ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـص ـح ــة
لخدماتهما وحرصهما الدائم
عـلــى الـمــواطـنـيــن فــي محجري
ال ـخ ـي ــران وف ـن ــدق ال ـك ــوت وفــي
مستشفى جابر.
وأثـ ـن ــى ك ــذل ــك ع ـل ــى ج ـهــود
جمعية الهالل األحمر الكويتي
وسرعة استجابتها اإلنسانية
وت ــواج ــده ــا ال ــدائ ــم لـلـتـنـسـيــق
والتعاون مع وزارتــي الداخلية
والصحة في هذا اإلطار.
وأشار بيان صادر عن اإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـع ــاق ــات واإلعـ ـ ـ ــام
األم ـ ـنـ ــي فـ ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
إل ـ ــى أن ال ـص ــال ــح قـ ـ ــام ،ص ـبــاح
أم ـ ـ ــس ،ي ــرافـ ـق ــه وزي ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
د .الـشـيــخ بــاســل ال ـص ـبــاح ،في
حـضــور وكـيــل وزارة الداخلية
ال ـفــريــق ع ـص ــام ال ـن ـه ــام ،وع ــدد
من المسؤولين بوزارة الصحة،

ب ــزي ــارة لـمـقــر الـحـجــر الصحي
فـ ــي م ـن ـت ــزه ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران ،وت ـف ـقــد
م ـن ـتــزه ج ــون ال ـك ــوي ــت ،وف ـنــدق
شــاطــئ ال ـك ــوت ،ل ـلــوقــوف على
التجهيزات التي يتم إعــدادهــا
لـتـكــون جــاهــزيــن السـتـقـبــال أي
حاالت في حالة الضرورة.
وف ـ ــي بـ ــدايـ ــة الـ ـج ــول ــة ال ـتــي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــر الـ ـصـ ـح ــي
بمنتزه الـخـيــران ،نقل الــوزيــر
الـ ـص ــال ــح ت ـح ـي ــات وت ـم ـن ـيــات
سمو أمير البالد وسمو ولي
العهد ورئيس مجلس الوزراء
بالشفاء لكل النزالء.
وخـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــارة ،اطـ ـل ــع
الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ع ـ ـلـ ــى اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ــوق ــائ ـي ــة واالحـ ـت ــرازي ــة الـتــي
ي ـت ــم ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ع ـل ــى الـ ـن ــزالء
والعاملين من األجهزة األمنية
والـصـحـيــة واألج ـه ــزة األخ ــرى
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة والـ ـمـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودي ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـت ــزه
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــران .كـ ـم ــا ت ـ ـعـ ــرف عـلــى
الخدمات المقدمة في الحجر
الـ ـصـ ـح ــي ،والـ ـتـ ـق ــى ع ـ ـ ــددا مــن
ال ـن ــزالء ،واسـتـمــع منهم لعدد
مـ ـ ـ ــن االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــات ل ـب ـع ــض
ً
المحجوزين ،مؤكدا األخذ في
االعتبار تالفي أي قصور في
الحجر الصحي المزمع اقامته.

منتزه الجون
ث ـ ــم ق ـ ـ ــام ال ـ ـصـ ــالـ ــح بـ ــزيـ ــارة
لـمـنـتــزه ج ــون ال ـكــويــت ،وك ــان
ف ــي اسـتـقـبــالــه وك ـيــل ال ـحــرس
الوطني بالتكليف اللواء فالح

الصالح وباسل الصباح يتوسطان بعض المشاركين في الزيارة والمشرفين على المحاجر الصحية
شـ ـ ـج ـ ــاع ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــع مـ ـن ــه إل ــى
ال ـت ـج ـه ـي ــزات واالس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
السـتـقـبــال أي ح ــاالت مشتبه
فـيـهــا ،كـمــا ق ــام بــزيــارة لفندق
ش ــاط ــئ الـ ـك ــوت ،واس ـت ـمــع من
ال ـف ــري ــق األم ـن ــي وال ـط ـب ــي إلــى
شرح مفصل حول التجهيزات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــم إع ـ ـ ـ ـ ــداده ـ ـ ـ ـ ــا وفـ ـ ــق
اإلجـ ـ ــراءات الــوقــائـيــة ال ـتــي تم
استقبالها.
وف ــي نـهــايــة ال ـجــولــة ،أعــرب
الـ ـص ــال ــح ع ـ ــن ش ـ ـكـ ــره ل ــرج ــال
المؤسسة األمنية خط الدفاع
األول فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدي ل ـك ــل
ً
الظروف الطارئة ،مؤكدا اعتزاز

العفاسي يحيل موظفين بمحكمة الجهراء للتحقيق
تفقد سير العمل وأكد أولوية سالمة الموظفين والمراجعين
قـ ــام وزي ـ ــر الـ ـع ــدل وزي ـ ــر األوق ـ ــاف
والش ـ ـ ــؤون اإلسالمـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة المست ـش ـ ـ ــار
د .ف ـه ــد ال ـع ـف ــاس ــي ب ـج ــول ــة تـفـقــديــة
لمحكمة ال ـج ـه ــراء؛ لــاطـمـئـنــان إلــى
سالمة اإلجراءات المتخذة من جانب
«ال ـعــدل» للوقاية الصحية واالل ـتــزام
ب ـ ـ ــاإلرش ـ ـ ــادات ال ـ ـص ـ ــادرة مـ ــن وزارة
الصحة ومجلس الوزراء على خلفية
اتخاذ اإلج ــراء ات المناسبة للوقاية
ً
من فيروس كورونا المستجد ،مؤكدا
أن «ســامــة الموظفين والمراجعين
هي اهتمامنا األول في هذه الظروف
االستثنائية التي تمر بها البالد».
وخـ ــال ال ـج ــول ــة ،أحـ ــال الـعـفــاســي
ً
عـ ــددا م ــن مــوظـفــي مـحـكـمــة الـجـهــراء
إل ــى الـتـحـقـيــق اإلداري بـسـبــب عــدم
ً
التزامهم بحسن سير العمل ،مؤكدا
ح ــرص «الـ ـع ــدل» ع ـلــى تــذل ـيــل جميع
العقبات أمام المحامين والمتقاضين
لتحقيق رســالــة الـ ــوزارة عبر تأمين
كل مستلزمات العمل إلنجاز قضايا
المواطنين بالسرعة المطلوبة.

وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ات ـ ـخـ ــاذ
اإلج ــراءات الالزمة تجاه كل موظف
مقصر فــي عمله أو يعطل مصالح
ً
المواطنين والمراجعين ،داعيا إلى
االلتزام بالعمل الجاد ،والمساهمة
فـ ـ ــي تـ ــذل ـ ـيـ ــل كـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــات تـ ـج ــاه

«النجاة» تشيد بجهود
مواجهة أزمة «كورونا»
َّ
ثمـن نائــب رئ ــيس مجــلس إدارة جمعـ ـي ـ ـ ــة النجـ ــاة الخيـ ــري ـ ــة،
د .رشيد الحمد ،الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها جميع
وزارات وقطاعات الدولة ومختلف مؤسساتها لحماية أهل الكويت
والمقيمين على أرضها من فيروس كورونا ،وتوفير الرعاية الكاملة
والمميزة للمرضى.
وأثنى الحمد ،في تصريح صحافي ،أمس ،على دور وزارة الصحة،
وطواقمها التي تعمل كخلية نحل ،وتواصل الليل بالنهار لتنفيذ
جميع اإلج ــراءات الوقائية ،مثمنا فــي الــوقــت نفسه ال ــدور الكبير
لرجال وزارة الداخلية ،وإرشادات وزارة األوقاف ،وتنسيقات وزارة
الـشــؤون مــع جميع المؤسسات ،السيما مــع الجمعيات الخيرية
والمبرات ،وأيضا رجال المنافذ والمطارات ،وما قاموا به منذ بداية
األزمة حتى اآلن.
وبـ َّـيــن أن الـظــروف الحالية التي تشهدها الـبــاد أظـهــرت حجم
ً
َّ
المعنية ،مؤكدا أن الجهات
التعاون الكبير بين المواطنين والجهات
الخيرية أعربت مسبقا عن كامل استعدادها لخدمة الكويت في جميع
المواقع .وأوضح الحمد أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع نشر
الطمأنينة ،وعــدم التهويل أو التهوين ،وكذلك الثقة في المصادر
الرسمية ،والبيانات التي تصدر من وزارات الدولة.

«تعاونية صباح األحمد» :توفير
احتياجات ضيوف المحجر الصحي
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح األحمد التعاونية
ناصر العتيبي ،توفير التجهيزات الالزمة ووجبات غداء لضيوف
المحجر الصحي في متنزه الخيران من مطعم فريج صويلح ،بعد
التنسيق مع وزارتي الشؤون والصحة.
وأشار العتيبي ،في تصريح صحافي ،أمس ،إلى أن «وجبة الغداء
ً
تشمل النزالء والعاملين ،انطالقا من واجبنا االجتماعي واإلنساني
َ
تجاه َمن تعرضوا لإلصابة بفيروس كورونا ،أو من يتعرضون
للحجر الصحي االحترازي ،لتخفيف األعباء عن الوزارتين ،وتقاسم
المسؤوليات»َّ .
وبين أن الجمعية حريصة على التواجد والمشاركة
في مختلف المناسبات واألحداث ،وتقوم بواجبها على أكمل وجه،
َّ
المعنية لما فيه المصلحة العامة ،وتقدم ما
وتتعاون مع الجهات
تستطيع في سبيل الكويت وأبنائها.

الـمــواطـنـيــن وخــدمـتـهــم وف ــق األط ــر
القانونية.
ً
كما التقى الوزير عددا من موظفي
«العدل» للتعرف على أبرز المعوقات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــول دون إن ـ ـج ـ ــاز ب ـعــض
المعامالت ،وسبل تذليلها.

الوضع «ممتاز»
من جانبه ،قال وزير الصحة
الشيخ د .بــاســل الصباح ،في
تصريح لـ «كونا» على هامش
الزيارة ،إن جميع الموجودين
في محجر الخيران يتمتعون
بصحة جيدة ولم تظهر عليهم
أعـ ـ ـ ــراض االص ـ ــاب ـ ــة ب ـف ـي ــروس
كورونا المستجد.

العقيل :حريصون على صحة نزالء دور الرعاية
اطلعت على سير العمل وتجهيزات الحماية من «كورونا»
●

ً
العفاسي متفقدا محكمة الجهراء أمس

«الداخلية» بجهود منتسبيها
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـض ـ ـحـ ــون ب ــالـ ـغ ــال ــي
والنفيس في سبيل أمن وأمان
الوطن والمواطنين.

وأضاف أن «محجر الجون»
س ـي ـس ـت ـق ـبــل ال ـم ـس ــاف ــري ــن مــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ل ـي ـص ـب ــح ال ـم ـح ـجــر
ال ــراب ــع ب ـعــد مـسـتـشـفــى جــابــر
والكوت والخيران ،مشيرا إلى
أن ال ــوض ــع «م ـم ـت ــاز» بحسب
الـخـطــة الـمـعـمــول ب ـهــا ،والـتــي
تقع ضمن الخطط االحترازية
وخطط الطوارئ التي تنفذها
وزارة الصحة.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ــدت األمـ ـيـ ـن ــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـه ـ ــال
األحمر الكويتي مها البرجس
لــ»كــونــا» أهمية زي ــارة وزيــري
الداخلية والصحة لالطمئنان

ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ــواط ـ ـن ـ ـي ـ ــن وع ـ ـلـ ــى
أحوالهم في منتزه الخيران.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـبـ ــرجـ ــس أن
الـمـســؤولـيــن اسـتـمـعــوا ،خــال
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،إل ـ ــى األع ـ ـمـ ــال ال ـتــي
يـ ـق ــوم ب ـه ــا ال ـم ـت ـط ــوع ــون مــن
الجمعية ،بالتعاون مع وزارتي
الصحة والداخلية ،مبينة أنهم
عـبــروا عــن بــالــغ شكرهم لتلك
الجهود لخدمة المواطنين في
المنتزه وتلبية كافة رغباتهم
واحتياجاتهم.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ـحـ ـ ــزم وزارة
الـصـحــة فــي تطبيق اجـ ــراء ات
ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي وات ـب ــاع ـه ــا

ل ـ ـل ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــوالت ال ـم ـع ـت ـم ــدة
مــن منظمة ا لـصـحــة العالمية
ف ــي مــواج ـهــة األوبـ ـئ ــة ،وكــذلــك
شـفــافـيــة ال ـ ــوزارة فــي التعامل
مــع ال ـف ـيــروس وإعـ ــان حــاالت
اإلصابة واإلجراءات أوال بأول.
وبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ــم ت ـ ــدري ـ ــب
ا ل ـف ــرق ا لـتـطــو عـيــة بالجمعية
عـلــى كيفية مـكــافـحــة الـعــدوى
والـتـعــامــل الـصـحـيــح للوقاية
من مختلف أنواع الفيروسات
وفى مقدمتها فيروس كورونا
ال ـم ـس ـت ـجــد ،وات ـ ـبـ ــاع أســال ـيــب
م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوى ،ط ـب ـق ــا
لتعليمات وزارة الصحة.

جورج عاطف

أك ــدت وزي ــرة ال ـشــؤون االجتماعية وزيــرة
الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل ،أن
جميع نزالء دور الرعاية االجتماعية «هم من
آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ،ونحن حريصون كل
الحرص على االطمئنان عليهم ،وتقديم افضل
الخدمات لهم في كل االوقات ،وهم في أعيننا».
ج ــاء ذل ــك ف ــي ت ـصــريــح أدلـ ــت ب ــه ال ــوزي ــرة
الـعـقـيــل ،خ ــال زيــارت ـهــا ،أم ــس ،لمجمع دور
الرعاية االجتماعية بحضور الوكيل المساعد
للرعاية االجتماعية في وزارة الشؤون مسلم
السبيعي ،وعدد من مديري اإلدارات والعاملين
في قطاع الرعاية.
وأوضحت العقيل ،خالل لقائها مع النزالء
من كبار السن وأبناء الحضانة العائلية ونزالء
رعــايــة األحـ ــداث ،أن ال ـهــدف مــن ه ــذه الــزيــارة
االط ــاع على سير الـعـمــل ،واالطـمـئـنــان على
التجهيزات الـتــي تــم إعــدادهــا بـهــدف حماية
النزالء من فيروس كورونا المستجد ،وضمان

ال ــوق ــاي ــة م ــن الـ ـع ــدوى ،وات ـب ــاع االش ـت ــراط ــات
الطبية الـمــوصــى بها مــن وزارة الصحة في
البالد.
وأشارت الى انها اطلعت خالل الزيارة على
عدد من منشآت قطاع الرعاية الخاصة بخدمة
ال ـنــزالء ،للتأكد مــن مــاء مـتـهــا لتقديم أوجــه
الرعاية االجتماعية والنفسية والصحية كافة،
الفتة الــى انها استمعت للنزالء ولمطالبهم
واحـتـيــاجــاتـهــم ،ووع ــدت بـتــذلـيــل أي عقبات
تواجههم.
ومن جانبه ،ثمن الوكيل المساعد للرعاية
االجـتـمــاعـيــة فــي «ال ـش ــؤون» مسلم السبيعي
زي ــارة الـعـقـيــل ،مـشـيــرا ال ــى ان ال ــزي ــارة كانت
شاملة لمختلف دور الرعاية اطلعت خاللها
ال ــوزي ــرة عـلــى كــل ال ـخــدمــات الـمـقــدمــة لـنــزالء
الرعاية.
ولـفــت السبيعي إلــى أن الــزيــارة كــان لها
ص ــدى إي ـجــابــي ف ــي ن ـف ــوس الـ ـن ــزالء ،وكــذلــك
الـعــامـلـيــن معهم مــن مــوظـفــي قـطــاع الــرعــايــة
والمسؤولين.

العقيل خالل تفقدها دور الرعاية أمس
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كورونا الجديد

الكويت لم تسجل إصابات جديدة بـ«كورونا»
• المضف :ال نية لوقف الرحالت مع مصر وال إجالء لرعايانا منها ولم نسجل أي حالة قادمة منها
• إجراءات إضافية للقادمين من سورية والهند وبنغالدش والفلبين • السندُ :
تسارع في وتيرة استخراج أمصال للعالج
عادل سامي

ننسق مع
الخارجية
بشأن إجالء
المواطنين من
إيران وغيرها

أجرينا 3089
مسحة تبين
إصابة 56
حالة مؤكدة
منها

أك ــدت وكـيـلــة وزارة الصحة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـص ـحــة
ال ـعــامــة د .بـثـيـنــة ال ـم ـضــف ،أن
الـ ـك ــوي ــت لـ ــم ت ـس ـج ــل أي حــالــة
مؤكدة بفيروس "كورونا" خالل
الـ 24ساعة الماضية ،مشيرة إلى
أن الفريق الطبي يقوم باإلشراف
ومتابعة الـحــاالت المؤكدة في
المستشفى المخصص لذلك.
وبشأن تسجيل حاالت قادمة
م ــن مـ ـص ــر ،وإي ـ ـقـ ــاف ال ــرح ــات
الجوية وإجالء الكويتيين منها،
قــالــت الـمـضــف ،خ ــال المؤتمر
الصحافي اليومي الذي تعقده
الـ ــوزارة لمتابعة آخــر تـطــورات
ومستجدات فيروس "كورونا"،
"لــم تسجل أي حــالــة قــادمــة من
م ـصــر ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،وال نية
لوقف الرحالت ،كما ال توجد نية
إلجالء الرعايا الكويتيين منها".
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم
ب ــإج ــراء ات احـتــرازيــة للقادمين
من جميع الدول وليس من مصر
ف ـقــط ،الف ـتــة ال ــى أن ـهــا ستطبق
هــذه اإلجـ ــراء ات على القادمين
من سورية والهند وبنغالدش
ً
والفلبين أيضا.
وش ـ ــددت ع ـلــى أن "ال ـص ـحــة"

ت ــراق ــب ال ــوض ــع بـشـكــل ع ــام في
ال ـع ــال ــم ،وت ـح ــدد م ــدى الـحــاجــة
لمزيد من اإلجراءات االحترازية
التي ستعلنها في حينها.
وأوضحت أن الوزارة تواصل
اتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد
من االنتشار السريع للفيروس،
مشيرة إلى أن احتواء ه يتطلب
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـن ـس ـق ــة ،و"هـ ـ ـ ــو مــا
نـقــوم بــه مــع كــل جـهــات الــدولــة
المختلفة".
وشددت د .بثينة على الدور
المهم الذي يلعبه المجتمع في
احتواء المرض من خالل اتباع
اإلجـ ـ ــراءات الـصـحـيــة ،واالل ـتــزم
بما تعلنه الوزارة من إجراءات،
مثل االلـتــزام بالحجر المنزلي،
وتجنب الشائعات والسفر.

التكريم السامي
وح ـ ـ ــول ال ـت ـك ــري ــم ال ـم ـع ـنــوي
والمادي من صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد،
ل ـل ـف ــرق ال ـع ــام ـل ــة فـ ــي م ــواج ـه ــة
الـفـيــروس ،قــالــت د .المضف إن
"هذا التكريم ليس بغريب على
صــاحــب ال ـس ـمــو ،حـيــث لمسنا

من سموه كل الدعم والتشجيع،
ونـ ـح ــن ج ـم ـي ـعــا نـ ـع ــاه ــده أن ـنــا
سنكون عند حسن ظن سموه".
وأكدت أن "الصحة" تنسق مع
وزارة الخارجية بشأن عمليات
إجـ ـ ــاء ال ـم ــواط ـن ـي ــن م ــن إي ـ ــران
وغيرها من الــدول ،مشيرة إلى
أنه عند "الحاجة لخطة إلجالء
الرعايا مــن أي دولــة ننسق مع
وزارة الخارجية".
وأض ــاف ــت أن الـ ـ ــوزارة أخــذت
مـ ـسـ ـح ــات مـ ــن  3089شـخـصــا
تـبـيــن إصــابــة  56حــالــة مــؤكــدة
مـنـهــا ،الفـتــة إل ــى أن الكثير من
الحاالت المؤكدة لديها عوامل
االختطار ،وأمراض مزمنة ،وأن
ال ـف ــري ــق ال ـط ـبــي ال ـم ــؤه ــل يتبع
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــوالت ال ـع ـل ـم ـي ــة فــي
عالجها.
وعــن متابعة ح ــاالت الحجر
الـ ـمـ ـن ــزل ــي ذكـ ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـض ــف أن
فـ ــرقـ ــا م ـ ــن الـ ـصـ ـح ــة ال ــوق ــائـ ـي ــة
تـتــابــع جـمـيــع مــن طـبــق عليهم
ال ـح ـجــر ال ـم ـنــزلــي ل ــال ـت ــزام بــه،
وب ـ ـ ــاإلرش ـ ـ ــادات ال ــوق ــائ ـي ــة لـهــم
ولـجـمـيــع مـخــالـطـيـهــم ،مـشــددة
على أن معظم الحاالت المصابة
بحالة صحية مستقرة ،والفريق

بثينة المضف
الطبي يتابع عالجها على مدار
الساعة.

أمصال وعالجات
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـن ــاط ــق
الــرس ـمــي بــاســم وزارة الصحة
د .عبدالله السند تسارع وتيرة
األب ـح ــاث والـ ــدراسـ ــات الـطـبـيــة،
الس ـت ـخــراج أم ـص ــال وعــاجــات
للفيروس.

أكـ ــدت وزارة الـصـحــة ع ــدم صـحــة ما
يـشــاع عــن إع ــان شـفــاء إح ــدى الـحــاالت
المصابة بفيروس "كــورونــا" المستجد
في الكويت.
وقالت الوزارة ،في ردها على ما أشيع
حول ذلك ،إن كل الحاالت بصحة جيدة
وب ـحــالــة مـسـتـقــرة ،وع ـلــى الـجـمـيــع عــدم

االلتفات إلــى األخبار والمعلومات غير
الموثقة من المصادر الرسمية ،متمنية
الشفاء العاجل والسالمة للجميع.
ودع ــت الـ ـ ــوزارة ،إل ــى ضـ ــرورة التقيد
بوسائل الوقاية الصحية الشخصية في
صــالــونــات الحالقة وال ـنــوادي الصحية
الرياضية واالجتماعية وفي المقاهي.

وقـ ــال إن ــه خ ــال ال ـف ـتــرة من
 16حـتــى  24فـبــرايــر الماضي
كانت هناك زيارة علمية مهمة
مشتركة بين منظمة الصحة
العالمية و جـمـهــور يــة الصين
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا  50مــن
االستشاريين والمتخصصين
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروسـ ـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
والوبائيات والصحة العامة،
لمحاولة فهم أكبر لـ"كورونا".
وأوض ـ ــح أن الـمـتـخـصـصـيــن

أصـ ــدروا تـقــريــرا مـشـتــركــا لهذه
المهمة ،ونشر دراسة للمعطيات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
ال ـص ـي ــن ،وك ــان ــت ه ـن ــاك دراسـ ــة
لالتجاه الذي يتم لهذا الفيروس،
لـيــس فــي الـصـيــن فـقــط إنـمــا في
العالم كله ،مشيرا إلــى أن "مثل
ه ــذه الـ ــدراسـ ــات تـعـطـيـنــا فهما
أكثر لهذا الفيروس والوبائيات
ون ـمــط ال ـع ــدوى ،وبــالـتــالــي فهم
سبل الوقاية منها".

وأوض ــح السند أن مثل هذه
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات تـ ـعـ ـط ــي األنـ ـظـ ـم ــة
الصحية حول العالم معلومات
ك ــافـ ـي ــة ،تـ ـق ــوده ــا إلـ ـ ــى اتـ ـخ ــاذ
الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـص ـح ـيــة الـسـلـيـمــة،
م ـش ـيــرا إل ــى أن "ال ـص ـح ــة" على
اتصال دائم مع منظمة الصحة
العالمية وتتبع مستمر مع مثل
هذه التقارير العلمية.

أطباء يتطوعون للتصدي للفيروس

«الصحة» تدعو للتقيد بوسائل الوقاية
في الصالونات والنوادي والمقاهي
وأك ــدت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان لـهــا ،أمــس،
حــرص ـهــا ع ـلــى مـكــافـحــة وم ـن ــع انـتـشــار
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا بــال ـم ـج ـت ـمــع ،ف ــي ظل
الوضع الصحي العالمي.
وشددت على العاملين في صالونات
الحالقة الرجالية والنسائية والنوادي
ال ـص ـح ـيــة وال ــري ــاض ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة،

عبدالله السند

بضرورة توفير بيئة صحية ،باستخدام
وســائــل الــوقــايــة الشخصية ،كالقفازات
والمطهرات والمعقمات.
وأشـ ــارت كــذلــك إل ــى ض ــرورة التنبيه
بمنع جميع المقاهي من تداول النرجيلة
(الشيشة) في الوقت الراهن ،حتى تقييم
الوضع الصحي بالبالد.

أعـلــن عـشــرات األطـبــاء تطوعهم عند الحاجة
مع الطواقم الطبية العاملة في مواجهة فيروس
"كورونا" المستجد.
وق ــال األط ـبــاء فــي بـيــان" :إيـمــانــا منا بأهمية
دعم الجهود المبذولة في ظل األوضاع الصحية
الحالية ،فإننا نسخر جميع اإلمكانات المتاحة
لدينا ،ونعلن فتح باب التسجيل لحضر أسماء
المتطوعين من أطباء وفنيين وإداريين للتواصل
معهم الحقا في حال الحاجة".
وأشار األطباء إلى أن التسجيل سيكون تحت
إشراف مدير مستشفى األميري د .علي العلندة.
وأضاف األطباء أن الظرف الحالي الذي تمر به
الكويت في مجابهة الفيروس يحتاج من الجميع

الـقـيــام بــواجـبــاتــه ،و"أن نبر بقسمنا فــي رعاية
وحفظ حياة الناس وصحتهم".
ف ــي م ــوض ــوع م ـت ـص ــل ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر طـبـيــة
لـ"الجريدة" إن العالجات المستخدمة في عالج
ال ـحــاالت المصابة بـفـيــروس كــورونــا المستجد
فــي الـكــويــت ،تشتمل على الـعــاح باألوكسجين
والسوائل والزنك وفيتامين "س" وفيتامين "د"
والمضادات الحيوية ومضادات اإليدز والمالريا
لتقوية المناعة.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي
يشعرون بضيق شديد في التنفس يتم إعطاؤهم
الكورتيزون.

جامعة الكويت تجري تعديالت على التقويم الجامعي
البسام لـ ةديرجلا  :نرفض تكليف الطلبة بواجبات منزلية خالل العطلة الصحية
•

●

فيصل متعب وحمد العبدلي

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي ت ـمــر بها
الـ ـك ــوي ــت وت ـع ـط ـي ــل الـ ــدراسـ ــة
بــا لـمــؤ سـســات التعليمية في
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد لـ ـم ــواجـ ـه ــة فـ ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد ،أع ـل ـنــت
ع ـ ـمـ ــادة الـ ـقـ ـب ــول وال ـت ـس ـج ـيــل
فـ ــي ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت إج ـ ــراء
ال ـت ـع ــدي ــات ال ـم ـنــاس ـبــة عـلــى
التقويم الجامعي للعام /2019
 ،2020نظرا لتعطيل الدراسة
إلــى  12الـجــاري ،الفتة إلــى أن
إع ــان تـلــك الـتـعــديــات سيتم
فــي جـمـيــع وســائــل الـتــواصــل
قبل استئناف الدراسة.
وأشــارت العمادة ،في بيان
صحافي أمس ،إلى تواصلها
المستمر مع المراجعين عبر
الهاتف والبريد اإللكتروني.
ول ـف ـت ــت الـ ـعـ ـم ــادة إل ـ ــى أن ــه
حرصا منها على سير العمل،
وتسهيال لمراجعيها ،فعلى
جميع من يرغب في التواصل
مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام إحـ ـ ـ ــدى
ال ــوس ــائ ــل ال ـت ــال ـي ــة :ال ـع ـم ــادة
تregistrar@ 24986675 :

 ،ku.edu.kwإدارة التسجيل
تRegistration@ 24986717 :
 ،ku.edu.kwإدارة السجالت
records@ku.edu. 24986251
 ،kwإدارة القبول 24986630
،admission@ku.edu.kw
إدارة الخريجين24986707/3 :
@Admreg.graduates
 ،ku.edu.kwولطلب شهادة
أو كـ ـش ــف درج ـ ـ ـ ـ ــات ل ـل ـط ـل ـبــة
الخريجينKuweb.ku.edu. :
.kw
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــرار
تعطيل المؤسسات التعليمية
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،فـ ــإن هـ ـن ــاك بـعــض
ّ
األس ــات ــذة كــل ـفــوا الـطـلـبــة عمل
البحوث الدراسية والواجبات
المنزلية ،وفي هذا اإلطار ،أعرب
رئيس قسم المحاسبة في كلية
الـ ـعـ ـل ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ــة بــال ـجــام ـعــة،
د .صـ ــادق ال ـب ـس ــام ،ع ــن رفـضــه
ت ـك ـل ـيــف ب ـع ــض أعـ ـض ــاء هـيـئــة
الـ ـت ــدري ــس ال ـط ـل ـب ــة ب ــواج ـب ــات
منزلية خ ــال العطلة الحالية
بسبب ال ـظــروف الـصـحـيــة ،ألن
هــذا التكليف سيجبرهم على
قضاء وقت كبير في المكتبات
وأس ـ ـ ــواق ال ـقــرطــاس ـيــة ،إلت ـمــام

صادق البسام

المطلوب منهم ،سواء كان بحثا
دراسيا أو واجبات.
وأك ــد ال ـب ـســام ،فــي تصريح
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أمـ ـ ــس ،أن عـلــى
أساتذة جامعة الكويت ترتيب
األمور األكاديمية عقب العودة
إلـ ـ ــى الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،م ـ ـشـ ــددا عـلــى
ض ــرورة أن تـكــون هـنــاك خطة
مــن وزارة الـتــربـيــة ،بالتعاون
مــع جــامـعــة ال ـكــويــت ،فــي حــال
تمديد العطلة.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـعــديــد من
ال ـط ـل ـبــة واألس ـ ــات ـ ــذة م ــازال ــوا

ّ
تخوف
خــارج الـبــاد ،وهـنــاك
مـ ــن رج ــوعـ ـه ــم مـ ـب ــاش ــرة إل ــى
الفصول الدراسية بالجامعة،
مؤكدا ضرورة أن تكون هناك
رؤيــة لكيفية تعويض إجــازة
األسبوعين.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ــال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
تستطيع التعامل مع الطلبة
مــن دون تكليفهم بعمل مثل
ه ــذه ال ــواج ـب ــات الـمـنــزلـيــة أو
البحوث اإلضافية ،كما أنه من
غير المنطقي أن يتم تكليف
الطلبة ،خوفا من انتقال عدوى
الفيروس إليهم.
من جانبها ،أعلنت جامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ــأجـ ـي ــل ال ـم ــؤت ـم ــر
السنوي الرابع لكلية لصحة
العامة المعنون "التغذية في
الصحة العامة بدولة الكويت"،
ً
الـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـ ـقـ ــررا إق ــامـ ـت ــه 9
الـ ـج ــاري ،ع ـلــى أن ي ـتــم إع ــان
ً
الموعد الجديد الحقا.
ً
يأتي ذلــك تطبيقا لقرارات
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وال ـجــام ـعــة
بـشــأن الــوضــع الصحي الــذي
تشهده البالد.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ك ـش ـف ــت كـلـيــة

الشريعة والدراسات اإلسالمية،
عن تأجيل مؤتمر الكلية بعنوان
"ف ــاع ـل ـي ــة ال ـع ـق ـي ــدة ف ــي الـجـيــل
ال ـم ـع ــاص ــر" ،ال ـ ــذي كـ ــان م ـق ــررا
إقامته  15الجاري ،على أن يعلن
الموعد الجديد في وقت الحق.

وفي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــبّ ،
أجـلــت
عـ ـم ــادة خ ــدم ــة الـمـجـتـمــع في
الهيئة جميع أنشطتها للفصل
الدراسي الثاني لحين االنتهاء
من العطلة المقررة بسبب أزمة

كـ ــورونـ ــا ،وذل ـ ــك ت ـمــاش ـيــا مع
قــرار إدارة الهيئة بإيقاف كل
البرامج واألنشطة في الهيئة
وتعطيل ا ل ــدرا س ــة أسبوعين
بعد قرار مجلس الوزراء.
وبينت مصادر لـ "الجريدة"

أن ـ ـ ـ ــه س ـ ـي ـ ـتـ ــم إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ج ـ ـ ــدول
جــديــد ل ـبــرامــج ال ـع ـمــادة بعد
أسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــن ،ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـتـ ــأكـ ــد
مـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ف ـ ـتـ ــرة اإلج ـ ـ ـ ــازة
واستئناف الدراسة في الهيئة.

«الزراعة» :إغالق حديقة الحيوان حتى إشعار آخر المزرم يبحث مع «نقابات الحكومي» توحيد الجهود
أعـلـنــت الهيئة الـعــامــة لـشــؤون
الــزراعــة والـثــروة السمكية ،أمس،
إغ ـ ـ ــاق ح ــديـ ـق ــة ال ـ ـح ـ ـيـ ــوان حـتــى
إشعار آخر ،وذلك كإجراء احترازي
لـ ـل ــوق ــاي ــة مـ ــن ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا
المستجد (كوفيد ،)19 -والحد من
انتشاره.
وقالت الهيئة ،في بيان ،تلقت
"ك ــون ــا" ن ـس ـخــة م ـن ــه ،إن اإلغـ ــاق
يـ ــأتـ ــي ت ـم ــاش ـي ــا م ـ ــع ت ــوج ـي ـه ــات
مجلس ال ــوزراء الخاصة بتجنب
ال ـت ـج ـم ـع ــات ل ـل ـح ــد مـ ــن ان ـت ـش ــار
الـ ـ ـع ـ ــدوى ،وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى مـصـلـحــة
العمل ،وحرصا على سالمة الزوار.

بحث رئيس مركز التواصل الحكومي
وال ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ــرسـ ـم ــي بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
الكويتية طارق المزرم مع رئيس اتحاد
نقابات القطاع الحكومي حسين العازمي
وعدد من رؤساء مجالس إدارات نقابات
الوزارات والجهات الحكومية سبل تعزيز
الـتـعــاون مــع الـحــركــة النقابية لتوحيد
كــل الـجـهــود لـمــواجـهــة ف ـيــروس كــورونــا
المستجد.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــزرم ل ـ ـ ــ"كـ ـ ــونـ ـ ــا" أم ـ ـ ـ ــس ،إن
االجـ ـتـ ـم ــاع ت ـ ـنـ ــاول ب ـح ــث آلـ ـي ــة تــوح ـيــد
الرسالة اإلعالمية للتعامل مع تداعيات
"ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد" ب ـغ ـيــة ال ـت ـصــدي
ل ـ ـل ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــات واس ـ ـت ـ ـيـ ــاق الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
الصحيحة من مصادرها الرسمية.
وأ ضـ ــاف أن المجتمعين أ ع ــر ب ــوا في

خـ ـت ــام االجـ ـتـ ـم ــاع ع ــن خ ــال ــص شـكــرهــم
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـمــد عـلــى الـتــوجـيــه الـســامــي بتقديم
ً
مظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا
لجهود المكلفين مواجهة الفيروس.
وأشار إلى أن المجتمعين أعربوا كذلك
عن شكرهم وتقديرهم لكل العاملين في
الجهات الحكومية والمجتمع المدني في
مواجهة هذا الفيروس.
م ــن جـهـتــه ،أك ــد ال ـعــازمــي ل ــ"ك ــون ــا" أن
االتحاد وضع جميع الكوادر النقابية في
تصرف الحكومة للتعامل مع تداعيات
"كورونا المستجد".
وقال إن كل نقابة حكومية قامت بعمل
لجان تطوعية داخلية منذ بداية ظهور
الفيروس لحث المجتمع الكويتي على

نـبــذ الـشــائـعــات واس ـت ـيــاق المعلومات
الصحيحة من مصادرها الرسمية لبث
الطمأنينة للمواطنين والمقيمين في
البالد ،وتجديد التأكيد على أن الجهات
الحكومية تتعامل مع تداعيات الفيروس
بكل شفافية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــام كـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـقـ ــابـ ــة
ح ـكــوم ـيــة ب ـتــوزيــع ال ـك ـم ــام ــات وك ـف ــوف
األيــدي والسوائل المعقمة لليدين على
مـنـتـسـبــي ك ــل ن ـقــابــة ض ـمــن اإلج ـ ـ ــراءات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة والـ ـت ــدابـ ـي ــر ال ــوق ــائـ ـي ــة مــن
الفيروس.
وأكد أنه تم االتفاق في هذا االجتماع
ع ـلــى إع ـ ــداد خ ـطــة ع ـمــل لـنـشــر الـتــوعـيــة
وكيفية التعامل مع هذا الفيروس.
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يهدد العالم

ً
قيود سعودية على الخليجيين وألف إصابة بإيران يوميا
ً
ً
ً
• خامنئي يتهم دوال بالتستر و 23نائبا إيرانيا التقطوا الفيروس وإجازة لـ  53ألف سجين
ُ
•  8إصابات في قطر و 12في عمان ...و 6وفيات بأميركا وبنس متفائل بعالج

ّقررت السلطات األمنية
السعودية منع دخول أي
ً
خليجي زار دوال موبوءة
بفيروس كورونا الجديد
«كوفيد ً  ،»19إال بعد مضي
 14يوما متصلة من وصوله إلى
بلده ،في وقت استمر الفيروس
بحصد مزيد من األرواح
واإلصابات في إيران.
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السلطنة

سيول تعلن الحرب
على الوباء وخطة
بريطانية لمواجهته
ّ
ال تستبعد تدخل
الجيش

وك ــان ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ف ــي ُع ـمــان،
أعـلـنــت أم ــس األول ،أن السلطنة حظرت
دخـ ــول ال ــزائ ــري ــن م ــن ال ـ ــدول ال ـتــي انتشر
فيها "كورونا" على جميع المنافذ الجوية
والبحرية والبرية ،من دون أن تحدد أسماء
تلك الدول.
كما أكدت وزارة الصحة العمانية ،أمس،
تسجيل  6حاالت جديدة في السلطنة ليبلغ
إجمالي عدد الحاالت  12حالة.
وف ــي ال ــدوح ــة ،أعـلـنــت وزارة الصحة
القطرية ،أم ــس ،تسجيل إصــابــة جديدة،
ّ
المسجلة بالبالد
مما يرفع عدد الحاالت
إلى ثماني حاالت.

وأوضحت الوزارة أن اإلصابة لمواطن
"م ــن الــذيــن قــامــت الــدولــة بإجالئهم على
متن طائرة خاصة من إيران في  27فبراير
الماضي".

أكبر متعافية تغادر
المستشفى في ووهان

طهران
الصحة
وفي طهران ،أعلن نائب وزيــر
ّ
علي رضــا رئيسي فــي تصريحات بثها
التلفزيون الرسمي ،أمس 11 ،وفاة جديدة
خالل الساعات الـ  24الماضية ،مما يرفع
إجمالي حصيلة الوفيات ّ
جراء المرض في
الجمهورية اإلسالمية إلى .77
وقــال إن مجموع اإلصــابــات بلغ 2336
بينها  835إصابة جديدة ،اي بمعدل نحو
ً
 ١٠٠٠اصابة يوميا.
من ناحيته ،قال المرشد األعلى إليران
علي خامنئي ،عبر حسابه فــي "تويتر"،
أمــس ،إن "مسؤولينا أطلعوا الناس على
ما يجري منذ اليوم األول لظهور كورونا،
ّ
بكل صفاء وصدق وشفافية".
وأضاف "أن بعض الدول األخرى ّالتي
تعاني أكثر من ّ
شدة هذا المرض وتفشيه،
تمارس سياسة الكتمان".
كما طالب خامنئي اإليرانيين باتباع
ً
تعليمات الـسـلـطــات ،قــائــا" :ال تخالفوا
توصيات وتعليمات السلطات المسؤولة
فيما يتعلق بغسل اليدين والوجه والعيش
في بيئة نظيفة وليس إصابة هؤالء ومنع
اإلصابة عن أولئك".
وب ـي ـن ـم ــا ن ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة "ف ـ ـ ـ ـ ــارس" عــن
المتحدث باسم منظمة الطوارئ اإليرانية
مجتبى خ ــال ــدي تــأك ـيــده إص ــاب ــة رئيس
المنظمة بير حسين كوليوند بــالــوبــاء،
استمر الفيروس في التمدد بين صفوف
المسؤولين في إيران .فقد أعلن نائب رئيس
البرلمان عبدالرضا مصري ،أمس ،إصابة
ً
 23نائبا بالفيروس.
ونقلت وكالة "نادي المراسلين الشباب"
الحكومية عن مصري ،إن إصابات هؤالء
النواب جاءت بسبب احتكاكهم بالناس،
لكنه لــم يذكر أسـمــاء الـنــواب المصابين،
ً
إال أن أسماء  5نــواب كانت كشفت سابقا
وهم كل من قاسم ميرزائي نكو ومجتبی
ذوالـ ـ ـن ـ ــور ومـ ـحـ ـم ــود ص ـ ــادق ـ ــي وأحـ ـم ــد
امیرآبادي فراهاني ومعصومة ابتكار.
وك ــان ــت "ال ـج ــري ــدة" كـشـفــت أن الـنــائــب
فــراهــانــي ال ــذي انـتـقــد الـحـكــومــة وتـحــدث

الجثث مكدسة في مغاسل قم
نشر ناشطون إيرانيون فيديو التقطه أحد
ً
سكان مدينة قم ،يظهر تكدسا لجثث في أحد
المغاسل ،بانتظار دفنها ،بعد تأخر أيام ،لعدم
توافر أماكن وظروف مناسبة لدفنها من قبل
السلطات المعنية في المدينة .وأظهر الفيديو
أحد األشخاص يقول" :انظروا إلى تلك الجثث
المكدسة ،كما ترون هناك العديد من جثامين
ضحايا كورونا ،وقد بقيت ألكثر من  6أيام،
هـكــذا مـعــروضــة لـعــدم تــوافــر ظ ــروف الــدفــن

المناسبة" .وتابع" :المصيبة كبيرة أكبر مما
تتصورون أو تسمعون من السلطات اإليرانية
ووسائل االعــام ،يموت يوميا العشرات في
المدينة".
وأظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور جـ ـ ـ ـث ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــادي
خسروشاهي ،الرئيس السابق لمكتب رعاية
المصالح اإليرانية في مصر ،الــذي توفي
الخميس الماضي إثر إصابته بالفيروس
في قم.

ً
عــن وف ــاة  10أش ـخــاص فــي قــم يــومـيــا لم
يلتزم بالحجر الصحي ،وشارك في جلسة
لـلـبــرلـمــان وق ــد ي ـكــون هــو م ـصــدر تفشي
الفيروس بين النواب.
وأفـ ـ ــادت وس ــائ ــل إعـ ــام محلية مساء
أمس األول بإصابة حسين شيخ اإلسالم،
المستشار السابق لوزير الخارجية محمد
جواد ظريف.
وأعلن الرئيس التنفيذي للبنك الوطني
اإليــرانــي (مـلــي) ورئـيــس جمعية البنوك،
محمد رضا حسين زاده ،أمس األول وفاة 4
من موظفي البنوك اإليرانية جراء اإلصابة
بكورونا ،بعد وفــاة محمد مير محمدي،
عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام
بــالـفـيــروس ،بالتزامن مــع تأكيد منظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة إص ــاب ــة أح ــد موظفي
مكتبها في العاصمة اإليرانية.
وأعلن الناطق باسم السلطة القضائية
في إيران أمس ،أن السلطات منحت إجازات
ألكـثــر مــن  54أل ــف سجين لوقايتهم من
اإلصابة بفيروس "كورونا".
وقال المتحدث ،إن السجينة البريطانية
من أصــول إيرانية نازنين زاغــري بصحة
تامة.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ارت ـف ـع ــت ح ـص ـي ـلــة وف ـي ــات
"ك ــورون ــا" ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى 6

الحرم المكي يخلو من المعتمرين
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي ،مقاطع فيديو للحرم
المكي وهو خال تماما من المعتمرين ،في سابقة تاريخية .ويظهر
في مقاطع الفيديو مصلى الحرم وصحن الطواف والصفا والمروة،
خالية تماما من المصلين والمعتمرين.
ّ
وعلق مصور الفيديو بالقول ،إنه ألول مرة يشاهد الحرم بهذه
الطريقة ،بعد أن طبقت السلطات منعا للعمرة والزيارات للمملكة
كإجراء وقائي ضد "كورونا" .وكانت السلطات السعودية أعلنت،
تعليق الــدخــول إلــى المملكة ألغ ــراض الـعـمــرة وزي ــارة المسجد
النبوي للحيلولة دون تفشي الفيروس داخل البالد.

جميعها في والية واشنطن.
وس ـج ـل ــت  5م ــن ال ــوفـ ـي ــات ال ـس ــت في
ً
مقاطعة كينغ األكـثــر اكتظاظا بالسكان
في الوالية التي تضم مدينة سياتل البالغ
ع ــدد سكانها  700أل ــف نـسـمــة ،فــي حين
ُس ّجلت حالة الوفاة السادسة في مقاطعة
سنوهوميش.
من ناحيته ،أكد نائب الرئيس األميركي
مايك بنس بمؤتمر صحافي ،أن  43حالة
م ــن الـمـصــابـيــن ه ــم م ــن داخـ ــل ال ــوالي ــات
المتحدة و 48حالة ألفراد كانوا في زيارة
لبلدان أخرى.
وذك ــر أن الخبراء المعنيين بمكافحة
الفيروس أكــدوا أن درجة خطورة تعرض
ً
األميركين لإلصابة تبقى متدنية ،مشيرا
إل ــى أن "الـلـقــاح قــد ال يتوفر حتى نهاية
العام أو العام التالي ،لكن العالج لتخفيف
آالم األشخاص الذين يلتقطون الفيروس
ً
قد يصبح متوفرا بحلول الصيف أو بداية
الخريف".
وكــان الرئيس دونالد ترامب ،أعلن أن
جار إليجاد لقاح أو عالج للفيروس.
العمل ٍ
وقـ ـ ــال" :إن ـن ــا نـعـمــل ب ـجــد م ــع ال ـمــراكــز
الوطنية األميركية للسيطرة على األمراض
والــوقــايــة منها وم ــع الجميع بـشــأن هذا
ً ً
الموضوع الــذي أصبح كبيرا جــدا" .وأكد
ً
أن الواليات المتحدة "في حالة جيدة جدا
ومهنيونا يقومون بعمل رائع".

كوريا
وفي سيول ،أعلن رئيس كوريا الجنوبية
مــون جــاي ـ ـ إن" ،ال ـحــرب" على الفيروس،
أم ــس ،حـيــث اسـتـنـفــرت جميع الــوكــاالت
الحكومية مدة  24ساعة مع اقتراب إجمالي
االصابات بـ "كوفيد  "19إلى  5آالف ،وهو
العدد األكبر في العالم خارج الصين.
وقــال مــون ،إن الحكومة ستضخ أكثر
من  25مليار دوالر في االقتصاد للتعامل
مــع الــوضــع "الخطير" الناجم عــن تفشي
الفيروس.
وصـ ـ ّـرح م ــون "دخ ـلــت ال ـبــاد بأكملها

الحجرْ
مصر 1500 :عامل بشركة بترول تحت َ

«البنتاغون» ّ
ترجح ّ
تحول «كوفيد
 »19إلى وباء عالمي خالل شهر الوزيرة زايد تحت «المراقبة» بعد عودتها من بكين بـ  1000كاشف
كـشـفــت صـحـيـفــة " نـ ـي ــوزو ي ــك" ،أ مـ ــس ،أن وزارة
ا لــد فــاع األميركية (البنتاغون) تتوقع أن يتحول
فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "كوفيد
ً
 ،"19الى وباء في غضون  30يوما "على األرجح"،
ً
وذلك وفق وثيقة حصلت عليها المجلة حصريا ،
هي عبارة عن إيجاز يومي ّ
قدمته االستخبارات
لرئيس األركان الخميس الماضي.
من ناحيته ،قال وزير الصحة األميركي اليكس
عــازار فــي مؤتمر صحافي بعد اإل عــان عــن و فــاة
 6أشخاص في أميركا" ،علينا أن نستعد لألسوأ،
ونــأمــل فــي األف ـض ــل" .وأضـ ــاف أن درج ــة خـطــورة
الفيروس على الواليات المتحدة قد تتغير بسرعة،
خصوصا إذا استمر مـعــدل التفشي على مــا هو
حتى تحوله الى وباء عالمي.
وأ ضــاف عــازار" :كما أكدنا لبعض الوقت اآلن،
نحتاج جميعا إلى االستعداد للحاجة المحتملة
( )...االستعداد لألسوأ ،واألمل في األفضل".
من ناحية أخرى ،أعلنت شركة الخطوط الجوية
البريطانية أنها قــررت إلغاء بعض رحالتها من
ل ـن ــدن إل ــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بـسـبــب انـخـفــاض
الطلب على السفر الناتج عن تأثير "كورونا" على
المسافرين.

•

أول مصاب باليمن
يفر من المستشفى

أفادت مصادر إعالمية يمنية،
أمس ،بأن الشاب الذي تأكدت
إصابته بفيروس "كورونا"
بعد عودته من الخارج ،عمد
إلى الفرار من "مستشفى ابن
سينا" في حضرموت ،بعد
تجهيز غرفة حجر صحي له.
وكانت أنباء انتشرت ،أمس
األول ،عن تسجيل أول حالة
إصابة مؤكدة بالفيروس،
بعد خضوع شخص للفحص
في "مستشفى البرج" ،مشيرة
إلى أن الحالة تعود إلى شاب
عائد من إحدى الدول من دون
تحديدها.

صينيون يضعون الكمامات في بكين أمس (رويترز)
ف ــي م ـح ــاول ــة ج ــدي ــدة م ــن إج ــراءات ـه ــا
ال ـم ـت ـتــال ـيــة ل ـل ـح ـ ّـد م ــن ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
"كورونا" الجديد المعروف باسم "كوفيد
 "19في أراضي المملكة ،حظرت السعودية
دخ ـ ــول مــواط ـنــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي والمقيمين فيها الذين سافروا
ً
إلى خارج دول المجلس خالل الـ  14يوما
السابقة.
ون ـق ـل ــت "وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـس ـع ــودي ــة"
الرسمية (واس) ،أمس ،عن مصدر مسؤول
فــي وزارة الداخلية ،إن "المملكة اتخذت
إج ــراءات احترازية إضافية عند المنافذ
الحدودية ،تجاه األشـخــاص الذين زاروا
ً
دوال موبوءة بالفيروس".
وقال المصدر ،إن المسافرين القادمين
م ــن أي دول ـ ــة أخ ـ ــرى ع ـضــو ف ــي مجلس
ً
التعاون ،يتعين أن يقضوا  14يوما متصلة
ّ
فــي ّ
أي مــن تلك ال ــدول وأل تكون أعــراض
اإلصــابــة بــالـفـيــروس ظــاهــرة عليهم قبل
منحهم تأشيرات الدخول.
وت ــاب ــع أن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـس ـعــودي ـيــن
والمقيمين في المملكة القادمين من دول
ّ
مجلس التعاون يجب أن يبلغوا السلطات
لدى وصولهم بأي سفر لهم إلى خارج دول
المجلس خالل األيام الـ  14الفائتة.
ونشر مركز االتصال واإلعــام الجديد
ال ـت ــاب ــع ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـعــوديــة
مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"،
أكــد فيه أن "إي ــران من الــدول التي يتفشى
فيها الفيروس ،والسفر إلــى الجمهورية
ً
ً
اإلسالمية يعتبر خطرا صحيا ،ومخالفة
يعاقب عليها القانون".

سلة أخبار

القاهرة – رامي إبراهيم

تسلمت وزي ــرة الصحة المصرية هــالــة زاي ــد من
حكومة الصين  1000كاشف لفحص وكشف اإلصابة
ّ
المحدثة (النسخة
بمرض كورونا والوثائق الفنية
ال ـس ــادس ــة) لـ ــإجـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة ال ـتــي اتـخــذتـهــا
السلطات الصينية لمواجهة الـفـيــروس ،كما أهــدت
الوزيرة إلى الصين مستلزمات طبية للوقاية.
وق ــال ــت زاي ـ ــد ،ف ــي تـصــريـحــات لـهــا م ــن العاصمة
الصينية بكين ،إن هذه الوثائق والمعلومات "ستفيد
مصر في اإلجراءات االحترازية للسيطرة على المرض"،
مـشـيــرة إل ــى أن زيــارت ـهــا للصين تـهــدف إل ــى تـبــادل
الخبرات والبيانات مع السلطات الصحية في الصين
بشأن مواجهة الفيروس.
بدوره ،أعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية
نادر سعد أن الوزيرة زايد ستخضع للتحاليل الالزمة
الخاصة بفيروس كورونا فور عودتها من الصين ،كما
ستخضع للرعاية مدة  14يوما.
كما كشفت وزارة الصحة المصرية تفاصيل جديدة
عــن المصاب األجنبي الثاني بفيروس كــورونــا في
البالد ،وهو كندي (مواليد  )1966ويعمل خبيرا بتروليا
في إحدى شركات البترول الكبرى بمصر ،والتي تعمل
في عدة حقول بالصحراء الغربية.

وقال مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة إن المصاب
وصــل إلــى مصر فــي فبراير الـمــاضــي ،وقـضــى فترة
ترانزيت في إحدى الدول مدة  4ساعات ،ولفت إلى أن
الحالة توجهت إلى عيادة الشركة التي يعمل بها في
ً
األول من مارس طلبا للرعاية الطبية ،مع وجود عالمات
وأعراض مرضية ،وبعد التشاور مع مديرية الصحة ،تم
تشخيص الحالة على أنها حالة مشتبه بإصابتها بـ
"كورونا" ،مضيفا أنه تم نقلها بواسطة سيارة إسعاف
مخصصة إلى مستشفى النجيلة المخصص لإلحالة.
وذكر أنه صدرت تعليمات إلى إدارة الشركة التي
يعمل بها لتأمين جميع المداخل والمخارج ،وعدم
السماح ألي شخص بالخروج أو الــدخــول للموقع،
وتقديم معلومات مفصلة عن الموظفين أو الزوار الذين
غادروا المخيم في آخر  10أيام.
المخالطين ُ
وأضاف أنه تم حصر جميع ُ
المحتملين
بالموقع وعددهم  1500حالة بموقع الشركة ،وعمل
حجر صحي للجميع ،وقياس درجات الحرارة مرتين
ً
يوميا مدة ً 14
يوما فترة حضانة المرض ،كما تم حصر
 1427من المخالطين المحتملين ،وتجري ُمتابعتهم
ّ
في محال إقاماتهم ،وتم إنشاء  3عيادات لمتابعة الحالة
الصحية لجميع الموجودين بالمعسكر ،ويتم اآلن عمل
ملفات طبية لجميع الموجودين.

في حالة حرب مع المرض المعدي" ،وأمر
جميع الوكاالت الحكومية بالعمل على مدار
الساعة للتعاطي مع الوضع.
وأك ــدت كــوريــا الجنوبية  600إصابة
ج ــدي ــدة ،أم ـ ــس ،ح ـيــث ارت ـف ـعــت حصيلة
الوفيات إلى  28مع تسجيل حالتي وفاة
ج ــدي ــدت ـي ــن ،وفـ ــق ب ـي ــان لـ ــ"م ــراك ــز كــوريــا
للسيطرة على األمراض والوقاية منها".

الصين

ب ــدوره ــا ،سـ ّـجـلــت الـصـيــن أمـ ــس125 ،
إصابة جــديــدة ،في أدنــى حصيلة يومية
منذ ظـهــور الـفـيــروس قبل ستة أسابيع.
ً
وباإلجمال فإن عدد اإلصابات بلغ  80ألفا
داخل الصين.
كما تم تسجيل  31حالة وفاة ،وفق لجنة
الصحة الوطنية ،وجميعها في مقاطعة
هــوبــي مــركــز انتشار الـفـيــروس ،مــا يرفع
الحصيلة اإلجمالية للوفيات الى .2943
وقالت مساعدة األمين العام لحكومة
بـلــديــة بـكـيــن تـشــن ب ــي ،أمـ ــس ،إن جميع
المسافرين القادمين للمدينة من كوريا
الـجـنــوبـيــة وال ـي ــاب ــان وإي ـ ــران وإيـطــالـيــا،
سيخضعون للحجر الـصـحــي لـمــدة 14
ً
يوما.

لندن
وفي لندن ،قال رئيس الــوزراء بوريس
جونسون في مؤتمر صحافي للحكومة ،إن
"السلطات البريطانية على أهبة االستعداد،
وتسعى إلى توفير رعاية صحية كريمة لكل
ً
البريطانيين في مواجهة كورونا" ،مشددا
على أن "الجيش سيدعم جهود مكافحة
انتشار الفيروس عند الحاجة".
وأضــافّ :
"نعد لالحتماالت األســوأ في
مواجهة تفشي كورونا ،ونحن بحاجة إلى
شهرين على األقل كي نعرف حجم انتشاره
وخطورته ،وقد نلجأ إلى منع التجمعات
وإغـ ــاق الـ ـم ــدارس ك ــإج ــراء احـ ـت ــرازي في
مواجهة الفيروس".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أعلنت السلطات الصينية
تعافي سيدة تبلغ من العمر
 98عاما مصابة بفيروس
"كورونا" .ونشرت الوكالة
الرسمية الصينية (شنخوا)
صورة لسيدة ،قالت إنها
أكبر المرضى المتعافين
ً
عمرا ،على كرسي متحرك
قبل مغادرة مستشفى
ليشنشان في ووهان
عاصمة مقاطعة هوبي
وسط الصين .وأفادت
الوكالة بأن السيدة المصابة
خرجت من المستشفى بعد
شفائها األحد الماضي.

عصابة تغسل الكمامات
في تايلند

ألقت الشرطة في تايلند
القبض على عصابة تقوم
بغسل الكمامات ،إلعادة
بيعها .وبحسب المعلومات
المنشورة تقوم هذه العصابة
والمؤلفة من ستة رجال بإدارة
متجر لغسل وكي الكمامات
المستعملة وإعادة تغليفها.
وأصبحت الكمامات سلعة
ً
مطلوبة جدا في تايالند ،وفي
شتى أنحاء العالم ،منذ بدء
تفشي فيروس كورونا.
وحذرت وزارة الصحة في
تايالند من أن الكمامات،
ليست قابلة إلعادة
االستخدام ،وأن غسلها إلعادة
بيعها غير قانوني ويمثل
ً
خطرا على صحة الناس.

البابا فرنسيس
أجرى فحص «كورونا»

ً
«كورونا» يفرز اللبنانيين طائفيا

•

بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
المستجد ،مع تسجيل
انضم لبنان إلى اإلجراءات المتبعة لمنع انتشار "كورونا" ّ
 13حالة مصابة على وقع غضب عارم لدى اللبنانيين تجاه تأخر الدولة في معركة
ُ ّ
المتخذة.
مواجهة الفيروس ،واإلجراءات المتواضعة
ومع إعالن وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية ،خالل اجتماعها أمس في مجلس
ً
النواب ،ان "الحاالت ُ
بالفيروس اتت من الخارج" ،وتحديدا من إيران ،ارتفع
المصابة
ّ
ُ
منسوب الخوف لدى اللبنانيين من تفشي الفيروس بينهم ،السيما أن المشتبه في
ً
إصابتهم ينتمون إلى مناطق ُمحددة ،ومن ّبيئة واحدة ،نظرا لقدومهم من زيارات
ً
دينية كانوا قاموا بها إلى إيران أخيرا ،ويتنقلون بين المناطق بحرية.
ّ
وبــدأت مناطق عدة اتخاذ سلسلة إجــراءات لحماية نفسها من خطر تسلسل
ُ
الفيروس بين أبنائها ،وظهر ذلك من خالل رفضها استقبال المصابين أو المشتبه
شيدة على أراضيهاّ ،
الم ّ
بهم في المستشفيات الحكومية ُ
بحجة أنها تحمي نفسها
من انتقال الفيروس.
ّ
ً
وبدا الفتا أن المناطق ذات األغلبية السنية والدرزية رفضت تحويل مستشفيات
ّ
مشيدة منها إلى مراكز للحجر الصحي ،لتبقى بمعزل عن انتقال عدوى الفيروس.
وكشفت مصادر متابعة أن "مستشفى شبعا الحكومي ،لن يقبل أهالي المنطقة
بتحويله إلى مركز حجر للمصابين بالفيروس".
وأضافت" :كما في شبعا ،كذلك في صيدا ،أبلغ أبناء المدينة المعنيين أنهم لن
يسمحوا بتحويل المستشفى التركي إلى مكان لحجر صحي للمصابين بالفيروس".
وبدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري واضحة في هذا المجال،
بتأكيدها ان "المستشفى التركي للحروق في صيدا لن يكون مكانا ألي حجر صحي،
ألنه لم يبن أساسا لهذا األمر ،وهو غير ّ
مجهز لذلك".
ً
وختمت" :كورونا أحدث نوعا من الفرز الصحي الطائفي من خالل رفض أبناء
مناطق محددة تحويل مستشفياتهم الحكومية إلى مراكز حجر صحي الستقبال
ُ
المصابين ،ومعظمهم من لون مذهبي واحد ،أتوا من إيران بعد زيارات لمراقد دينية".

أفادت صحيفة "ايل
ميساجيرو" اإليطالية ،أمس،
بأن البابا فرنسيس خضع
لفحص فيروس "كورونا"،
وجاءت النتيجة سلبية ،حيث
أظهرت خلوه من الفيروس.
جاء هذا التقرير على خلفية
تداول أنباء عن إصابة البابا
ب"كورونا" ،بعد أن ألغى معظم
لقاءاته ،ومشاركته في خلوة
الصوم الكبير ،في خطوة
هي األولى من نوعها منذ
بداية واليته البابوية .وكان
الفاتيكان أعلن ،الخميس
الماضي ،أن فرنسيس ،البالغ
من العمر  83عاما ،والذي
أزيلت إحدى رئتيه بسبب
مرض قبل عقود ،يعاني
"وعكة صحية متوسطة
الحدة" ،ما أجبره على إلغاء
المناسبات العامة التي كان
من المفترض أن يظهر فيها
خالل األيام الماضية.

محليات
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«المناقصات» يوافق على طرح تخصيص
«الشعيبة الشمالية» وتقييم أصولها

local@aljarida●com

اختتام مؤتمر أمراض النساء والوالدة
 1000متخصص ناقشوا مستجدات الحمل العالي الخطورة

ً
 875.5ميغاواط و 45مليون غالون مياه إنتاج المحطة يوميا
سيد القصاص

الدولة تهدف من
خالل الخصخصة
إلى إعادة رسم
دورها في النشاط
االقتصادي

وافـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،األحـ ــد
الـ ـم ــاض ــي ،ع ـل ــى ط ـل ــب األم ــان ــة
ال ـعــامــة لـمـجـلــس الـ ـ ــوزراء طــرح
م ـمــارس ـت ـيــن لـلـمـجـلــس األع ـلــى
ل ـل ـت ـخ ـص ـي ــص ،األولـ ـ ـ ـ ــى ب ـش ــأن
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـخ ـص ـي ــص مـحـطــة
ال ـش ـع ـي ـب ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ث ـنــائ ـيــة
ال ـ ـغـ ــرض ل ـل ـق ــوى ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وت ـق ـط ـيــر ال ـم ـي ــاه ب ـم ــدة ع ـقــد 3
ً
سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ
الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ال ـف ـع ـل ـي ــة ل ـل ـع ـمــل،
والممارسة الثانية بشأن كراسة
ال ـش ــروط وال ـمــواص ـفــات الفنية
ب ـش ــأن تـقـيـيــم أص ـ ــول الـمـحـطــة
بـمــدة تنفيذ  8أشـهــر ،منذ بدء
المباشرة الفعلية للعمل ،كما
حدد الجهاز  31مارس الجاري
آخر موعد للعطاء.
وأوضحت مصادر مطلعة في
وزارة الكهرباء والماء أن محطة
الشعيبة الشمالية من المحطات
المهمة التي تعول عليها الوزارة

ف ــي إنـ ـت ــاج ال ـك ـه ــرب ــاء وتـقـطـيــر
ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه وسـ ـ ـ ــد االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
الالزمة من الخدمتين ،اذ يبلغ
ا نـ ـت ــا جـ ـه ــا  875.5م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط،
وتتكون المحطة من  3وحدات
ت ــول ـي ــد غ ــازي ــة س ـع ــة ك ــل مـنـهــا
 220ميغاواط وبسعة اجمالية
مــركـبــة  660م ـي ـغــاواط ،وق ــد تم
اضافة توربينية بخارية بسعة
قــدرهــا  215.5م ـي ـغــاواط ،وذلــك
لتحويل الــوحــدات الغازية الى
نظام الدورة المشتركة.
وتابعت المصادر :كما تنتج
الـمـحـطــة بــال ـقــدرة الـمــركـبــة 45
مليون غالون مياه امبراطوري
يوميا ،وجميع وحدات التقطير
متوافرة وجاهزة للخدمة حسب
متطلبات مركز تحكم المياه.

برنامج التخصيص
وأوض ـحــت أن الــدولــة تهدف
م ــن ب ــرن ــام ــج الـتـخـصـيــص إلــى

إع ـ ـ ـ ــادة رسـ ـ ــم دور ال ـ ــدول ـ ــة فــي
ال ـن ـش ــاط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،بـحـيــث
تـتـحــول مــن الـمـشـغــل والمنتج
الــى المنظم والمراقب لتحقيق
نمو اقتصادي مستدام ،بعيدا
عن االعتماد الكلي على النفط
وتحقيق الـتـعــاون ال ـعــادل بين
القطاعين العام والخاص.
وأك ــدت أن الــدولــة تستهدف
ان تـتـحــرر مــن ال ــدور االنـتــاجــي
وتـ ـف ــرد م ـســاحــة أك ـب ــر لـلـقـطــاع
ال ـ ـخ ـ ــاص ،مـ ــن خـ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
التخصيص ،والذي يعني زيادة
ال ـ ــدور ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه ال ـق ـطــاع
ا ل ـخــاص فــي ملكية أو تشغيل
وإدارة الــوحــدات االنتاجية في
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ب ـ ـغـ ــرض تـحـسـيــن
الكفاءة االنتاجية لتلك الوحدات
بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم اهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
االقتصادية واالجتماعية.

تكريم وكيل الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية األهلية خالل المؤتمر

●

عادل سامي

اختتمت وزارة الصحة المؤتمر السنوي الرابع
والعشرين ألمراض النساء والوالدة ،تحت رعاية
وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل ال ـص ـبــاح ،ونـظـمــه قسم
النساء والوالدة بمستشفى العدان.
وأع ـل ـن ــت "الـ ـصـ ـح ــة" ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أن
الـمــؤتـمــر ش ــارك فـيــه  1000طـبـيــب وطـبـيـبــة من
داخل الكويت وخارجها ،برعاية شركة السلطان
المتحدة الطبية.
وأوضحت أن المؤتمر ناقش أحدث التطورات
فــي تخصص العقم وأطـفــال األنــابـيــب والجديد
في نجاح هذا العالج ،فضال عن مناقشة أحدث
المستجدات في الحمل عالي الخطورة قبل الوالدة
وبعدها ،واألورام النسائية السرطانية للمبايض

والرحم ،والطرق الجديدة للكشف المبكر عنها،
إضافة إلى أحدث التقنيات لتشخيص التشوهات
الخلقية للجنين بالموجات فوق الصوتية وطب
األجنة ،وأحدث التقنيات في العمليات النسائية
الدقيقة ،كالمنظار الرحمي والبطني والروبوت
اآللي في العمليات النسائية وعمليات المسالك
البولية النسائية.
وأشارت إلى أن المؤتمر ناقش أيضا ،خفض
نسبة ال ــوالدة بالعمليات القيصرية عــن طريق
أحدث التقنيات في قراءة تخطيط نبض الجنين
أثناء الوالدة.
وبينت الوزارة أن المؤتمر استضاف  9أطباء
زوار في مختلف تخصصات النساء والوالدة من
المملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية
وإيطاليا والدنمارك والهند.

سلمان الدبوس...
ٌ
إحسان وعطاء
وأياد بيضاء
ٍ

َّ ْ ْ ْ َّ ُ
َ ُ
َ"يا أ َّيت َها الن ًف ُس ال ُم ًط َ َم ِئنة ُ ْار ِج ِعي
ْ
َ
َّ
َ
َ ِّ
ْ
َ
ضية فادخ ِلي ِفي
اضية مر َّ ِ
ِإلى َرب ِك ر ُ ِ
ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي".
فقدت الكويت عامة ،والفحيحيل
خــاصــة ،أح ــد رجــالـهــا المخلصين،
المرحوم ،بــإذن الله تعالى ،سلمان
عبدالله جاسم الدبوس ،الــذي عمل
طـ ـ ــوال ح ـي ــات ــه ف ــي خ ــدم ــة ال ـكــويــت
وأه ـل ـه ــا ،وهـ ــو م ــن رج ـ ــال األع ـم ــال
الــذيــن ساهموا فــي نهضة الكويت
االقتصادية والعمرانية والخيرية،
ف ـ ـقـ ــد ام ـ ـ ـتـ ـ ــدت أيـ ـ ــاديـ ـ ــه الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء
بــاإلحـســان والـعـطــاء السخي داخــل
ال ـكــويــت وخ ــارج ـه ــا ،وكـ ــان ديــوانــه
مفتوحا الستقبال الناس وخاصة
المحتاجين.
كــان ،رحمه الله ،ال يــرد محتاجا
أبدا ،وكنت شاهدا على ذلك في أمور
فإن أبا بدر فقيد الكويت،
كثيرة ،نعم ّ
لكن الموت حق على العباد ،وال نملك
ّ
إال أن نطلب مــن الـمــولــى عــز وجــل
أن يسكنه فسيح جناته ،ويغفر له
ويرحمه رحمة واسعة ،ويلهم أهله
ومحبيه الصبر والسلوان" ...إنا لله
وإنا إليه راجعون".
نايف عبدالله الدوسري

ِّ
مديرو الجمارك العرب يشيدون بدور مسؤول أممي :خطوات إيجابية «تعاونية علي صباح السالم» تسلم زكاتها
الكويت في دعم التعاون الجمركي
للكويت في حماية البيئة
العازمي :نعتز بالدور المشهود لبيت الزكاة
أش ـ ــاد الـ ـم ــدي ــرون ال ـعــامــون
ل ـل ـج ـمــارك ف ــي ال ـ ــدول الـعــربـيــة
ب ــدور الـكــويــت ،خــال ترؤسها
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 39ل ـ ـمـ ــديـ ــري
ال ـج ـمــارك الـعــامـيــن ،فــي مجال
تـنـفـيــذ ال ـت ــوص ـي ــات الـ ـص ــادرة
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الجمركي العربي.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام ل ــادارة
ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك الـمـسـتـشــار
ج ـمــال ال ـج ــاوي ،فــي تصريح
ل ــ"كــونــا" ،عقب االجـتـمــاع ال ــ40
للمديرين العامين للجمارك،
ً
إن "االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ن ــاق ــش عـ ـ ــددا
م ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات الـمـتـعـلـقــة
بالقضايا الجمركية ،واستكمال
مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات إقـ ـ ــامـ ـ ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـج ـم ــرك ــي ال ـع ــرب ــي ال ـم ــوح ــد،
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـم ـج ـل ــس
االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي في
هذا الشأن".
وأكد الجالوي التزام الكويت
بدعم العمل العربي المشترك
في المجال الجمركي ،والعمل
على تعزيز ا لـتـعــاون العربي،
بـ ـم ــا ي ـس ـه ــل حـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـب ــادل

الجالوي يترأس وفد الكويت
الـتـجــاري بين ال ــدول األعـضــاء
فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـتـ ـج ــارة ال ـح ــرة
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،وت ــذلـ ـي ــل
ال ـص ـعــاب ال ـتــي تــواجــه عملية
التبادل التجاري.
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه تـ ــم ال ـت ــأك ـي ــد
خ ــال االجـتـمــاع عـلــى ض ــرورة
تبادل الخبرات بشأن الخطط
االستراتيجية لتطوير الجمارك
لـ ـلـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء فـ ــي مـنـطـقــة
التجارة الحرة.
وأضــاف أنــه تمت التوصية

ب ــاع ـت ـم ــاد م ــرك ــز ال ـم ـع ـلــومــات
ال ـج ـم ــرك ــي ال ـخ ـل ـي ـجــي ك ـن ــواة
لـمــركــز الـمـعـلــومــات الجمركي
العربي ،الــذي يخدم كل الــدول
األعضاء في المنطقة.
وذكر أن االجتماع حث الدول
على اإلس ــراع بتوقيع اتفاقية
ال ـت ـع ــاون ال ـج ـمــركــي ال ـعــربــي،
والعمل على تطبيق المبادرة
االسـتــرشــاديــة الـمــوحــدة حول
أم ــن وتـسـهـيــل سلسلة تــزويــد
التجارة.

أشاد مقرر األمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنسان والبيئة
ديفيد بويد ،أمــس ،بجهود الكويت في التعامل مع القضايا
البيئية ،وتبنيها العديد من المبادرات المتعلقة بالحفاظ عليها.
وقــال بويد ،في تقريره الــدوري الــذي قدمه أمــام الــدورة 43
لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المنعقدة في جنيف ،إن
للكويت جهودا بارزة في العناية بشبكات مراقبة جودة الهواء
وسن قوانين وتطوير خطط عمل وطنية لضمان الهواء النظيف،
فضال عن جهود الوصول إلى المياه الصالحة.
وأشار الخبير األممي إلى أن الخطوات اإليجابية تسهم في
حماية البيئة وإعمال حقوق اإلنسان في إطار الحق في بيئة
آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
واعتبر أن هــذه الـخـطــوات ،التي أقــدمــت عليها الكويت مع
غيرها من الدول ،هي أمثلة ملموسة للممارسات الجيدة التي
تقوم بها ال ــدول لتسريع جهودها مــن أجــل االعـتــراف بالحق
في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة لها احترامها ومن
الواجب حمايتها.
من جانبه ،أكــد مندوب الكويت الــدائــم لــدى األمــم المتحدة
والمنظمات الدولية األخــرى في جنيف السفير جمال الغنيم
أن الكويت ملتزمة بالمعايير الدولية المتعلقة بالحفاظ على
البيئة.
وأضاف الغنيم ،في تصريح لـ"كونا" ،ان التقييم األممي يؤكد
التزام الكويت بالوفاء بالمتطلبات المتعلقة بمراقبة جودة الماء
والهواء ،مشددا على أن المسؤولين في الكويت حريصون على
تطبيق تلك المعايير ومواكبة الجديد فيما يتصل بالمواصفات
العالمية القياسية.

َّ
ســل ـمــت جـمـعـيــة مــدي ـنــة علي
صباح السالم التعاونية ،شيك
زكاة مالها عن عام  ،2019والذي
ي ـق ـ َّـدر بـقـيـمــة  103.661دي ـن ــارا،
ل ــوف ــد ب ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة ،الـ ـ ــذي ضــم
مدير إدارة تنمية الموارد نايف
ال ـج ـي ـمــاز ،ورئ ـي ــس ق ـســم خــدمــة
الشركات عماد الــزايــد ،وموظف
ق ـ ـسـ ــم خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ع ـلــي
العوضي.
َّ
ووج ـ ــه رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
الـجـمـعـيــة ح ـم ــزة ال ـع ــازم ــي ،في
تـصــريــح صـحــافــي ،خ ــال زي ــارة
وفـ ـ ــد بـ ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة ل ـل ـج ـم ـع ـيــة،
ب ــأن تـعـطــى األول ــوي ــة لمساعدة
الـمـحـتــاجـيــن مــن أهــالــي منطقة
علي صباح السالم ،إضافة إلى
تنفيذ المشاريع الخيرية التي
تخدم أهالي المنطقة ،وتساهم
في تحقيق التضامن االجتماعي
الذي يهدف إليه العمل التعاوني.
وأع ــرب الـعــازمــي عــن اعـتــزازه
وتقديره للدور الذي يقوم به بيت
الزكاة في خدمة فريضة الزكاة،
وتفعيل دورها في المجتمع ،من
خالل عطائه المشهودُّ ،
والسمعة

جانب من تسلم زكاة «تعاونية علي الصباح»
ال ـط ـي ـبــة ال ـت ــي اس ـت ـح ـق ـهــا ،عـبــر
مشاركته فــي الـجـهــود الخيرية
واإلن ـســان ـيــة ،س ــواء فــي المجال
المحلي أو الدولي.
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،أه ـ ــدى
ال ـج ـي ـمــاز رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
ج ـم ـع ـي ــة عـ ـل ــي صـ ـب ــاح ال ـس ــال ــم
درعـ ــا وش ـه ــادة ت ـقــديــر ،عــرفــانــا
بما قدمته الجمعية من مشاركة
ودعم للعمل الخيري.
وأهـ ـ ــاب بـجـمـيــع الـجـمـعـيــات
التعاونية بالكويت ،بأن تحذو

حـ ـ ـ ـ ــذو جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــي صـ ـب ــاح
ال ـس ــال ــم ال ـت ـعــاون ـيــة ،بــال ـت ـعــاون
مع بيت الزكاة ،من خالل تقديم
مساهماتها ،التي تساعد البيت
على القيام بــدوره المنشود في
مساعدة المحتاجين ،والمشاركة
اإليجابية فــي خدمة المجتمع،
وتوفير ُسبل الحياة الكريمة لكل
َمن يحيا على تراب هذه األرض
الطيبة ،تحقيقا ألواصر المحبة
والتآلف بين أبناء المجتمع.

ةديرجلا
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الجلسات من  22أغسطس إلى  5سبتمبر 1938م

٩

كتاب

(الحلقة الرابعة)

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 ،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 األربعاء
 23أغسطس قرر
المجلس باإلجماع
زيادة راتب أمين
األنبار في الجمرك
محمد بن سالم
وولده إلى  35روبية

في جلسة 24
أغسطس قرر
المجلس رفع كتاب
إلى الشيخ عبدالله
الجابر عن ثقة
المجلس بتعيين
عبدالوهاب بن
عيسى قطامي
ً
مديرا لبلدية
الكويت

في  26أغسطس
ُع ِّين مشعان
ً
الخضير مديرا
للمالية ومرزوق
ً
الداود البدر معاونا
لرئيس محكمة
الشيخ عبدالله
الجابر

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 الرابعة:
توثيق وتحقيق د .عادل
محمد العبدالمغني

جلسة الثالثاء  ٢٦ج  )1(٢سنة
 ٣٥٧عقدت برئاسة نائب
الرئيس الساعة الواحدة صباحًا

عقدت
جلسة الثالثاء  11رجب سنة ً ٣٥٧
برئاسة نائب الرئيس الساعة  1.30صباحا
()28

تـ ـق ــرر أن - ١ :ت ــؤخ ــذ ضــر يـبــة
الثنية على جميع الدوب التي ترد
الميناء ،كما هو الحال مع السفن
الشراعية -إجماع.
 - ٢تــؤخــذ ال ــرس ــوم الجمركية
على الكاز والـبـتــرول ،باعتبار أن
ثمن الكاز روبيتان ،وثمن البترول
ثالث روبيات( -)2إجماع.
()16
 -٣ي ـ ـحـ ــرر ك ـ ـتـ ــاب ب ــالـ ـق ــراري ــن النوخذة عبدالوهاب بن عيسى القطامي األستاذ عبدالعزيز الدوسري
ال ـ ـمـ ــذكـ ــوريـ ــن أع ـ ـ ـ ــاه إل ـ ـ ــى م ــدي ــر
ً
 -2مرزوق الداود البدر ُي َّ
عين معاونا لرئيس محكمة
رسومات الجمرك البحري.
 - ٤يـ ـح ــرر كـ ـت ــاب إل ـ ــى أحـ ـم ــد ال ـم ـح ـمــد ال ـغــانــم الشيخ عبدالله الجابر براتب ماية وعشرين روبية.
حضر الجلسة من األعضاء:
بخصوص تنزيل المواد النفطية بالشويخ.
 - ٥يـ ـح ــرر كـ ـت ــاب إل ـ ــى ي ــوس ــف ال ـع ـب ــدال ــوه ــاب
مـحـمــد ال ـشــاه ـيــن ،يــوســف ب ــن عـيـســى ،مـشــاري
العدساني يبلغ فيه عن تأجيل البت في قضية الدار الحسن ،مشعان الخضير ،خالد العبداللطيف ،السيد
ً
علي ،سليمان العدساني ،صالح العثمان ،سلطان
التي كانت مقرا للقنصلية اإلنكليزية.
 -٦يحرر كتاب إلى .......يبلغ فيه أن مرجع قضيته الكليب ،عبداللطيف الثنيان ،حمد الداود.
توقيع الشيخ عبدالله السالم
مع ........الخاصة بإفالس .......في انتظار حكم فضيلة
القاضي الشيخ عبدالمحسن البابطين.
()7
البلدية
مدير
 - ٧يعلن إعالن إلى الراغبين بوظيفة
جلسة األحد  ٢رجب سنة  ٣٥٧عقدت برئاسة
أن يتقدموا إلى المجلس بطلباتهم( -)3إجماع.
سمو الرئيس الساعة  1.30صباحًا
حضر الجلسة من األعضاء:
محمد بن شاهين ،مشعان الخضير ،السيد علي
ً
تقرر اآلتــي -١ :نظرا ألن امتياز احتكار مشتري
السيد سليمان ،يوسف المرزوق ،يوسف الحميضي،
صالح العثمان ،عبداللطيف الثنيان ،حمد المرزوق ،ال ـم ـص ــران ال ـم ـم ـنــوح إلـ ـ ـ ـ ــى ........م ـنــح ب ـص ــورة غير
مشروعة لكونه فرض من غير مراجعة وال في صالح
سلطان الكليب.
المختصين مــن أصـحــاب الـمـصــران ،رأى المجلس
عن الرئيس
ً
إقرارا للحق إلغاءه ابتداء من  ١رجب -إجماع.
يوسف بن عيسى
 -٢تكليف لجنة الشرطة بتهيئة مالبس رسمية
مناسبة ألفراد الشرطة -إجماع.
جلسة األربعاء  ٢٧ج ٢سنة( ٣٥٧ )4برئاسة نائب
 - ٣زي ـ ــادة أف ـ ــراد شــرطــة ال ـج ـمــرك ال ـب ـحــري إلــى
ً
الرئيس الساعة الواحدة صباحًا
عشرين شرطيا.
َّ
ُ
 - ٤يعين كاتب لجباية رسوم المحاكم براتب ٣٠
تقرر أن :يزاد راتب أمين األنبار في الجمرك محمد ثالثين روبية -إجماع.
 - ٥يحرر كتاب إلى وزير المعارف في الحكومة
بن سالم وولده إلى خمس وثالثين روبية -إجماع.
العراقية يرجى منه فيه التوسط بقبول بعثة من
حضر الجلسة من األعضاء:
محمد بن شاهين ،سيد علي ،يوسف المرزوق ،عشرة تالميذ من خريجي مدارس الكويت االبتدائية
سـ ـلـ ـط ــان الـ ـكـ ـلـ ـي ــب ،مـ ـشـ ـع ــان الـ ـخـ ـضـ ـي ــر ،ي ــوس ــف لالنخراط في سلك تالمذة دار المعلمين العراقية
الحميضي ،خالد العبداللطيف ،عبداللطيف الثنيان ،لهذا العام.
()8
 - ٦يحرر كتاب إلى ........محتكر صنع النامليت
حمد المرزوق ،صالح العثمان ،سليمان العدساني.
يطلب منه فيه أن يجعل سعر النامليت الجيد ست
عن الرئيس
آنات( )9للدرزن -إجماع.
يوسف بن عيسى
 - ٧يحرر كتاب إلى ..........يبلغ فيه من خصوص
القضية المتعلقة بتركة والده تأجل النظر فيها إلى
جلسة الخميس في  ٢٨ج  ٢سنة( ٣٥٧ )5برئاسة
حين وصول أخيه عبدالرحمن من البصرة.
نائب الرئيس الساعة الواحدة صباحًا
 -٨يـحــرر كـتــاب إلـ ـ ــى ...........يبلغ فيه عــن تقديم
عريضة من النواخذة يشتكون إهماله في تنظيف
ً
تقرر أن - 1 :يؤثث مكتب السكرتارية في قصر سراج مسكان( )10ومواصلة إنارته ليال.
 - ٩يرفع راتب سالم العتيقي مأمور األنبار في
صاحب السمو الشيخ أحمد الجابر.
 -2ال يجوز ......العبور داخل األراضي الكويتية ما لم الجمرك إلى  ٧٥روبية عن شهر جمادى األولى وما
يصدر إذن خاص من مجلس األمة التشريعي -أكثرية .بعده -إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
 - 3كتابة كتاب إلى مدير جمرك البر من خصوص
م ـح ـمــد ال ـش ــاه ـي ــن ،م ـش ـع ــان ال ـخ ـض ـي ــر ،سـلـيـمــان
رسوم الغنم يعتمد فيه أمر الرئيس المحرر إليه.
 -4كتابة كتاب إلى مدير الشرطة يوضح له فيه ال ـعــدســانــي ،س ـيــد ع ـلــي ال ـس ـيــد س ـل ـي ـمــان ،سـلـطــان
أن يحيل القضايا الجنائية مباشرة إلى المحكمة .الكليب ،خــالــد العبداللطيف ،حمد ال ــداود ،صالح
 -5كتابة كتاب إلى عبدالله الخباز ،لتمديد بقاء العثمان ،عبداللطيف الثنيان ،مشاري الحسن.
ً
توقيع الشيخ عبدالله السالم
تنوره إلى مدة  15يوما في مقره الحالي.
 -6كتابة كـتــاب إلــى الشيخ عبدالله الجابر عن
()11
فــوز
عبدالوهاب بن عيسى قطامي بثقة المجلس جلسة االثنين  ٣رجب سنة  ٣٥٧عقدت برئاسة
ً
بتعيينه مديرا لبلدية الكويت.
 -7كتابة كتاب إلى ...........يبلغ فيه أن المجلس ال يرى سمو الرئيس الساعة  ١٫٣٠صباحًا
ً
النظر في قضيته مع ............نظرا لسبق النظر فيها كثيرا.
َّ
ُ
تـقــرر أن - ١ :يـعــيــن أحـمــد بــن علي بــن شمالن
حضر الجلسة :محمد بن شاهين ،سيد علي ،يوسف
ً
الـمــرزوق ،سلطان الكليب ،مشعان الخضير ،يوسف كاتبا لجباية رسوم المحكمة براتب  ٣٠روبية.
ً
ُ - ٢ي َّ
عين أحمد بن عبداللطيف( )12كاتبا للمالية
الحميضي ،خالد العبداللطيف ،عبداللطيف الثنيان،
براتب  ١٢٠روبية.
حمد المرزوق ،صالح العثمان ،سليمان العدساني.
ُ - ٣يـعـ َّـيــن ع ـبــدالــرزاق بــن جــاســم ب ــودي أمين
توقيع الشيخ عبدالله السالم
صندوق الجمرك البحري براتب  ١٠٠روبية.
حضر الجلسة من األعضاء:
جلسة السبت  ١رجب سنة ( ٣٥٧ )6برئاسة سمو
يوسف بــن عيسى ،محمد الشاهين ،مشاري
الرئيس عقدت الساعة الواحدة والنصف
الحسن ،مشعان الخضير ،سلطان الكليب ،السيد
عـلــي ،حمد ال ــداود ،سليمان الـعــدســانــي ،صالح
ً
تقرر - ١ :تعيين مشعان الخضير مديرا للمالية ،العثمان ،عبداللطيف الثنيان.
وي َّ
ُ
توقيع الشيخ عبدالله السالم
عين معه كاتب لها.

األستاذ صالح عبدالملك الصالح

()٢١

في  27أغسطس حرر
ً
المجلس كتابا إلى
وزير المعارف في
العراق لقبول 10
تالميذ من خريجي
مدارس الكويت
االبتدائية بدار
المعلمين العراقية

في جلسة 28
أغسطس َّ
عين
المجلس أحمد بن
علي بن شمالن
ً
كاتبا لجباية رسوم
المحكمة وأحمد بن
ً
عبداللطيف كاتبا
للمالية

ً
المجلس حرر كتابا
في  29أغسطس
إلى مدير الجمرك
البحري عن تعيين
عبدالرزاق بن
ً
جاسم بودي أمينا
لصندوق الجمرك
البحري

تقرر أن -١ :دائــرة المالية هي التي تحول على
أمين صندوق الجمرك البحري في مبالغ الرسوم
المتجمعة لدى حساب البلدية والمعارف -إجماع.
ً
 -٢يحرر كتاب إلــى رئيس البلدية جــوابــا على
ك ـتــابــه ب ـخ ـصــوص وضـ ــع ق ــان ــون ج ــدي ــد لـلـبـلــديــة
وموضوع توقيع مقررات جلسات مجلسها -إجماع.
 -٣يـحــرر كـتــاب إل ــى مــأمــور ال ـبــرق والـبــريــد في
ال ـك ــوي ــت ب ـخ ـصــوص ال ـعــري ـضــة ال ـت ــي وردت إلــى
الـمـجـلــس ت ـعـ ِّـبــر ع ــن رغ ـب ــة ال ـت ـجــار بـنـقــل ال ــدائ ــرة
المذكورة إلى مكان قريب من السوق العام -إجماع.
 -٤يحرر كتاب إلــى الحاج عبدالرحمن ،لشكره
على ما أبداه من مساعدة بقبوله تكليف إيداع نقود

المالية وصرفها ( -)29إجماع.
 -٥عـلــى لجنة الـبـنــاء إن ـجــاز األبـ ــواب والـنــوافــذ
العائدة لبناية قصر نايف -إجماع.
 -٦ع ـلــى م ــدي ــر ال ـمــال ـيــة تـنـظـيــم ج ـبــايــة رس ــوم
المحاكم -إجماع.
حضر الجلسة مــن األع ـضــاء :محمد الشاهين،
حمد المرزوق ،مشعان الخضير ،سليمان العدساني،
السيد علي ،مشاري الحسن ،عبداللطيف الثنيان،
يوسف المرزوق ،يوسف الحميضي ،سلطان الكليب،
صالح العثمان
نائب الرئيس
يوسف بن عيسى

جلسة الثالثاء  ٤رجب سنة( ٣٥٧ )13عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  ١٫٣٠صباحًا

 - ٢تـنـقــل دف ــات ــر ال ـس ــاح ال ـت ــي أت ــى ب ـهــا ن ــزال،
ويستخلص منها كمية السالح الموجود بيد األفراد،
ويكلف صالح العثمان باستحصالها منهم على قدر
اإلمكان -إجماع.
 - ٣يحرر كتاب إلى حسين بن مال علي يبلغ فيه
أراضيه التي بجوار المقبرة
أن أمر التعويض عن َ
راجع للبلدية ،فإذا لم يرض بقرار البلدية ،فليرفع
األمر إلى محكمة عبدالله الجابر.
 - ٤يحرر كتاب إلــى محمود بــن أحمد الدليمي
يبلغ فيه بخصوص قضية سفينته أن َ يرفع األمر
إلى محكمة عبدالله الجابر ،فإذا لم يرض بالحكم،
فليتخذ طريقة االستئناف المشروعة أمام المجلس.
 - ٥يحرر كتاب إلــى يوسف الـخــرافــي يبلغ فيه
رأي المجلس بتأجيل النظر في الموضوع إلى حين
مجيء أخيه عبدالمحسن الخرافي.
 - ٦يحرر كتاب إلــى مدير الشرطة يلفت نظر في
تعقيب ما جاء بكتاب من مجهول حول األخالق العامة.
حضر الجلسة من األعضاء:
محمد الشاهين ،حمد الداود ،مشعان الخضير،
مشاري الحسن ،سلطان الكليب ،السيد علي ،يوسف
المرزوق ،سليمان العدساني ،عبداللطيف الثنيان،
صالح العثمان.
عن الرئيس
يوسف بن عيسى

ت ـقــرر أن - ١ :ي ـحــرر ك ـتــاب إل ــى الـشـيــخ عـبــدالـلــه
الجابر يبلغ فيه عن تعيين أحمد بن علي بن شمالن
ً
كاتبا لجباية رسوم المحاكم.
 - ٢يحرر كتاب إلى مدير الجمرك البحري يبلغ
فيه عــن تعيين عـبــدالــرزاق بــن جاسم بــودي أمينا
لصندوق الجمرك البحري.
 - ٣يحرر كتاب إلى مدير شركة نفط الكويت يبلغ
فيه قــرار المجلس باتخاذ الجهة اليمنى في سير
السيارات في  ١سبتمبر(.١٩٣٨ )14
 - ٤يحرر كتاب إلى مدير الشرطة يبلغ فيه موافقة
المجلس القتراحه بشأن السيارات والدراجات.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
مـحـمــد ب ــن شــاه ـيــن ،م ـش ـعــان ال ـخ ـض ـيــر ،سـلـيـمــان
الـعــدســانــي ،الـسـيــد عـلــي ،سـلـطــان الـكـلـيــب ،صالح
العثمان ،حمد الداود ،مشاري الحسن ،عبداللطيف
الثنيان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة الخميس  ٦رجب سنة( ٣٥٧ )15عقدت برئاسة
نائب الرئيس الساعة  ١٫٣٠صباحًا
تقرر أن - ١ :ال ينظر في زيادة رواتب الموظفين
إال في رأس السنة الهجرية محرم ،ومنتصف السنة
الهجرية رجب -إجماع.
 - ٢راتب مدير الشرطة غانم بن صقر( )17سبعون
روبية(.)18
 - ٣إصدار إعالن بشأن رسوم المحاكم وطريقة
االستئناف -إجماع.
 - ٤يحرر كتاب إلــى صباح بــن دعيج يبلغ فيه
قــرار المجلس بمنع الفداوية أخذ أي خدمة( )19عدا
الرسوم المقررة.
 - ٥يحرر كتاب إلى كل من مدير الجمرك البحري
ومدير دائرة الجمرك البري ومأمور الجوازات ومأمور
تحصيل رسوم المحاكم إلرسال بيانات يومية إلى
دائرة المالية عن تفصيل الرسوم التي يستوفونها.
حضر الجلسة مــن األعـضــاء :محمد بــن شاهين،
مشعان الخضير ،سليمان ا لـعــد ســا نــي ،السيد علي،
سلطان الكليب ،مشاري الحسن ،يوسف الحميضي،
صالح العثمان ،حمد الداود.
عن رئيس المجلس
يوسف بن عيسى

جلسة السبت  ٨رجب سنة( ٣٥٧ )20عقدت برئاسة
نائب الرئيس الساعة  ١٫٣٠صباحًا
تقرر - ١ :حين وصول سفينة فيها بصل للربان
خــال خمسة أي ــام مــن وص ــول تنزيل البصل على
أراض ـ ــي ال ـفــرضــة ال ـســاح ـل ـيــة ،وب ـعــد ُم ـضــي ال ـمــدة
المذكورة على الربان إما إخالء المفرش الذي وضع
فـيــه الـبـصــل ،أو دف ــع رس ــوم أرض ـيــة قــدرهــا خمس
روبيات عن كل جديد ،والرسم يحصل أثناء التنزيل،
ويحرر بذلك كتاب إلى مدير جمرك البحر -إجماع.

جلسة األحد  ٩رجب سنة( ٣٥٧ )22عقدت برئاسة
نائب الرئيس الساعة  ١٫٣٠صباحًا
تقرر أن - ١ :يعرض على حماميل وزن البضائع
ّ
الـعـبــار أج ــرة  4روب ـيــات عــن كــل مــائــة م ـ ــن( ،)23وعلى
ّ
األمنان القليلة العائدة للبيوت  3بيزات عن كل من
واحد ،فإذا لم يقبلوا بذلك ،فتصبح األوزان المذكورة
مشاعة للجميع -يحرر بذلك كتاب إلى مدير جمرك
البحر -إجماع.
 - ٢الرمية ،أي البضائع التي قد تلقيها أي سفينة
ألس ـبــاب قـهــريــة ،تـثـ َّـمــن وي ــوزع ضــررهــا عـلــى بقية
ً
الحموالت الباقية بالسفينة نسبيا ،ويصدر إعالن
بذلك -إجماع.
 - ٣ي ـ ـ ــزاد رات ـ ـ ــب ص ــال ــح ف ـ ـ ــراش م ـج ـل ــس األمـ ــة
التشريعي إلى عشرين روبية.
 - ٤يدفع إلى ثنيان المشاري راتب شهري قدره
عشرون روبية.
 - ٥يحرر كتاب إلى مدير الجمرك البحري بفسح
ك ـتــاب «ت ــاري ــخ ال ـكــويــت» إل ــى ورثـ ــة مــؤلـفــه الـشـيــخ
المرحوم عبدالعزيز الرشيد.
 - ٦ي ـح ــرر ك ـت ــاب إل ــى ي ــوس ــف ال ـغــانــم ع ــن ق ــرار
المجلس بموجب أخــذ الثنية على الـ َّ
ـدوب العائدة
له مسايرة للنظام العام -أكثرية.
 - ٧يحرر كتاب إلى مدير شرطة الجمارك يبلغ
فيه وجوب بقاء بحارة السفينة المشحونة القادمة،
حتى يخففوا بعض حمولتها.
حـضــر الـجـلـســة مــن األع ـض ــاء :محمد الـشــاهـيــن،
السيد علي ،صالح العثمان ،يوسف المرزوق ،سلطان
الكليب ،مشعان الخضير ،سليمان العدساني ،حمد
الداود ،مشاري الحسن ،عبداللطيف الثنيان.
نائب الرئيس
يوسف بن عيسى

جلسة االثنين  ١٠رجب سنةً ( ٣٥٧ )24عقدت برئاسة نائب
الرئيس الساعة  1.30صباحا
تـقــرر أن -1 :أوق ــات دوام المحاكم والـجـمــارك والمالية
ً
والبلدية والجوازات ست ساعات يوميا ،منها أربع ساعات
ً
صباحا تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة ونصف ،وساعتان
في المساء ابتداء من الساعة التاسعة غروبية ،في جميع
فصول السنة ،ويصدر إعالن بذلك -إجماع.
 -2التهريب :األموال ( )25المهربة يؤخذ عليها من صاحبها
ألول م ــرة بــالـمــائــة خـمـســة وع ـش ــرون مــن أص ــل ثمنها من
البضاعة الـمـهــربــة ،بما فــي ذلــك رس ــوم الـجـمــرك األصلية،
ولثاني مــرة يؤخذ من المهرب المذكور بالمائة خمسون
من البضاعة المهربة ،بما في ذلك رسوم الجمرك األصلية،

ولثالث مرة تصادر األموال التي يهربها المهرب المذكور:
يحرر بذلك كتاب إلى مدير جمرك البحر -إجماع.
 - ٣ترفع العريضة المقدمة مــن األهليين ( -)26الخاصة
بتوقيف تعيين الدكتور ملري ( -)27إلى سمو الشيخ أحمد
بــوا سـطــة السكرتيرين ،لتبليغه رأي المجلس بالموافقة
عليها ،ولزوم تحرير كتاب إلى جمعية المبشرين األميركية
يرجى منهم فيه تــدارك تعيين الدكتور ملري في الكويت،
ً
وتعيين غيره بدال عنه -إجماع.
 -4يـحــرر كـتــاب إلــى شــركــة الــزيــت اإلنـكـلـيــزيــة اإليــرانـيــة
ً
جوابا على كتابها ،ويوضح لها صــورة الخطأ الموجود

في الحسابات التي قدمتها.
 -5يحرر كتاب إلى سكرتير المؤتمر البرلماني في مصر
بشأن كلمة المجلس التشريعي بهذا الموضوع.
حضر الجلسة من األعضاء:
محمد الشاهين ،السيد علي ،مشعان الخضير ،سليمان
العدساني ،يوسف المرزوق ،حمد الداود ،مشاري الحسن،
صالح العثمان ،عبداللطيف الثنيان ،سلطان الكليب ،يوسف
الحميضي.
نائب الرئيس
يوسف بن عيسى

صورة نادرة للشيخ يوسف بن عيسى القناعي نائب رئيس المجلس التشريعي ١٩٣٨م ويبدو
في الصورة بمجلسه الخاص خالل فترة الخمسينيات

الهوامش
( )1يصادف  ٢٢أغسطس ١٩٣٨م.
( )2لم يستخرج النفط في الكويت خالل هذه
الفترة وكان يجلب من الخارج.
( )3أج ـ ــري ـ ــت االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة وف ـ ــاز
عـبــدالــوهــاب بــن عيسى الـقـطــامــي بوظيفة
مدير البلدية.
( )4يصادف تاريخ  ٢٣أغسطس ١٩٣٨م.

يصادف تاريخ  ٢٤أغسطس ١٩٣٨م.
( )6يصادف تاريخ  26أغسطس ١٩٣٨م.
( )7يصادف تاريخ  27أغسطس ١٩٣٨م.
( )8شراب غازي حلو المذاق.
( )9الروبية الواحدة تتكون من  ١٦آنة وتعادل
ً
الروبية  ٧٥فلسا.
( )10سراج جزيرة مسكان إلرشاد السفن.
()5

يصادف تاريخ  ٢٨أغسطس.
( )12أح ـمــد عـبــدالـلـطـيــف الـحـمــدي الـقـنــاعــي،
ً
أصبح فيما بعد مديرا لدائرة مالية الكويت.
( )13يصادف تاريخ  ٢٩أغسطس.
( )14اإلنكليز العاملون في شركة نفط الكويت
كانوا معتادين على اتباع خط السير جهة
الـيـســار كـمــا هــو مـعـمــول فــي بـلــدهــم وطبق
()11

قــرار السير جهة اليمين في الكويت ابتداء
من تاريخ  ١سبتمبر ١٩٣٨م.
( )15يصادف تاريخ  ٣١أغسطس ١٩٣٨م.
ً
ً
( )16عمل بعد تخرجه مدرسا ثم ناظرا لعدد
ً
مــن ال ـم ــدارس وأص ـبــح فـيـمــا بـعــد مــؤسـســا
ً
ً
ومديرا ورئيسا لبنك التسليف واالدخار.
( )17غانم بن صقر الغانم.

يعادل خمسة دنانير وربع.
( )19يقصد بذلك اإلكراميات
( )20يصادف تاريخ  ٢سبتمبر ١٩٣٨م.
ً
ً
ً
( )21عمل بعد تخرجه مدرسا فوكيال ثم ناظرا
ً
فــي عــدد مــن الـمــدارس ثــم وكـيــا فــي اإلعــام،
ً
وبعد ذلك وزيرا للتربية والتعليم العالي.
( )22يصادف تاريخ  ٣سبتمبر ١٩٣٨م.
()18

ً
(ْ ّ )23
المن وحدة وزن يعادل  ٧٥كيلوغراما.
( )24يصادف تاريخ  ٤سبتمبر ١٩٣٨م.
( )25البضائع.
( )26األهالي.
( )27يـ ـب ــدو أن ال ـت ــوق ـي ــف ألس ـ ـبـ ــاب تـتـعـلــق
بأمور التبشير التي يقوم بها المستشفى
األمريكاني ،لكن اتضح فيما بعد أن الطبيب

ملري استمر في مزاولة عمله كطبيب وتوفي
ودفن في مقبرة المسيحيين والتي مكانها
تحت مجمع الخليجية بمنطقة الشرق.
( )28يصادف تاريخ  ٥سبتمبر ١٩٣٨م.
( )29عند تأسيس دائرة المالية تحولت إيداعات
الموارد وجباية الرسوم التي كانت تودع كأمانة
عند الحاج عبدالرحمن البحر إلى دائرة المالية.

زوايا ورؤى

10

خارج السرب :احذروا دس
كورونا في العسل
فالح بن حجري
الديمقراطية وتداول الرأي والرأي اآلخر وجبة شهية
مكوناتها عسل ممزوج مع زبدة تجربة دستورية دسمة
وسايحة تجاوز عمرها الخمسين عاما ،ولكن اإلشاعات
سم ،ولقافة التدخل بعمل المختصين سم ،واصطياد
األخطاء بصنارة المصلحة ولخالفات شخصية سم،
وكلها سموم يحاول البعض جهال أو مع سبق
"اإلضرار" والترصد تلويث طبق ديمقراطيتنا بها.
"فيروس" كلمة إغريقية معناها ُ
"سم" وفي اللهجة
البدوية يعتبر كورونا فعال "سم المعادين" ،كما يقال
وأخـ ـب ــاره م ــن ب ــاب إن ـص ــاف ال ـخ ـصــوم ح ـســب ال ـت ــراث
العربي تليق بفارس زحزيح ّ
فر ق لوحده كتائب دول
عظمى ،وجندل حتى اآلن كل من تجرأ وخرج لمبارزته
من فرسان الطب في هــذا العالم ،حتى وصلت الحال
بهم إلىُ :
انج يا سونار فقد هلكت المناظير.
ُ
ومعنى (ســم) تذكرني بعبارة عربية أصيلة وهي:
"دس السم في العسل" ،وهذا ما حصل معنا بعد القدوم
ال ـمــأفــون ل ـفــارس ال ـف ـيــروســات ك ــورون ــا ل ـبــادنــا ،مثال
الوطنية كمفهوم عسل صاف تحتاجه البالد والعباد،
وهي كعاطفة تشبه الغيوم التي يسقي األوطان مطرها
عند الشدائد ،ولكن ال يجوز دس كــورو نــا (ا لـســم) في
عسل الوطنية المفرطة لترويج كراهيتنا ضد بعضنا،
ً
وخصوصا مواطنينا المصابين القادمين من إيران،
"العيم" ال يملكون وكالة كــورو نــا الحصرية ،والعرب
لـيـســوا ذوي ا لـحـصــا نــة ا لـفـيــرو سـيــة ا لـتــي تمنع عنهم
األمـ ـ ــراض ،ال ــوط ــن ل ـنــا جـمـيـعــا وك ــورون ــا يـسـتـهــدفـنــا
جـمـيـ ًـعــا ف ــي ه ــذا ال ــوط ــن ،وع ـلــى الــوط ـن ـيــة ال ـنــاشــز أن
تطيع كــام بعلها ا لــو طــن ألن ا لــو طــن وا لــو طــن فقط له
حق القوامة في بيت دستورنا.
وألن الشيء بالشيء يذكر فإن حقوق اإلنسان من
أ هــم مـبــادئ اإلنسانية فــي هــذا ا لـعــا لــم ،و هــي كالعسل
على قلب ديننا قبل قلب ثقافاتنا ،ولكن حماية الكويت
مقدمة على كل شيء آخر ،يجب عدم دس سم اإلنسانية
المفرطة في موضوع حماية حدودنا ،ويجب منع كل
من يشتبه في إصابته من اإلخوة الوافدين مهما كانت
عالقتنا معهم ورده لبالده.
وأ خـيــرا الديمقراطية و ت ــداول ا لــرأي وا ل ــرأي اآل خــر
وجبة شهية مكوناتها عسل ممزوج مع زبدة تجربة
د سـتــور يــة د سـمــة و ســا يـحــة تـجــاوز عمرها الخمسين
ع ــام ــا ،ول ـك ــن اإلش ــاع ــات س ــم ،ول ـق ــاف ــة ال ـت ــدخ ــل بـعـمــل
المختصين سم ،واصطياد األخطاء بصنارة المصلحة
ولخالفات شخصية سم ،وكلها سموم يحاول البعض
جـهــا أو مــع سـبــق "اإلضـ ــرار" والـتــرصــد تـلــويــث طبق
ديمقراطيتنا بها ،فاحذروا ثم احذروا دس سم كورونا
في عسل وطنيتنا وإنسانيتنا وديمقراطينا ،ودمتم
بود.

ةديرجلا
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عولمة األزمات الصحية
ً
كثيرا ما تواجهنا أسئلة من أبنائنا
طـلـبــة ال ـجــام ـعــة أو م ــن زمــائ ـنــا أث ـنــاء
مشاركتنا في الـنــدوات وورش العمل،
حـ ــول م ـفــاه ـيــم إدارة ال ـ ـكـ ــوارث وآل ـي ــة
التعامل مع األزمات ،ومدى صحة وجود
آلـيــة فــاعـلــة تستند إلـيـهــا المؤسسات
لقراءة مستقبلية أو استشراف األحداث
الــدول ـيــة بـشـكــل واق ـع ــي ،خـصــوصــا أن
مناهجنا التحليلية في عالمنا العربي
تعتمد عـلــى تــراجــم ت ـنــاولــت نـظــريــات
الـعــاقــات الــدولـيــة مــن ال ــدول األجنبية
أو باألحرى من العهد اإلغريقي القديم،
وقد أثبتت أحداث عديدة ضعف فاعلية
ارت ـب ــاط ـن ــا ب ـ ـقـ ــراءة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل بـشـكــل
واقعي.
وم ــن ضـمــن تـلــك األسـئـلــة مــا يتعلق
بعولمة "األزمات الصحية" ،أي سهولة
هـ ـج ــرة الـ ـفـ ـي ــروس ــات واألم ـ ـ ـ ــراض عـبــر
ال ـقــارات نتيجة لتطور نظام االتصال
ال ـب ـشــري ووس ــائ ــل ال ـم ــواص ــات ،وهــو
مــوضــوع قــد تـصــدر مـنــاهــج الـعــاقــات
الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة ،وهنا
نؤكد أننا تجاهلنا تلك الخطورة ولم
نستثمر في صناعة اللقاحات واألدوية
الــوقــائ ـيــة ،واك ـت ـفــت دول ـن ــا الخليجية
ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـم ـك ــات ــب الـصـحـيــة
لفحص العمالة من قارة آسيا.
ولكن اليوم ومع امتداد الخط الوبائي
ال ـســريــع م ــن ال ـص ـيــن إلـ ــى دول الـعــالــم
ومنطقة الخليج و جــد نــا أنفسنا أ مــام

ك ــارث ــة صـحـيــة ج ــدي ــدة ،وه ــي كــورونــا
المستجدة ،وأقول جديدة بعدما عانت
منطقتنا إنفوانزا الطيور "اآلسيوية"
الـ ـت ــي ت ـط ـل ـبــت اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لــوضــع
ح ــد السـ ـتـ ـي ــراد ش ـت ــى أن ـ ـ ــواع ال ـط ـي ــور،
تبعتها إنفلوانزا الخنازير ،فتفاعلت
معها المؤسسات الصحية والتربوية
واإلعــامـيــة بعفوية أحـيــانــا وبتنظيم
أحـ ـي ــان ــا أخ ـ ـ ـ ــرى ،وضـ ــربـ ــت ال ـ ـمـ ــدارس
الخاصة آنذاك مثاال يحتذى في النجاح
في إدارة األزمات ،وذلك بتوفير إرشادات
وا ض ـح ــة للهيئة ا لـتــدر يـسـيــة وتفعيل
العيادة المدرسية ،واليوم ندخل األجواء
ذاتها مع فيروس كورونا األكثر خطورة
ولكن بأبعاد أخرى ،وذلك وفق ما يلي:
• أث ـب ـتــت وزارة ال ـص ـحــة جــدارت ـهــا
بــالـفــريــق ال ـفــاعــل م ــن األط ـب ــاء وســرعــة
ت ـج ـه ـي ــز الـ ـمـ ـح ــاج ــر ال ـص ـح ـي ــة ورغ ـ ــم
إقحامها فــي ق ــرارات سياسية هــي في
غنى عنها فــإن إدارت ـهــا لــأزمــة تعتبر
فاعلة.
ً
• وزارة التربية اتخذت قرارا سريعا
بإغالق المؤسسات التعليمية ،وإن كان
قــد قــد كشف وج ــود منصات تعليمية
ت ـق ـن ـيــة ل ـ ــدى ال ـم ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة
الخاصة وافتقار الـمــدارس الحكومية
لها ،ومــن المنتظر اتباع استراتيجية
وقائية فاعلة واالستفادة من الخبرات
األجنبية لدى المدارس الخاصةً .
• أم ــا وزارة ال ـت ـجــارة فـحـسـنــا فعل

ً
ً
ال ــوزي ــر ب ــات ـخ ــاذه قـ ـ ــرارا ح ــازم ــا تـجــاه
اس ـت ـغ ــال ال ـص ـي ــدل ـي ــات ل ـل ـحــاجــة إل ــى
الكمامات.
• وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون أ مـ ـ ـ ــام م ـع ـض ـلــة
كبرى وهي إقناع العمالة الوافدة ذات
اإلن ـت ــاج ـي ــة الـضـعـيـفــة ال ـت ــي ت ـق ـبــع في
الجمعيات التعاونية ،وتتزايد سنويا
بضرورة اتباع إرشادات األمن الصحي
والسالمة الوقائية.
• وزارة اإل ع ـ ـ ـ ــام ت ـ ـحـ ــاول ج ــا ه ــدة
االل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاق بـ ـ ــركـ ـ ــب ال ـ ـ ـخـ ـ ــط ال ـ ـسـ ــريـ ــع
لـلـمـعـلــومــات ب ـج ـهــود م ـتــواض ـعــة عبر
إلقاء المسؤولية بأكملها على ضيوف
البرامج الحوارية.
• وزارة الداخلية يسجل لها نجاح
التأقلم مــع ال ــدور الجديد لمنتسبيها
وهو ضمان أمن وسالمة نزالء الحجر
الصحي.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
تسبب نواب مجلس األمة في "تنمر
طائفي" شق طريقة في المجتمع خالل
أحـ ـ ــداث فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وذل ـ ــك بعد
"التراشق اللفظي" الـمــروع الــذي حدث
ومخطئ من
خــال الجلسة الماضية،
ٌ
يعتقد أن تلك السلوكيات طريق إلعفاء
البرلمان من مسؤولية االلتزام بجلسة
خاصة يخرج منها المجلس بقرارات
تجاه وباء كورونا.

أنكيت باندا *

استهداف البحرية الصينية لطائرة أميركية
ً
ً
استطالعية بالليزر ليس حدثا اعتياديا!
في إطار االستفزازات العسكرية الصينية ضد القوات
األميركية ،يتخذ استهداف الطائرة االستطالعية "بوينغ
بيه 8-بوسيدون" التابعة للبحرية األميركية من جانب
ليزر "بدرجة عسكرية" أهمية خاصة ،ال سيما أنها ليست
األولى وال األقوى من نوعها ،بل وقعت حوادث
الحادثة
ً
مشابهة سابقا.
تم استهداف الطائرة االستطالعية "بوينغ بيه -8بوسيدون"
التابعة للبحرية األميركية من جانب ليزر "بدرجة عسكرية"
وفــق وصــف المسؤولين األميركيينّ ،
وجـهــت سفينة حربية
تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ذلك الليزر ضد الطائرة
األميركية ،حيث وقعت الحادثة في المحيط الهادئ بالقرب من
جزيرة "غوام" ،خارج المنطقة االقتصادية الحصرية للواليات
المتحدة ،وكان موقع الحادثة على ُبعد  610كلم غرب "غوام"،
في مياه بحر الفلبين.
سبق أن تعاملت البحرية األميركية مع قلة مسؤولية ذلك
الـسـلــوك الـمــزعــوم مــن جــانــب طــاقــم جـيــش الـتـحــريــر الشعبي
الصيني ،فأعلنت في بيان لها يوم الثالثاء الماضي" :كانت
ّ
طــائــرة بــويـنــغ ب ـيــه -8بــوس ـيــدون تـحــلــق فــي الـمـجــال الـجــوي
الدولي ،بما يتوافق مع القوانين والتنظيمات الدولية" ،كذلك
ذكرت البحرية أن ذلك السلوك يخالف التزام الصين بقانون
ً
المواجهات غير المخطط لها بحرا ،وقد تم االتفاق على هذا
القانون خــال الـنــدوة البحرية في غــرب المحيط الـهــادئ في
عام .2014
أضــاف الـبـيــان" :يتطرق قــانــون المواجهات غير المخطط
ً
لها بحرا إلى استعمال أجهزة الليزر القادرة على إيذاء طاقم
العمل أو المعدات ،ويستطيع الليزر المستعمل في التطبيقات
ً
لحق أضرارا جسيمة بطاقم الطائرات والسفن
العسكرية أن ُي
ًِ
وبأنظمتها أيضا".
لكن في إطار االستفزازات العسكرية الصينية ضد القوات
األميركية ،تتخذ الحادثة التي وقعت في األسبوع الماضي
أهمية خاصة ،هذه الحادثة ليست األولى وال األقوى من نوعها،
ً
بل وقعت حوادث مشابهة سابقا ،حيث استهدفت أجهزة الليزر
طاقم الـطــائــرات العسكرية األميركية ،وفــي عــام  ،2018كــادت
سفينة حربية صينية تصطدم بسفينة حربية أميركية كانت
تجري إحدى عمليات حرية المالحة في بحر الصين الجنوبي.
أكثر ما يلفت النظر في حادثة األسبوع الماضي هو وقوعها
في مجال جوي بعيد عن المنطقة التي تطالب بها الصين أو
عن القواعد العسكرية الصينية الخارجية ،وفي متيو ،2018
ً
أرسلت إدارة الطيران الفدرالية األميركية إشعارا إلى الطيارين
كــان قــد صــدر فــي األصــل عــن الجيش األمـيــركــي للتحذير من
"أحـ ــداث مـعــاكـســة وم ـت ـعــددة بـجـهــاز ل ـيــزر عــالــي ال ـطــاقــة" في
المجال الجوي بالقرب من قاعدة عسكرية صينية جديدة في
جيبوتي .دعــا اإلشـعــار الطيارين إلــى "تــوخــي أعـلــى درجــات
ً
الحذر عند العبور بالقرب من هذه المنطقة" ونصحهم أيضا
بإبالغ مراقبي الحركة الجوية في المنطقة "عند رصد أي ليزر
في جيبوتي أو في جوارها".
كــانــت حــادثــة األسـبــوع الماضي مختلفة ألن هــذه األنــواع
من التكتيكات بدأت تمتد اآلن على ما يبدو إلى غرب المحيط
الهادئ أو بحر الفلبين ،ما يثبت أن جيش التحرير الشعبي
ً
مستعدا ّ
لتقبل مجازفات إضافية ،وقــد يبدي
الصيني بــات
اس ـت ـعــداده إلعــاقــة مـســار ال ــوح ــدات العسكرية األمـيــركـيــة في
ً
عمليات حرية المالحة والطيران بعيدا عن السواحل الصينية
والقواعد الصينية الخارجية .هذه السابقة مثيرة للقلق ألنها
تأتي في ظل احتدام المنافسة بين الواليات المتحدة والصين
على مستوى العالم.
* «ذا دبلومات»
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ـصـ ُـمــون"( .الــزمــر  .)31 ،30رحــل عــن عالمنا
ِعــنــد َرب ــك ـ ْـم تــخــتـ ِ
ا لــر ئـيــس األ سـبــق لجمهورية مصر العربية محمد حسني
مبارك في يوم  25فبراير وهو اليوم الوطني للكويت ثم يوم
تحريرها ،والذي ساهم فيه الراحل مساهمة فعالة ،يجب أال
تنساها دولتنا حكومة وشعبا ،وفــي  2011 /11 /11تنحى
عن السلطة وسلمها للقوات المسلحة ،وذلك بعد انقسام في
الشارع المصري حول نظام حكمه.
ويــدل تنحيه عن السلطة في تلك الفترة على حبه لبلده
وخشيته من أن يؤدي ذلك االنقسام إلى صراع داخل الدولة،
قد يهدد أمنها واستقرارها ،لذلك سارع إلى التنحي وتسليم
الدولة للقوات المسلحة التي يثق بوالئها للدولة المصرية
وقدرتها على الحفاظ على أرض مصر وشعبها ،كيف ال وهو
أحد أبناء تلك المؤسسة ورجالها المساهمين في بناء تلك
المؤسسة والحريصين على أال يلتحق بها أي خائن أو فكر
معاد للدولة أو يسعى إلى هدمها.
تعرضت مصر في أواخر عهد مبارك ألحداث شغب خطيرة،
عرفت في تلك الفترة بزمن الربيع العربي ،وكــان يعتقد أن
أميركا األوبامية وبعض الــدول العربية وراء تلك األحــداث،
فهي من خطط إلسقاط نظام مـبــارك ،فأعدت مجموعة من
الشباب المصريين ودربتهم في مراكز للتغيير على استخدام
وسائل االتصال االجتماعي والقدرة على الحشد وإثارة الفتن.
ه ــذه الـمـجـمــوعــة هــي ال ـتــي ق ــادت ال ـت ـظــاهــرات ،وف ــي تلك
الفترة أشاعوا أنه ّ
هرب ثروته التي تقدر بـ 70مليار دوالر،
فأثارت مثل هذه اإلشاعات الطبقة الفقيرة وخاصة سكان
الـعـشــوائـيــات فـظـنــوا أن نـظــام م ـبــارك هــو سـبــب معاناتهم
فطالبوا بسقوط نظامه ،واستغل اإلخــوان المسلمون تلك
األحداث فانظموا إلى الثوار وطالبوا بسقوط نظام مبارك،
بالرغم من أن عهد مبارك يعتبر العصر الذهبي لإلخوان
ً
حـيــث فـ ــازوا ف ــي ان ـت ـخــابــات  2005ب ـ ــ 88م ـق ـعــدا ،وق ــد أظـهــر
مبارك تسامحا مع التيارات المختلفة ،ونشط حزب الوفد
والناصريون واليسار ،وظهر اإلسالميون تحت مسميات
علمانية ،وانتهز اإلخ ــوان هــذا التسامح ليحققوا مكاسب
سياسية كبيرة.
رحــل مـبــارك عــن عمر  91عــامــا قضى معظمه فــي خدمة
وطنه الــذي أحبه وخدمه بإخالص ،قضى  30عاما رئيسا
منذ وفــاة الرئيس الـســادات  1981حتى تنحيه  ،2011وفي
 1975استدعاه الرئيس الـســادات وأبلغه أنــه اخـتــاره نائبا
للرئيس ،أما قبل ذلك فقد قضاها في خدمة القوات المسلحة،
فشارك في حرب  1956و 1967و ،1973كما شارك في حرب
االستنزاف ،ويذكر من سجل أعماله العسكرية أنه في صباح
 1967 /6 /5أنقذ سربا مــن الـطــائــرات اتجه بها إلــى أســوان
بالرغم من سيطرة الطيران اإلسرائيلي على األجواء المصرية،
وكما كان مقاتال شرسا في محاربة اإلرهاب وأعداء الدولة
كان حكيما فالتزم بخط الرئيس السادات في السالم مجنبا
الشعب مآسي الحروب وأهوالها.
بعد تنحيه تـعــرض لمحاكمة ظالمة و ظــل سنتين رهن
االعتقال حتى برأه القضاء ،وأراد اإلخوان أن يظل في سجنه
حتى يموت مسجونا ،عــرض عليه السفر إلــى الـخــارج وأن
يعيش مـكــرمــا فــي أي مـكــان يـخـتــاره ولـكـنــه رف ــض الـهــروب
وفضل المواجهة حتى يموت ويــدفــن فــي أرض مصر التي
ً
أحبها وحــارب من أجلها ،شكرا للرئيس السيسي والقيادة
المصرية التي أعادت لهذا البطل كرامته وردت إليه اعتباره،
وكان الرئيس السيسي في مقدمة المشيعين إلى جانب أسرته.
رحم الله الرئيس مبارك وأسكنه فسيح جناته.

آندرو شينغ وتشاو غينغ*

زمن فيروس كورونا المستجد في الصين
يجب على الحكومة الصينية،
باإلضافة إلى التعامل مع
األزمة الحالية ،العمل على
إصالحات طويلة المدى
لتعزيز الصالبة والمرونة في
التعليم والرعاية الصحية
وشبكة األمان االجتماعي
وآليات ردود الفعل
الداخلية ،حيث إن الناس ال
يتوقعون أقل من ذلك.

أكبر تحدياتنا
في زمن الترابط
العالمي غير
المسبوق
أصبحت
مشتركة وكل
بلد يجب أن
يعمل لتعزيز
الصالبة
والمرونة

لقد تضمن تقرير األ مــن الصحي العالمي في
أكتوبر من سنة  2019تحذيرا صريحا من أن "األمن
الـصـحــي الــوط ـنــي ضـعـيــف بـشـكــل أســاســي حــول
العالم وال يوجد بلد مستعد بشكل كامل لألوبئة
وكل دولة فيها فجوات مهمة يجب التعامل معها"
وبعد شهرين فقط من ذلك التقرير ظهر فيروس
ك ــورون ــا جــديــد فــي (ووهـ ـ ــان) فــي الـصـيــن وأثـبــت
سريعا دقة تقييم ذلك التقرير.
لـقــد ت ــم اك ـت ـشــاف ال ـف ـيــروس الـ ــذي يـطـلــق عليه
اآلن فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ألول مـ ــرة في
ب ـلــديــة (ووه ـ ـ ــان) ال ـص ـي ـن ـيــة ،ول ـك ــن ال ـس ـل ـطــات لم
تأخذ الموضوع على محمل الجد بشكل كاف في
األسابيع األولى ،إذ وقعت أخطاء متعددة بما في
ذلك الفشل في فهم سرعة الفيروس في االنتشار،
وزاد األمر سوءا التأخير في إبالغ الناس بتفشي
الـفـيــروس ،وفــي واق ــع األم ــر تـعــرض بعض أوائــل
األش ـخ ــاص الــذيــن حـ ــذروا مــن ال ـم ــرض -وأهـمـهــم
طبيب العيون لي وينليانغ -للتوبيخ من السلطات
المحلية (ولقد توفي لي الحقا بسبب المرض).
لـقــد بـقــي ال ــوض ــع عـلــى حــالــه حـتــى  20يـنــايــر،
وذلك عندما قررت الحكومة التصرف بعد أن حذر
طبيب آخر يدعى زنغ نانشان -من أبطال معركة
الصين سنة  2003ضد فيروس كورونا آخر وهو
المتالزمة التنفسية الـحــادة الـشــديــدة (س ــارس)-
ال ـنــاس مــن خ ـطــورة الـفـيــروس الـجــديــد ،فـتــم عــزل
(ووهــان) والمدن المجاورة في إقليم هوبي الذي
يصل إجمالي عدد سكانه إلى نحو  58،5مليون
نسمة بشكل كامل ،وفي طول الصين وعرضها تم
عزل نحو  700مليون شخص تقريبا في منازلهم.
لقد حشدت الحكومة الصينية الحقا لذلك أكثر
من  200فريق طبي من أنحاء البالد بما في ذلك
ال ـقــوات المسلحة مــن أج ــل اح ـتــواء ال ـمــرض ،كما
قــامــب ببناء ثــاثــة مستشفيات جــديــدة ،وتسعة
مستشفيات مــؤقـتــة بـســرعــة غـيــر مـسـبــوقــة ،كما
أع ـطــت تـعـلـيـمــات م ـش ــددة ع ـلــى م ـس ـتــوى اإلقـلـيــم
والبلدية وعلى مستوى البالد بشكل عام بتحسين
النظافة العامة وعزل الضحايا المحتملين وتبادل
الخبرات.
يبدو أن استجابة الصين غير المسبوقة أبطأت
انتشار المرض محليا ،ولكن (ووه ــان) المكتظة
بالسكان تعتبر مركزا للنقل وموطنا ألكبر مطار
وســط الصين ،يستخدمه بالمعدل نحو  30ألف
شخص يــومـيــا ،وه ــذا يعني أن فـيــروس كــورونــا
المستجد قد انتشر حول العالم بسرعة ،مما شكل
امتحانا لكيفية استجابة دوائــر الصحة العامة
للبلدان في جميع أرجاء العالم.
العالمية في  25فبراير
وأشارت منظمة الصحة
ً
بــوجــود  80239حــالــة فــي  33ب ـلــدا و 2700حالة
وفــاة (مـعــدل وفــاة يصل إلــى  3.4فــي المئة) ولقد
حدثت معظم الحاالت بما في ذلك  95في المئة من
الوفيات في إقليم هوبي.
وإن كوريا الجنوبية تحتل المركز الثاني بعد
الصين بإصابات فيروس كورونا المستجد ،وذلك
بـحــاالت مــؤكــدة تصل إلــى  1261حــالــة ،ووضعت

الـحـكــومــة ال ـبــاد فــي حــالــة تــأهــب ق ـصــوى ،وهــو
تحرك يسمح بعزل المناطق وغيرها من إجراء ات
االحـ ـت ــواء ،فـتــم اع ــان حــالــة ال ـط ــوارئ فــي مدينة
(داغين) الجنوبية والتي تتركز فيها الحاالت ،أما
اليابان والتي يوجد فيها  847حالة (نحو  700من
سفينة سياحية واحدة) فتحتل المركز الثالث.
لقد انتشر الفيروس كذلك في أوروبا مع وجود
 325حالة في إيطالي التي وضعت أكثر من  50ألف
شخص فــي الحجر الصحي ،حتى ا ي ــران تواجه
زيادة في عدد حاالت اإلصابة بالمرض ،واآلمال
بإمكانية تجنب حصول وباء تتالشى بسرعة.
لقد كان لكل هذه التطورات عواقب وخيمة على
االقتصاد ،حيث حصلت اضطرابات في سالسل
الـتــوريــد الـعــالـمـيــة ،ووق ــف لـلـخــدمــات ،كـمــا يبدو
من المرجح أن االقتصاد الياباني– الذي يعاني
بالفعل من الضغوط بسبب ارتفاع آخر في ضريبة
االستهالك وتأثيرات إعصار هاغيبيس -سينكمش
مجددا.
أما في كوريا الجنوبية وهي مركز مهم لسالسل
الـتــوريــد الـعــالـمـيــة فـقــد علقت شــركــة سامسونغ
لإللكترونيات عمليات مصنع ا لـهــوا تــف الذكية
ف ــي غــومــي بـعــد أن أظ ـه ــرت االخ ـت ـب ــارات أن أحــد
الموظفين مصاب بفيروس كورونا المستجد.
بعد أن حــذرت شركة آبل من أن إيراداتها ربع
السنوية ستتأثر سلبا بسبب تباطؤ إنتاج آيفون
وإغالق محالت آبل في الصين ،يشعر المستثمرون
العالميون بشكل متزايد بالعصبية وفي الواليات
المتحدة األميركية هبط مؤشر (إس آند بي )500
نـحــو  3ف ــي الـمـئــة ف ــي ب ــداي ــة ال ـم ـعــامــات ف ــي 24
فبراير.
مـ ـ ــع ت ـ ـصـ ــاعـ ــد تـ ـفـ ـش ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــرض ف ـ ـ ــإن ال ـ ـضـ ــرر
الـعــالـمــي أكـبــر مــن اض ـطــرابــات سلسلة الـتــوريــد،
وإن االنخفاض المفاجئ في اإلنتاج والخدمات
يؤدي إلى تحول في أنماط االستهالك والعمليات
التجارية في الصين لمصلحة التجارة اإللكترونية
والعمل إلكترونيا من المنازل ،وهو توجه يمكن
أن نـجــده كــذلــك فــي ب ـلــدان مـتـضــررة أخ ــرى حين
ينتشر الفيروس.
وإن اآلثـ ـ ــار االق ـت ـص ــادي ــة ل ـه ــذا ال ـت ـح ــول– بما
فــي ذ لــك الطلب الصيني على السفر والخدمات
الـسـيــاحـيــة وال ـب ـضــائــع ال ـف ــاخ ــرة -سـتـجــد صــدى
لـهــا عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم لـشـهــور عــديــدة قــادمــة
ولكن التأثير العميق األكبر للعزل التام بسبب
فيروس كورونا المستجد سيكون على الدينامية
االجتماعية الصينية.
لقد حوصر عدد غير مسبوق من الصينيين–
نحو نصف عــدد السكان -في منازلهم ألكثر من
شهر حيث كان لديهم الوقت الكافي للتفكير مليا
بعواقب المرض على الحياة والعائلة والمجتمع،
ولـ ـك ــن ب ــال ــرغ ــم مـ ــن ص ـع ــوب ــة ال ـ ـعـ ــزل ال ـ ـتـ ــام فـقــد
استطاعوا التعويل على حكومتهم لتوفير الطاقة
والمياه وخدمات اإلنترنت بشكل فعال ،وبالطبع
واج ـه ــت ال ـح ـكــومــة الـكـثـيــر م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات على
وسائل التواصل االجتماعي بسبب محاوالتها

المبكرة لقمع االنتقادات ،لكنها سمحت بعد ذلك
لـمــزيــد مــن الـنـقــاشــات الـعــامــة وردود الـفـعــل كما
أظ ـهــرت الـتـقــاريــر الـمـعـمـقــة ال ـتــي نـشــرتـهــا مجلة
كايتشن.
ل ـق ــد ه ـ ــزت أزمـ ـ ــة فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا الـمـسـتـجــد
االعتقاد بأن االزدهار االقتصادي يمكنه التعويض
عن الرفاهية االجتماعية ،وإن الوفاة في األسر التي
لديها طفل واحد تنهي كامل تسلسل األجيال وهو
شيء غير مسبوق في التاريخ العائلي الصيني،
وكنتيجة لذلك قد يعيد الصينيون توجيه أنفسهم
من أجل التركيز على الصحة والمنزل والعائلة بعد
سنوات من تصاعد السفر واالستهالك الفعلي غير
المتصل باإلنترنت.
وحالة الهيجان التي شهدتها وسائل اإلعــام
العالمية الـتــي يـشــوب بعضها كــراهـيــة األجــانــب
بسبب فيروس كورونا يمكن أن تعزز هذا التأمل
الذاتي للصين ،وتوجهها إلى تعزيز القوى الذاتية
وخــاصــة فــي التعامل مــع قضايا الصحة العامة
المحلية واألمــن االجتماعي والحوكمة ،وبالفعل
أدى فيروس كورونا المستجد إلى إجراءات سريعة
للحد من األضرار على المستوى المحلي باإلضافة
إل ــى إعـ ــادة تــوجـيــه كـبـيــرة لــأولــويــات مـثــل طــرق
مبتكرة للتعامل مع التدفقات النقدية لألنشطة
التجارية وقــدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة
الـحـجــم عـلــى ال ـب ـقــاء ،واض ـط ــراب ــات س ــوق العمل
واستعادة سالسل التوريد الرئيسة.
لـكــن حـتــى عـنــدمــا يـتــم اح ـت ــواء ال ـف ـيــروس فــإن
تصاعد التنافس الجيوسياسي واالضـطــرابــات
التقنية والـتـغـيــر الـمـنــاخــي واحـتـمــالـيــة حصول
أوبئة جديدة ال يزال يلوح في األفق مما يعني أنه
إلى جانب التعامل مع األزمــة الحالية يجب على
الحكومة الصينية العمل على إصالحات طويلة
ال ـم ــدى لـتـعــزيــز ال ـصــابــة وال ـم ــرون ــة ف ــي التعليم
وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة وش ـب ـكــة األم ـ ــان االجـتـمــاعــي
وآلـيــات ردود الفعل الداخلية ،حيث إن الناس ال
يتوقعون أقل من ذلك.
إن هذا الطرح ينطبق على العالم كذلك ،ففي زمن
الترابط العالمي غير المسبوق فإن أكبر تحدياتنا
أصبحت مشتركة ،وكل بلد يجب أن يعمل من أجل
تعزيز الصالبة والمرونة أو لن يشعر أي شخص
باألمان.
* آندرو شينغ هو زميل متميز في معهد
آسيا الدولي في جامعة هونغ كونغ وعضو في
المجلس االستشاري لبرنامج األمم المتحدة
البيئي للتمويل المستدام ،وتشاو غينغ هو
رئيس معهد هونغ للتمويل العالمي ومدير
معهد األبحاث لطريق الحرير البحري في
كلية (إتش إس بي سي) إلدارة األعمال التابعة
لجامعة بكين.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي
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البورصة تواصل مكاسبها ...والسيولة  52.1مليون دينار
مضاربات على السوق األول وعمليات شراء حذرة على أسهم التوزيعات
علي العنزي

في بورصة ًالكويت تم تداول
 127سهما ربح منها 82
وخسر ً ،34وكان الدعم
السوق
مستمرا من مكونات ً
األول الذي حقق ارتفاعا
بنسبة .٪٢.٢

استمرت مؤشرات بورصة
الـ ـك ــوي ــت ،ك ــذل ــك ال ـب ــورص ــات
الخليجية باالرتداد وتحقيق
مكاسب للجلسة الثانية على
التوالي ،إذ قفز مؤشر بورصة
الكويت العام بنسبة  1.87في
ال ـم ـئــة ت ـع ــادل  108.28نـقــاط
ليصل الى مستوى 5892.44
نـقـطــة ب ـس ـيــولــة ك ـب ـيــرة كــذلــك
بلغت  52.1مليون دينار« ،أقل
مــن سيولة أم ــس» ،بـتــداوالت
 240م ـل ـيــون س ـهــم ن ـفــذت من
خالل  10650صفقة.
ً
وتم تداول  127سهما ربح
م ـن ـهــا  82و خ ـس ــر  ،34و ك ــان
ً
الــدعــم مـسـتـمــرا مــن مـكــونــات
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــوق األول ا ل ـ ـ ـ ــذي ح ـقــق
ً
ارتفاعا بنسبة  2.2في المئة
تـســاوي  145.28نقطة ليقفل
على مستوى  6515.97نقطة
ب ـس ـيــولــة ك ـب ـيــرة بـلـغــت 45.6
مـلـيــون دي ـن ــار ،ت ــداول ــت 82.7
مليون سهم عن طريق 6665
صفقة.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل مـ ـ ــؤشـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
ً
«رئ ـي ـســي  »50ن ـم ــوا أق ــل كــان
بنسبة  0.86في المئة تعادل
 40.47نـ ـقـ ـط ــة لـ ـيـ ـقـ ـف ــل ع ـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  4767.02ن ـق ـطــة

بسيولة مقاربة لمستويات،
أ م ــس األول ،هــي  5.2ماليين
ديـ ـن ــار ت ــداول ــت  125مـلـيــون
سهم عن طريق  2826صفقة.

ارتداد جماعي
ً
ل ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال خـ ــاصـ ــا
بـ ـب ــورص ــة واح ـ ـ ـ ــدة أو س ــوق
ً
ً
واحــد بــل كــان ارتـ ــدادا شامال
ً
لكل األســواق المالية تقريبا،
وأس ـع ــار الـنـفــط ال ــذي امـتــدت
مكاسبه بشكل كبير وبلغت
أك ـث ــر م ــن  5ف ــي ال ـم ـئــة بــدعــم
مـ ــن ش ـب ــه ت ـص ـم ـيــم م ـص ــدري
النفط ومنتجيه الرئيسيين
ع ـلــى دعـ ــم األسـ ـع ــار وخـفــض
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج خ ـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ــم
المقبل ،وكان السوق األميركي
ً
خـصــوصــا مــؤشــر داو جونز
أيـ ـق ــون ــة االرتـ ـ ـ ـ ـ ــداد إذ سـجــل
ً
ً
نموا تاريخيا بحوالي 1300
نقطة في أولى جلسات مساء
االثنين الماضي ليدعم بقية
األسواق األوروبية واآلسيوية،
التي ارتــدت كذلك على الرغم
م ــن أن خ ـســائــرهــا كــانــت أقــل
بكثير مــن البقية فــي أميركا
وآسيا.

وكـ ـ ــانـ ـ ــت أخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ف ـ ـيـ ــروس
ً
«كــورونــا» تراجعت قليال في
الـ ـب ــر ال ـص ـي ـنــي ل ـك ـنــه ان ـت ـشــر
بـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــرة أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ف ـ ـ ــي ب ـع ــض
دول االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات ال ـك ـب ــرى
كألمانيا وفرنسا والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ،وش ـه ــدت بــورصــة
ً
ً
الكويت ارتدادا جيدا لألسهم
ال ـق ـي ــادي ــة ف ــي الـ ـس ــوق األول
ً
خ ـص ــوص ــا «ال ــوطـ ـن ــي» ال ــذي
سـجــل مـكــاســب كـبـيــرة ،كذلك
«بـيـتــك» و«زي ــن» و«أجيليتي»
ول ــم ُي ـ َـر ال ـل ــون األح ـم ــر ســوى
على سهم القرين في السوق
األول ب ـي ـن ـم ــا شـ ـه ــد ا لـ ـس ــوق
ً
الرئيسي انتقائية أكبر وحذرا
وتركزا على شراء األسهم ذات
التوزيعات السنوية الجيدة.
بـيـنـمــا كــانــت ال ـم ـضــاربــات
حاضرة على األسهم القيادية
«ف ــي ال ـســوق األول» وب ـعــد أن
غــامــر الـبـعــض وات ـخــذ مــراكــز
مضاربية خالل وقت الهبوط
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،وان ـ ـت ـ ـهـ ــت ال ـج ـل ـســة
خضراء كحال معظم مؤشرات
األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة الـعــالـمـيــة
والخليجية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
الـسـعــودي األب ــرز ،أم ــس ،بين

مؤشرات أسواق دول مجلس
ا لـتـعــاون الخليجي إذ بلغت
مكاسبه أكثر من  2.3في المئة

أخبار الشركات
«األهلي المتحد» يقرر عدم إعادة شراء أوراق مالية مدرجة
قـ ــرر ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد  -الـبـحــريــن
عدم إعــادة شــراء أوراق مالية مدرجة ضمن
الشريحة األول ــى لــرأس الـمــال ،حيث أصــدر
هذه األوراق في  29أبريل  2015بمعدل فائدة
سنوية يصل إلى  6.875في المئة.
وأشـ ــار الـبـنــك إل ــى أن ــه أخ ــذ بـعـيــن االعـتـبــار
م ـص ــال ــح ك ــل األطـ ـ ـ ــراف ذات ال ـع ــاق ــة بــال ـب ـنــك،
وال ـ ـم ـ ــراح ـ ــل ال ـم ـت ـق ــدم ــة بـ ـخـ ـص ــوص الـ ـع ــرض
ال ـم ـق ــدم م ــن ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (ب ـي ـتــك)

لــاس ـت ـحــواذ ع ـلــى  100ف ــي ال ـم ـئــة م ــن أسـهــم
«المتحد» ،وعقب إعالن البنك هذا القرار سيعيد
تقييم هيكلته الرأسمالية.

«الخليج» :اجتماع  11مارس إلعادة تشكيل مجلس اإلدارة
قال بنك الخليج إنه سيعقد اجتماعا في
 11م ــارس ال ـجــاري ،إلع ــادة تشكيل مجلس
االدارة.

ً
«المعامل» توقع عقدا مع «األشغال» بـ  15مليون دينار
وقعت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت
عقد مـمــارســة مــع وزارة األش ـغــال بقيمة  15مليون
ً
ديـنــار ،ولمدة  1095يــومــا .وقالت الشركة إن العقد
يـنــص عـلــى الـقـيــام بــأعـمــال صـيــانــة عــامــة للطريق
الدائري الخامس السريع ،وطريق الغزالي السريع،
وطريق الجهراء السريع ،مبينة أن العقد سيحقق
للشركة أرباحا تشغيلية يتم إدراجها ضمن البيانات
المالية للشركة خالل فترة تنفيذ المشروع.

 498.5ألف دينار أرباح «البريق» من تخارج
أعلنت شركة البريق القابضة تخارجها من إحدى شركاتها
التابعة ،محققة أربــاحــا بقيمة  498.5ألــف ديـنــار ،موضحة أن
ال ـت ـخــارج تــم مــن شــركــة ت ــداول الـعــالـمـيــة لبيع وش ــراء األسـهــم
والسندات.
وأضافت أن عملية التخارج تمت عن طريق بيع كامل أسهم
الشركة لطرف خارجي بمبلغ قيمته  11.05مليون دينار ،الفتة
إلى أن الربح المحقق من التخارج سيظهر أثره في بيان الدخل
للشركة في  31مارس .2020

 468.4ألف دينار أرباح «استهالكية»
من استحواذ على «تابعة» لها
كشفت الشركة الوطنية االستهالكية القابضة عــن موافقة
مـجـلــس إدارة ال ـشــركــة عـلــى ال ـع ــرض ال ـم ـقــدم م ــن شــركــة أفـكــار
القابضة باالستحواذ على كامل حصص إحدى الشركات التابعة
لـ«استهالكية» ،بقيمة  2.39مليون دينار.
وقالت «استهالكية» إن تفاصيل مبلغ االستحواذ عبارة عن
 1.018مليون دينار قيمة سعر البيع ،و 1.049مليون قيمة الذمم
المسترجعة (العمالء) ،و 324.785ألفا تسلم نقدا من الشركة.
وأضافت أن الشركة التابعة المعني بها هي الشركة الوطنية
للمنتجات الورقية ،التي تمثل كامل الحصص المملوكة فيها
 99فــي المئة بقيمة  1.1مليون ديـنــار ،مبينة أن أرب ــاح صفقة
االستحواذ تعادل نحو  468.4ألف دينار ،سينعكس أثرها في
بيانات عام .2020

ً
مـسـتـفـيــدا مــن ارت ـ ــداد أسـعــار
ال ـن ـفــط ال ـك ـب ـيــر ،كــذلــك ربـحــت
أسواق قطر وعمان وأبوظبي،

إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـك ــوي ــت وكـ ــان
ً
التراجع محدودا في مؤشري
البحرين ودبي فقط.

الوسطاء ينبهون على العمالء ضرورة
«اآليبان» للتحويل النقدي

ً
قبل إلغاء الشيك الورقي نهائيا بعد منتصف مارس
●

محمد اإلتربي

ن ـ ـبـ ــه قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ــوس ـ ــاط ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
والمتداولين أن «اآليبان» ،وهو الرقم الدولي المعتمد
لـلـتـحــويــات الـمـصــرفـيــة ،م ــن ال ـش ــروط األســاسـيــة
والضرورية التي يجب توفيرها لكل مستثمر خالل
عمليات التحويل لألموال بيعا وشراء ،وذلك خالل
المرحلة المقبلة التي تلي  15مارس الجاري ،بعد
توقيف التعامل بالشيكات الورقية كليا.
الـجــديــر بــالــذكــر أن «اآلي ـبــان» هــدفــه األســاســي
تسهيل المدفوعات ،وهو تنظيم رقمي لحسابات
الـعـمــاء فــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي ،كما يعمل على
تسهيل معالجة العمليات المالية للعمالء ،وذلك
لتماثل طــول عــدد خــانــات أرق ــام الـحـســابــات مع
بعضها فــي أي مـكــان بــالـعــالــم ،وكــذلــك لسهولة
قراءته والتعامل معه بشكل آلي.

وب ـ ــات م ــؤخ ــرا ذا أه ـم ـيــة ج ــوه ــري ــة لتسهيل
مـعــالـجــة ال ـح ــواالت الـمـصــرفـيــة وتـمــريــرهــا عبر
األنـ ـظـ ـم ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،ك ـم ــا أن ـ ــه ي ـس ـه ــل عـلــى
المصرف المرسل التأكد من صحة رقــم حساب
المستفيد ،تجنبا لعملية إعــادة الـحــواالت ذات
أرقام الحسابات الخاطئة ،والتي تتطلب الكثير
من الجهد والوقت لتصحيحها.
وي ـت ــم ال ـت ـش ــدي ــد ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـخ ـط ــوة،
خصوصا أن هناك قاعدة متنوعة من المتعاملين
في السوق بين مستثمرين محليين وأجانب من
مختلف الدول واألسواق ،وبالتالي ستكون قاعدة
التعامل و فــق النظام العالمي ،وستتالشى كل
األخـطــاء مــع ذلــك النظام ،وسيعالج ملف تراكم
األمـ ــوال والـشـيـكــات الـتــي تبحث عــن أصحابها
بعد إصدارها.

ارتفاع اليورو وتراجع اإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
األميركي أمام الدينار الكويتي
أمس ،عند  0.305دينار في حين
ارتفع اليورو إلى  0.340دينار
مقارنة بأسعار يوم أمس األول.

وق ــال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن س ـع ــر ص ــرف
الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي انخفض
إلى  0.390دينار ،في حين ارتفع

الفرنك السويسري إلــى 0.318
دينار وبقي الين الياباني عند
مستوى  0.002دون تغيير.

«الوطني لالستثمار» %3.3 :تراجع سوق الكويت منذ بداية العام
«كورونا» قضى على مكاسب المؤشرات وعطلة األعياد الوطنية ساهمت في الحد من الخسائر
ق ــال تـقــريــر ص ــادر عــن شركة
«الوطني لالستثمار» ،إن األسواق
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة س ـج ـلــت ت ــراج ـع ــات
واسـ ـع ــة ال ـن ـط ــاق خـ ــال ف ـبــرايــر
الماضي إثر ارتفاع عدد حاالت
اإلص ـ ــاب ـ ــة بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا،
إذ ت ــراج ــع م ــؤش ــر S&Pالـمــركــب
لألسهم الخليجية  7.24في المئة
ذلك الشهر لتبلغ خسائره 8.69
في المئة منذ بداية العام.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ،ات ـ ـخـ ــذت
الـمــؤشــرات الكويتية الرئيسية
ً
ً
اتـجــاهــا تــراجـعـيــا خــال فبراير
ً
ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع م ـع ـظ ــم األس ـ ـ ــواق
الخليجية والـعــالـمـيــة األخ ــرى،
وسط ارتفاع عدد حاالت اإلصابة
ب ـف ـيــروس «ك ــورون ــا» ف ــي الـبــاد
بنهاية الشهر ،وشمل التراجع
مؤشر السوق العام بنسبة 4.0
في المئة ،ليقضي على المكاسب
ال ـ ـهـ ــام ـ ـش ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـج ـل ـت ـه ــا
المؤشرات الكويتية خالل فبراير،
ً
ليسجل تراجعا منذ بداية عام
 2020حتى تاريخه بنسبة 3.3
في المئة لمؤشر السوق العام،
و 3.5ف ــي ال ـم ـئــة بــال ـن ـس ـبــة إلــى
مــؤشــر الـســوق األول ،مــع األخــذ
بعين االعتبار أن إغــاق السوق
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ع ـ ـيـ ــدي «الـ ــوط ـ ـنـ ــي»
و«التحرير» ساهم في الحد من
الخسائر خالل شهر فبراير.

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاص ـ ـي ـ ــل ،ت ـ ـصـ ــدر
السوق القطري قائمة األســواق
ً
الخليجية ا لـخــا ســرة متراجعا
 9.12في المئة خالل شهر فبراير،
تـ ــاه م ــؤش ــر تـ ـ ــداول ال ـس ـعــودي
بـخـســارة  7.50فــي الـمـئــة ،كذلك
أغـ ـلـ ـق ــت أس ـ ـ ـ ــواق اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات فــي
ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـحـ ـم ــراء إذ ت ــراج ــع
مـ ــؤشـ ــرا سـ ــوقـ ــي دبـ ـ ــي ال ـم ــال ــي
وأب ــوظ ـب ــي ال ـع ــام بـنـسـبــة 7.18
فــي المئة و 4.94فــي المئة على
التوالي.
من ناحية أخرى ،تمكن سوقا
ُعمان والبحرين من اإلغالق في
الـمـنـطـقــة ال ـخ ـض ــراء م ــع نـهــايــة
الشهر إذ ارتفع مؤشر MSM30
في مسقط بنسبة  1.27في المئة
ليراكم  3.76في المئة منذ بداية
الـ ـع ــام ،ف ــي ح ـيــن ارت ـف ــع مــؤشــر
ً
البحرين العام هامشيا بنسبة
 0.17في المئة لتصل أرباحه منذ
بداية العام إلى  3.12في المئة.
أمــا فــي بــاقــي األس ــواق العربية
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ـقــد ت ــراج ــع مــؤشــر
 EGX 30المصري بنسبة 6.54
فــي المئة ،إذ أغـلــق مــؤشــر S&P
 Pan Arabلألسهم العربية على
ت ــراج ــع بـنـسـبــة  6.96ف ــي المئة
خالل الشهر و 7.66في المئة منذ
بداية العام.
وعـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة

واألســواق العالمية فقد شهدت
ً
خ ـ ــال ش ـه ــر فـ ـب ــراي ــر أس ـب ــوع ــا
ً
تاريخيا إذ كانت المخاوف من
انتشار فيروس كورونا وتأثيره
على األسواق المالية واالقتصاد
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــور االه ـ ـت ـ ـمـ ــام
الرئيسي للمستثمرين.
وانـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
األميركية بنسبة تصل إلى 12.8
في المئة لمؤشر «ستاندرد آند
بورز  »500و 14في المئة لمؤشر
داو جونز خالل األسبوع األخير
م ــن ف ـب ــراي ــر ،م ـمــا يـجـعـلــه أس ــوأ
ان ـخ ـف ــاض أس ـب ــوع ــي م ـن ــذ ع ــام
 ،2008ف ــي ح ـيــن ارتـ ـف ــع م ـعــدل
التذبذب مع وصول مؤشر VIX
إلى  49.48قبل أن يغلق األسبوع
على .40.11
وأ غ ـ ـل ـ ــق مـ ــؤ شـ ــر MSCI AC
 Worldلألسهم العالمية شهر
ً
فبراير منخفضا بنسبة  8.2في
المئة بعد أن تراجع بنسبة 11.6
فــي الـمـئــة خ ــال األيـ ــام الـعـشــرة
األخ ـ ـي ـ ــرة م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر ،ع ـنــدمــا
اش ـ ـتـ ــدت ح ـ ــدة تـ ــراجـ ــع ال ـس ــوق
العالمي.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،انـخـفــض
مؤشر  ،MSCI EAFIالــذي يمثل
أداء األس ـ ــواق الـمـتـقــدمــة خــارج
الواليات المتحدة وكندا ،بنسبة
 9.2في المئة لهذا الشهر ،لتصل

عوائد المؤشرات العالمية لشهر فبراير 2020
 %8.5 %8.4 %0.2 %10.1 %8.2 %3.2 %5.3 %9.7 %8.9%7.3 -

خسائره السنوية إلى  11.2في
المئة.

تباطؤ االقتصاد العالمي
وأدت ال ـم ـخــاوف م ــن ح ــدوث
تـ ـب ــاط ــؤ ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي
بـسـبــب انـتـشــار وب ــاء «ك ــورون ــا»
إل ـ ـ ــى ش ـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة
وزي ـ ــادة الـتـكـهـنــات ب ــأن مجلس
االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي األميركي
يمكن أن يخفض أسعار الفائدة
بما يصل إلــى  50نقطة أســاس
دفـعــة واح ــدة أو على مرحلتين
خ ــال اج ـت ـمــاعــاتــه ال ـق ــادم ــة في

مــارس الـجــاري وأبــريــل المقبل،
كما قدر بعض المحللين أن يقوم
بنك االحتياطي الفدرالي بدعوة
ل ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع طـ ـ ــارئ لـخـفــض
أسعار الفائدة.
وفـ ــي ب ـي ــان ل ــه يـ ــوم الـجـمـعــة
الـ ـم ــاض ــي ،قـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس
االحتياطي الفدرالي أن المجلس
«سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم أدواتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ويتصرف حسب االقتضاء لدعم
االقتصاد».
وكــان التقدير الثاني للناتج
ال ـم ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي األم ـي ــرك ــي
للربع الرابع من عام  2019أظهر
ً
ً
نـ ـم ــوا س ـن ــوي ــا ب ـن ـس ـبــة  2.1فــي

مؤشر ستوكس أوروبا 600
ستاندرد آند بورز 500
الذهب
مؤشر داو جونز  30الصناعي
مؤشر مورغان ستانلي ألسواق العالم
مؤشر مركب شنغهاي
مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة
مؤشر فاينانشال تايمز 100
مؤشر نيكي 225
نفط برنت
مؤشر مورغان ستانلي ألسواق الخليج

الـمـئــة ،بما يـتــوافــق مــع التقدير
الـم ـسـبــق ون ـس ـبــة ال ـن ـمــو لـلــربــع
الثالث.

األسواق الناشئة
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن االنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض فــي
ً
األس ـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة حـ ـ ـ ــادا كـمــا
كـ ــان ف ــي ن ـظ ـيــرات ـهــا ال ـم ـت ـقــدمــة
خــال الشهر فالتراجع في هذه
األس ـ ــواق ك ــان ق ــد ب ــدأ ف ــي شهر
يناير.
وانـخـفــض مــؤشــر MSCI EM
بنسبة  5.3في المئة في فبراير
بـعــد خـســارتــه بنسبة  4.69في

المئة خالل يناير ،ليصل إجمالي
انخفاضه السنوي إ لــى حوالي
 9.8في المئة ،مما يتماشى مع
مؤشرات األسهم العالمية.
وم ـ ــن ب ـي ــن أكـ ـب ــر ال ـخــاســريــن
فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة كـ ــان
مــؤشــر بــورصــة إسـطـنـبــول 100
والبورصة الروسية إذ انخفضتا
 11.0و 9.5في المئة على التوالي
في فبراير.

األسواق األوروبية
وال يــزال النشاط االقتصادي
ً
فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ضعيفا
إذ أظ ـه ــرت ال ـت ـق ــدي ــرات لـلـنــاتــج
ال ـم ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي األوروب ـ ـ ــي
ً
لـلــربــع ال ــراب ــع ن ـمــوا بنسبة 0.9
ف ــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سـنــوي،
بــان ـخ ـفــاض ع ــن  1.2ف ــي الـمـئــة
ل ـل ــرب ــع الـ ـث ــال ــث ،وف ـ ــي الـمـمـلـكــة
ال ـم ـت ـحــدة ،تــراجــع مــؤشــر FTSE
 100بـنـسـبــة  9.7ف ــي ال ـم ـئــة في
فبراير ،لتبلغ خسائره  12.8في
المئة منذ بداية العام ،في حين
واصل نشاط التصنيع انتعاشه

خ ــال الـشـهــر ال ـثــانــي م ــن الـعــام
وقفز مؤشر مديري المشتريات
الصناعي ماركيت إلى  51.9في
ً
ف ـب ــراي ــر ،مــرت ـف ـعــا م ــن  49.7في
يناير.
ً
وارتفع مؤشر التضخم أيضا
مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية
والمقاييس األ ســا سـيــة لمؤشر
أسعار المستهلكين إلى  1.8في
المئة و 1.6في المئة في يناير من
 1.3في المئة و 1.4في المئة على
التوالي في ديسمبر.

مؤشر  S&Pلألسهم
الخليجية تراجع
 %7.24في فبراير
الماضي لتبلغ
خسائره %8.69
منذ بداية العام
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صندوق النقد والبنك الدوليان يؤكدان جاهزيتهما لمواجهة «كورونا»

أسواق المال تعوض بعض خسائر األسبوع الماضي ...و«داو جونز» يقفز  1294نقطة
ارتفعت األسهم األميركية
خالل تداوالت أمس
األول ،بدعم من التكهنات
بأن االحتياطي الفدرالي
سيخفض معدل الفائدة
لدعم االقتصاد في مواجهة
تداعيات فيروس «كورونا»
لتعوض المؤشرات الرئيسية
ً
جزءا من الخسائر الحادة التي
تكبدتها األسبوع الماضي.

أكـ ــد صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد وال ـب ـنــك
الدوليان جاهزيتهما لمساعدة
ال ــدول األع ـضــاء فــي درء مخاطر
ف ـيــروس "ك ــورون ــا" والـعـمــل على
احتوائه.
وق ــال ال ـص ـنــدوق وال ـب ـنــك ،في
بيان مشترك ،إن جهودهما سوف
تتركز على مساعدة الدول الفقيرة
التي تعاني فــي األســاس ضعف
أنظمتها الصحية.
وأضافت الهيئتان الدوليتان
أنهما تمتلكان األدوات الــازمــة
ل ــدع ــم ال ـ ــدول ال ـف ـق ـيــرة لـلـتـصــدي
للمخاطر اال قـتـصــاد يــة السلبية
المصاحبة لـ"كورونا".
وأفــاد صندوق النقد الدولي،
بــأنــه يقف على أهـبــة االستعداد
لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ل ـب ـل ــدان ــه
األعضاء التي تواجه احتياجات
تمويلية آنية جراء وقوع كوارث
في مجال الصحة العامة.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف أن ل ــد ي ــه  4أدوات
رئيسية لـمـســاعــدة الـبـلــدان ،هي
الـتـمــويــل ال ـطــارئ ال ــذي يتضمن
"الـتـسـهـيــل االئ ـت ـمــانــي ال ـســريــع"
و"أداة التمويل الـســريــع" بهدف
تـقــديــم م ـســاعــدات مــالـيــة طــارئــة
لـلـبـلــدان األع ـض ــاء دون الـحــاجــة
إلى وجود برنامج كامل مع البلد
العضو.

قروض سريعة

«النقد الدولي»
يوفر  4أدوات...
و«المركزي»
األوروبي جاهز
للتحرك

وق ـ ــال الـ ـصـ ـن ــدوق ،إنـ ــه يـمـكــن
ص ــرف ه ــذه ال ـقــروض عـلــى وجــه
السرعة لمساعدة البلدان األعضاء
ف ــي تـنـفـيــذ ال ـس ـي ــاس ــات ال ــازم ــة
لـمـعــالـجــة ح ــاالت ال ـط ــوارئ مثل
فيروس كورونا.
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه ف ــي عـ ــام ،2016
ً
ً
قــدم قــرضــا طــارئــا فــي إطــار "أداة
التمويل السريع" إلــى اإلكــوادور
بـعــد تـعــرضـهــا لــواحــد مــن أقــوى
ال ــزالزل الـتــي ضــربــت الـبــاد منذ
عقود.

تمويالت إضافية
وث ــان ــي ت ـلــك األدوات تـتـمـثــل

فــي تعزيز ال ـمــوارد المتاحة من
برامج اإلقراض القائمة ،إذ بإمكان
الصندوق إدخال تعديالت حسب
ال ـح ــاج ــة ع ـلــى ب ــرام ـج ــه الـقــائـمــة
بغية دعــم البلدان في استيعاب
االح ـت ـيــاجــات ال ـج ــدي ــدة الـمـلـحــة
الناشئة عن فيروس كورونا.
وأوض ـ ــح ال ـص ـن ــدوق أن ــه كــان
أول مؤسسة مالية دولية تسارع
بتقديم التمويل اإلضافي إلى كل
من غينيا وليبيريا وسيراليون
ف ــي ع ــام  2014لـمـكــافـحــة تفشي
"إيبوال".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن اس ـت ـجــاب ـتــه
ساعدت هذه البلدان على إيجاد
حيز في موازناتها لإلنفاق على
الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـص ـح ـي ــة ال ـح ــرج ــة،
وك ــان ــت بـمـنــزلــة ح ــاف ــز لـلـجـهــات
المانحة ،التي تم توجيه جانب
كبير من مساعداتها إلى اإلنفاق
على المجاالت الصحية.

منح
ويـتـمـثــل ث ــال ــث ت ـلــك األدوات،
فــي الـمـنــح ،إذ يسمح الصندوق
االئـ ـتـ ـم ــان ــي الحـ ـ ـت ـ ــواء ال ـ ـكـ ــوارث
وتخفيف أعباء الديون للصندوق
بتقديم المنح للتخفيف من أعباء
الديون إلى أفقر البلدان وأشدها
ً
تـعــرضــا لـلـمـخــاطــر ،الـتــي عليها
التزامات غير مسددة للصندوق،
وذل ــك لـمـســاعــدتـهــا فــي مــواجـهــة
ال ـ ـكـ ــوارث ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك بـمـجــال
الصحة العامة.
وأوضــح أنه تم استخدام هذا
التسهيل لتقديم الدعم إلى كل من
غينيا وليبيريا وسيراليون أثناء
تفشي "إيبوال" عام .2014

تمويل جديد
ورابع تلك األدوات تتمثل
في ترتيب التمويل الجديد،
إذ بـ ــإ م ـ ـكـ ــان ا لـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق أن
ً
يـقــدم الــدعــم أي ـضــا مــن خــال
تــرت ـيــب ج ــدي ــد لـلـتـمــويــل فــي
إطار تسهيالته القائمة مثل

اتفاق االستعداد االئتماني.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق إل ـ ـ ــى أن
األدوات ا ل ـ ـ ـثـ ـ ــاث األو ل ـ ـ ـ ـ ــى هــي
المفضلة بوجه عام ،ألسباب منها
إمـكــانـيــة ص ــرف الـمـبــالــغ سريعا
لتلبية الحاجة المالية الملحة.
وإل ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ــال ص ـ ـنـ ــدوق
الـنـقــد ال ــدول ــي والـبـنــك الــدولـيــان
أ م ـ ـ ــس األول ،إ نـ ـهـ ـم ــا جـ ــا هـ ــزان
ل ـم ـس ــاع ــدة ال ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء فــي
الـتـصــدي لـلـتـحــديــات اإلنـســانـيــة
واالقتصادية لالنتشار السريع
لفيروس كورونا ،بما في ذلك من
خالل تمويل طارئ.
وقــالــت المؤسستان فــي بيان
م ـش ـت ــرك إن ـه ـم ــا تـ ــركـ ــزان بـصـفــة
خــاصــة على ال ــدول الفقيرة ذات
األنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـح ـي ــة األض ـ ـعـ ــف،
وحـ ـثـ ـت ــا ال ـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء عـلــى
تعزيز األنظمة الصحية للمراقبة
واالستجابة الحتواء الفيروس.
وقالت رئيسة البنك المركزي
األوروبي كريستين الغارد أمس
األول ،إن البنك مستعد التخاذ
"إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـن ــاس ـب ــة ومـ ـح ــددة
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف" لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة اآلث ـ ـ ـ ــار
االقتصادية لتفشي "كورونا".
وقالت الغارد في بيان" :تفشي
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا وضـ ــع ســريــع
التطور وهو ما يثير مخاطر على
اآلفاق االقتصادية وعمل األسواق
المالية".
وأض ــاف ــت أن الـبـنــك الـمــركــزي
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي "ي ـ ـ ــراق ـ ـ ــب عـ ـ ــن ك ـثــب
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات وت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا عـلــى
االقتصاد ...نحن جاهزون التخاذ
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـن ــاسـ ـب ــة وم ـ ـحـ ــددة
األهداف بما تمليه الضرورة وبما
يتناسب مع المخاطر الكامنة".
من ناحيته ،ذكر نائب رئيس
ال ـم ــرك ــزي األوروب ـ ـ ــي ل ــوي ــس دي
جويندو ،أن البنك يراقب عن كثب
ً
أي تطورات بشأن "كورونا" ،فضال
عن متابعة البيانات االقتصادية
الصادرة.
وقـ ــال جــوي ـنــدو إن ــه ت ـحــت أي
ظروف ،سيتدخل البنك المركزي

الين يصعد مع ضعف اآلمال بطرح خطة إنقاذ
ارتفع الين الذي ُيعتبر مالذا آمنا مقابل الدوالر ،أمس ،في
الوقت الذي قلص السوق من آمال تبني إجراءات تيسير نقدي
عالمية في ظل مخاوف بشأن مداها وفعاليتها في مواجهة
األضرار االقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ويـعـقــد وزراء الـمــالـيــة ومـحــافـظــو الـبـنــوك الـمــركــزيــة في
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مؤتمرا عبر الهاتف
فــي وقــت الحــق الـيــوم لبحث تــدابـيــر للتعامل مــع التفشي
وتداعياته المتنامية على االقتصاد.
يأتي المؤتمر ،الذي قالت مصادر فرنسية وإيطالية إنه
سيبدأ في الساعة  1200بتوقيت غرينتش ،في الوقت الذي
تراهن األسواق بالفعل على أن مجلس االحتياطي االتحادي
(البنك المركزي األميركي) سيقود جولة من التيسير النقدي
العالمي.
وانخفض الدوالر  0.5في المئة إلى  107.80ين وتراجع مقابل
الفرنك السويسري إلى  0.9576فرنك بعدما ذكرت "رويترز" ،نقال
عن مسؤول في مجموعة السبع لم تنشر اسمه ،أن مسودة بيان
للمجموعة ال تحوي تعهدات مالية أو نقدية جديدة.

وت ـعــرض الـ ــدوالر لـضـغــوط نـظــرا لــوجــود مـســاحــة أكبر
لتحرك من جانب الواليات المتحدة ،حيث يبلغ سعر الفائدة
القياسي لمجلس االحتياطي بين  1.5و 1.75في المئة مقابل
الصفر في أوروبا .لكن المخاوف منعت تحقيق مكاسب قوية
لما عدا اليورو ،الذي ارتفع.
وفي أحدث تعامالت ،استقر اليورو عند  1.1145دوالر،
عند أقل قليال من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر والذي
بلغه أثناء الليل.
وقفز الدوالر األسترالي لفترة وجيزة بعد أن خفض بنك
االحتياطي األسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار
 25نقطة أس ــاس ،كما كــان متوقعا ال أكـثــر ،وهــو مــا كانت
األسواق تضعه في الحسبان كاحتمال.
لكنه عاود التراجع ليجري تداوله عند ما يزيد قليال على
ً
مستوى سجل فيه استقرارا عند  0.6549دوالر .كما تخلى
الدوالر النيوزيلندي عن مكاسبه خالل التعامالت ليستقر
عند  0.6261دوالر أميركي.

الصين تطلب من البنوك تأجيل
استحقاقات الديون المتعثرة
سمحت السلطات الرقابية المالية في
الصين ،للبنوك المحلية بتأجيل مواعيد
استحقاق القروض للشركات الصغيرة
والمتوسطة ،لتجنب ارتفاع نسبة الديون
المتعثرة لدى القطاع المصرفي.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـي ـ ــان ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن ب ـنــك
الشعب الصيني أن الشركات الصغيرة
والمتوسطة المؤهلة ،سيكون بإمكانها
تقديم طلب لتأجيل المدفوعات المستحقة
حتى نهاية الربع الثاني من العام.

واتخذت السلطات الصينية مجموعة
م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات لــدعــم االق ـت ـصــاد والـتــي
شملت خفض الضرائب وأسعار الفائدة،
وضخ السيولة في القطاع المصرفي.
وتتوقع  S&P Globalأن استمرار حال
ال ـطــوارئ بسبب الـكــورونــا سـيــؤدي إلى
تـضــاعــف نسبة الــديــون المتعثرة لــدى
القطاع المصرفي الصيني أكثر من ثالث
مرات ،لتصل إلى .%6.3

بكل األدوات المتاحة والمناسبة
وف ــق سـيــاسـتــه ال ـن ـقــديــة لـبـلــوغ
األهداف االقتصادية.
وجـ ـ ـ ــاءت ه ـ ــذه ال ـت ـصــري ـحــات
بعد تعليقات مماثلة من رئيس
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي ج ـي ــروم
باول ،الذي أكد هو اآلخر استعداد
البنك المركزي للتدخل بقرارات
السياسة النقدية المناسبة لدعم
االقتصاد في مواجهة "كورونا".
وف ــي أس ـ ــواق الـ ـم ــال ،ارتـفـعــت
األسهم األميركية خالل تداوالت
أمس األول بدعم من التكهنات بأن
االحتياطي الـفــدرالــي سيخفض
م ـعــدل ال ـف ــائ ــدة لــدعــم االق ـت ـصــاد
ف ــي مــواج ـهــة ت ــداع ـي ــات ف ـيــروس
"كـ ــورونـ ــا" ل ـت ـعــوض ال ـم ــؤش ــرات
ً
الــرئ ـي ـس ـيــة جـ ـ ــزءا م ــن الـخـســائــر
ال ـحــادة الـتــي تكبدتها األسـبــوع
الماضي.
وص ـع ــد م ــؤش ــر "داو ج ــون ــز"
الصناعي بنسبة  5.1فــي المئة
أو  1294نقطة إلى  26703نقاط،
كما ارتفع " "S&P 500بنسبة 4.6

في المئة ( +136نقطة) إلى 3090
نقطة ،فــي حين ارتـفــع "نــاســداك"
بنحو  4.5في المئة ( +385نقطة)
إلى  8952نقطة.
و عـ ـ ــن أداء ا ل ـ ـع ـ ـقـ ــود اآل جـ ـل ــة
ل ـل ـمــؤشــرات ،ارت ـفــع "داو جــونــز"
ال ـص ـنــاعــي بـنـسـبــة  1ف ــي الـمـئــة
( +264نقطة) إلــى  26734نقطة،
ك ـمــا ص ـعــد " "S&P 500األوس ــع
ً
نـطــاقــا بنسبة  1فــي المئة (+30
نقطة) عند  3095نقطة ،وارتفع
"ن ــاس ــداك" بـنـحــو  1.1ف ــي الـمـئــة
( +97نقطة) إلى  8888نقطة.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــاألس ـ ـهـ ــم
األوروبية ،صعد مؤشر "ستوكس
يوروب  "600بما يقل عن  0.1في
المئة أو بحوالي نقطة واحدة إلى
 376نقطة.
وارتفع "كــاك" الفرنسي بنحو
 0.44فــي المئة أو  23نقطة إلى
 5333نقطة ،كما صعد "فوتسي"
البريطاني بنسبة  1.13في المئة
( +74نقطة) عند  6654نقطة ،في
حين انخفض "داك ــس" األلماني

بنسبة  0.3في المئة ( -32نقطة)
إلى  11858نقطة.
وفي آسيا ،تراجعت مؤشرات
األس ـ ـهـ ــم ال ـي ــاب ــان ـي ــة فـ ــي ن ـهــايــة
تعامالت أمــس ،مع ارتـفــاع الين،
ووس ــط م ـخ ــاوف ب ـشــأن انـتـشــار
فيروس "كورونا" بعد تحذيرات
مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة بــأن
اليابان واحدة من أربع دول قلقة
بشأنها بسبب انتشار "كورونا".
وس ـج ـلــت ال ـي ــاب ــان ح ـتــى اآلن
ست حاالت وفاة بسبب فيروس
"ك ــورون ــا" ،إلــى جــانــب  256حالة
إصابة.
وعـنــد اإلغ ــاق ،تــراجــع مؤشر
"نـ ـيـ ـك ــي" ب ـن ـح ــو  1.2فـ ــي ال ـم ـئــة
إلــى  21083نقطة ،كما انخفض
ً
المؤشر األوسع نطاقا "توبكس"
بنسبة  1.4فــي المئة عند 1505
نقاط.
على الجانب اآلخــر ،قفز سهم
شركة األدوية "تيجين" بنحو 4.7
في المئة ،بعدما أعلنت الرابطة
اليابانية لألمراض المعدية شفاء

ث ـ ــاث حـ ـ ــاالت ت ـم ــت مـعــالـجـتـهــا
باستخدام عقار صنعته "تيجين".
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت مـ ــؤشـ ــرات
األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـص ـي ـن ـي ــة ف ـ ــي ن ـهــايــة
تـعــامــات أم ــس ،بـعــد أن سجلت
الـصـيــن أق ــل ع ــدد فــي اإلصــابــات
الجديدة بفيروس "كورونا" منذ
ن ـهــايــة ي ـن ــاي ــر ،وع ـق ــب االرتـ ـف ــاع
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاد فـ ـ ــي أسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـبـ ــورصـ ــة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ن ـهــايــة تـعــامــات
أمس األول.
وس ـج ـلــت ال ـص ـيــن  125حــالــة
إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
في آخر أربع وعشرين ساعة إلى
 80.15ألف إصابة ،وهو مستوى
ً
م ـن ـخ ـف ــض ج ـ ـ ــدا مـ ـق ــارن ــة ب ـع ــدد
اإلص ــاب ــات ال ـج ــدي ــدة ف ــي كــوريــا
الجنوبية ،التي زادت خالل نفس
الفترة بنحو  600شخص.
وفـ ــي ن ـهــايــة ال ـج ـل ـســة ،ارت ـفــع
مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة
 0.7في المئة عند  2993نقطة ،كما
ارتفع "شنتشن المركب" بنحو 1
في المئة إلى  1889نقطة.

 80مليار دوالر خسائر السياحة الذهب يرتفع بفضل رهانات على التحفيز

العالمية بسبب «كورونا»

توقعت منظمة السياحة العالمية أن يخسر قطاع السياحة
خــال الفترة المقبلة ما ُيـقــارب  80مليار دوالر بسبب فيروس
كورونا ُ
المستجد.
وكشفت المنظمة عن خسائر تكبدها القطاع منذ بداية تفشي
كورونا بلغت  12مليار دوالر ،بسبب إغالق عدد كبير من المقاصد
ً
السياحية عالميا ،وإلغاء العديد من الرحالت السياحية حول
العالم.
وكان القطاع السياحي في آسيا ودول "الباسفيك" المطلة على
ً
بحسب موقع االقتصادي ،األكثر تضررا جراء
المحيط الهادي،
ُ
تفشي الفيروس حيث قدرت خسائره بـ  7مليارات دوالر حتى اآلن.
وكان للسوق الصيني نسبة ليست بالقليلة من الخسائر جراء
انطالق فيروس كورونا من البالد ،األمر الذي تسبب في إغالق
المقاصد السياحية ،حيث ُيصدر هذا السوق للعالم  180مليون
ً
سائح ،ينفقون  277مليار دوالر سنويا.

ارتفعت أسعار الذهب امــس مع تنامي
ال ـت ــوق ـع ــات ب ـش ــأن تـيـسـيــر ب ـن ــوك مــركــزيــة
كبرى للسياسات النقدية للحد من اآلثــار
االقتصادية النتشار فيروس كورونا.
وبحلول الساعة  0520بتوقيت غرينتش،
ارتفع السعر الفوري للذهب  0.5بالمئة إلى
 1598.59دوالرا لألوقية (األونصة) بعد أن
صعد  0.4بالمئة االثنين .وصعدت عقود
الــذهــب األمـيــركـيــة اآلج ـلــة  0.4بالمئة إلــى
 1600.90دوالر.
وعــول المتعاملون في األســواق االثنين
على رهانات بأن يطبق المركزي األميركي
سياسات تحفيزية قوية اعتبارا من الشهر
ال ـجــاري وســط تنامي الـمـخــاوف مــن األثــر
االقتصادي لتفشي المرض.
ُ
وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة
الفرصة البديلة لحيازة المعدن األصفر الذي
ال يدر عائدا.

وق ــال جيفري هــالــي محلل الـســوق لدى
أواندا إن الذهب يتبع حركة األسهم حاليا في
الوقت الذي يعيد المستثمرون تكوين مراكز
بعد تسييلها لتغطية مراكز شراء بالهامش
في أصول أخرى ،مضيفا أن انخفاض عائدات
أدوات الخزانة األميركية يدعم أيضا أسعار
المعدن األصفر.
ويترقب المستثمرون مؤتمرا عبر الهاتف
تعقده دول مجموعة السبع الكبرى على
األرجح في وقت الحق اليوم ليناقش وزراء
المالية ومحافظو البنوك المركزية تدابير
للتعامل مع الوباء وأثره االقتصادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،صعد
البالديوم  0.9بالمئة إلــى  2544.79دوالرا
لألوقية ،وزاد البالتين  1.2بالمئة إلى 871.01
دوالرا ،في حين ارتفعت الفضة  1.1بالمئة
مسجلة  16.91دوالرا لألوقية.

«رساميل» :شكوك حول قدرة األسواق على احتواء أثر الفيروس
قــال التقرير األسـبــوعــي لشركة "رساميل"
لــاسـتـثـمــار ،إن مــؤشــرات األس ـهــم الرئيسية
في الواليات المتحدة كانت تسجل منذ فترة
ً
ً
قريبة جدا ،وتحديدا في  19فبراير الماضي،
م ـس ـتــويــات قـيــاسـيــة ج ــدي ــدة مـتـغــاضـيــة عن
األخبار المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"
ّ
ال ــذي أث ــر بـشـكــل سـلـبــي كـبـيــر عـلــى األس ــواق
الصينية وغيرها من األسواق اآلسيوية.
لكن ذلك كله ،وفق التقرير ،تغير مع نهاية
األسـبــوع الماضي واألي ــام األخـيــرة مــن شهر
فبراير إثر األنباء التي أعلنت ظهور الفيروس

في بلدان مثل إيطاليا ،إذ بــدأت الشكوك في
األسواق المتقدمة بالظهور بشأن القدرة على
اح ـتــواء انـتـشــار الـفـيــروس والـتــأثـيــر السلبي
المحتمل لهذا االنتشار على النمو االقتصادي
ً
العالمي الهش أساسا.
وفــي تفاصيل ال ـتــداوالت ،فقد عانى مؤشر
" "S&P 500في بورصة "وول ستريت" األسبوع
الماضي أسرع انخفاض بنسبة  10في المئة من
أعلى مستوى له على اإلطــاق ،في حين عانى
مؤشر  Dow Jonesالصناعي أسوأ أداء أسبوعي
له منذ بداية األزمة المالية العالمية عام .2008

وان ـخ ـف ـضــت أس ـه ــم ال ـش ــرك ــات الـصـنــاعـيــة
وال ـب ـن ــوك وال ـم ــراف ــق ع ـلــى ح ــد سـ ــواء ب ــأرق ــام
مزدوجة .وعلى مدار سبعة أيام من عمليات
البيع ،انخفض مؤشر  S&P 500بنسبة  13في
ً
المئة من ذروته ،ماسحا  3.6تريليونات دوالر
من القيمة السوقية .أمــا العائد على سندات
الخزانة األميركية ألجل عشر سنوات ،الحجر
األس ــاس للتمويل الـعــالـمــي ،فقد تــراجــع إلى
مستوى قياسي منخفض ليغلق عند مستوى
 1.13في المئة.
ولم تقتصر الخسائر على أســواق األسهم

ً
األميركية ،إذ تراجعت أيضا مؤشرات األسهم
حول العالم بشكل حاد.
وعلى سبيل المثال ،تراجع مؤشر Nikkei
 225الياباني بنسبة  9.6في المئة األسبوع
الماضي ،وهي الخسارة األسوأ التي يتعرض
لها المؤشر منذ عام  ،2016كما ّ
تكبد مؤشر
 Kospiفــي كــور يــا الجنوبية خسائر بنسبة
 8.1فــي المئة األسـبــوع الماضي ،وهــو األداء
األسوأ للمؤشر منذ عام  .2011وسجل مؤشر
ً
 Hang Sengانخفاضا بنسبة  4.3في المئة
األسبوع الماضي.

نظرة على تاريخ التغيرات الطارئة في سياسة «االحتياطي الفدرالي»
توقع بنك "جولدمان ساكس"
خ ـفــض "اال ح ـت ـيــا طــي ا ل ـف ــدرا ل ــي"
لمعدل الفائدة بمقدار  50نقطة
أ سـ ـ ــاس خ ـ ــال ا جـ ـتـ ـم ــا ع ــه ا لـ ــذي
سـيـعـقــد ه ــذا ا ل ـش ـهــر ،ا سـتـجــا بــة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف بـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــأن ت ـ ـف ـ ـشـ ــي
ً
" كـ ـ ــورو نـ ـ ــا" ،مـ ـعـ ـتـ ـق ــدا أن ا ل ـب ـنــك
المركزي سيقلص الفائدة 100
نقطة أساس خالل .2020
ك ـم ــا ت ــو ق ــع ا ق ـت ـص ــاد ي ــو " ب ـنــك
أوف أ م ـيــر كــا" ا حـتـمــا لـيــة ا تـخــاذ
ق ـ ـ ــرار ط ـ ـ ــارئ ب ـخ ـف ــض ا لـ ـف ــا ئ ــدة
األ م ـ ـ ـيـ ـ ــر ك ـ ـ ـيـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال ا جـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
"اال ح ـت ـي ــا ط ــي ا لـ ـف ــدرا ل ــي" ،ا ل ــذي
سيعقد على مدار يومي السابع
عـشــر وا ل ـثــا مــن عـشــر مــن مــارس
الجاري.
و مـ ــع ا ح ـت ـم ــا ل ـي ــة ا تـ ـخ ــاذ ت ـلــك
ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ،أ ل ـ ـقـ ــت " بـ ـل ــو مـ ـبـ ـي ــرغ"
نـظــرة عـلــى تــار يــخ "اال حـتـيــا طــي
ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــدرا ل ـ ـ ــي" ور صـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ــوار يـ ـ ــخ
األ حـ ـ ـ ـ ـ ــداث ا لـ ـ ـت ـ ــي غ ـ ـيـ ــر خ ــا لـ ـه ــا
مسؤولو البنك مسار السياسة
النقدية.

الـ ـمـ ـت ــراج ــع ،خـ ـف ــض الـ ـبـ ـن ــك م ـع ــدل
ال ـفــائــدة الــرئـيـســي ب ـم ـقــدار  0.5في
ال ـم ـئــة ،وق ـلــص الـسـعــر المستهدف
للقروض لليلة الواحدة بين البنوك
ً
إلى  4.5في المئة بدال من  5في المئة.

ن ـظ ــرة ع ـلــى ت ــاري ــخ ال ـت ـغ ـيــرات
الطارئة في سياسة االحتياطي
الفيدرالي

 8أكتوبر 2008
• ب ـعــد ان ـه ـي ــار "ل ـي ـم ــان بـ ـ ــراذارز
هــولــديـنـجــز" فــي سبتمبر وتــأثـيــره
ع ـل ــى األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة وت ـع ــزي ــزه
ل ـل ـم ـخــاوف ب ـش ــأن الـ ــركـ ــود ،خفض
"االحتياطي الفدرالي" معدل األموال
الفدرالية بمقدار  50نقطة أساس إلى
 1.5في المئة.
• أوضحت لجنة السوق الفدرالية
أنها اتـخــذت ذلــك اإلج ــراء فــي ضوء
دالئ ـ ــل ت ـش ـيــر إلـ ــى ض ـعــف ال ـن ـشــاط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وت ـ ــراج ـ ــع ال ـض ـغ ــوط
التضخمية ،وستستمر حتى خفض
الـمـعــدل الــرئـيـســي فــي الـنـهــايــة إلــى
 0.25في المئة.

 3يناير 2001

الــرئـيـســي بـمـقــدار  75نقطة أســاس
إلى  3.5في المئة.

 22يناير 2008

 17أغسطس 2007

• ب ـع ــد ت ــراج ــع أس ـ ـ ــواق األس ـه ــم
وتــزايــد عــامــات الــركــود األمـيــركــي،
خ ـفــض "الـ ـف ــدرال ــي" م ـع ــدل ال ـفــائــدة

• مع استمرار تأثير انهيار الرهن
الـ ـعـ ـق ــاري ع ـل ــى األسـ ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة،
خ ـف ــض "ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي" س ـع ــر الـخـصــم

– وه ــو الـمـعــدل ال ــذي يـفــرضــه على
البنوك – بمقدار  50نقطة أساس إلى
 5.75في المئة.

 17سبتمبر 2001
• بعد هجمات الحادي عشر من
سبتمبر ،خفض البنك معدل الفائدة

الرئيسي بمقدار  50نقطة أساس إلى
 3في المئة ،ووعد بتزويد األسواق
ب ــأح ـج ــام ك ـب ـيــرة غ ـيــر م ـع ـت ــادة من
السيولة.

 18أبريل 2001
• في محاولة لتعزيز االقتصاد

• ب ـع ــد ان ـف ـج ــار ف ـق ــاع ــة األس ـه ــم
الـتـكـنــولــوجـيــة ع ــام  ،2000اسـتـهــل
البنك العام الجديد بخفض معدل
الفائدة الرئيسي بمقدار  50نقطة
أساس إلى  6في المئة.
• وتـ ـع ــد ت ـل ــك ال ـخ ـط ــوة بـمـثــابــة
ً
تحول للبنك ،الذي فسرها قائال :تم
اتخاذ تلك اإلجراءات في ظل المزيد
من الضعف في المبيعات واإلنتاج،
وت ــراج ــع ثـقــة الـمـسـتـهـلــك ،وارت ـف ــاع
أسـعــار الـطــاقــة ال ــذي يضعف القوة
الشرائية لألسر والشركات.

 15أكتوبر 1998
• م ــع األزمـ ـ ــة ال ـمــال ـيــة الــروس ـيــة
وتهديد انهيار شركة إدارة صناديق
الـ ـتـ ـح ــوط "ل ـ ــون ـ ــج ت ـ ـيـ ــرم ك ــاب ـي ـت ــال

مانجمنت" بأزمة ائتمانية ،خفض
"الفدرالي األميركي" الفائدة بمقدار
 25نقطة أساس إلى  5في المئة.

 18أبريل 1994
• ال تشمل التغيرات في السياسة
النقدية خفض الفائدة فقط ،ولكن قد
ً
تعني رفعها أيضا.
• ر فـ ـ ـ ــع ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــك بـ ــر ئـ ــا سـ ــة "آالن
جرينسبان" معدل الفائدة في أبريل
 1994إل ــى  3.75ف ــي الـمـئــة م ــن 3.5
في المئة.
(أرقام)

ةديرجلا
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 %7.4تراجع المؤشرات الخليجية في فبراير

ً
«المركز» :األسواق تأثرت بقلق المستثمرين رغم تحقيق الشركات أرباحا كبيرة
على الرغم من الزخم اإليجابي
في األرباح ،فإن توتر ّوقلق
المستثمرين األجانب أثر في
حجم اإلقبال على السوق،
مما أدى إلى تراجع السوق
الكويتي.

قطاع النفط
الكويتي حقق أفضل
أداء في فبراير
بنسبة ارتفاع ٪١.١

ق ــال ال ـمــركــز ال ـمــالــي الكويتي
"المركز" في تقريره الشهري عن
أداء األســواق لشهر فبراير ،2020
إن أسواق المال في الكويت ودول
مجلس التعاون الخليجي األخرى
ت ــأث ــرت بـقـلــق الـمـسـتـثـمــريــن إزاء
تفشي فيروس "كورونا" المستجد
ً
رغم تحقيق الشركات أرباحا هائلة
طوال عام .2019
في التفاصيل ،سجل المؤشر
الـعــام لألسهم الكويتية خسائر
بانخفاض نسبته  4.0فــي المئة
فــي شهر فـبــرايــر ،ومــن الشركات
ال ـق ـيــادي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،كـ ــان "بـيــت
التمويل الكويتي" و"زيــن" و"بنك
ً
بــوبـيــان" األكـثــر تحقيقا لنتائج
إيجابية خــال الشهر طــوال عام
.2019
وحققت تلك الشركات الثالث
مـعــدل نمو مـكــون مــن رقمين في
صــافــي أربــاحـهــا السنوية للعام
الثاني على التوالي ،إذ بلغت نسبة
النمو  10.6فــي المئة و 10.4في
المئة و 11.7في المئة على التوالي
عام .2019
وعلى الرغم من الزخم اإليجابي
فـ ــي األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،فـ ـ ــإن ت ـ ّـوت ــر وق ـلــق
المستثمرين األجانب أثر في حجم
اإلقبال على السوق ،بالتالي أدى
ذلك إلى تراجع السوق الكويتي.
وح ـق ــق ق ـط ــاع ال ـن ـفــط وال ـغ ــاز
الكويتي أفـضــل أداء فــي فبراير،
إذ ارت ـفــع مــؤشــر الـقـطــاع بنسبة
 1.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي ح ـي ــن سجل
قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع
بانخفاض نسبته  9.5في المئة،
ً
وم ــن بـيــن  13قـطــاعــا ،أعـلـنــت 10
قطاعات عن تكبد خسائر.
وعلى الصعيد اإلقليمي ،تراجع
ُ ّ
المركب
مؤشر "ستاندرد آند بورز"
لــدول مجلس التعاون الخليجي
بنسبة  7.4في المئة لهذا الشهر،
كما أعلنت جميع األس ــواق تكبد

خـ ـس ــائ ــر ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـب ـح ــري ــن
ُ
وعمان ،وسجلت قطر أكبر خسارة
بانخفاض نسبته  9.1في المئة.
ً
ون ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى ت ــدن ــي األسـ ـع ــار
الـ ـن ــاج ــم عـ ــن وجـ ـ ـ ــود ط ـ ـفـ ــرة فــي
إن ـتــاج ال ـغــاز الطبيعي الـمـســال،
فقد أرج ــأت قطر اخـتـيــار شركاء
أج ــان ــب لـمـشــاريـعـهــا التوسعية
للغاز الطبيعي ،فــي حين أنهت
السعودية تـعــامــات هــذا الشهر
ً
بمؤشرات سلبية مسجلة تراجعا
بنسبة  7.5في المئة.
وهناك توافق واسع النطاق في
اآلراء على انخفاض الطلب على
النفط ونتج عن ذلك قيام وكاالت
م ـت ـع ــددة بـتـخـفـيــض تــوقـعــاتـهــا
للطلب على النفط.
وحققت ُعـمــان أفضل أداء في
شهر فبراير بارتفاع نسبته  1.2في
المئة ،تلتها البحرين التي حققت
ً
ارتفاعا نسبته  0.2في المئة.

شركات قيادية
وح ــذرت وكــالــة "سـتــانــدرد آند
بورز" أنه إذا لم يتم احتواء تفشي
فيروس كــورونــا في الربع األول،
ف ـس ــوف ت ـتــأثــر اقـ ـتـ ـص ــادات دول
مجلس التعاون الخليجي بشكل
خاص ،ألن الصين تساهم بحوالي
من  4في المئة إلى  45في المئة من
صادرات الدول.
وكــانــت مــوانــئ دب ــي العالمية
أفضل الشركات القيادية ً
أداء في
دول مجلس التعاون الخليجي،

 6.9ماليين دينار خسائر «إنجازات
العقارية» في 2019
الفرحان :الخسارة دفترية ونسعى لتحويل بعضها إلى أرباح
أع ـل ـنــت شــركــة ان ـج ــازات
للتنمية العقارية نتائجها
الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
المنتهية فــي  31ديسمبر
 ،2 0 1 9ح ـ ـ ـيـ ـ ــث سـ ـجـ ـل ــت
خسارة  6.9ماليين دينار،
ً
بـ ـم ــا يـ ـ ـع ـ ــادل  20.5ف ـل ـس ــا
لـلـسـهــم ،مـقــابــل أرب ــاح 4.1
ماليين خالل  ،2018أي ما
ً
يعادل  11.9فلسا للسهم.
وقال الرئيس التنفيذي
ل ـل ـشــركــة م ـح ـمــد ال ـف ــرح ــان
إن ا لـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة ا ل ـم ـس ـج ـل ــة
دفـ ـت ــري ــة "وس ـن ـس ـع ــى إل ــى
تـ ـح ــوي ــل جـ ـ ــزء مـ ـنـ ـه ــا إل ــى
ً
أر بــاح مستقبال عن طريق
ت ـ ـطـ ــويـ ــر ب ـ ـعـ ــض األصـ ـ ـ ــول
ورفع ادائها ،بسبب تأثرها
بـتـبــاطــؤ ال ـق ـطــاع الـعـقــاري
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة والـ ـت ــوت ــرات
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ،وع ـل ـيــه
ب ـل ـغ ــت ال ـق ـي ـم ــة ال ــدف ـت ــري ــة
ً
للسهم  151فلسا في نهاية
ً
 2019م ـق ــا ب ــل  178ف ـل ـســا
بنهاية ."2018
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـ ـفـ ــرحـ ــان أن
مـ ـجـ ـم ــوع اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ق ـبــل
ا ل ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ب ـ ـلـ ــغ 7.6
م ــايـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ي ـقــاب ـل ـهــا
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــف تـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة
وإداري ـ ـ ـ ــة وت ـك ـل ـف ــة ت ـمــويــل
بـ ـ ـ ـ  4.8م ـ ــا يـ ـ ـي ـ ــن ،و بـ ــذ لـ ــك
ي ـك ــون ص ــاف ــي ال ــرب ــح قـبــل
ا لـمـخـصـصــات  2.8مـلـيــون
دينار ،والتي سيتم توزيع
ج ـ ــزء م ـن ـه ــا كـ ــأربـ ــاح عـلــى
المساهمين بنسبة  5في

المئة للسهم ،أي بــوا قــع 5
ف ـل ــوس ل ـل ـس ـهــم ،ب ـعــد أخــذ
ً
الموافقات الالزمة ،مشيرا
إ ل ـ ــى أن ا لـ ـخـ ـس ــا ئ ــر س ـي ـتــم
تـ ـغـ ـطـ ـيـ ـتـ ـه ــا م ـ ـ ــن األربـ ـ ـ ـ ــاح
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرح ـ ـ ـلـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـح ـ ـت ـ ـجـ ــزة
ل ــدى ا ل ـشــر كــة ،و م ــا يتبقى
سيتم تغطيته من حساب
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري
للشركة.

مشاريع مستقبلية
ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق
بـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
المستقبلية فتقوم الشركة
ً
حاليا بتطوير برج جديد
(بـ ــريـ ــم ت ـ ـ ــاور) فـ ــي مـنـطـقــة
ش ـ ــرق ف ــي دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
وتـشـغـيــل ب ــرج كــاتــامــاران
( )1وتطوير برج كاتاماران
( )2ف ــي مـمـلـكــة ا ل ـب ـحــر يــن،
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
الميدان السكني والمجمع
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري فـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
جـ ـب ــل عـ ـل ــي بـ ـ ــإمـ ـ ــارة دب ــي
ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،م ـم ــا ي ـعــزز
الـ ـم ــرك ــز الـ ـم ــال ــي ل ـل ـشــركــة
ً
م ـس ـت ـق ـبــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
م ـش ــاري ـع ـه ــا فـ ــي ال ـخ ـل ـيــج
العربي والواليات المتحدة
وألمانيا.
وش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة انـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــازات
ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة هــي
ش ــرك ــة ك ــوي ـت ـي ــة م ـســاه ـمــة
عقارية عامة مقرها مدينة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،تـ ـ ــم إن ـ ـشـ ــاؤهـ ــا

عـ ــام  ،1998و هـ ــي مــدر جــة
ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــورص ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2002و تـ ـق ــدم
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة مــن
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة بـمــا
فيها اال سـتـثـمــار المباشر
و غـيــر المباشر والتطوير
العقاري وتجارة األراضي
وا ل ـم ـم ـت ـل ـكــات ذات ا لــد خــل
و ت ـقــوم بتنفيذ ا لـمـشــار يــع
فــي ا لـقـطــاع ا ل ـعــام ،وتعمل
من خالل الشركات التابعة
لـ ـه ــا مـ ــن كـ ــل مـ ــن ال ـك ــوي ــت
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن
والـ ـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
وألمانيا.
وتـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــة إل ــى
مواصلة فرص الدخول في
اسواق جديدة والبحث عن
أفضل الصفقات والفرص
االس ـت ـث ـم ــاري ــة وال ـع ـق ــاري ــة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرة ل ـ ـلـ ــدخـ ــل وال ـ ـتـ ــي
تـ ـضـ ـم ــن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ـ ــداف
ال ـشــركــة وت ـعــزيــز مــركــزهــا
ا لـمــا لــي ،لتصبح ا ح ــد أ هــم
الشركات في قطاع العقار.

إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 16.1
فــي المئة .وأعلنت الشركة إلغاء
إدراجها في بورصة "ناسداك دبي"
مــع إعـ ــادة ش ــراء كــل سـهــم بسعر
ً
 16.75دوالرا للسهم.

أسهم أميركية
وســادت حالة من التراجع في
أداء أس ــواق األسهم العالمية مع
انخفاض مؤشر "" ""MSCIالعالمي
بنسبة  8.6في المئة خالل الشهر.
وتــراجـعــت األس ـهــم األميركية
"إس أند بي  "500بنسبة  8.4في
المئة في فبراير ،وفي حين جاءت
أربــاح الشركات األميركية أفضل
من التوقعات ،لكن المخاوف من
تـفـشــي فـ ـي ــروس ك ــورون ــا دفـعــت
األسواق إلى التراجع.
وبعد توصيف الفيروس بأنه
ح ـ ّـال ــة ط ـ ـ ــوارئ ص ـح ـيــة عــالـمـيــة،
خ ــف ــض ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
توقعاته لنمو االقتصاد العالمي
إلى  3.2في المئة من  3.3في المئة
التي أعلنها في وقت سابق.
وأغلق سوق المملكة المتحدة
"مـ ـ ــؤشـ ـ ــر فـ ــوت ـ ـسـ ــي  "100ع ـلــى
انـخـفــاض بنسبة  9.7فــي المئة
خ ــال شـهــر ف ـب ــراي ــر .ول ــم يحقق
االقتصاد البريطاني أي نمو في
الربع األخير من عام  2019مقارنة
بالربع الثالث .وحقق معدل نمو
سنوي بنسبة  1.4في المئة لسنة
.2019
كـمــا أن ـهــت األس ـ ــواق الناشئة

تعامالتها لهذا الشهر بمؤشرات
سلبية ،إذ سجل مــؤشــر ""MSCI
لألسواق الناشئة خسائر شهرية
بنسبة  5.3في المئة.
وأغ ـل ـق ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط عند
ً
حــاجــز  50.5دوالرا للبرميل في
نهاية شهر فبراير  ،2020مسجلة
ً
تراجعا بنسبة  13.1في المئة عن
شهر يناير .2020
ومــع استمرار تفشي فيروس
كورونا ،واالرتفاع المتواصل في
عدد الحاالت المصابة والوفيات،
أصـ ـب ــح ت ــأث ـي ــر ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس عـلــى
االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي أك ـث ــر إث ــارة
ً
للقلق ،مما يؤثر سلبا على أسعار
النفط.
كما أشار المنتدى االقتصادي
العالمي إلى انخفاض الطلب على
النفط باعتباره أحــد أكبر اآلثــار
االقتصادية المترتبة على تفشي
فيروس كورونا.
وقــامــت وكــالــة الطاقة الدولية
ومنظمة أوب ــك وإدارة معلومات
الطاقة األميركية في وقت سابق
بتخفيض توقعاتهم للطلب على
النفط.
ومن شأن تراجع إنتاج النفط
الليبي إلى أقل من  300.000برميل
ً
يوميا ،األسبوع الماضي ،بعد أن
ً
بلغ أكثر من مليون برميل يوميا
عقب إغالق موانئ النفط الرئيسية
في البالد وخفض اإلنتاج المحلي
لـ ــ"أوب ــك  ،"+أن ي ـســاهــم ف ــي دعــم
ل ــأسـ ـع ــار .وفـ ــي ح ـيــن واص ـلــت
األسهم والنفط في التراجع ،فقد
حقق الــذهــب مكاسب ،باعتباره
ال ـمــاذ اآلم ــن لــأصــول ،فــي وقــت
سابق من هذا الشهر.
ً
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،ونـظــرا
إل ــى جـنــي األرب ـ ـ ــاح ،فـقــد تعرض
لالنخفاض في اليوم األخير من
ً
الـشـهــر مـسـجــا خ ـســارة شهرية
بنسبة  0.3في المئة.
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«بيتك» 3.7 :مليارات دينار قيمة
التداوالت العقارية في 2019
واصـ ــل ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري خ ــال  2019م ـســاره
المرتفع منذ عــام  ،2016وبلغت قيمة الـتــداوالت
خــال  2019حــوالــي  3.7مـلـيــارات دي ـنــار ،وحافظ
ً
القطاع بذلك على أدائه القوي مسجال ثاني أعلى
قيمة منذ عام  ،2015مع انخفاض سنوي محدود
بنسبة  1.5في المئة عن تداوالت عام .2018
وبلغ عــدد ت ــداوالت العقار  6.765صفقة خالل
 ،2019أي أعلى مستوى منذ عام  ،2016بزيادة 6.4
في المئة عن عام  ،2018وواصلت التدوالت العقارية
مسارها التصاعدي خالل السنوات األربع الماضية،
مدفوعة بأداء متفاوت للقطاعات العقارية.
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي
(بـيـتــك) ،بلغت ال ـتــداوالت خــال الــربــع الــرابــع 863
مليون دينار ،وهي أدنى من مستوياتها المرتفعة
التي استمرت في األرباع الثالثة األولى من العام.
منخفضة بـنـسـبــة  11فــي ا لـمـئــة عــن قيمتها في
الــربــع الـثــالــث ،ومــدفــوعــة بتراجع ت ــداوالت العقار
االستثماري ،وانخفاض أكبر في التجاري لنفس
الفترة ،برغم زي ــادة ت ــداوالت السكن الـخــاص ،في
حين انخفضت قيمة التداوالت العقارية على أساس
سنوي بنسبة  26في المئة ،مدفوعة بانخفاض
ملحوظ لتداوالت العقار التجاري والسكن الخاص
وتراجع أكبر في االستثماري.
وبـلــغ ع ــدد الـصـفـقــات الـمـتــداولــة  1.556صفقة
ً
خالل الربع الرابع ،منخفضا بنسبة  7.4في المئة
على أســاس ربع سنوي ،مع انخفاض عددها في
التجاري واالستثماري ،بينما زادت بشكل محدود
في السكن الخاص .وعلى أساس سنوي انخفض
عــدد ال ـتــداوالت العقارية فــي الــربــع الــرابــع بنسبة
 16.7فــي الـمـئــة ،مــع انـخـفــاض عــددهــا فــي السكن
الـخــاص واالسـتـثـمــاري ،بينما ارتـفــع عــددهــا في
العقار التجاري.
ومــازالــت ال ـت ــداوالت الـعـقــاريــة للسكن الـخــاص
تـسـيــر ف ــي ات ـج ــاه ت ـصــاعــدي م ــع ارت ـفــاع ـهــا  4في
المئة عن الربع الثالث ،وبنسبة  24في المئة على
أساس سنوي ،وتقترب خالل الربع الرابع من أعلى
مستوياتها خالل فى نحو  4سنوات مضت  ،ومازال
عددها يسجل مستوى مرتفعا يتجاوز حاجز األلف
صفقة بزيادة  3في المئة على أساس ربع سنوي.
انخفضت ت ــداوالت الـعـقــار االسـتـثـمــاري خالل
الــربــع الــرابــع  2019بنسبة  4فــي المئة عــن الربع
الـســابــق لــه ،وتـعــد أدن ــى بنسبة  41فــي المئة من
قيمتها على أساس سنوي ،وقد انخفض عددها في
الربع الرابع بنسبة  14في المئة عن الربع الثالث،

مع انخفاض كبير لعددها تجاوز  40في المئة على
أساس سنوي.
وقــد تراجعت ت ــداوالت العقار التجاري بشكل
ملحوظ ،أي بنسبة  29في المئة عن الربع الثالث
مــن  2019وبنسبة كبيرة تصل إلــى  32فــي المئة
على أس ــاس سـنــوي ،لكنها مــازالــت فــي اتجاهها
التصاعدي الــذي بــدأ في نهاية  ،2016في الوقت
الـ ــذي س ـجــل ع ــدده ــا م ـس ـتــوى مــرتـفـعــا ف ــي الــربــع
ال ــراب ــع ،لـكـنــه أدن ــى مــن مـسـتــواه االسـتـثـنــائــي في
الربعين السابقين لــه حين شـهــدا وجــود العديد
من التداوالت على المكاتب والمحالت التجارية،
وانخفض عــددهــا بنسبة  64فــي المئة عــن الربع
الثالث ،فيما يعد أعلى بشكل كبير بنسبة  50في
المئة على أساس سنوي.
وفيما يخص تـطــورات أسـعــار العقار المحلي
بنهاية الــربــع الــرابــع  ،2019ارتـفــع متوسط سعر
ال ـم ـتــر ال ـمــربــع ع ـلــى م ـس ـتــوى دولـ ــة ال ـكــويــت إلــى
ً
 681دينارا لعقار السكن الخاص ،معززا االتجاه
التصاعدي لتغيرات األسعار مرتفعة  2.8في المئة
على أساس ربع سنوي ،وتصل إلى  8.7في المئة
على أساس سنوي ،في الوقت الذي تحسنت فيه
مستويات أسـعــار الـعـقــار االسـتـثـمــاري عــن الربع
الـثــالــث مقتربة مــن مـتــوســط  1.600دي ـنــار للمتر
المربع ،بزيادة  2.9في المئة عن الربع الثالث و 3في
المئة على أساس سنوي ،في وقت تواصل األسعار
ّ
تحسنها في العقار التجاري متخطية  3.660دينار
للمتر المربع في الربع الرابع ،مرتفعة  3.9في المئة
على أساس ربع سنوي وبنسبة  6.6في المئة على
أساس سنوي.
وي ــاح ــظ اس ـت ـق ــرار ف ــي م ـتــوســط س ـعــر الـمـتــر
للشقق التمليك فــي ال ـع ـقــارات االسـتـثـمــاريــة ذات
مساحة  100متر مربع و 70مترا مربعا في مختلف
المحافظات ،باستثناء بعض المناطق التي شهدت
زيــادة محدودة عن الربع الثالث ،ويصل متوسط
سعر المتر في محافظة العاصمة إلى  1.137دينار
بزيادة  0.7في المئة عن الربع الثالث ،فيما يقل عن
ذلك في محافظة حولي ،مسجال نحو  1.000دينار،
ً
مرتفعا  1.3في المئة على أساس ربع سنوي ،في
حين ارتفع متوسط سعر المتر في "مبارك الكبير"
إلى نحو  890دينار ،بزيادة  1.4في المئة عن نفس
الفترة ،وفي الفروانية يصل متوسط السعر 825
ً
دينارا ،مرتفعا بنسبة  3.1في المئة ،في وقت لم
ً
يسجل متوسط سعر المتر تـغـيــرا فــي األحـمــدي
ً
مسجال  773دينارا.
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ارتفاع عوائد «العالمية» في الربع األخير من  2019النخفاض حدة التوترات التجارية وتحسن توقعات النمو
لم تشهد معظم السندات
السيادية لدول الخليج ّأي
ّ
تغير ُيذكر بعوائدها في
الربع األخير ،فيما يعزى
إلى استمرار الطلب الدولي،
انضمام األسواق
خاصة بعد ً
الخليجية أخيرا إلى مؤشر
 EMBIلسندات األسواق
الناشئة ،إضافة إلى استمرار
جاذبية مستوى العائد المتوقع
على تلك السندات ،مقارنة
بالمخاطر المحتملة.

انخفاض العوائد
بشكل كبير مقارنة
بمستوياتها في
بداية 2020

لعب الـعــديــد مــن الـعــوامــل من
ّ
تحسن تــو قـعــات النمو
ضمنها
وصدور بيانات اقتصادية جيدة
نسبيا وتــراجــع ح ــدة الـتــوتــرات
التجارية دورا في ارتفاع عوائد
السندات العالمية بالربع األخير
من عام .2019
وجــاء ذلك بعد التراجع الذي
شـ ـه ــدت ــه ال ـ ـعـ ــوائـ ــد ف ـ ــي ال ـف ـت ــرة
السابقة على خلفية السياسات
النقدية التيسيرية التي تبناها
االحتياطي الفدرالي ،إضافة إلى
تباطؤ وتيرة النمو وأجواء عدم
الـيـقـيــن المحيطة بــالـمـحــادثــات
التجارية .ووفق تقرير صادر عن
بنك الكويت الــوطـنــي ،لــم تشهد
معظم السندات السيادية لدول
ال ـخ ـل ـيــج ،وال ـت ــي عـ ــادة م ــا تتبع
نظيراتها العالمية ،أي ّ
تغير ُيذكر
فــي عــوائــدهــا فــي الــربــع األخـيــر،
ف ـي ـم ــا ي ـ ـعـ ــزى ف ـ ــي األغـ ـ ـل ـ ــب إل ــى
استمرار الطلب الــدولــي ،خاصة
بعد انضمام األسواق الخليجية
أخيرا إلى مؤشر ( )EMBIلسندات
األس ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ،إض ــاف ــة إلــى
استمرار جاذبية مستوى العائد
ال ـم ـت ــوق ــع ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـس ـن ــدات
مقارنة بالمخاطر المحتملة.
أمـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـنـ ـظ ــرة
المستقبلية ،وبعد االنخفاضات
الـكـبـيــرة مـنــذ بــدايــة ال ـعــام حتى

اآلن ،فـ ـم ــن ا ل ـم ـم ـك ــن أن تـشـهــد
الـعــوائــد الـمــزيــد مــن التراجعات
ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ب ـع ــض ال ـم ـخــاطــر
المحتملة و م ــن ضمنها إ مـكــان
عودة التوترات التجارية ،إضافة
الى المخاطر المرتبطة بفيروس
كورونا وتأثيرها المحتمل على
النمو العالمي.
وك ــان مستوى إص ــدار أدوات
الدين في دول الخليج متواضعا
في الربع األخير من عــام ،2019
حيث بلغ حوالي  11مليار دوالر
مقابل  30مليارا في الربع الثالث
مــن ال ـعــام ،وقــد يـعــزى هــذا األمــر
الـ ــى أن م ـع ـظــم ع ـم ـل ـيــات إعـ ــادة
التمويل تم االنتهاء منها بالفعل
خ ــال ال ـع ــام .وجـ ــاءت الـسـنــدات
الـسـيــاديــة وشـبــة الـسـيــاديــة لكل
م ــن ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فــي
الصدارة من حيث إجمالي قيمة
اإلص ــدارات في الربع األخير من
.2019

ارتفاع السندات العالمية
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ع ـ ــوائ ـ ــد الـ ـسـ ـن ــدات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ــرب ـ ــع األخـ ـي ــر
م ــن  2019فـيـمــا ي ـعــزى إل ــى حد
كبير إلــى تراجع حــدة التوترات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ب ـع ــد الـ ـت ــوص ــل إل ــى
«الـمــرحـلــة األول ــى» مــن االتفاقية

التجارية بين الواليات المتحدة
والـصـيـ ّـن فــي نوفمبر الـمــاضــي،
والتي وقعت في  15يناير .2020
وق ــد أدى ذل ــك إل ــى تـحـ ّـســن آفــاق
نمو االقتصاد العالمي .بما دفع
ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة إل ــى وق ــف أو
تــأجـيــل ال ـق ـيــام بـخـفــض إضــافــي
ألسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد ،وب ــالـ ـت ــال ــي
تـقـلـصــت ال ـض ـغــوط عـلــى عــوائــد
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات .وإضـ ــافـ ــة ال ـ ــى ذلـ ــك،
س ـ ــاه ـ ــم اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار قـ ـ ـ ــوة سـ ــوق
العمل األميركي ومرونة القطاع
االسـتـهــاكــي األمـيــركــي فــي دعــم
م ـ ـعـ ــدالت الـ ـثـ ـق ــة ،م ـم ــا أدى ال ــى
ارتفاع األسهم العالمية في الربع
األخير من عام  2019بالتزامن مع
ارت ـفــاع عــوائــد ال ـس ـنــدات ،فتقدم
الـعــائــد على الـسـنــدات األلمانية
ألجل  10سنوات بواقع  37نقطة
أس ــاس على أس ــاس ربــع سنوي
ت ـب ـع ـه ــا ال ـ ـعـ ــائـ ــد عـ ـل ــى سـ ـن ــدات
الحكومة البريطانية ( +34نقطة
أساس) ،ثم العائد على السندات
األميركية ألجل  10سنوات (+24
ً
نقطة أساس) ،وأخيرا العائد على
الـسـنــدات الـيــابــانـيــة ( +20نقطة
أسـ ــاس) .وف ــي حـيــن ك ــان ارتـفــاع
ّ
بتحسن آفــاق
الـعــوائــد مــدعــومــا
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي بشكل عــام،
إال أن ارتفاع العائد على سندات
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة بـشـكــل

ً
خاص كان أيضا نتيجة النحسار
ح ــال ــة ع ـ ــدم ال ـي ـق ـي ــن ال ـس ـيــاســي
بفضل التوصل إلــى حــل مسألة
ان ـف ـصــال الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة عن
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،إضــافــة الــى
النتائج الحاسمة لالنتخابات
العامة التي جرت أخيرا .ونعتقد
أن التطورات المرتبطة بفيروس
كورونا ستكون العامل األبرز في
ً
تحديد اتجاه العوائد مستقبال.
وإضافة الى ذلك ،فإن أي تدهور
ف ــي ال ـم ـن ــاق ـش ــات ال ـت ـج ــاري ــة أو
في حالة عــدم اليقين السياسي
الناجمة عن انتخابات الرئاسة
األميركية المقبلة قد تؤثر على
آفــاق نمو االقـتـصــادي العالمي،
ً
وت ـن ـع ـك ــس س ـل ـب ــا ع ـل ــى ع ــوائ ــد
السندات.
وف ـ ــي واق ـ ــع األمـ ـ ـ ــر ،تــراج ـع ــت
بــال ـف ـعــل ع ــوائ ــد الـ ـسـ ـن ــدات مـنــذ
ب ــداي ــة الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ف ــي ظــل
ارتفاع مخاوف انتشار فيروس
كــورونــا ،حيث انخفضت عوائد
الـ ـسـ ـن ــدات األم ـي ــرك ـي ــة ألجـ ــل 10
سنوات بـ  74نقطة أســاس ،كما
ف ــي نـهــايــة ف ـبــرايــر ،لـتـبـلــغ أدن ــى
مستوى على اإلطــاق عند 1.13
في المئة .وهناك عوامل إضافية
مثل نضوج الــدورة االقتصادية
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع م ـس ـت ــوي ــات ال ـت ـق ـي ـيــم
بـ ــأسـ ــواق األس ـ ـهـ ــم (خـ ــاصـ ــة فــي

ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة) وم ــا لــذلــك
من إمكان الضغط على العوائد.
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،م ــن ال ـم ـم ـكــن أن
ترتفع العوائد في حال انحسرت
ال ـم ـخــاطــر ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـف ـيــروس
كورونا.

استقرار السندات الخليجية
تباينت العوائد على السندات
السيادية متوسطة األجــل لــدول
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــالـ ـسـ ـن ــدات
الـعــالـمـيــة ف ــي ال ــرب ــع األخ ـي ــر من
عام  ،2019حيث استقرت عوائد
ال ـس ـن ــدات ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن  4دول
خليجية ربما بدعم من استمرار
االهـ ـتـ ـم ــام ال ــدول ــي ع ـل ــى خـلـفـيــة
جاذبية العوائد المتوقعة ،مقارنة
بالمخاطر ،إضــافــة الــى انضمام
مـعـظــم األس ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة الــى
مــؤشــر  EMBIلـسـنــدات األس ــواق
الناشئة .وشهدت عوائد السندات
السيادية لكل من ُعمان والبحرين
ً
ً
تراجعا حــادا للربع الثاني على
الـتــوالــي ،حيث انخفضت بواقع
 79و 82نقطة أساس على التوالي.
وواصلت الدولتان االستفادة
مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـس ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــي اآلف ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
االق ـت ـص ــادي ــة ،عـلـمــا ب ــأن عــوائــد
ال ـس ـن ــدات ف ــي هــات ـيــن الــدولـتـيــن
كــانــت فــي األس ــاس أعـلــى بكثير،

مـ ـق ــارن ــة ب ـب ـق ـي ــة دول ال ـخ ـل ـي ــج،
وهــو األمــر الــذي أتــاح لها فرصة
أكبر للتراجع .وتكون عــادة تلك
ً
السندات أكثر تقلبا من مثيالتها
في بقية دول الخليج.
ونـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن ال ـ ـعـ ــوائـ ــد ع ـلــى
السندات السيادية لدول الخليج
سـتـسـتـمــر ف ــي ال ـتــأثــر بــالـعــوائــد
عـلــى الـسـنــدات الـعــالـمـيــة ،إال أنــه
يــوجــد عــامــل آخ ــر م ـهــم ،وه ــو أن
تظل التوقعات المستقبلية حيال
أسعار النفط ضعيفة على وقع
ت ــراج ــع آف ـ ــاق ن ـم ــو االق ـت ـص ــادي
العالمي ،ومما لذلك من أثر على
مستوى المخاطر المحتملة من
االستثمار في السندات السيادية
ل ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج ،وب ــال ـت ــال ــي على
عوائد تلك السندات.

ارتفاع اإلصدارات في 2019
ي ـ ـل ـ ـغـ ــت ق ـ ـي ـ ـمـ ــة اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات
ال ـج ــدي ــدة (ال ـم ـح ـل ـيــة وال ــدول ـي ــة)
فـ ــي دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون 11
مليار دوالر في الربع األخير من
 ،2019بما فــي ذلــك  3.9مليارات
دوالر م ــن ال ـص ـكــوك .وي ـعــد ذلــك
ً
الرقم متواضعا مقارنة بالفترات
ال ـســاب ـقــة ،إال أن إج ـم ــال ــي قيمة
اإلصدارات الجديدة في عام 2019
ككل كان مرتفعا ،حيث بلغ 102

مليار دوالر ،ليبلغ بذلك إجمالي
ال ـ ّـدي ــن ال ـقــائــم  517مـلـيــار دوالر
بنهاية العام مقابل حوالي 457
مليار دوالر قبل عام.
يــذكــر أن شـهــر نــوفـمـبــر شهد
ً
إصـ ـ ـ ــدارا ش ـبــه سـ ـي ــادي م ــن قبل
شركة إماراتية تدعىMamoura
»Diversified Global Holding
بقيمة  3.5مليارات دوالر على 3
شرائح مع كوبونات تتراوح بين
 2.5و 3.7فــي ال ـم ـئــة .وق ــد تـكــون
اإلصدارات الجديدة انخفضت في
الربع األخير على خلفية تراجع
الحاجة إلى إعادة التمويل ،وذلك
بعد ا لـجـهــود االستثنائية التي
بذلت ضمن هذا السياق في وقت
سابق من العام على وقع الحجم
ال ـك ـب ـيــر لــاس ـت ـح ـقــاقــات ،وال ـتــي
بلغت حوالي  43مليار دوالر في
عام  .2019وفي ظل ّ
توسع حجم
الميزانيات الحكومية بصفة عامة
وان ـخ ـفــاض تـكــالـيــف االق ـت ــراض،
عـ ـ ــادت اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات واك ـت ـس ـب ــت
ً
زخـمــا خــال هــذا الـعــام ،حيث تم
إصــدار سندات بقيمة تخطت الـ
 11مـلـيــار دوالر حـتــى منتصف
فـ ـب ــراي ــر ،وكـ ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا إص ـ ــدار
سندات سيادية سعودية بقيمة 5
مليارات دوالر ،إضافة إلى إصدار
بنك قطر الوطني سندات بقيمة 3
مليارات دوالر.

المصرفية
الخدمات
جائزة
على
يحصل
«المتحد»
الوظيفي»
االرتباط
تعزيز
«يوم
ينظم
«األهلي»
ً
المتوافقة مع أحكام الشريعة األسرع نموا

موظفو إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في «يوم تعزيز االرتباط الوظيفي»
أقامت إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك األهلي الكويتي
«يوم تعزيز االرتباط الوظيفي» ،في قاعة سلوى الصباح ،بمشاركة
العديد من الموظفين من اإلدارات المختلفة في البنك ،حرصا منها
على تفعيل التواصل بين جميع موظفيها والعمل بروح الفريق الواحد،
وقد أتاحت هذه المناسبة الفرصة لمزيد من التعارف بين العاملين
في البنك .وتم تنظيم الحدث على شكل معرض يبين مختلف مجاالت
وتخصصات الخدمات المصرفية المقدمة لألفراد ،مما أتاح لموظفي
البنك فرصة مواتية لالطالع عن كثب على الخدمات المصرفية لألفراد
التي يقدمها البنك.
وإلى جانب ذلك ،شهد الحدث أيضا حضور عدد من مسؤولي اإلدارة
التنفيذية من إدارات البنك األخرى ،الستعراض تجاربهم وخبراتهم
المهنية مع كل المشاركين ،إضافة إلى بعض األلعاب المسلية.

وصرح المدير العام إلدارة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك
األهلي الكويتي ستيوارت لوكي« :إن تفعيل التواصل والتعارف بين
الموظفين يعتبر أمرا في غاية األهمية ،ألنه يتيح لهم فرصة التعبير
عن أفكارهم وإبداء مالحظاتهم».
وأضاف لوكي« :اخترنا توفير بيئة ودية بعيدة عن أجواء العمل
الرسمية لجعل الموظفين أكثر تفاعال وانطالقا للتعبير عن آرائهم،
كما أننا لم نرغب في جعل هذا الحدث يبدو وكأنه اجتماع عمل عادي،
وبالتالي ارتأينا تصميمه على شكل معرض».
وتابع« :نحن فخورون بمستوى التفاعل والحماس الذي لمسناه من
جانب موظفينا .وإنه لمن دواعي سرورنا الدائم أن نشهد نجاح البنك
األهلي الكويتي في تعزيز التقارب بين موظفيه لتشجيعهم على بذل
قصارى جهدهم إلنجاز مهام عملهم على النحو األمثل».

حصد البنك األهلي المتحد مؤخرا جائزة
«ال ـح ـل ــول ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع أح ـكــام
الشريعة اإلسالمية األســرع نموا في الكويت
لعام  ،»2019من مجلة إنترناشيونال فاينانس
الـعــالـمـيــة ال ـمــرمــوقــة ال ـتــي تـعـنــى بالصيرفة
واألعمال.
واستندت المجلة في اختيارها للبنك األهلي
المتحد لينال هذه الجائزة على عدة معايير،
في مقدمتها أن إدارة التدقيق الشرعي بالبنك
هي األولى من نوعها في الكويت التي تتبنى
تقنيات متقدمة لمفاهيم التدقيق القائمة على
المخاطر الشرعية منذ عام  ،2017إضافة إلى
أنها تضم فريقا من ذوي الخبرة في التدقيق
الشرعي الذين يجمعون بين المعرفة المصرفية
ومهارات التدقيق والرقابة الشرعية ،مما يبرز
نجاح البنك في تفعيل دور الرقابة الشرعية
في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية،
وتقديم الدعم في تطوير أعمال البنك ،بالتوافق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وضمان امتثال
األنشطة التي يقوم بها البنك لمبادئ الصيرفة
االســامـيــة ،وابـتـكــار حـلــول مصرفية جديدة
ألعمال البنك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
وأعـلـنــت الـجـهــة الـمــانـحــة لـلـجــوائــز أن ــه تم
إنـجــاز المرحلة األول ــى مــن التقييم بواسطة
فريق تقييم داخلي ،ثم تم إرسال نتيجة التقييم

«التجاري» يعلن فائزي «حساب
 »Youو«أكثر من راتب»
أجـرى البنك التجاري الكويتي
السحب األول على «حساب ،»You
وحملة «أكثر من راتب» في المبنى
الرئيسي للبنك ،بحضور ممثلة
وزارة الـتـجــارة والصناعة زينب
الشيرازي ،وفاز في سحب حساب
« »Youكــل مــن عبدالعزيز محمد
الـســري ،وعــذوب صــاح المرزوق
ً
ب ـج ــائ ــزة قـيـمـتـهــا  250ديـ ـن ــارا
لكل منهما .وقــال البنك في بيان
صـحــافــي أمـ ــس ،إن ــه ت ــم تصميم
حساب « »YOUلفئة الشباب الذين
ي ـحــولــون ال ـم ـكــافــأة االجـتـمــاعـيــة
الشهرية إلــى البنك الـتـجــاري ،إذ
تتاح لهم الفرصة لالستفادة من
ً
مميزات عديدة عند فتحهم حسابا
بقيمة  10دنانير فقط ،والحصول
ً
على هدية بقيمة  50ديـنــارا عند
تحويل المكافأة االجتماعية إلى
«ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري» ،م ــع فـ ــرص ل ــدخ ــول
الـسـحــوبــات الشهرية والسنوية
للفوز بـجــوائــز قـ ّـيـمــة ،إلــى جانب
الحصول على بطاقة سابقة الدفع
مـجــانـيــة للسنة األولـ ــى للعمالء
ً
الذين تزيد أعمارهم على  18عاما.
ولفت إلى أن هؤالء يستفيدون
ً
أيضا من الخصومات والعروض
الـتــرويـجـيــة عـلــى م ــدار ال ـع ــام ،إذ
سـيـحـصــل ال ـع ـم ــاء ال ـج ــدد على
فــرصـتـيــن ل ـل ــدخ ــول ف ــي الـسـحــب
ال ـش ـه ــري ل ـل ـفــوز ب ـج ــائ ــزة نـقــديــة
ً
بقيمة  250ديـ ـن ــارا ،أم ــا العمالء
الحاليون الذين حولوا مكافأتهم
االجتماعية إلــى البنك التجاري
ف ـس ــوف ي ـح ـص ـلــون ع ـلــى فــرصــة
واحـ ــدة لــدخــول ال ـس ـحــوبــات ،أمــا
الفائز في السحب السنوي فسوف
يــربــح س ـي ــارة شـيـفــرولـيــه بليزر
موديل .2020
وفاز في سحب حملة «أكثر من
راتــب» سلطان عبدالله المطيري،
وهذه الحملة الجديدة موجهة إلى
العمالء الــذيــن يقومون بتحويل
رواتبهم على البنك وبصفة خاصة
الموظفين الكويتيين والمقيمين

الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاع الحكومي
والـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي والـ ـش ــرك ــات
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـبـ ـن ــك وك ــذل ــك
المتقاعدين .وعن آلية االنضمام
إل ـ ــى ه ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة واالسـ ـتـ ـف ــادة
من المزايا التي توفرها ،أوضح
البنك أنــه باستطاعة أي موظف
يـبـلــغ رات ـب ــه  500دي ـن ــار أو أكـثــر
القيام بتحويل راتـبــه إلــى البنك
واالستفادة من مزايا هذه الحملة
والحصول على هدية نقدية فورية
ت ـصــل إل ــى  500دي ـن ــار أو قــرض
بدون فائدة بقيمة خمسة أضعاف
الراتب وبحد أقصى  10000دينار
إضافة إلى الهدايا النقدية ،وسوف
يـ ـك ــون هـ ـن ــاك سـ ـح ــب أس ـب ــوع ــي
ل ـل ـع ـمــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن الـحــالـيـيــن
وال ـج ــدد مـمــن يـقــومــون بتحويل
رواتـبـهــم عـلــى الـبـنــك لــربــح مبلغ
يعادل راتب واحد من الرواتب التي
ً
يتقاضونها شهريا.
بــاإلضــافــة إل ــى االس ـت ـفــادة من
المميزات اإلضافية التي توفرها
الـحـمـلــة مـثــل إمـكــانـيــة الـحـصــول
ع ـل ــى ب ـط ــا ق ــة Visa Signature
ب ــدون رس ــوم لـمــدة  5سـنــوات مع
اس ـت ــرداد ن ـقــدي يـصــل إل ــى  3في
ال ـم ـئــة وب ـط ــاق ــة  E-govللسحب
اآللـ ــي ،وه ــي الـبـطــاقــة األولـ ــى من
ُ
نــوعـهــا ف ــي ال ـكــويــت ال ـتــي تمكن
العمالء من التحكم بجميع قنوات
االستخدام ،كذلك الحلول المبتكرة
لـلــدفــع وال ـت ـحــويــل ال ـتــي يقدمها
التجاري مع خدمة  T-Payإضافة
إلى العديد من المزايا األخرى التي
توفرها الحملة.

ً
متسلما الجائزة
عبدالله الشعيب
لوكالة خارجية لتقوم بإجراء المرحلة النهائية
من التقييم ،وبعد استالم تقرير التحكيم قامت
مجلة إنترناشونال فاينانس بإعالن الفائزين
بالجوائز على موقعها االلكتروني.
وقام عبدالله الشعيب ،رئيس إدارة التدقيق
الشرعي الداخلي بالبنك ،بتسلم الجائزة نيابة
عن البنك ،خالل حفل تكريم الفائزين بجوائز
المجلة ،والذي أقيم في اإلمارات.

وتعليقا على فوز البنك بهذه الجائزة ،هنأ
رئـيــس مجلس إدارة الـبـنــك د .أن ــور المضف
منتسبي البنك ،مشيدا بجهود هيئة الفتوى
والــرقــابــة الـشــرعـيــة لـلـبـنــك ،ال ـتــي تلعب دورا
رئيسيا في اإلشــراف على جميع المعامالت،
ومراقبة المنتجات والخدمات المصرفية التي
يطرحها الـبـنــك ،لـضـمــان مطابقتها ألحـكــام
الشريعة اإلسالمية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الفاضل :الكويت تؤيد جهود إعادة االستقرار ألسواق النفط
أك ــد وزيـ ــر الـنـفــط وزي ــر الـكـهــربــاء
وال ـم ــاء بــالــوكــالــة د .خــالــد الـفــاضــل،
أن الكويت تؤيد كل الجهود الرامية
إلعـ ـ ــادة االسـ ـتـ ـق ــرار ألسـ ـ ــواق الـنـفــط
العالمية.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي ت ـص ــري ــح أدلـ ـ ــى بــه
الفاضل لـ «كــونــا» قبل مغادرته إلى
العاصمة النمساوية فيينا مترئسا
وفـ ـ ــد الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـم ــؤت ـم ــر ال ـ ـ ـ ــوزاري
االستثنائي الـ ـ  178لمنظمة الــدول
المصدرة للبترول (أوبك) ،واالجتماع
الوزاري الثامن لتحالف «أوبك .»+
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـفـ ـ ــاضـ ـ ــل إنـ ـ ـ ـ ــه س ـت ـع ـق ــد
اج ـت ـم ــاع ــات «م ــاراث ــونـ ـي ــة» ف ــي مـقــر
«أوبك» على مدى ثالثة أيام متتالية
ابـتــداء مــن الـيــوم بين دول «أوب ــك »+

ب ـهــدف االتـ ـف ــاق ع ـلــى أف ـضــل الـسـبــل
إلعــادة االستقرار والـتــوازن ألســواق
النفط.
وذك ــر أن أس ــواق الـنـفــط العالمية
تــأثــرت بشكل ملحوظ خــال الشهر
الماضي بعد انتشار فيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19 -عالميا ،مما
ت ـس ـبــب ف ــي ان ـخ ـف ــاض ال ـط ـلــب على
ال ـن ـفــط ب ـش ـكــل م ـل ـحــوظ وأث ـ ــر سلبا
على أسعاره.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة
المشتركة لمراقبة اإل نـتــاج ستعقد
اج ـت ـمــاع ـهــا الـ ـ ـ  18الـ ـي ــوم ،إذ سيتم
االطــاع على بيانات االلتزام للدول
المشاركة في اتفاق خفض اإلنتاج.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة سـ ـت ــرف ــع

توصياتها إلى اجتماع «أوبــك» بعد
غد واجتماع «أوبك  »+الجمعة المقبل
ل ــوض ــع خــري ـطــة ال ـط ــري ــق بــالـنـسـبــة
لتخفيضات اإلنتاج وكيفية تمديد
العمل بها للفترة القادمة.
وأكد أهمية التخلص من الفائض
الـ ـمـ ـت ــوق ــع ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـخـ ــزون ال ـن ـف ـطــي
العالمي خاصة خــال الربع الثاني
مــن ال ـعــام ال ـج ــاري بـعــد االنـخـفــاض
ال ـك ـب ـي ــر ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــدث فـ ــي األس ـ ـ ــواق
العالمية بسبب تأثير «كورونا».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــل عـ ـ ــن تـ ـف ــاؤل ــه
بـ ـخـ ـص ــوص الـ ـنـ ـت ــائ ــج اإليـ ـج ــابـ ـي ــة
الـ ـمـ ـت ــوقـ ـع ــة ل ــاجـ ـتـ ـم ــاع ــات وح ـ ــول
استمرار التعاون بين دول تحالف
«أوبك .»+

عقود التصدير النفطية مع الصين
مستمرة ...وتوجه لزيادتها
●

خالد الفاضل

15

اقتصاد

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» من مصدر نفطي رفيع المستوى ،أن كل عقود التصدير
النفطية الموقعة مع الصين لم تتأثر ،ولم يطرأ عليها أي تغيير ُيذكر جراء
انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19 -
وقال المصدر ،في تصريح لـ «الجريدة» ،إن كل المسائل المتعلقة بعقود
تصدير النفط الكويتي تسير بشكل طبيعي دون أي تغيير ،الفتا الى أن
هناك عـقــودا مستقبلية تــم توقيعها مــع الصين ولــم يتم ابــاغ الكويت
بإلغائها أو المساس بالكميات المتفق عليها للتصدير.
وكشف أن هناك نوايا لزيادة صادرات الكويت من النفط الخام للصين
إلى أكثر من  600ألف برميل يوميا ،وذلك بعد االنتهاء من أزمة «كورونا»،
وذلك عن طريق الشراكة القائمة بين مؤسسة البترول الكويتية ومجموعة
سينوبك الصينية العمالقة في قطاع النفط بالصين.
وأكد أن مؤسسة البترول تواصل تزويد كل عمالئها في األسواق بالنفط
الخام ومنتجاته المختلفة وخاصة الصين.

الخام يواصل مكاسبه مع جهود احتواء آثار «كورونا»

ً
البرميل الكويتي يرتفع  1.15دوالر ليبلغ  51.93دوالرا
ارت ـف ــع سـعــر بــرمـيــل النفط
ا ل ـكــو ي ـتــي  1.15دوالر ليبلغ
 51.93دوالرا فـ ــي ت ـ ـ ــداوالت
أمس األول مقابل  50.78دوالرا
ف ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وعــال ـم ـيــا ,واصـ ــل الـنـفــط
مكاسبه أمس ،بفضل توقعات
بتقديم بنوك مركزية تحفيزا
م ــال ـي ــا ل ـت ـعــويــض أثـ ــر تـفـشــي
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،وب ـف ـع ــل ال ـت ـف ــاؤل
المتزايد حيال تخفيضات أكبر
إلنتاج «أوبك» هذا األسبوع.
وزاد خام برنت  1.36دوالر
للبرميل أو  2.6في المئة إلى
 53.26دوالرا للبرميل .وصعد
خ ــام غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط
األميركي  1.48دوالر ،ما يعادل
 3.2في المئة إلى  47.46دوالرا
للبرميل.
وتعافى الخامان إلى حد ما
خالل اليومين السابقين بعد
خسائر تجاوزت  20في المئة
مــن ذروة  2020فــي يناير من
جراء مؤشرات على أن انتشار
«كورونا» يؤثر سلبا على طلب
الوقود.

وق ـ ــال ـ ــت م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
وزارة ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة،
إن وزراء المالية ومحافظي
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــوك ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزيـ ـ ــة ف ــي
مجموعة ا ل ــدول الصناعية
السبع الكبرى عقدوا مؤتمرا
عـبــر ال ـهــاتــف ص ـبــاح أم ــس،
لـ ـبـ ـح ــث تـ ــداب ـ ـيـ ــر ل ـل ـت ـعــامــل
م ـ ــع الـ ـتـ ـفـ ـش ــي وتـ ــداع ـ ـيـ ــاتـ ــه
المتنامية على االقتصاد.
ومــع اسـتـمــرار المخاوف
بشأن الطلب على الخام في
ظل انتشار الفيروس ،يدرس
عدد من األعضاء الرئيسيين
ف ـ ــي «أوب ـ ـ ـ ـ ــك» خ ـف ـض ــا أك ـب ــر
لإلنتاج ،ربما بواقع مليون
برميل يوميا .وكان االقتراح
السابق بخفض إضافي 600
ألف برميل يوميا.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـعـلــن
«أوبـ ـ ـ ــك» وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا ،فـيـمــا
يعرف بمجموعة «أوب ــك،»+
تـخـفـيـضــات أع ـمــق لــإنـتــاج
فـ ـ ـ ــي اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــم يـ ــومـ ــي
ال ـ ـخـ ــامـ ــس والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس مــن
مـ ـ ــارس ف ــي ف ـي ـي ـنــا .وك ــان ــت
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ات ـ ـف ـ ـقـ ــت ع ـلــى
خ ـفــض اإلنـ ـت ــاج ب ــواق ــع 1.7

مليون برميل يوميا حتى
نهاية مارس.
ق ــال لـيــونـيــد ف ـي ــدون نــائــب
رئ ـ ـيـ ــس «لـ ـ ـ ــوك أوي ـ ـ ـ ـ ــل» ،ث ــان ــي
أكبر شركة منتجة للنفط في
روسيا لــ»رويـتــرز» ،إن اقتراح
«أوب ــك» بخفض إنـتــاج النفط
بما يصل إ لــى مليون برميل
يوميا سيكون كافيا لتحقيق
توازن في السوق ،ودفع أسعار
الـنـفــط م ـجــددا إل ــى  60دوالرا
للبرميل.
ويشير تصريح فيدون إلى
أن روسيا ربما تكون مستعدة
لـ ـلـ ـم ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى م ـق ـت ــرح ــات
«أوب ـ ــك» بتخفيضات جــديــدة
لإلنتاج.

النفط الليبي
وقــال وزيــر المالية الليبي
فــرج بــومـطــاري ،إن الحكومة
التي مقرها طرابلس قلصت
خطتها لإلنفاق في  2020إلى
 40مليار ديـنــار ( 28.5مليار
دوالر) بـسـبــب إغـ ــاق مــوانــئ
نفطية.
وأضاف في مؤتمر صحافي

مـ ـ ـ ـ ــذاع تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــا فـ ـ ــي بــث
مباشر ،ان تخفيضات اإلنفاق
ليست في «قطاعات حساسة
مثل الصحة والتعليم».

«روسنفت»
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ,كـشـفــت
وثائق أن شركة النفط الروسية
الـمـمـلــوكــة ل ـلــدولــة «روس ـن ـفــت»
دف ـعــت  250مـلـيــون دوالر إلــى
إحـ ــدى ال ـشــركــات االسـتـشــاريــة
غـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروفـ ـ ــة ،م ـ ـ ــن أج ـ ــل
الحصول على عقود في قطاع
النفط بإقليم كردستان العراق،
بما يلقي المزيد من الضوء على
ال ـت ـعــامــات ال ـتــي ت ـعــزز وج ــود
روسيا في الشرق األوسط.
وأش ـ ــارت وكــالــة «بـلــومـبــرغ»
ل ــأن ـب ــاء إلـ ــى أن هـ ــذه األمـ ـ ــوال
ارت ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــت بـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود س ـ ــاع ـ ــدت
«روس ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــت» فـ ـ ــي أن ت ـص ـبــح
الالعب األجنبي المسيطر على
صـنــاعــة الـنـفــط فــي كــردس ـتــان،
مضيفة أن هــذه المبالغ كبيرة
بمعايير الخدمات االستشارية
فــي الـعــالــم ،حيث وصلت قيمة
رس ــوم ال ـخــدمــات االسـتـشــاريــة

الـ ـت ــي ح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا  12بـنـكــا
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــا ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،م ـقــابــل
المساعدة في صفقات استحواذ
وان ـ ــدم ـ ــاج ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوســط وشمال افريقيا خالل
العام الماضي إلى  400مليون
دوالر.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت «ب ـ ـ ـلـ ـ ــوم ـ ـ ـبـ ـ ــرغ» أن
شركة روسنفت تريدنغ ،الفرع

ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري لـ ـش ــرك ــة ال ـن ـف ــط
الروسية العمالقة والخاضعة
حاليا لعقوبات أمـيــركـيــة ،هي
التي دفعت هــذه األم ــوال خالل
عامي  2017و ،2018مضيفة أنه
تم الكشف عن هذه األموال منذ
أسابيع قليلة من خالل البيانات
ال ـم ــال ـي ــة ل ـش ــرك ــة س ـن ـغــافــوريــة
أس ـس ـت ـهــا «روس ـن ـف ــت» كـشــركــة

قابضة إلدارة استثماراتها في
كردستان .ولم يتم الكشف عن
اسم شركة االستشارات.
وك ــان ــت «روسـ ـنـ ـف ــت» دف ـعــت
نـ ـح ــو  3م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر إ ل ــى
حـكــومــة كــردس ـتــان ال ـع ــراق في
ع ــا م ــي  2017و  2018م ـقــا بــل
مشتريات نفط آجـلــة ،وهــو ما
وف ــر لـحـكــومــة اإلق ـل ـيــم األمـ ــوال

ال ـتــي كــانــت ف ــي أم ــس الـحــاجــة
لها ،حيث كانت أجرت استفتاء
شعبيا في سبتمبر  2017بشأن
االستقالل التام عن العراق ،مما
أدى إلــى صــدام حــاد مــع بغداد
الـتــي ق ــررت فــرض حـصــار على
اقليم كردستان في ذلك الوقت.

اقتصاد
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األجانب يقلصون تخارجهم من أدوات الدين المصرية

ً
وفقا لبيانات رسمية ،تخارج
المستثمرون األجانب من
أدوات دين حكومية بقيمة 4
مليارات جنيه في تعامالت
يوم األحد الماضي ،في حين
تخارجوا فقط من  297مليون
جنيه خالل تعامالت أمس
األول.

شـ ـه ــد سـ ـ ــوق ال ـ ـصـ ــرف والـ ـب ــورص ــة
المصرية حالة من االستقرار ،بالتزامن
مع بيانات حديثة أظهرت تراجع حدة
تخارج المستثمرين األجانب من أدوات
الدين الحكومية.
وارتفع سعر صرف الدوالر األميركي
بـ ـمـ ـق ــدار ق ـ ــرش واحـ ـ ــد م ـق ــاب ــل الـجـنـيــه
الـمـصــري خــال تـعــامــات ،أمــس األول،
ليسجل سعر صرف الدوالر نحو 15.59
ً
ً
جنيها  ،مقابل نحو  15.49جنيها في
بداية تعامالت األسبوع الماضي.
وع ـلــى صـعـيــد ت ـعــامــات ال ـبــورصــة،
فقد اسـتـقــرت بنهاية تـعــامــات ،أمــس،
في المنطقة الخضراء وارتفع مؤشرها
الرئيسي "إيجي إكس  "30بنسبة 0.55
في المئة إلى مستوى  12290نقطة.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـب ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة ،ت ـخ ــارج
المستثمرون األجــانــب مــن أدوات دين

حـكــومـيــة بقيمة  4م ـل ـيــارات جنيه في
تعامالت يوم األحد الماضي ،في حين
ت ـخــارجــوا فـقــط مــن  297مـلـيــون جنيه
خالل تعامالت أمس األول.
ً
ويعد هذا الرقم محدودا بنسبة كبيرة
مقارنة بإجمالي استثمارات األجانب
في أدوات الدين الحكومية ،التي بلغت
حتى نهاية يناير الماضي نحو 289
مليار جنيه.
ولم يتمكن البنك المركزي المصري
مــن بيع أكـثــر مــن نصف أذون الخزانة
ألجــل  3و 7سنوات خــال عطاء ،أمس،
مــن إجـمــالــي أذون بقيمة  7.5مليارات
ً
جنيه وفقا لبيانات البنك.
وبــال ـن ـس ـبــة ألذون أج ـ ــل  7س ـن ــوات
التي طرح البنك ما قيمته  3.5مليارات
جنيه مـنـهــا ،فـقــد سـعــى المستثمرون
إل ــى ال ـح ـصــول ع ـلــى م ـعــدل ف ــائ ــدة بلغ

ً
متوسطه  14.271في المئة ،وفقا لنشرة
"إنتربرايز".
ولم يقبل "المركزي المصري" سوى
جزء يساوي  791مليون جنيه بمعدل
فائدة  13.979في المئة في المتوسط،
بــارتـفــاع طفيف عــن نسبة  13.771في
المئة التي قبلها في الطرح األولي يناير
الماضي.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـط ـل ــب عـ ـل ــى الـ ــديـ ــون
متوسطة األجل ،وخالل طرح أذون أجل
 3سنوات ،تلقى البنك المركزي المصري
ً
عــروضــا بأكثر مــن  9.2مـلـيــارات جنيه
على الطرح البالغ  4مليارات جنيه ،لكنه
لم يقبل سوى ما قيمته  3.189مليارات
بمتوسط فائدة  13.986في المئة.
وف ـ ــي الـ ـط ــرح األول ـ ـ ــي خ ـ ــال الـشـهــر
الماضي ،عرض البنك المركزي المصري
ً
أذونـ ـ ــا بـقـيـمــة  3.750م ـل ـي ــارات جـنـيــه،

ً
وتلقى عروضا بـ  9مليارات ،قبل منها
 8.57م ـل ـيــارات جنيه بـمـتــوســط فــائــدة
 13.973في المئة.
ولم يتوقف المستثمرون عن السعي
وراء عــوائــد أعلى على جميع الطروح
األخيرة ،إذ باع البنك المركزي المصري
أقــل من نصف القيمة المطلوبة ألذون
الخزانة ألجل  3و 9أشهر من أصل 14.5
مليار جنيه في عطاء األحد الماضي ،إذ
سعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد
أعلى رغم ارتفاع شهيتهم لشراء أذون
أجل  9أشهر.
ويعد هذا العطاء الثاني على التوالي
الذي تفشل فيه الحكومة في بيع الكمية
المستهدفة ،بعد عــدم تمكنها من بيع
كل أذون أجــل  6أشهر وسنة في عطاء
الخميس الماضي.
«العربية نت»

الليرة التركية تواصل
انخفاضها بعد بيانات التضخم
تراجعت الليرة التركية أمام الدوالر األميركي قرب أدنى مستوى في
ً
سبعة عشر شهرا خالل تعامالت ،أمس ،بعد الكشف عن بيانات التضخم،
ووسط مراقبة آخر مستجدات "كورونا" والصراع العسكري في سورية.
وأظهرت البيانات الحكومية في تركيا ارتفاع معدل التضخم خالل
فبراير بنحو  12.37فــي المئة على أس ــاس سـنــوي ،فــي حين أشــارت
توقعات المحللين إلى  12.70في المئة ،مقابل  12.15في المئة خالل
يناير.
وأشارت البيانات إلى أن أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية هي
السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي.
وعلى صعيد التداوالت ،تراجعت العملة التركية أمام الدوالر بنحو
 0.4في المئة إلى  6.2044ليرات.
وأظـهــرت بيانات مــن وزارة التجارة التركية ،أمــس ،اتـســاع العجز
التجاري لتركيا بنسبة  44.1في المئة إلى  3.11مليارات دوالر في فبراير
وفق ما يسمى نظام التجارة الخاص.
وبحسب بيانات الوزارة ،ارتفعت الواردات  8.33في المئة إلى 17.04
مليار دوالر ،في حين زادت الصادرات  2.64في المئة إلى  13.93مليار
دوالر في فبراير.

َّ
« »stcتختتم أنشطتها لمعرض الصناع
العالمي «ميكر فير» 2020

«المتحدة إلدارة المرافق» تنظم حملة
تسويقية وتعريفية لـ «ذا تيرمينال»

أعـ ـلـ ـن ــت ش ـ ــرك ـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
رعايتها
الـكــويـتـيــة  ،stcاخـتـتــام
َّ
ال ـبــات ـي ـن ـيــة ل ـم ـع ــرض ال ـص ــن ــاع
العالمي ميكر فير -كويت ،2020
للعام الثاني على التوالي ،برعاية
سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد ،فـ ــي أرض ال ـم ـع ــارض
بمنطقة مشرف.
وفـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ح ــرصـ ـه ــا عـلــى
ت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع أفـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـيـ ـي ــن ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــم
المبتكرة ،كجزء من مسؤوليتها
تجاه تنمية المجتمع ،أكدت stc
في بيان ختامي ،أنها ستواصل
جهودها المستمرة في سبيل
دعم الفعاليات التي من شأنها
إحداث التغيير وتقديم األفكار
ال ـم ـب ـت ـك ــرة وال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،بـمــا
يـ ـتـ ـم ــاش ــى م ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الشركة لتمكين التكنولوجيا
والتحول الرقمي.
وأضافت الشركة ،في البيان ،أن
رعاية هذه الفعالية فتحت المجال
أمام ممثلي الشركة للمشاركة في
دفــع األفـكــار االبـتـكــاريــة للشباب
الكويتي المشارك في المعرض،
وإضــافــة الـخـبــرة على مــا يقدمه
ال ـم ـت ـنــاف ـســون بــال ـم ـســاب ـقــة ،بما

ن ـظ ـم ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـت ـح ــدة
إلدارة الـمــرافــق ( ،)UFMإحــدى
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـش ــرك ــة
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ح ـم ـلــة
تـســويـقـيــة وتـعــريـفـيــة لمجمع
ذا تيرمينال (،)The Terminal
ال ــذي تــديــره الـشــركــة بالنيابة
عــن شــركــة الـعــزيــزيــة الـعـقــاريــة
الـمــالـكــة لـلـمـشــروع فــي منطقة
الضجيج ،بحضور جمع كبير
م ــن الـمـسـتـثـمــريــن وال ـش ــرك ــات
الكبرى.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة
التسويقية والتعريفية لمجمع
ذا تيرمينال التجاري الثالثاء
 18فـبــرايــر الـمــاضــي ،بحضور
المدير ا لـعــام لشركة العزيزية
العقارية سعود الحداد ،ونائب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي لشركة المتحدة إلدارة
المرافق ( )UFMأحمد الكندري.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي ،أن تـنـظـيــم الـحـمـلــة
التسويقية يأتي ضمن مبادرة
الشركة واستجابتها لرغبات
عمالئها الذين يــودون االطالع
على المجمع والـخــدمــات التي
يـقــدمـهــا وال ـك ـشــف ع ــن الـفــرص

فريق عمل  stcخالل الفعالية
يـ ـسـ ـه ــم ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق أه ــدافـ ـه ــم
التجارية.
من جهتها ،قالت دانة الجاسم،
المدير العام التصاالت الشركات
في " :stcتنسجم أفكار المعرض
مع األهداف العامة لتعزيز التنمية
االقتصادية ودعم الشباب ،األمر
ال ــذي ُيـمـثــل صـلــب استراتيجية
 stcل ـت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي
والتكنولوجيا ،بما يخدم أهداف
المشاريع التنموية في البالد على
المديين المتوسط والبعيد ،وهو
ما يستوجب تشجيعهم ،وحثهم

ع ـلــى م ــواص ـل ــة ال ـع ـمــل ال ـخ ــاص،
وب ـل ــورة األف ـك ــار الـطـمــوحــة على
أرض ال ـ ــواق ـ ــع ،ب ـت ـكــاتــف جـمـيــع
مؤسسات المجتمع والقطاعين
العام والخاص".
وفــي الـخـتــام ،أعــربــت الجاسم
عن سعادتها بالمشاركة الفعالة
في هذا الحدث ،كما ثمنت الدور
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي قـ ــام ب ــه ال ـقــائ ـمــون
على العمل في الشركة الكويتية
لالستثمار لمواصلتهم تقديم هذا
ً
الحدث سنويا ،ومجهوداتهم في
سبيل المحافظة على المستوى

الـعــالــي مــن الـحــرفـيــة ،لـمــا يتسم
بــه الـمـعــرض مــن ُسـمـعــة عالمية
واسعة االنتشار.
هـ ـ ـ ــذا ،وت ـس ـت ـض ـي ــف ال ـك ــوي ــت
"ميكر فير" كــأول دولــة خليجية
مـنــذ أعـ ــوام فــي منطقة الخليج،
لـمـنــح ال ـش ـبــاب ال ـفــرصــة لـعــرض
منتجاتهم ومشاريعهم وأفكارهم
أمــام الجمهور وتقييمها بشكل
مباشر.
ويـكـتـســب الـمـعــرض أهميته،
لتزامنه هذا العام مع االحتفاالت
باألعياد الوطنية.

االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الـ ـت ــي ي ـقــدم ـهــا
للراغبين في التأجير بالمجمع.
وق ـ ـ ــال الـ ـكـ ـن ــدري إن مـجـمــع
ذا تـ ـي ــرمـ ـيـ ـن ــال الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ذا
ال ـت ـص ـم ـي ــم الـ ـعـ ـص ــري الـ ــرائـ ــع
ي ـنــاســب ال ـم ـح ــات ال ـت ـجــاريــة،
وذلك بأنشطة مختلفة تناسب
جـمـيــع احـتـيــاجــاتـهــم ،مضيفا
أن ال ـم ـج ـمــع يـعـتـبــر أح ــد أكـبــر
المجمعات التجارية في منطقة
الضجيج ،ويتميز بمواصفات
بناء وجودة عالية ،إذ يحتوي
ع ـ ـلـ ــى  61م ـ ـحـ ــا تـ ـ ـج ـ ــار ي ـ ــا ذا

طــاب ـق ـيــن ،ح ـيــث تـبـلــغ مـســاحــة
المجمع اإلجمالية نحو  10آالف
متر مربع.
وذكر أن مجمع ذا تيرمينال
ي ـت ـم ـي ــز ب ـم ــوق ـع ــه الـ ـف ــري ــد فــي
منطقة الضجيج الحيوية التي
س ـت ـك ــون م ـن ـط ـقــة ذات أه ـم ـيــة
كـبـيــرة فــي المستقبل الـقــريــب،
كما أنه قريب من مطار الكويت
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي وج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
(الشدادية) ،وهو ما يفتح آفاقا
أوس ــع للمحالت الـتـجــاريــة في
اسـتـهــداف نــوعـيــات عــديــدة من

العمالء مرتادي المجمع.
وت ـت ــول ــى "ال ـم ـت ـح ــدة إلدارة
المرافق" مهمة اإلدارة والتأجير
في المجمع ،حيث تضع ضمن
أولوياتها مراعاة رضا العمالء
م ــن م ـس ـتــأجــري ال ـم ـح ــات في
الـمـقــام االول ،وتشمل خدمات
الشركة إدارة المجمع وجميع
مـ ـ ـه ـ ــام ال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة والـ ـصـ ـي ــان ــة
الوقائية والتصحيحية ،وإدارة
الـ ـخ ــدم ــات ب ـج ـم ـيــع أن ــواعـ ـه ــا،
إضافة إلى تقديم خدمات األمن
على مدار الساعة.
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بوشهري عن مالمح مسلسل
محمد علي رود الذي يسلط
الضوء على العالقات
التجارية الكويتية  -الهندية.

بريتني سبيرز تستعيد عافيتها
وإيقاعها الفني مع سام أصغري
أكدت أنها تحبه وتعشقه أكثر من أي شي آخر
بدأت النجمة العالميةبريتني سبيرز
( 38عــا مــا) تستعيد عافيتها وإيقاعها
الفني ،والـعــودة إلــى صخب الموسيقى
وعالم الغناء ،بعد أن نشرت صورا جديدة
لها على صفحتها بأحد مواقع التواصل
تجمعها بصديقهاسام أصغري ،البالغ
ً
 26عاما.
وكـتـبــت بــريـتـنــي" :عـيــد مـيــاد سعيد
لهذا الــرجــل ،أعشقه وأحـبــه أكثر مــن أي
شيء آخر".
وتضمنت الصور الكثير من المشاهد
ال ـت ــي تـعـبــر ع ــن راح ـ ــة بــريـتـنــي ب ـعــد ما
خاضته من مشاكل نفسية واجتماعية
وفنية سابقة.
بدوره ،نشر سام الصور على صفحته،
وكتب" :الهدية األفضل لعيد ميالدي هي
ابتسامتك".
وكـ ــان الـ ـم ــدرب الـشـخـصــي لـبــريـتـنــي،
الــذي تعود صداقته بها إلى عام ،2016
أصــر على أن "الـهــدف األســاســي" لكونه
في عالقة جدية هو االلتزام القانوني في
النهاية تجاه اآلخر.

وذك ـ ــرت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة أن ــه عـنــدمــا
سئل عما إذا كــان يرغب فــي ال ــزواج من
بريتني ،قــال" :أعتقد أن هذه هي الفكرة
األساسية في العالقة" ،ولدى سؤاله في
إحدى المقابالت التلفزيونية عما إذا كان
مهتما ببرنامج تلفزيون الواقع لتسليط
الضوء حــول صداقتهما ،ذكــر" :ربما ال،
وسائل التواصل االجتماعي لدينا هي
وحدها برنامج واقعي".
وكــانــت بريتني نـشــرت أيـضــا صــورة
تـجـمـعـهــا بــأص ـغــري وه ـمــا ي ـق ـفــان أم ــام
شـجــرة عيد الميالد والـهــدايــا فــي منزل
بريتني ،الذي يبلغ ثمنه نحو  7ماليين
دوالر ،ح ـي ــث انـ ـه ــال ــت ال ـت ـع ـل ـي ـقــات مــن
متابعي بريتني الذين أحبوا إطاللتها
ه ـ ــذه ،وت ـم ـن ــوا ل ـهــا ولـ ــه مـ ـي ــادا مـجـيــدا
وعاما سعيدا.
ومن بوادر العافية لبريتني ،عودتها
إلى "اللوك" السابق بالشعر األشقر ،حيث
نشرت فيديو على صفحتها كشفت فيه
أنها صبغت شعرها مــن جديد باللون
األشقر.

وكتبت تعليقا" :ربما الشقراوات أفضل
من غيرهن" ،مضيفة أن شعرها ال يظهر
فــي الـفـيــديــو عـلــى طــريـقــة شـعــر نجمات
ه ــول ـي ــوود الـمـصـفــف بـطــريـقــة محترفة
وال حتى ماكياجها كــذ لــك ،ولكنه على
طبيعته وحقيقي ،وهي تقضي عطلة في
الوقت الحالي.
وكانت بريتني اعتمدت الشعر البني
ف ــي أغـسـطــس ال ـمــاضــي ،وس ـبــق لـهــا أن
ق ــررت إطــالــة ف ـتــرة اع ـتــزال ـهــا ال ـفــن فترة
إضافية قبل عافيتها العملية مع سام،
حيث نشرت عبر حسابها صورة قديمة
لها من إحدى حفالتها السابقة.
وع ـل ـق ــت ع ـل ــى الـ ـ ـص ـ ــورة" :أتـ ـمـ ـن ــى أال
تـ ـك ــون ــوا قـ ــد ن ـس ـي ـت ـم ــون ــي .اتـ ـخ ــذ ه ــذه
المرحلة مــن حياتي كنقلة مهمة ألر كــز
ع ـلــى م ــا أري ـ ـ ــده ،أع ـم ــل دون ت ــوق ــف في
ه ــذا ال ـم ـجــال م ـنــذ أن ك ـنــت ف ــي الـثــامـنــة
من عمري .في بعض األوقــات يكون من
المستحسن التوقف للتفكير مليا .أنا
مشتاقة اليكم جميعا وأمتلك افضل فانز
في العالم".

أغنية تمبراليك «»The other side
تحصد ماليين المشاهدات بوقت قياسي

جاستن تمبراليك

طرح النجم األميركي جاستن تمبراليك
أغنيته الـجــديــدة " ،"The other sideالتي
تجمعه ب ــ SZAعلى طريقة الفيديو كليب،
وهي إحدى أغاني فيلم ،Trolls world Tour
الذي أنتجته شركة تمبراليك ،ومن المتوقع
أن يصدر في مارس الجاري.
وشارك تمبراليك عددا من الصور برفقة
 SZAفي حسابه على أحد مواقع التواصل،
وكتب ما معناه" :لقد كنت من محبي SZA
لفترة طويلة كمغنية ،وكاتبة أغان ،ومؤدية،
وفنانة .عندما بدأنا العمل علىthe other
 ،sideكان من الواضح أن صوتها ورؤيتها
هـمــا بــالـضـبــط م ــا تـحـتــاجــه األغ ـن ـيــة ،وأن ــا
أتشرف بالتعاون معها في هذا المجال".
ونـشــرت  SZAمقطعا مــن الفيديو كليب
على صفحتها ،وكتبت" :أتـشــرف أن أكــون
جزءا من أغنية ."Trolls world tour

بريتني سبيرز مع سام أصغري

حضور قوي ألفالم الشتات في مهرجان
األقصر للسينما اإلفريقية

وحـ ـق ــق ال ـك ـل ـي ــب مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  4مــاي ـيــن
مشاهدة بعد  5أيام من طرحه فقط.
ومن أخبار جاستن الشخصية ،سبق أن
أصــدر اعتذارا علنيا لزوجته جسيكا بيل،
بـعــد أسـبــوعـيــن عـلــى ضـبـطــه وه ــو يمسك
بيد الممثلة أليشا وينرايت خالل كواليس
تصويرهما فيلمهما الجديد.
والم جاستن الكحول التي تحكمت في
تصرفاته ،لكنه أصر على أنه لم يخن زوجته
مع نجمة فيلمه ،عبر حسابه على أحد مواقع
التواصل.
وأضاف أن سبب إصداره هذا البيان هو
للحد من اإلشــاعــات المنتشرة ،مشيرا إلى
أن الفضيحة التي تحيط بالصور "تــؤذي
األشخاص الذين يحبهم".

شعار المهرجان
كشف رئـيــس مـهــرجــان األقـصــر للسينما
االفريقية السيناريست المصري سيد فؤاد
عن حضور قوي ألفــام الشتات خالل دورة
الـمـهــرجــان التاسعة الـمـقــرر افتتاحها بعد
غد في مدينة األقصر بصعيد مصر ،مشيرا
إلى مشاركة  37دولة بـ  95فيلما بين طويل
وقصير وتسجيلي.
وقال فؤاد إن المهرجان هذا العام يشهد
حـ ـض ــورا ق ــوي ــا ألفـ ـ ــام الـ ـشـ ـت ــات ،ف ــي إط ــار
مسابقة الدياسبورا ،بجانب أفالم المرأة من
خالل فعاليات "بانوراما المرأة في السينما
االفريقية" احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي
يحل في  8الجاري.
ويعرض المهرجان في نسخته التاسعة 5
أفالم مصرية إنتاج حديث في قسم بانوراما
األفالم المصرية واألفالم هي "الممر" ،و"أوالد
رزق  ،"2و"ال ـف ـيــل األزرق  ،"2و"كــازبــان ـكــا"
و"ال ـف ـل ــوس" ،و 15فيلما تـعــرض فــي عــرض
افريقي وعالمي أول ،و 8أفــام فــي مسابقة
األفالم التسجيلية الطويلة.

خارج المسابقة
ديبورا دوغان

جنيفر لوبيز

أرنولد شوارزنيغر

االستغناء عن خدمات
رئيسة جوائز «غرامي»

لوبيز تكشف سبب عدم
زواجها من رودريغيز

أرنولد شوارزنيغر
و«لولو» يدخالن المكتب

اس ـت ـغ ـنــت ه ـي ـئــة ري ـك ــوردي ـن ــغ أك ــاديـ ـم ــي األم ـي ــرك ـي ــة،
المسؤولة عن توزيع جوائز "غرامي" ،رسميا عن خدمات
رئـيـسـتـهــا الـســابـقــة ال ـتــي عـلـقــت مـهـمــاتـهــا نـهــايــة يناير
الماضي ،إثر اتهامات خطيرة وجهتها إلى المنظمة.
وقد أنهت األكاديمية العقد الذي كان يربطها بديبورا
دوغان ،عبر رسالة نشرها عاملون في القطاع على نطاق
واسع ،وتتهم المديرة العامة السابقة للمنظمة بـ"ثغرات
وإخفاقات في إدارة" هذه الهيئة.
وكانت دوغان تقدمت بشكوى اتهمت فيها األكاديمية
بالتمييز والمضايقة.
(أ ف ب)

أكدت النجمةجنيفر لوبيز ،أنها منذ خطوبتها من
العب البيسبول السابقأليكس رودريغيز ،في مارس
 ،2019توقعت أن إتمام الــزواج سيكون خالل شهرين
فقط على أقصى تقدير.
وذك ـ ــرت ت ـقــاريــر إع ــام ـي ــة ،أن ـهــا قـ ــررت الـتـعـلــم من
خبراتها السابقة ،وعدم االندفاع في حياتها ،أو اتخاذ
أي قرار سريع ،واالنتظار لفترة ،بحجة أن هذا القرار
ً
ً
ليس سهال على اإلط ــاق ،خصوصا أن كالهما لديه
عائلته الخاصة.
وأشارت لوبيز إلى أن كالمها ال يعني أي تقليل من
الصداقة الجميلة التي تعيشها مع خطيبها أليكس.

يعيش الممثل األميركيأرنولد شوارزنيغر مع
حمار ويصطحبه إلى المكتب ،حيث يذهب معه في
كل مكان كصديق له.
ونشر أرنولد فيديو ظهر فيه برفقة الحمار ،عبر
َّ
حسابه بأحد مــوا قــع التواصل االجتماعي ،وعلق
ً
عليه" :هذه المرة أحضرت لولو معي أيضا".
ويــوثــق الفيديو دخ ــول شــوارزنـيـغــر مــع الحمار
الصغير وإلى جانبه حصان قزم من نوع "بوني".
وأش ــارت تقارير إعالمية إلــى أن الحصان القزم
تعود ملكيته إلى مستوصف "."pet-friendly

وف ـ ـ ــي قـ ـس ــم خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ي ـع ــرض
ال ـم ـه ــرج ــان  8أف ـ ـ ــام ،و 8أفـ ـ ــام أخـ ـ ــرى فــي
بــانــورامــا األفـ ــام الـمـصــريــة الـقـصـيــرة ،كما
يـ ـع ــرض  3أفـ ـ ــام ك ـي ـن ـيــة ،ف ــي إطـ ـ ــار تـكــريــم
السينما الكينية هذا العام بالمهرجان ،وفي
قسم العروض الخاصة يعرض فيلم "الفارس
واألم ـي ــرة" ،إخ ــراج بشير الــديــك ،وفيلم "لما
بنتولد" إخــراج تامر عــزت ،وفيلم "ستموت
في العشرين" إخراج أمجد أبوالعال.
وأشــار رئيس مهرجان األقصر للسينما
االفــري ـق ـيــة إل ــى تـكــريــم مـجـمــوعــة م ــن نـجــوم
العالم وافريقيا ،بينهم السنغالية النيجيرية
ميمونة نداي ،والنجم العالمي جيمي جون
لوي ،والفنانان المصريان مصطفى شعبان
وعمرو عبدالجليل ،والفنانة زينة.
ولفت إلى إصدار عدة كتب ،منها "وحش
الشاشة ...ملحمة السينما المصرية" للكاتبة
الـمـصــريــة أم ــل ال ـج ـمــل ،وي ـت ـنــاول الـمـسـيــرة
الفنية للفنان الــراحــل فريد شــوقــي ،وكتاب

"ال ـس ـي ـن ـمــا اإلفــري ـق ـيــة ال ـم ـعــاصــرة وسـيـنـمــا
ال ـش ـتــات" ،تــألـيــف أنـجــالــي بــراب ـهــو ،بجانب
إعادة طباعة كتاب "سينما الرسوم المتحركة
في أفريقيا".

ورش فنية
وحول األنشطة التي ستقام ضمن فعاليات
المهرجان ،قال فــؤاد إن المهرجان سيشهد
إق ــام ــة  8ورش فـنـيــة ،وم ـع ــرض ح ــول أف ــام
الفنان فريد شوقي وأعـمــالــه ،ومــن أرشيف
الـمـصــور الكبير محمد بـكــر ،ويـشــرف على
إقامته د .حسين بكر.
وأضاف أن المهرجان يحتفي في نسخته
التاسعة بمرور  6عقود على إنشاء فرقة رضا
للفنون الشعبية ،مؤكدا أن االحتفاء بالفرقة
في المهرجان له داللة خاصة ،نظرا الرتباط
مدينة األقصر التي يحمل المهرجان اسمها
بـفــرقــة رض ــا ال ـتــي قــدمــت األغ ـن ـيــة الشهيرة
"األقصر بلدنا بلد سواح" ،وما قدمته الفرقة
من عروض في معابد المدينة مثل معبدي
الكرنك وحتشبسوت.
وح ـ ــول فـيـلــم اف ـت ـت ــاح ال ـن ـس ـخــة الـتــاسـعــة
من المهرجان ،أوضــح أن فيلم االفتتاح هو
"ص ـنــدوق الــدنـيــا" للمخرج الـمـصــري عماد
البهات ،وي ــدور حــول  4قصص ،تبدو ألول
وهلة أنها منفصلة األحداث ،ويعالج الفيلم
م ــدى سـطــوة وعـبـثـيــة الـمــديـنــة فــي قصصه
األربع ،من خالل المحاوالت الحثيثة ألبطاله
لتحقيق التوازن بين المدينة والذات ،في ظل
الحياة بمدينة ذات إيقاع الهــث وقاهر في
الكثير من األحيان لحلم الفرد.
يـ ــذكـ ــر أن مـ ـه ــرج ــان األقـ ـ ـص ـ ــر لـلـسـيـنـمــا
االفريقية تنظمه مؤسسة شباب الفنانين
المستقلين بمصر ،بدعم من وزارات الثقافة
وال ـس ـي ــاح ــة واآلث ـ ـ ــار والـ ـشـ ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وال ـه ـي ـئ ــة ال ـم ـص ــري ــة ال ـعــامــة
لتنشيط السياحة ،والبنك األهلي المصري،
بالتعاون مع محافظة األقصر ونقابة المهن
السينمائية.
(د ب أ)
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عبدالحميد الغرباوي :رواياتي بيانات احتجاج وإدانة
«التقدم يكون في العقلية واحترام اإلنسان العربي وتقديره»

الفجيرة ...وجهًا
حبيبًا مشرقًا

يؤمن األديب المغربي عبدالحميد الغرباوي بأن نصوصه تأتي نتيجة استسالمه للحظة الكتابة وما تمليه عليه ،وربما هذا سبب ّ
تنوع
ً
قلم واثق ،يمسك بريشة تنسكب ألوانها لترسم لوحات
إبداعه بين القصة والرواية والقصة القصيرة جدا ،ومثلما يقبض بيده على ٍ
بديعة.
ً
وفي حوار أجرته معه "الجريدة" من القاهرة ،قال الغرباوي إن رواياته بيانات احتجاج وإدانة ،مؤكدا أن الكاتب يجب أن يكون العين
الراصدة والناقدة لما يحبل به المجتمع من سلبيات ...وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

خلق لحظة
الكتابة بحمولتها
الفكرية
ومرجعيتها
التاريخية
والسياسية

ّ
اإلنسان حكاء
بطبعه والتاريخ
البشري مليء
بالحكايات
والخرافات
واألساطير

● يتنوع إبداعك بين القصة
القصيرة وال ــرواي ــة ،أيهما أقــرب
إلى قلمك ،وعلى أي أساس تحدد
الـقــالــب األدب ــي ال ــذي تـصــوغ فيه
نصك؟
بــالـنـسـبــة ل ـل ـقــارئ والمتتبعألع ـمــالــي ال ـس ــردي ــة ،يـعـتـقــد أنــي
أنـ ِّـوع في كتاباتي ،لكن الحقيقة
أني أستسلم للحظة الكتابة ،وما
ً
تمليه علي وأكتب أيضا الشذرة،
ً
والقصة القصيرة جدا والحكاية،
ول ـ ـ ــي ف ـ ــي الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة الـ ـنـ ـث ــري ــة،
ن ـ ــص ط ـ ــوي ـ ــل ،ص ـ ــدر ف ـ ــي ك ـت ــاب
ً
ً
يحمل ع ـنــوانــا م ـعـ ّـبــرا "تـحــوالت
األشـيــاء والـشـخــوص واألمــاكــن"،
ولـ ــي ن ـص ــوص ش ــذري ــة ص ــدرت
ف ــي كـ ـت ــاب "ألـ ـ ـ ـ ـ ــواح ...وأن ـ ـفـ ــاس"،
وأه ـ ـ ـ ّـم م ــا صـ ــدر ل ــي ف ــي الـقـصــة
ً
القصيرة جــدا "قــال لي ومضى"،
و"صمت ال يعيره أحد اهتماما"،
و"مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ض ـ ـي ـ ـقـ ــة ألح ـ ـ ــام
ً
ً
ش ــاسـ ـع ــة" ،ع ـل ـم ــا أن ن ـص ــوص ــا
ً
قصيرة ج ــدا أخ ــرى حـضــرت في
عديد من مجموعاتي القصصية،
ً
ً
معتبرا إياها نصوصا قصصية
ق ـص ـي ــرة ف ـح ـس ــب ،وال ـق ـص ــد مــن
ذل ــك "الـمـشــاكـســة" وخـلـخـلــة تلك
ال ـشــروط الـتــي يسعى الكثيرون
إل ــى تـطــويــق األج ـنــاس الـســرديــة
ب ـهــا ،ف ــي أح ــد أع ـمــالــي الــروائ ـيــة
ً
وظ ـف ــت ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـيــرة جـ ــدا،
وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا ف ـ ــي رواي ـ ـ ـ ـ ــة "ج ــام ــع
ً
القصاصات" ،وطبعا االستسالم
ً
ل ـل ـح ـظــة ال ـك ـت ــاب ــة ال ي ـع ـنــي أبـ ــدا
الخنوع والخضوع "البليد" ،بل
ثمة وعي باللحظة ،وحضور قوي
للتجربة التي راكمتها على مدى
أرب ـعــة عـقــود وأع ـمــالــي الــروائـيــة
تختلف عــن ال ـســائــد ،رواي ـ ــات ال
تعتمد المواصفات التي ترضي
ّ
مسابقات الجوائز ،وجلها بيانات
اح ـت ـج ــاج وإدانـ ـ ـ ــة ،وآخ ـ ــر روايـ ــة

صــدرت لــي عــن منشورات روافــد
المصرية وتحمل عنوان "عندما
ت ـض ـح ــك الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوارس" ،والـ ــروايـ ــة
الـقــادمــة تحمل ع ـنــوان "غـضــب"،
لكن أقرب األجناس السردية إلى
نفسي هو ،من دون منازع ،القصة
القصيرة.
● ما الذي يستفزك للكتابة؟
 ث ـنــائ ـيــات م ــن ق ـب ـيــل :الـخـيــروال ـ ـشـ ــر ،الـ ـف ــرح وال ـ ـحـ ــزن ،الـفـقــر
الـ ـم ــدق ــع والـ ـ ـث ـ ــراء الـ ـف ــاح ــش ،ثــم
خ ـ ـ ـسـ ـ ــارات وإح ـ ـب ـ ــاط ـ ــات ال ـح ــب
وال ـعــاقــات اإلنـســانـيــة ،الـحــروب
المفتعلة ( ك ــل ا ل ـح ــروب مفتعلة
ومـ ـ ـ ّ
ـوج ـ ـ ـهـ ـ ــة م ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـقـ ــوى
العالمية) ،األوبئة التي ال تفسير
الن ـت ـش ــاره ــا ،والـ ـت ــي أك ـ ــاد أج ــزم
أن ـهــا وج ــه آخ ــر جــديــد لـلـحــروب
ً
(حرب الفيروسات) ،أيضا النفاق
االجتماعي ،والكراهية ،والكذب،
وال ـ ـغـ ــدر ،وال ـخ ـي ــان ــة ،وال ـج ـن ــون
واالن ـت ـحــار ،وتـغـلـيــب المصلحة
ال ــذاتـ ـي ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب خ ـس ــارة
اآلخ ــر وض ـيــاع حـقــوقــه ،وقــائـمــة
م ــا يـسـتـفــزنــي وي ـس ـت ـفــز ك ــل قلم
جاد طويلة.
● ان ـط ـل ـقــت إصـ ــداراتـ ــك عــام
 1988بمجموعة "عــن تلك الليلة
أح ـك ــي" ...بـعــد كــل ه ــذهُ الـسـنــون،
ما الحكايات التي لم تقلها بعد؟
ّ
اإلن ـ ـ ـس ـ ـ ــان ح ـ ــك ـ ــاء ب ـط ـب ـع ــه،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري م ـ ـلـ ــيء
ب ـ ــال ـ ـح ـ ـك ـ ــاي ـ ــات ،وال ـ ـ ـخـ ـ ــرافـ ـ ــات،
واألس ـ ــاط ـ ـي ـ ــر ،وف ـ ـ ــي م ـ ــا ي ـخــص
ال ــرواي ــة ،ف ــأول روايـ ــة فــي تــاريــخ
الـ ـبـ ـش ــري ــة ،عـ ـن ــوانـ ـه ــا" :ال ـح ـم ــار
ال ـ ــذه ـ ـب ـ ــي" ث ـ ـ ّـم ـ ــة مـ ـ ــن ي ـس ـم ـي ـهــا
"الجحش الذهبي" ،كتبها الكاتب
والخطيب والفيلسوف األمازيغي

الـنــومـيــدي لــوكـيــوس أبــولـيــوس،
المسمى باألمازيغية "أف ــوالي"،
ول ـن ــا ف ــي ال ـح ـكــايــات "أل ـ ــف ليلة
وليلة" وحكايات الشعوب كثيرة،
جمعت في كتب ،وال تزال الحكاية
ُ
ُ
ُ
تحكى والقصة تقص أو تــروى،
ً
وط ـب ـع ــا ق ـصــة الـ ـي ــوم أو حـكــايــة
اليوم ،أساسها قصص وحكايات
األم ـ ـ ــس الـ ـق ــري ــب أو ال ـب ـع ـي ــد أو
الموغل في القدم ،ونحن ال نسرد
ً
وحيا.
● "مرض اسمه امرأة" عنوان
واحــدة من روايــاتــك ...مــاذا تعني
المرأة بالنسبة إليك ،وهل يتناغم
ذل ــك م ــع م ــا ورد ف ــي ه ــذا العمل
السردي؟
ً
 ش ـخ ـص ـي ــا ي ـس ـت ـفــزنــي ه ــذاال ـســؤال ،كـمــا لــو أن ال ـمــرأة كائن
دخيل على المجتمع وما يحدث
من مشكالت بين الرجل والمرأة،
تـعـكـســه ال ـم ـس ـل ـســات واألفـ ـ ــام،
والــروايــات والقصص ،وأنــا أرى
ً
األمر طبيعيا ،المشكالت تحدث
بين اإلخوة واألخوات واألصدقاء،
ل ـكــن ف ــي ال ـن ـهــايــة ن ـحــن بـحــاجــة
مـ ــاسـ ــة إل ـ ــى ب ـع ـض ـن ــا ال ـب ـع ــض،
وأخشى أال آتي بجديد ،إذ أقول إن
المرأة نصف المجتمع ،بل قوامه،
ّأســه .هي األم ،واألخــت والزوجة
واالب ـ ـنـ ــة وال ـص ــدي ـق ــة ،وال ش ــيء
يــدوم طويال ،نكره اليوم ونحب
ً
غدا ،نتخاصم اليوم ،وسرعان ما
ننسى الخصام في اليوم التالي،
المرأة منتجة ،ومفكرة ،وعالمة،
ومخترعة ،ومكافحة ،ومناضلة.
● يكتب األديــب عن الماضي
وقد يستشرف المستقبل ...لماذا
ب ــرأي ــك ال ت ـن ـجــح األع ـ ـمـ ــال ال ـتــي
تتحدث عن اللحظة الراهنة التي
نعيشها؟

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

عبد الحميد الغرباوي
 لعلك تعني بــذلــك "ال ــواق ــع"،أو هكذا أفهم "اللحظة الراهنة"،
وقد سبق أن وردت هذه العبارة
ف ــي إحـ ـ ــدى مـ ـق ــاالت ــي .وأظـ ـ ــن مــا
أع ـن ـيــه بـتـلــك ال ـع ـب ــارة االن ـط ــاق
م ــن الـلـحـظــة "ال ــواق ــع" إل ــى خلق
لحظة أخــرى هــي لحظة الكتابة
بحمولتها الفكرية ومرجعيتها
التاريخية والسياسية ،وموقفها
مما يحدث في المجتمع المحلي
والعربي والعالمي ،وعلى الكاتب
أن ت ـكــون لــه م ــواق ــف ،وأن يـكــون
ال ـع ـيــن الـ ــراصـ ــدة والـ ـن ــاق ــدة لما
يحبل به مجتمعنا من سلبيات
ّ
ه ــي أسـ ــاس تـخــلـفـنــا ع ــن الــركــب
الـحـضــاري ،ونــوهــم أنفسنا أننا
نعيش حضارة عصرية ،متقدمة،
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم لـ ـي ــس ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــوارع
الـعــريـضــة وال ـع ـمــارات الشاهقة،
وال ـس ـي ــارات الـفـخـمــة ،والـمــاعــب
الكبيرة المجهزة بآخر ما أنتجته
التكنولوجيا الحديثة ،ليس في
الـ ــروبـ ــوتـ ــات ،وفـ ــي ال ـل ـب ــاس ،بــل
التقدم في العقلية ،وفــي احترام
وتقدير اإلنسان العربي ،وتوفير
ال ـح ـق ــوق ال ـك ــام ـل ــة ل ـ ــه ،وض ـم ــان
الـعـيــش الـسـلـيــم ل ــه ،فــي التعليم
ّ
وحرية
والتطبيب ،والديمقراطية،
ال ـت ـع ـب ـيــر والـ ـتـ ـق ــدم ف ــي ال ـع ــدال ــة
االجتماعية.
ً
● ع ـ ـم ـ ـلـ ــك أ ي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ب ــا لـ ـف ــن
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي كـ ـي ــف أفـ ـ ـ ـ ــادك ع ـلــى

م ـس ـت ــوى الـ ـن ــص ورسـ ـ ــم مــامــح
شخصياتك؟
ً
 ال أ ع ـ ـت ـ ـبـ ــر نـ ـفـ ـس ــي فـ ـن ــا ن ــاً
تشكيليا و صــاد قــت تشكيليين،
وزرت مـعــارضـهــم ،وأج ــري ــت مع
ب ـع ـض ـهــم ل ـ ـقـ ــاءات ف ــي ال ـمــرح ـلــة
ا لـتــي كنت أشتغل فيها بميدان
الصحافة ،وتأثرت بأعمالهم ،ومع
ذلك فأنا لم أمارس الفن التشكيلي
ال ـب ــارح ــة ف ـح ـســب ،ل ــي ع ــاق ــة به
تـ ـ ــوازي عــاق ـتــي بــال ـك ـتــابــة ،كما
سبق لي أن قلت ،ألزيد من ثالثين
سنة ،إال أنني حين أمارسه فأنا
أفعل ذلــك ّ
بنية مقاومة الصداع
ّ
الذي تحدثه في الكتابة ،الكتابة
ً
ليست متعة دائما ،هي في بعض
الحاالت تعذيب نفسي فظيع.
● م ــا ج ــدي ـ ُـدك األدب ـ ــي ال ــذي
تعكف عليه اآلن؟
مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــان ق ـص ـص ـي ـت ــان،والرواية التي أشرت إليها أعاله
بعنوان "غضب" ،وهي بيان إدانة
ل ـل ــواق ــع ال ـث ـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي،
وأظ ــن أن ـهــا سـتـعـلــن ع ــن قطيعة
لــي بـشــريـحــة مـعـ ّـيـنــة مــن األدب ــاء
والـ ـمـ ـثـ ـقـ ـفـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن أس ـ ـ ـ ـ ــاؤوا
ويتمادون في اإلساءة إلى الجسد
الثقافي.

العبدالجليل :إدراج «النخلة» ضمن «يونسكو» إنجاز ثقافي جديد
أك ــد األم ـيــن ال ـعــام للمجلس الوطني
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـف ـ ـن ـ ــون واآلداب ك ــا م ــل
العبدالجليل نجاح إدراج ملف "النخلة"
ض ـمــن الـ ـت ــراث ال ـث ـقــافــي ال ــام ــادي لــدى
منظمة األم ــم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (يونسكو).
وأض ـ ــاف ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل أن ال ـكــويــت
شاركت في اقتراح ادراج "نخيل التمر"
على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي
غير المادي ،كأول ملف ثقافي للكويت،
وب ـمــا يـعــد إن ـج ــازا ج ــدي ــدا ي ـضــاف إلــى
سـجــل ال ـبــاد الـثـقــافــي ال ــزاخ ــر .ووصــف
هذا اإلنجاز الهام بأنه إسهام في ضمان
الــوعــي وتشجيع ال ـح ــوار ال ــذي يحترم
ال ـت ـنــوع الـثـقــافــي ويـسـلــط ال ـض ــوء على
موقع تاريخ النخلة المثمرة والمعارف
التي كونها اإلنسان عنها طــوال تاريخ
الحضارة العربية واإلسالمية .وأضاف

أن الكويت ساهمت فــي إدراج االقـتــراح
من خالل رعايتها للنخلة ودعم المهارات
والتقاليد التي تأسست منذ قــرون في
أحضان الثقافة العربية اإلسالمية ،التي

أبــزرت بشكل واضــح أهميتها الوطنية
واالقـتـصــاديــة والـغــذائـيــة عـبــر األزم ــان،
كونها جــزءا مــن هوية وت ــراث المنطقة
وأحد رموزها البارزة.

وش ـ ـ ــدد ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل ع ـل ــى الـ ـ ــدور
الكبير ال ــذي بــذلــه الـمـنــدوب الــدائــم في
األمــم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(يونسكو) د .آدم المال في تسهيل نيل هذا
الملف قبول اللجنة المختصة.
وأضاف أن المجلس الوطني للثقافة
سيمضي قــدمــا لتقديم مـلـفــات جــديــدة
للمنظمة الدولية ،تحتوي على مفردات
أخ ــرى يختص بها المجتمع الكويتي
الـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـف ــرد ب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـم ــواق ــع
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة واألثـ ـ ــريـ ـ ــة وال ـس ـل ــوك ـي ــات
االجتماعية الحضارية الفريدة والفنون
المختلفة التي نبعت من أرض الكويت
وتـمـيــز بـهــا الـسـكــان فــي ان ـمــاط الحياة
والتعايش اإلنساني.
يذكر أن دول البحرين ومصر والعراق
وإيــران والكويت وموريتانيا والمغرب
وعمان وفلسطين والسعودية والسودان

ُ
شعرت بشيء من فــرح ،لحظة لمست التصميم والـعــزم الذي
قابلني به األسـتــاذ محمد سعيد الضنحاني ،واألسـتــاذة حصة
الفالسي ،واألستاذة سليمة المزروعي .كان لقائي األول بهم في
مقر رابطة األدباء في الكويت ،في منتصف شهر أكتوبر من العام
ً
الماضي ،وهم يقدمون مزيدا من التعريف بجائزة الشيخ راشد
بــن حمد الـشــرقــي اإلبــداعـيــة الـمـنــدرجــة ضمن مـهــرجــان الفجيرة
ً
ُ
الدولي للفنون .طلب مني بأدب جم أن أكون رئيسا للجنة تحكيم
جائزة الــروايــة للشباب ،وحين وافقت اكتشفت أن اللجنة تضمّ
ً
كال من الزمالء :األستاذ ناصر عراق ،ود .بروين حبيب ،ود .علي
العنزي ،ود .حنين عمر .وهكذا بدأت اللجنة خطوتها األولى بوضع
المعايير الفنية التي ستحتكم إليها ،وسط عدد كلي جاوز المئتين
والعشرين روايــة شبابية .جـ ّـل ما يمكنني ذكــره هنا ،أنني ُ
كنت
ً
محظوظا بمصاحبة لجنة متفهمة ومتعاونة ،وعلى قدر كبير من
المسؤولية الفنية واإلنسانية.
فــي نـهــايــة شـهــر يـنــايــر  ،2020اجتمعت اللجنة فــي الفجيرة،
وتوصلت باإلجماع إلى القائمة الطويلة ،التي ضمت عشر روايات
ً
شبابية ،مما أدى الحقا بتاريخ  15فبراير إلــى التوصل لقائمة
قصيرة بخمس روايات .لكن الالفت بالنسبة إلي هو لقائي مع نائب
رئيس المهرجان األستاذ فيصل جواد ،الذي أكد لي شعوري األول
باإلرادة والحماسة والتصميم التي يعمل بها جميع فريق الجائزة.
مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته التاسعة حوى في
عباء ته ،ولـلــدورة الثانية ،جائزة الشيخ راشــد بن حمد الشرقي
لإلبداع في مختلف فروع األدب والتاريخ .وكان أن حضرت والزمالء
ً
أعضاء لجنة التحكيم بعضا من أيام المهرجان ،حيث التوصل إلى
الفائزين الثالثة بجائزة الرواية للشباب ،وحيث مختلف الفعاليات
المسرحية والفنية.
وم ــا يهمني تــوضـيـحــه هـنــا هــو ال ــروح الـشـبــابـيــة المخلصة
ً
والمتحمسة التي تحيط بالمهرجان من كل صوب ،بدء ا برعاية
كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو
ً
المجلس األعلى حاكم الفجيرة ،مرورا بحضور ولي العهد سمو
الشيخ محمد بــن حمد الـشــرقــي ،لمراسم وحفل إعــان الفائزين
بجوائز المسابقة ،وانتهاء عند الشيخ د .راشد بن حمد الشرقي،
الذي ُي ُّ
عد بحق الروح والعقل المحرك للمهرجان والجائزة ،بهدوئه
وابتسامته التي ال تغيب.
مــا يبعث على الـفــرح فــي مـهــرجــان الـفـجـيــرة ،هــو هــذا الشغف
الواضح لدى جميع من يعمل في المهرجان ،لكي يأخذ المهرجان
مكانه الرفيع على خريطة الثقافة العربية والعالمية .فمهرجان
ً
الفجيرة الدولي للفنون ،وتحديدا العروض المسرحية ،استقطب
ً
عروضا حية من عدد كبير من الدول العربية والعالمية ،بما يعني
ً
ً
وصال وانفتاحا بين الفنان الخليجي والعربي واآلخر األجنبي.
كما أن وجود عدد تسع جوائز أدبية ،وعلى رأس كل جائزة لجنة
تحكيم من شخصيات عربية مبدعة ومشهود لها بالعمل اإلبداعي
ً
والثقافي ،كل هذا مجتمعا ُيظهر الجدية التي يسير بها المهرجان،
خاصة أن دول وطننا العربي تعيش واحدة من أصعب لحظاتها
التاريخية ،على مستوى الفرقة والعنف والحرب والقتل والــدم.
وبالتالي ،أن تنبري إمارة في دولة اإلمارات العربية لتقديم وجهٍ
ثقافي جديد ومشرق ،فإن هذا ال يصب في سمعة دولة اإلمارات
الـعــربـيــة وال بسمعة دول الخليج والــوطــن الـعــربــي فـحـســب ،بل
ً
يتجاوز ذلك إلى العالمية ،خصوصا الجهد المبذول من جميع
ً
القائمين على الـمـهــرجــان .وه ــذا يعني احـتـفـ ً
ـاء وتـقــديــرا للجهد
واإلبداع والثقافة اإلنسانية حيثما كانت.
أي تظاهرة ثقافية عربية هي في القلب من عمل الخير ،وهي
في القلب من االنتباه والتقدير للمنجز الفكري واإلبداعي العربي،
أمل أخضر .فمهرجان
وللكاتب المبدع العربي،
وكم يبدو ذلك مبعث ٍ
ً
ً
الفجيرة إذ يضيف لونا ّبراقا على خريطة المهرجانات والتظاهرات
ً
ّ
العربية ،فإنه يرفع صوته بنبرة مختلفة تخصه ،محاوال التأكيد
على نقش اسمه إلى جانب التظاهرات العربية الكبيرة.
تحية محبة وتقدير لجميع القائمين على المهرجان ،ولكم
نقول :بوركت جهودكم!

حصاد
كامل العبدالجليل
وتونس واإلم ــارات واليمن ساهمت في
تسجيل "النخلة" لدى اللجنة الحكومية
الــدول ـيــة لـحـمــايــة ال ـت ــراث الـثـقــافــي غير
المادي.

أعمال فنان الغرافيتي بانكسي
تعرض في السعودية للمرة األولى

«بنت الشمس» معرض تشكيلي ينشر الطاقة اإليجابية
منحوتات تستلهم الفن والعمارة المصرية القديمة
القاهرة  -محمد الصادق

للشمس وزهرة اللوتس
والبحيرة المقدسة رموز
ودالالت فنية عدة،
استلهمها الفنان حسن
كامل في معرضه األخير
"بنت الشمس".

ب ـم ـج ـم ــوع ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة مــن
ال ـم ـن ـحــوتــات ال ـم ـع ــاص ــرة ،الـتــي
تــربــط الـمــاضــي بــالـحــاضــر ،نظم
"غ ــالـ ـي ــرى زايـ ـكـ ـبـ ـيـ ـج ــا" ،ال ـك ــائ ــن
بمنطقة زايــد بالقاهرة ،معرضا
للفنان حسن كامل بعنوان "بنت
الـ ـشـ ـم ــس" ،م ـس ـتــوحــى م ــن ال ـفــن
والعمارة المصرية القديمة ،حيث
ت ـب ــرز ال ـم ـن ـحــوتــات الـ ـ ــدور ال ــذي
لعبته مصر القديمة على مستوى
الفن والثقافة.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض ع ـل ــى
ثالثة جــوانــب رئيسية :البحيرة
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدسـ ــة وال ـ ـش ـ ـمـ ــس وزهـ ـ ـ ــرة
الـ ـل ــوت ــس ،وت ــرت ـب ــط ال ـتـم ـث ـيــات
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــري ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض

ب ــالـ ـبـ ـحـ ـي ــرة ال ـ ـم ـ ـقـ ــدسـ ــة بـ ـط ــرق
م ـخ ـت ـل ـف ــة :إمـ ـ ــا ب ـج ـث ــث ت ـحــولــت
حــرف ـيـ ًـا إل ــى ق ـ ــوارب تـبـحــر على
ط ـ ـ ــول الـ ـبـ ـحـ ـي ــرة ،أو ُت ـظ ـه ــره ــم
يصنعون قــوارب يستخدمونها
ل ـن ـق ـل ـهــم ح ــولـ ـه ــا ،وت ـ ــم ت ـصــويــر
ال ـب ـح ـيــرة ك ـم ـصــدر ل ــأم ــل .ويـتــم
تمثيل الشمس من خالل مختلف
ال ــذه ـب ـي ــات وأع ـ ـمـ ــال ال ـت ـمــاث ـيــل،
والتي ترمز إلى الشباب والتفاؤل
وال ـت ـجــدد ،فــي حـيــن تــرمــز زهــرة
اللوتس للحيوية واألمــل الملهم
واإليجابية.
وف ــي تـقــديـمــه لـلـمـعــرض ،قــال
ك ــام ــل إن "ب ـن ــت ال ـش ـم ــس" يــأتــي
اسـ ـتـ ـم ــرارا ل ـم ـج ـمــوعــة م ـعــارض

زهرة اللوتس
والبحيرة المقدسة
أعمال استثنائية

جانب من المعرض

الـخـبـيـئــة وال ـك ـشــف ع ــن األع ـمــال
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى جـ ــوانـ ــب ال ـب ـحــث
ع ــن أسـ ــرار ال ـح ـضــارة الـمـصــريــة
ال ـق ــدي ـم ــة ،وال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـت ـقــاط
ال ـخ ـي ــوط ال ـم ــوص ـل ــة وال ـم ـل ـه ـمــة
والباعثة للقوة ،من خالل الثقافة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة لـ ـلـ ـحـ ـض ــارة ال ـم ـص ــري ــة
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ،وقـ ــدرت ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى مــد
ال ـ ــروح ب ـم ـس ــارات ف ـكــريــة ،تحث
ف ــي الـ ـمـ ـق ــام األول الـ ـفـ ـن ــان عـلــى
ت ــرجـ ـم ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـلـ ـفـ ـي ــات إل ــى
م ـعــادل تشكيلي يـقــدم للمتلقي
ولـلـمـجـتـمــع ب ـهــدف نـشــر شحنه
مــن الـفـكــر وال ـفــن الـمــرتـبــط بــإرث
وتـ ــاريـ ــخ م ـص ــر ال ـع ــام ــر بــالـقـيــم
وال ـب ـح ــث واالب ـ ـت ـ ـكـ ــارات الـفـنـيــة،
التي لها دورها البارز في تاريخ
اإلنسانية.
وأوض ـ ـ ـ ــح ك ــام ــل أن م ـعــرضــه
يعتمد على ثالثة عناصر ،تمثل
أركــانـ ًـا ومنطلقات فكرية تحمل
مــوجــات مــن التحفيز ،وبــث روح
ت ـس ـع ــى ل ـل ـت ـح ــرر مـ ــن الـ ـط ــاق ــات
السلبية ،تبدأ بـالبحيرة المقدسة،
واإلحياء المستمر لرغبة اإلنسان
فــي الـتـطـهــر وغ ـســل الـنـفــس مما
يـشــوبـهــا مــن حـمــول تجثو على
ص ــدره ،فــي مـحــاولــة شبه دائمة

من أعمال بانكسي

حسن كامل
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى ح ــال ــة ال ـ ـتـ ــوازن
النفسي ،والتخلص مــن القوى
التي تضغط بطريقة أو بأخرى
عـ ـل ــى ط ـب ـي ـع ــة الـ ـبـ ـش ــر ال ـخ ـي ــرة
الـمـســالـمــة ،ال ـتــي يـنــاوشـهــا من
حين إلــى آخــر وســوســة النفس
من الداخل ،أو دوافع قوى الشر
المحيطة.
وأشار إلى أن اإلنسان يرتبط
بالبحيرة الـمـقــدســة م ــرة ،حين
ي ـت ـح ــول ب ـج ـس ـمــه إلـ ـ ــى مــرك ـبــة
تـ ـسـ ـب ــح ف ـ ـ ــوق صـ ـفـ ـح ــاتـ ـه ــا ،أو
يصنع لنفسه مركبا يتجول به

فيها تبركا وتقديسا ،والشمس
ب ـن ــوره ــا ودورهـ ـ ـ ــا ف ــي الـكـشــف
ع ــن س ـحــر ال ـط ـب ـي ـعــة ،وتـحــويــل
طمسه في ظلمه الليل إلى جمال
ووض ــوح ،حين تنشر ضوء ها
الذهبى المنير.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن "بـ ـ ـن ـ ــت الـ ـشـ ـم ــس"
ال ـم ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي نـ ـ ـض ـ ــارة ال ـع ـم ــر
ونضوجه ،في طلة بهية متفائلة
مـبـتـسـمــة ،يسكنها ا لـقـمــر على
خـصــرهــا ال ــول ــود ،تشير بــه في
ك ـف ـي ـه ــا ب ــاعـ ـث ــة األم ـ ـ ــل وال ـح ـل ــم
لمحبي األمسيات السماوية.

ُ
تـعــرض نحو  70قطعة فنية لفنان الغرافيتي العالمي
بانكسي في العاصمة السعودية الرياض ،في أول معرض
له بمنطقة الشرق األوسط.
وبانكسي هو اسم مستعار لفنان الرسم على الجدران،
الذي ظهر ألول مرة في بريستول بإنكلترا ضمن مجموعة
س ــري ــة م ــن ف ـنــانــي ال ـ ـشـ ــوارع ،وهـ ــو يـخـفــي هــوي ـتــه واس ـمــه
الحقيقي ،ومع ذلك يبحث جامعو األعمال الفنية عن أعماله
بشغف كبير.
ويمثل إبداع األعمال الفنية ،على غرار حرب العصابات،
العالمة التجارية لبانكسي.
ويمكن وصف أسلوب إبــداع "الفن الحضري" لبانسكي،
الذي ينظر بعين ناقدة للشؤون العامة في الوقت الحالي،
بأنه يشبه النقد االجتماعي والبيانات السياسية ،وهو فن
يزعم أنه ال يريد أبدا أن يكون تجاريا ،ومع ذلك فإن جدارياته
تباع في المزادات بمئات آالف الدوالرات.
وتحت عـنــوان "فــن بانكسي– بــا ح ــدود" ُيـقــام المعرض
في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض ،ويضم  70لوحة
وصورة فوتوغرافية على الجدران ،إضافة إلى فيلم وثائقي
مدته  10دقائق عن الفنان.
وقــال محمد المهيدب مدير المعرض "بس بانكسي هو
ســواهــا فــن يـعـنــي كــل م ــرة ي ـســوي قـطـعــة فـنـيــة فــي ش ــوارع
بريطانيا أو أميركا ،أو أي مكان في العالم ،دائما يكون لها
معنى والمعنى عميق".
من جانبها ،قالت زائرة بلغارية للمعرض تدعى روزيتا
"أتصور أن المعرض خطوة طبيعية للفن والرأي العام .يمكنك
أن ترى الرسم على الجدران في جميع أنحاء المدينة .فعال
أظن أن هذه خطوة طبيعية لتعزيز الثقافة بين السعوديين".

توابل ةديرجلا
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هاني شاكر :كلمات «بنت الجيران» ال تليق بمصر

أخبار النجوم

السلمان« :رتوتلي» ..كوميديا ساخرة

ُّ
«غنيت أمام اآلالف باستاد القاهرة في عيد الحب»
القاهرة  -محمد قدري

يستعد الفنان الكبير هاني
شاكر لطرح كليبه الجديد
«كيف بتنسى» خالل األيام
ً
القادمة ،وأثار شاكر جدال
ً
كبيرا خالل الفترة الماضية
بمنع مطربي المهرجانات.
وحول األغنية وقرار المنع كان
لنا معه هذا اللقاء .فماذا قال؟

• ت ــدخ ــل ت ـجــربــة ج ــدي ــدة من
خالل اللهجة اللبنانية في الكليب
الجديد "كيف بتنسى" ،ما الدافع
لهذه التجربة الجديدة؟
 نقدم تجربة مختلفة للغاية،أقدمها مع المخرجة الشابة هنا
ح ــاف ــظ م ــن خـ ــال دمـ ــج مـشــاهــد
مصورة لي وأنا أغني مع كتابة
ال ـك ـل ـم ــات ع ـل ــى أح ـ ــد ال ـج ــوان ــب،
للتيسير على المتابعين ،لمعرفة
ما أقوله بوضوح ،حتى ال يحدث
أي فقدان للكلمات التي أغنيها،
خــاصــة أنـهــا ال ـمــرة األولـ ــى التي
أسعى من خاللها لتقديم تجربة
مختلفة.

القنوات الفضائية

وليد توفيق
عرض عليه
أغنية «كيف
بتنسى»
باللهجة
اللبنانية

• ح ــدث ـن ــا أكـ ـث ــر عـ ــن ال ـك ـل ـيــب
وعرضه.
 خالل أيام قليلة سيتم طرحهعلى كل القنوات الفضائية وكل
مواقع التواصل االجتماعي من
"يوتيوب" و"فيسبوك" وغيرها من
المواقع ،وسيكون الكليب متوافرا
للجميع ،وأتمنى أن ينال إعجاب
الجمهور.

وليد توفيق
• يــربــط الـبـعــض بـيــن الـغـنــاء

بلهجة مــا والـتـصــويــر فــي البلد
ال ـتــاب ـعــة ل ـه ــا ...ل ـم ــاذا ل ــم تـصــور
كليبك الجديد في لبنان؟
 منذ فترة ليست قصيرة ،وأناأريـ ــد تـقــديــم تـلــك ال ـت ـجــربــة ،لكن
لـيــس ب ــال ـض ــرورة الـتـصــويــر في
لبنان ،فحين عرض ّ
علي المطرب
والملحن الكبير وليد توفيق غناء
األغنية تحمست للغاية ،وسعيد
للغاية لمشاركة صديقي وليد.

صورة مميزة
• ه ــل ت ـص ـبــح م ـغ ــام ــرة ل ــدى
ال ـف ـنــان االع ـت ـم ــاد ع ـلــى مـخــرجــة
شابة في بداية مشوارها الفني؟
 ل ـي ـســت الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى الـتــيأتعامل معها فيها ،فقد تعاملت
م ـ ـع ـ ـهـ ــا ك ـ ـث ـ ـي ـ ــرا ع ـ ـب ـ ــر جـ ـلـ ـس ــات
ال ـت ـص ــوي ــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي وأن ــا
م ـق ـت ـنــع بـ ـه ــا ،ف ـم ـن ـح ـت ـهــا ال ـث ـقــة
مـثــل ابـنـتــي ،وأن ــا مقتنع تماما
بــأف ـكــارهــا ،وأتـمـنــى تـقــديــم عمل
ي ـق ـ ّـدم ـه ــا ل ـل ـج ـم ـهــور ف ــي ص ــورة
مميزة ،وتكون التجربة مضيفة
لها.

األغنيات الفردية
• اتجه البعض لطريقة تقديم
األل ـب ــوم لــأغـنـيــات ال ـف ــردي ــة ..ما
الخطة الـجــديــدة لــك فــي األعـمــال
الجديدة؟
 بالفعل ،لن أعمل على تقديمأل ـ ـبـ ــوم خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـق ــادم ــة،
وسأركز على تقديم "الـسينغل"،
فــال ـتــرك ـيــز عـلـيـهــا يـصـبــح أك ـثــر،
وأنـ ـ ـ ـ ــا غ ـ ـيـ ــر مـ ـهـ ـت ــم فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
الحالي بالعمل على ألبوم كامل،
فــاألغ ـن ـيــات ال ـفــرديــة حـيــن تـقـ ّـدم
بصورة مميزة تصبح لها متابعة
مميزة لدى الجمهور.

فكرة األلبوم

هاني يصدح بإحدى أغنياته

• يــربــط البعض وقــوفــك على
رأس نـقــابــة الـمـهــن الـمــوسـيـقـيــة
بالبعد عن األلبومات؟
 لـ ـي ــس ص ـح ـي ـح ــا ،فــال ـع ـمــلالنقابي على الــرغــم مــن أنــه أخذ
من وقتي الكثير ،فإنه ليست له

ع ــاق ــة ب ـف ـكــرة األلـ ـب ــوم ،فــالـفـكــرة
ف ــي اق ـت ـن ــاع ــي ب ـف ـك ــرة األغ ـن ـي ــات
المنفردة أكثر من فكرة األلبوم،
وأنـ ــا مـسـتـمــر ف ــي ال ـن ـقــابــة حتى
نهاية فترتي ،وبعدها سأستريح،
ّ
وأت ـم ـنــى أن أســلـمـهــا وه ــي على
أرض صلبة.

«خمور وحشيش»
• حدث جدل أخيرا حول فكرة
وقــف مطربي الـمـهــرجــانــات ...ما
الدافع لهذا القرار؟
 ك ـ ــان ل ـ ــزام ـ ــا عـ ـل ــى ال ـن ـق ــاب ــةأن ت ـ ـت ـ ـصـ ــرف؛ ف ــا لـ ـفـ ـك ــرة زادت
ف ــي ســوئ ـهــا م ــع ان ـت ـش ــار أغـنـيــة
"بنت الـجـيــران" وانتشار كلمات
"خمور وحشيش" على شاشات
التلفزيون أيضا ،وليس في مواقع
التواصل االجتماعي فقط ،وغنيت
أمام اآلالف في استاد القاهرة في
حفل عيد الحب والقناة الناقلة
ل ـهــا ،ف ـكــان يـجــب ع ـلـ ّـي تصحيح
ال ـم ـس ــار ال ـف ـن ــي والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
المجتمع.

اتخاذ القرار
• ه ــل االع ـ ـتـ ــراض ف ـق ــط عـلــى
أل ـ ـ ــوان أغ ــان ــي ال ـم ـه ــرج ــان ــات أم
ال ـك ـل ـم ــات الـ ـت ــي ت ـغ ـنــى ف ــي تـلــك
األغنيات؟
 ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق أن ـ ــا أح ـب ـبــتأغـنـيــة "ب ـنــت ال ـج ـي ــران" ،وهـنــأت
مـطــربــي األغـنـيــة عـلــى نجاحها،
وط ـل ـبــت مـنـهــم تـغـيـيــر الـكـلـمــات
وأكدوا التغيير ،وحين لم يصدق
ال ـم ـطــربــون ف ــي كـلـمــاتـهــم ،ق ــررت
اتخاذ القرار ،ألن هذه الكلمات ال
تليق بمصر.

أشياء كبيرة
• مـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــوقـ ــف مـ ـ ــن م ـح ـمــد
رمضان؟
 كـ ــان ه ـن ــاك ت ـع ـ ّـه ــد ف ــي آخ ــرحـ ـف ــل ل ـ ــه ط ـل ـب ــت مـ ـن ــه االلـ ـ ـت ـ ــزام
العامة والمالبس الالئقة،
باآلداب ّ
وبــالـفـعــل وق ــع محاميه الـخــاص
ذل ـ ــك ،وواف ـ ــق ع ـلــى ذل ـ ــك ،وحـيــن
ص ـع ــد ع ـل ــى ال ـم ـس ــرح ل ــم يـلـتــزم

هاني شاكر
ّ
بــذلــك ،ونــفــذ ف ـكــره ال ـخــاص ومــا
ي ــري ــده ف ـق ــط دون الـ ــرجـ ــوع إل ــى
أحد ،وأنا أرى أنه لو لديه نية أن
يغني فهناك أشياء كبيرة يجب
أن يفعلها.

المواقف الساخرة
• هـنــاك مــن ّأي ــد ق ــرار الــوقــف،
وهناك من عارض ،كيف ترى ذلك؟
 ال ـن ـق ــاب ــة ع ـم ــل عـ ـ ــام ،وح ـيــنبــدأت العمل العام كنت مستعدا
لالنتقاد والهجوم ،ومن الطبيعي
أن يـكــون رأي الـنــاس غير الــرأي
ب ــاإلجـ ـم ــاع ،ف ـه ـنــاك م ــن سيتفق
وهـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ــن س ـ ـي ـ ـعـ ــارض ،وم ــن
المهم أن يكون هناك أدب ولياقة
في المعارضة ،وحين رأيت مثال
إح ـ ــدى ال ـف ـت ـي ــات ح ـ ّـول ــت إح ــدى
أغنياتي لمهرجان ضحكت ،ولكن
هـنــاك بعض الـمــواقــف الساخرة
ت ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر عـ ـ ــن حـ ـ ـ ــرب ضـ ـ ــد مـ ـص ــر،
فعندما تتحدث فئة هابطة عن
القرارات التي من المفترض أنها
ف ــي ال ـصــالــح ال ـع ــام ت ـع ــرف أنـهــا
ضد مصر.

وضع اآللية
• تــوق ـفــت ك ــل الـ ـ ـح ـ ــاالت ..هــل
هناك نية للعفو عنهم ،أم انتهى
األمر؟
 فــي الــوقــت الـقــريــب ستكونهناك انفراجة بالطبع ،من خالل
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مزاج

خطة مع وزيــرة الثقافة ورئيس
الهيئة العامة على الرقابة على
المصنفات الفنية من أجل وضع
اآللـ ـي ــة ال ـت ــي س ـت ـصــدر ب ـهــا تلك
األل ـ ــوان الـغ ـنــائ ـيــة ،وسـنـتـنــاقــش
في النقابات الفنية المختلفة في
الصالح العام الذي يخص مصر
ف ــي ال ـن ـهــايــة ،وك ـي ــف سـنـتـعــامــل
معهم.

الكلمات الموجودة
• مــا حقيقة مخاطبة مــوا قــع
الفيديوهات والمقاطع الصوتية
لغلق أغنيات المهرجانات؟
 لم نتخذ اإلجــراءات الفعلية،ّ
لكن األمر بالفعل اتخذ ،وأعتقد أن
هناك محامين ّقدموا بالغات ضد
عــدد من المطربين ،ألن الكلمات
الموجودة على "يوتيوب" كفيلة
بــإدخــال ـهــم ال ـس ـجــن ،ن ـظــرا ألنـهــا
خارجة تماما.

داخل مصر
• ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ه ــل لـلـنـقــابــة
سلطة على المطربين الذين قرروا
وق ــف حفالتهم داخـلـيــا والـغـنــاء
خارج مصر؟
 ليس لنا سلطة على أي بلدخ ــارج ــي ،ون ـحــن نـحـتــرم ال ـبــاد،
ونسيطر على الوسط الموسيقي
داخل مصر فقط.

قـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج وال ـم ـن ـت ــج
عبدالله السلمان ،إن برنامجه
الكوميدي الـجــديــد "رتــوتـلــي"
يدور في قالب كوميدي ساخر
يجمع بين الدراما والمنوعات،
ويتضمن  30حلقة منفصلة
متصلة ،ومدة كل حلقة من 15
إلى  20دقيقة ،من إنتاج مركز
"فالش" لإلنتاج الفني.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ،أن
الـبــرنــامــج يـطــرح ع ــدة قضايا
اجتماعية مهمة ،بينها تأثيرات
الـســوشـيــال مـيــديــا ،والنصب
ال ـع ـق ــاري ،وزح ـم ــة الـ ـش ــوارع،
وغـ ــاء األس ـع ــار غـيــر الـمـبــرر،
وفـ ـي ــروس ك ــورون ــا ،ف ــي عمل
من تأليفه وإخراجه ،ويشارك
بالتمثيل الفنانون عبدالرحمن
العقل ،وأحمد العونان ،وخالد
الـ ـعـ ـجـ ـي ــرب ،وأح ـ ـمـ ــد الـ ـف ــرج،
ومـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـ ــاش ـ ـ ــور ،وأنـ ـ ـ ـ ــوار
ال ـم ـن ـص ــور ،وم ـ ــي الـتـمـيـمــي،
ورانيا شهاب ،وغيرهم.
وح ــول القناة التلفزيونية
الـ ـت ــي سـ ـتـ ـع ــرض الـ ـعـ ـم ــل فــي

عبدالله السلمان

رمضان المقبل ،أضاف السلمان
أن "األولوية لتلفزيون الكويت،
إذ يهمني كمنتج وكـمــؤلــف،
أن ي ـتــم ال ـع ــرض ع ـلــى شــاشــة
تلفزيون بلدي كعرض أول".
َّ
وثمن دعم وتشجيع قيادات
وزارة اإلع ــام" ،ونحن سعداء
ً
جدا أن التلفزيون يفتح أبوابه
أمام المنتجين ،وهذا ما نلمسه
الـ ـي ــوم ك ـمــؤس ـســات إنـتــاجـيــة
فنية".

كمامة المرزوق تثير الجدل
أثار الفنان عيسى المرزوق
ضجة كبيرة بعد نشر فيديو
كـشــف م ــن خــالــه أن ــه اشـتــرى
كمامة من ماركة عالمية وصل
س ـعــرهــا إلـ ــى  190ي ـ ــورو ،أي
حــوالــي  300دوالر ،لمواجهة
فـيــروس كــورونــا ،وظهر وهو
ً
يستعرض الكمامة ،مؤكدا أن
حجمها كان يزعجه لكنه قام
بتبديلها لتناسب حجم وجهه.
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
المتابعين عــن استيائهم من
ً
الفيديو ،باعتباره استعراضا
ال يتناسب مــع ال ـحــدث الــذي
يزعج العالم بأكمله ،مؤكدين
ً
أن ذلك يعد نوعا من االستغالل
ألزمة فيروس كورونا وهو أمر
غير مقبول.
وأحـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـفـ ـي ــدي ــو ضـجــة
ك ـب ـيــرة ف ــي أوس ـ ـ ــاط مـتــابـعــي
الـحـســابــات الـتــي أع ــادت نشر
المقطع على تطبيق الصور
وال ـف ـي ــدي ــوه ــات "إن ـس ـت ـغ ــرام"

عيسى المرزوق

ل ـي ـح ـق ــق أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  27أل ــف
مشاهدة.
وج ــاء الفيديو ال ــذى نشره
ال ـمــرزوق بعد ظهور عــدد من
المصابين بفيروس كــورونــا
بــالـكــويــت بـيــن ال ـقــادم ـيــن من
إي ــران ،وتــم وضعهم بالحجر
الصحي ومنهم الفنان عبدالله
بوشهري.
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الشبكة عـلــى 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مربعات
صـغـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء المربعات
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
مـ ـ ــن  1ا لـ ـ ـ ــى ،9
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط عـ ـ ـ ـ ــدم
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار ال ـ ــرق ـ ــم
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ــرة
واحـ ـ ــدة ف ــي كل
مربع كبير وفي
ك ـ ــل خ ـ ــط أف ـق ــي
وعمودي.

الحمل

1
4 7

7 5

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

األسد

1
7
9
2
4
5
8
6
3

3

3
4
6
8
1
9
5
7
2

2

8
2
5
6
7
3
1
9
4

1

5
9
8
3
2
4
6
1
7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5
6

ّ
ً
ً
ً
مهنيا  :كل ما تتعلمه عن مهنتك يزيدك مهارة ،مهنيا :ليكن ضميرك حــارس أعمالك دائـمــا،
ّ
فتأتي النتائج جيدة.
ويطيب ُسمعتك.
ً
ً
ً
عاطفيا :أنــت والحبيب تعزفان على وتــر واحــد ،عاطفيا :يرسل الحبيب إليك سالما من القلب،
ً
ولو عن ُبعد.
فيبقى حبكما متينا.
ِّ
ِّ
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـمــوس ـي ـقــى تـ ـه ــذب ال ـ ــروح وتــريــح اجتماعيا :السير على القدمين رياضة تنشط
الجسم ،وتريح العقل ،فمارسها.
األعصاب ،وأنت تحتاج إليها.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

القوس

7

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

8
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ن
ب
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ب
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ا

كلمات متقاطعة
كالشنكوف

كلمة السر

ً

 – 4مدينة بلجيكية – أداة  – 9راية – أضراس.
عموديا:
 – 10إقليم في األرجنتين
نصب – باطن الكتف.
 – 1اسـتـيــاء واغـتـصــاب  – 5عاصمة دولة أوروبية – يجري في العروق.
 – 11بـئــر قــديـمــة – اتهمه
ومصادرة – أحد الوالدين – .من الحبوب – للنفي.
 – 2أغنية ألصالة نصري  – 6مخرج أميركي راحل .وحكم عليه.
– نوع من القواضم.
 – 7رتبة عسكرية – نأتي
 – 3كرة مضرب باألجنبية بعد.
ّ
– رتبة عسكرية بحرية.
 – 8خالف قروا أو بردوا.

9 8 7 6
ع
ا ب
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م
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ا ش خ ب
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ا
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العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :أعد ترتيب تفكيرك ،وابدأ باألولويات في م ـه ـن ـيــا :ال ت ـقــل ال أدري لــزم ـيــل يـسـتـعـيــن بك
ويمكنك مساعدته.
تنظيم أعمالك.
ً
ً
َّ
مشوش األفكار ،وال يعرف عاطفيا :الهدية قد ال تشبع ،لكنها تنشر الفرح
عاطفيا :يراك الحبيب
حول الحبيب.
كيفية مساعدتك.
ً
ً
اجتماعيا :ابحث عن االستقرار في داخلك ،لتنعم اجتماعيا :كل ما تشتهيه متوافر لك ،لكن عليك
ً
أن تكون قنوعا.
به عائلتك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

sudoku

4

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تحصل بعض األم ــور فــي العمل لــم يكن مهنيا  :يأتيك خبر مــن قــر يــب فيه د ع ــوة إلى
تغيير وظيفتك.
لك علم بها.
ً
ً
عاطفيا :هذا االنتظار الطويل من الحبيب ينبغي عاطفيا :ساعة تمضيها بقرب الحبيب توازي
ً
أن ّ
شهورا من الوحدة.
تعوض عنه بعطفك.
ً
ً
اجتماعيا :ال تبحث عن أخطاء اآلخرين لتدينهم ،اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـت ـبــذيــر ي ـفــرحــك س ــاع ــة واحـ ــدة،
والتدبير ِّ
يؤمن لك سنوات.
وانصرف إلى نفسك.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

 23يوليو  22 -أغسطس

7
6
3
5
9
1
4
2
8

 – 1اسـ ـتـ ـم ــال ــة وج ـ ـ ــذب –
ّ
اشتد الزمان.
ّ - 2أول صحيفة في العالم
ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة كـ ـلـ ـم ــات
متقاطعة كانت تصدر في
نيويورك وذلك عام .1875
 – 3تلمس – شجر كبير –
حرف جر.
 – 4خـشــن صــوتــه – أمير
ط ـ ـ ــروادي اتـ ـخ ــذه فــرجـيــل
ً
بطال لملحمته اإلنياذة –
خاصتك باألجنبية.
 – 5أنثى الحمار – عاصمة
جمهورية تركمانستان.
 – 6قضاء – عاصمة دولة
آسيوية – نوتة موسيقية.
 – 7مـ ــد ي ـ ـنـ ــة ا ل ـ ـمـ ــا ن ـ ـيـ ــة –
ضعيف.
ّ
ّ –8
دمـ ــر – م ــا ي ـشــد على
الوسط.
 – 9أ غ ـن ـي ــة ألم ك ـل ـث ــوم –
بسط.
 – 10عـ ـ ـ ـ ــوض – ص ـ ــوت
م ــن ألـ ــم أو مـ ــرض – سئم
وضجر.

2

الحلول
11

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
ً
ً
مهنيا :اكتسب خبرة في مهنتك قدر المستطاع ،مهنياَ :مــن علمك أس ــرار المهنة ،كــن وفـيــا له
طوال عمرك.
فهي سالحك األمضى.
ً
ً
عاطفيا :مهما اعترت عالقتكما من مشاكل ،فالحب عاطفيا :الصدق في التعاطي بين الحبيبين
ً
يزيد عالقتكما ترابطا.
الصادق يتخطاها.
ً
ً
ً
اجتماعيا :ابتعد عن الثرثرة ،وحافظ على وضعك اجتماعيا :كالمك أحيانا يبلسم جراح الحزين،
ألنه يصدر عن عقلك وقلبك.
المحترم بين الناس.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :
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ً
أفقيا:

8
1

8

كلمات متقاطعة
1

 21مارس  19 -أبريل

6
8
1
9
3
2
7
4
5

جرح
دنيا
عالقة
مريم
مسرح
إرادة
فريق
ملعب
فعل
خطة
تحرير
ثورة
معسكر
بندقية
تصميم
تحدي
لقب
من

ك

ج

ر

ح
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فلك

9
5
7
4
8
6
2
3
1

كلمة السر:

مــن  8أح ــرف وهــي اســم ســاح هـجــومــي رشــاش،
صمم في روسيا.
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ُ
ً
ً
ً
ً
ً
وت ّ
سر كثيرا بعد مهنيا :كــل يــوم تـشــرق الشمس فيه عليك أن
مهنيا :تنفذ عمال مطلوبا منك،
تحمد الرب على عملك.
إنجازه.
ً
ً
عاطفيا :ال يكفي أن تحمل حب الشريك في قلبك ،عاطفيا :ال تحزن إذا كان الحوار مع الحبيب
ً
قاسيا ،شرط وجود االحترام.
بل يجب التعبير عنه.
ً
ً
اجتماعيا  :ســا عــد الحبيب كلما استطعت ،لكن اجتماعيا :أعــد تقييم ما لديك من مقتنيات،
َّ
ً
َّ
وتخل عما ال يلزمك.
ابدأ بعائلتك أوال.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا  :تتأثر أو ضــا عــك المهنية قليال  ،وينبغي
التفكير في استرجاع زبائنك.
ً
آت
فالحب
قلبك،
على
عاطفيا  :ال تقفل األ ب ــواب
ٍ
إليك ليفرحك.
ً
اجتماعيا :أحلى األيام تلك التي تقضيها في كنف
ً
عائلتك مطمئنا.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال تترك األمــور لألقدار ّ
تسيرها ،بل
أمسك زمام عملك.
ً
عــاطـفـيــا :ف ـتــرات رائ ـعــة س ــوف تمضيها مع
ّ
الحبيب ،وتكون زوادة لكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ـحــاول أحــدهــم تعكير حياتك
بالنميمة عليك من دون سبب.
رقم الحظ.22 :
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مبرة «االبن البار» تنظم ملتقى األجيال الـ 11
َّ
نظمت مـبــرة إبــراهـيــم طــاهــر البغلي لــابــن الـبــار،
فعاليات ملتقى األجيال الـ  ،11أحد مشاريع المبرة
ً
لعام  ،2020تزامنا مع ذكرى العيد الوطني وعيد
التحرير ،وذلك تحت رعاية محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد ،الذي ناب عنه في الحضور مدير إدارة
العالقات الحكومية في المحافظة حامد اإلبراهيم.
حضر الفعالية التي أقيمت في منتزه الخيران،
الـتــابــع لشركة الـمـشــروعــات السياحية ،رئيس
مجلس إدارة المبرة إبراهيم البغلي ،ورئيس
وأع ـضــاء اللجنة العليا لـجــائــزة البغلي لالبن
البار ،والمدير العام للمنتزه ناصر قدومي ،وعدد
مــن العاملين فــي الجهات الحكومية واألهلية
والفرق التطوعية ،ومجموعة من الناشطين في

مجال العمل االجتماعي والتطوعي والخيري.
وبهذه المناسبة ،قال البغلي إنه تم التنسيق مع
عــدد مــن مــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي ،بمشاركة
متطوعين وناشطين تم تدريبهم وتأهيلهم على
مـهــارات التعامل وكيفية رعــايــة وخــدمــة وتأهيل
ً
ك ـبــار ال ـس ــن ،م ـقــدمــا ش ـكــره ل ـكــل م ــن ح ــرص على
الـمـشــاركــة "ودعـ ــم بــرامـجـنــا وخـطـطـنــا التنموية
المتعلقة بتعزيز فضيلة ا لـبــر بـكــل أ شـكــا لــه بين
أفراد المجتمع".
وأعــرب عن إع ــزازه وإكـبــاره لصاحب السمو أمير
الـبــاد الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،وسـمــو ولــي عهده
الشيخ نــواف األحـمــد ،على ما يوليانه من رعاية
ً
متميزة لكل القضايا المجتمعية في الكويت.
لوحة تعبيرية مقدمة تكريما للبغلي

صورة جماعية

جولة في المعرض الذي أقيم ضمن الفعالية

تكريم فريق األيادي الخضراء البيئي

«الملكية البريطانية للتعليم المبكر» احتفلت باألعياد الوطنية
احتفلت مجموعة الملكية البريطانية للتعليم المبكر بالعيد
الوطني وذكرى التحرير ،إذ أقامت الحضانة العديد من األنشطة
الهادفة والمنوعة ،التي تعزز انتماء األطفال لوطنهم وتعرفهم
بتراث الكويت العريق.
حضر الحفل األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
د .خــالــد مـهــدي ،وفـيــرا وص ــادق الـمـطــوع وال ــدا د .حـنــان المطوع
ِّ
مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة الملكية البريطانية للتعليم المبكر
ِّ
مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة ا لـمــدر ســة البريطانية بالكويت،
والعديد من ممثلي سفارات الدول العربية واألجنبية لدى الكويت
وأولياء األمور ،الذين حضروا حفل األطفال المميز.
وخالل الحفل ،قدم ضيف الشرف د .خالد مهدي طرحا مهما أمام
الجمهور عن الماء وحماية ثروة الكويت من الهدر واإلسراف.
عدد من براعم الحضانة باألزياء الوطنية

فقرة من الحفل

عرض تراثي كويتي

فقرة ترفيهية

بهاء بكر يحتفل بزفافه
في أجواء عائلية ُمفعمة بالمحبة والصفاء ،حضرها كوكبة من
األهل واألقارب واألصدقاء ،تم بحمد الله زفاف نور جمال السيد
إبراهيم إلى بهاء عصام بكر ،وسط دعوات الحضور للعروسين
بالرفاء والبنين ...والسعادة الدائمة.

العروسان بهاء ونور

جنة شوقي احتفلت
بعيد ميالدها األول
احتفل شوقي
النبوي بعيد
ميالد ابنته جنة
األول ،وسط األهل
واألصدقاء ،وتمنى
الجميع لجنة حياة
جميلة وسعيدة.

جنة شوقي

مجتمع

22
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«محمد علي رود» ...يرصد عالقات الكويت والهند التجارية
المسلسل من إخراج مناف عبدال وتأليف محمد أنور ويجمع الفرج والمنصور وهيفاء والنبهان والرئيسي
كشف المنتج عبدالله بوشهري
عن مالمح مسلسل محمد علي
رود ،الذي يسلط الضوء على
العالقات التجارية الكويتية
 الهندية خالل أربعينياتالقرن الماضي.

ّ
شيدنا مدينة
إنتاج ضخمة
ّ
تمثل األرضية
الحقيقية
للعمل بنظام
االستديوهات

بوشهري

ش ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــج ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج
عبدالله بوشهري على أهمية
ت ـجــربــة مـسـلـســل م ـح ـمــد علي
رود ،الذي وصفه ،في تصريح
خـ ـ ــاص ،ب ــأن ــه "أضـ ـخ ــم إن ـت ــاج
تلفزيوني خليجي لعام ،2020
وس ـ ـي ـ ـجـ ــد طـ ــري ـ ـقـ ــه ل ـج ـم ـه ــور
وعـ ـش ــاق ال ـ ــدرام ـ ــا الـخـلـيـجـيــة
اعتبارا من مطلع شهر رمضان
المبارك.
وأشار بوشهري الى أن بناء
مــديـنــة إن ـتــاج خــاصــة بالعمل
يـمـ ّـهــد ال ـطــريــق لـلـعـمــل بنظام
االس ـت ــدي ــوه ــات .كـمــا يــؤكــد أن
المسلسل يجمع أكبر عدد من
نجوم الدراما في دول المنطقة،
وفــي مقدمتهم كل من النجوم
القديرين ،سعد الفرج ومحمد
ال ـم ـن ـص ــور وج ــاس ــم ال ـن ـب ـهــان
والفنانة القديرة هيفاء عادل،
إضافة الى كل من النجوم خالد
أمين وبثينة الرئيسي وحسين
الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــدي وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ب ـه ـمــن
والنجمة اإلمــاراتـيــة المتميزة
ف ــاطـ ـم ــة الـ ـح ــوسـ ـن ــي وح ـص ــة
النبهان وسعوده ومنى حسين
ومشاري المجيبل ،وعدد آخر
من النجوم.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل حـ ــدي ـ ـثـ ــه
الصحافي بمناسبة قرب انتهاء
تـ ـص ــوي ــر ال ـم ـس ـل ـس ــل ،ت ـح ــدث
ب ــوش ـه ــري ق ــائ ــا :ت ــزام ـن ــا مــع
التحضيرات لتصوير مسلسل
مـحـمــد عـلــى رود ،شــرعـنــا في
بـ ـن ــاء م ــدّي ـن ــة إنـ ـت ــاج ضـخـمــة،
وهى تمثل األرضية الحقيقية
للعمل بـنـظــام االسـتــديــوهــات
ال ـت ــي تـسـيــر عـلـيــه الـكـثـيــر من
دول الـعــالــم الـتــي سبقتنا في
عـ ــالـ ــم اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،ومـ ـ ــن بـيـن ـهــا
استديوهات هوليوود وأوروبا
والقاهرة وغيرها.
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ه ـ ـ ــو م ــرحـ ـل ــة
ت ــأس ـي ـس ـي ــة لـ ــان ـ ـطـ ــاق ب ـه ــذا
المشروع بعيدا في ظل الدعم
والـ ــرعـ ــايـ ــة الـ ـت ــي ت ـح ـظ ــى بـهــا
الـ ـح ــرك ــة ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي كــوي ـت ـنــا
الغالية بقيادة سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،والدعم
الـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم ـ ــه لـ ـن ــا الـ ـصـ ـن ــدوق

ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي لـ ــرعـ ــايـ ــة وت ـن ـم ـي ــة
المشروعات الصغيرة.
وتــابــع :تطبيقنا لفكرة هذا
ال ـم ـش ــروع ع ـلــى أرض ال ــواق ــع
الـيــوم كـنـمــوذج مبدئي لنظام
االستديوهات المتكاملة ليس
وتصدير الدراما
فقط لصناعة
ّ
الكويتية ،إنما يمثل حاضنة
لجيل الشباب لتصوير وإنجاز
مشاريعهم الفنية السينمائية
والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة واإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة
المتعددة والمتنوعة .كما أن
ه ــذه ال ـمــدي ـنــة اإلع ــام ـي ــة تـعـ ّـد
أول مـ ـنـ ـص ــة ك ــو يـ ـتـ ـي ــة ت ـع ـمــل
نظام االستديوهات المجهزة
بكل االحتياجات اللوجستية
والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ح ـيــث
تـ ـض ــم هـ ـ ــذه الـ ـم ــديـ ـن ــة  -ال ـت ــي
كــانــت بــدايـتـهــا مــع مسلسالت
الـ ــديـ ــرفـ ــة ،وإفـ ـ ـ ـ ــراج م ـ ـشـ ــروط،
ثــم عــافــك ال ـخــاطــر ،وال ـيــوم مع
مسلسل محمد علي رود  -كل
التجهيزات مــن ورش ــة نجارة
وحـ ـ ـ ـ ــدادة وب ـ ـنـ ــاء الـ ــدي ـ ـكـ ــورات
وتـفـصـيــل األزيـ ـ ــاء وال ـم ـك ـيــاج،
وأيـ ـ ـض ـ ــا ج ـم ـي ــع احـ ـتـ ـي ــاج ــات
فريق العمل من غرف استراحة
واج ـت ـم ــاع ــات ،ف ـكــل ذل ــك تحت
مظلة تلك المدينة التي نتمنى
دع ـم ـه ــا ل ـت ـت ـط ــور وت ـك ـب ــر ال ــى
م ــرحـ ـل ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن ت ــاري ــخ
صـ ـن ــاع ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـفـ ـن ــي فــي
كويتنا الغالية.
ويـ ـ ـق ـ ــول بـ ــوش ـ ـهـ ــري :وه ـن ــا
أسـتــذكــر الـعــديــد مــن التجارب
التي عاشها العالم على صعيد
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،ول ـ ـعـ ــل م ـ ــن أبـ ــرزهـ ــا
تـ ـج ــرب ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج وال ـم ـن ـت ــج
النيوزيلندي بيتر جاكسون،
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا شـ ـ ـ ــرع ب ــال ـت ـح ـض ـي ــر
إلنتاج ثالثيته الشهيرة "سيد
الخواتم" ،يومها ّ
مهد األرضية
ّ
وسخر كل اإلمكانات ،وكان ذلك
بــدعــم م ــن الـحـكــومــة والـشـعــب
ال ـن ـيــوزي ـل ـنــدي ،ل ـي ـت ـحــول ذلــك
ال ـم ـشــروع م ــن ورشـ ــة صغيرة
إلــى استديوهات تنتج أفالما
م ـه ـمــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـع ــال ــم.
وهكذا األمر مع االستديوهات
ال ـخــاصــة بــاإلن ـتــاج فــي مصر،

الفرج يتوسط صناع «محمد علي رود»
والـ ـ ـت ـ ــي بـ ــاتـ ــت الـ ـ ـي ـ ــوم إح ـ ــدى
العالمات المتميزة والشامخة
لـمـسـيــرة اإلن ـت ــاج السينمائي
والتلفزيوني العربي.

فريق كويتي
ويـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرد :أحـ ـ ـ ـ ــرص فــي
أعمالي التراثية على أن تكون
بـ ـقـ ـي ــادة ف ــري ــق ف ـن ــي ك ــوي ـت ــي،
ف ـم ـس ـل ـســل م ـح ـمــد ع ـل ــي رود،
م ــن تــأل ـيــف ال ـك ــات ــب الـكــويـتــي
المتميز محمد أنور ،الذي تميز
بإنجاز تجربة مسلسل الديرفة
م ــع ال ـم ـخــرج ال ـكــوي ـتــي الــرائــع
مناف عبدال ،ومصمم الديكور
الكويتي المبدع صالح زماني،
وم ـص ـم ـمــة األزيـ ـ ـ ــاء الـكــويـتـيــة
المبدعة ابتسام الحمادي.
وهـ ـ ــا هـ ــو ال ـ ـتـ ـعـ ــاون ي ـت ـكــرر
ويتجدد بين ثالثي "الديرفة"؛
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاريـ ـس ــت م ـح ـم ــد أن ـ ــور
والمخرج مناف عبدال والمنتج

ِّ
عبدالله الرويشد يصور «سولف علي»
مع المخرج بسام الترك في دبي

عـبــدالـلــه بــوشـهــري .وهـنــا أود
أن أشـيــد ب ــروح الـفــريــق وروح
األسرة التي تجمع بين عناصر
هــذا العمل ،ليس على صعيد
الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم ،بـ ـ ــل ب ـ ـكـ ــل ع ـن ــاص ــر
التجربة من فنانين وفنيين.
وي ـتــابــع بــوش ـهــري :حينما
نـقــول إنـنــا أم ــام أضـخــم إنتاج
درامـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــونـ ــي ،ف ــإن ـن ــا
ن ـن ـط ـلــق م ــن م ـس ـت ــوي ــات ع ــدة،
ّأولـ ـه ــا أك ـب ــر ع ــدد م ــن الـنـجــوم
ي ـج ـت ـم ـعــون دف ـع ــة واحـ ـ ــدة في
عـ ـم ــل درام ـ ـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ــد ،وم ـن ـهــم
أشـيــر ال ــى كــل مــن سـعــد الـفــرج
وم ـح ـم ــد ال ـم ـن ـص ــور وج ــاس ــم
النبهان وهيفاء عــادل وخالد
أمين وبثينة الرئيسي وحسين
المهدي وعبدالله بهمن وحصة
النبهان وسعودة ومنى حسين
ومشاري المجيبل ،وعدد آخر
م ــن ال ـن ـجــوم ال ـش ـب ــاب ،إضــافــة
طبعا ال ــى الـنـجـمــة اإلمــارات ـيــة
ف ــاط ـم ــة ال ـح ــوس ـن ــي ،وكـ ـ ـ ّـم مــن

«روتانا» تلغي مهرجان «»kmt
بالكويت ...و«الثمامة» بديل
●

الرويشد في كواليس كليب «سولف علي»
على مدار َ
يومي تصوير في مدينة دبي،
دارت كاميرا المخرج اللبناني بسام الترك،
لـتـصــويــر أحـ ــدث أغ ـن ـيــات "س ـف ـيــر األغـنـيــة
الكويتية" الفنان عبدالله الرويشد (سولف
علي) ،والتي ُعرضت أخيرا عبر قناة روتانا
على "يوتيوب" ،بعد أن أنهى الترك عملية
ً
المونتاج واإلخراج ،مظهرا العمل بمستوى
راق في جميع جوانبه.
ٍ
واألغ ـن ـيــة مــن أل ـحــان عـبــدالـلــه الــرويـشــد
نفسه ،وا لـكـلـمــات للشاعر مطيع العوني،
وتـ ــوزيـ ــع جـ ـ ــورج ق ـل ـت ــه ،وم ـك ــس ومــاس ـتــر
األوديو للمهندس إيهاب نبيل.
وأبــدى المخرج الترك سعادته بتجديد
التعاون مع الفنان الرويشد للمرة الثانية،

َّ
ووجـ ــه لــه الـشـكــر عـلــى الـثـقــة الـتــي منحها
ل ــه ،ح ـيــث قـ ــال" :س ـف ـيــر األغ ـن ـيــة الـكــويـتـيــة
والـخـلـيـجـيــة ف ـن ــان ذو قـيـمــة ك ـب ـيــرة للفن
الـخـلـيـجــي وال ـع ــرب ــي ،وي ـت ـمـ َّـيــز بــاحـتــرامــه
الشديد لعمله ،وهو ما أظهره خالل تصوير
األغنية على مدار يومين ،كوجوده بموقع
ً
التصوير باكرا حتى نهاية اليوم ،ألكثر من
ً
 12ساعة يوميا ،عكس الكثير من النجوم
في الوقت الحالي ،مع احترامي للجميع".
وتــابــع" :يــراعــي الــرويـشــد كــل اإلج ــراءات
ً
ب ــاح ـت ــرام ش ــدي ــد .إنـ ــه ف ـع ــا ف ـن ــان يـحـتــرم
ً
ج ـم ـهــوره وف ـنــه وص ــورت ــه .يــزيــدنــي فـخــرا
ً
واعتزازا أن أكون معه بأحد أعماله الغنائية
في عام ."2020

االكتشافات الفنية التي ستكون
إحدى المفاجآت األساسية في
هذا العمل الجديد الذي يقوده
المخرج المتميز مناف عبدال
وفريقه الفني الرفيع.
كـمــا ال يمكن نـسـيــان جملة
مـ ــن ال ـم ـب ــدع ـي ــن ،م ـن ـه ــم مــديــر
التصوير محمود الحوساني،
ومــديــر إدارة اإلن ـتــاج عبدالله
ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوري ،وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد آخـ ـ ـ ـ ــر م ــن
الـ ـمـ ـب ــدعـ ـي ــن ،ك ـ ــل ف ـ ــي م ــوق ـع ــه
وتخصصه ،فلكل منهم بصمته
وحضوره المشرق.
وع ــن مـضــامـيــن الـمـسـلـســل،
يقول بوشهري :ما يهمنى أوال
الـحــديــث عــن الـبـعــد اإلنـتــاجــي
واإلمكانات المادية والبشرية
ّ
ال ـ ـتـ ــي س ـ ــخ ـ ــرت إلن ـ ـج ـ ــاز ه ــذا
العمل الذي أستطيع تأكيد أنه
سيمثل تجربة إضافية لرصيد
الدراما الكويتية والخليجية.
أم ــا فـيـمــا ي ـخــص األح ـ ــداث،
ف ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل يـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــب الـ ـ ــى

م ـن ـط ـقــة وف ـ ـتـ ــرة زم ـن ـي ــة ث ـ ّ
ـري ــة
ب ـ ـ ـ ـ ــاألح ـ ـ ـ ـ ــداث ،حـ ـ ـي ـ ــث م ــرحـ ـل ــة
األرب ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ــات م ـ ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ
الكويت والمنطقة والعالقات
الـتـجــاريــة واالجـتـمــاعـيــة التي
جـمـعــت بـيــن ال ـكــويــت والـهـنــد،
وي ـ ـنـ ــاقـ ــش قـ ـض ــاي ــا ت ـطــرح ـهــا
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ل ـل ـم ــرة
األولى ،وأترك تفاصيلها لحين
عــرض المسلسل خــال الــدورة
الرمضانية المقبلة.
وفي الختام ال ّ
بد من اإلشادة
بالدعم الكبير الذي تحظى به
هذه التجربة وصناعة الدراما
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ب ـش ـكــل عـ ــام من
وزارة اإل عـ ـ ـ ـ ــام ،و خ ـص ــو ص ــا
ق ـط ــاع ال ـت ـل ـف ــزي ــون ومــؤس ـســة
دبــي لــإعــام ،وأيـضــا القنوات
ا لـتـلـفــز يــو نـيــة الخليجية على
دعمها ومساندتها اإليجابية
لصناعة اإلنتاج الدرامي الرفيع
المستوى.

وأك ــد الـتــرك أن كــل عمل إخــراجــي خلفه
فــر يــق عـمــل يعمل بجهد خ ــال التحضير
ً
وأثناء التصوير وبعده ،شاكرا فريق عمله
من شركة  A2Bلإلنتاج ،ومدير التصوير
سمير كرم ،ومونتاج وألوان لهمام غزال.
والـعـمــل تحت إش ــراف ومتابعة المدير
التنفيذي في شركة روتانا ،وإدارة أعمال
عبدالله الرويشد ،شربل دوميط ،الذي أظهر
احترافية في العمل بأسلوب ساهم بإخراج
العمل بهذا الشكل الناجح.
وم ــن ال ــاف ــت بـعــد ط ــرح أغـنـيــة "ســولــف
علي" ،أنها تخطت حاجز المليون مشاهدة
ً
بفترة قصيرة ج ــدا ،وهــو مــا يــؤكــد نجاح
العمل صوتا وصورة.

محمد جمعة

رغ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــم اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي
وال ــدع ــائ ــي الـكـبـيــر لـمـهــرجــان
" ،"kmtالــذي أعلنته "روتــانــا"
في آخر أيــام حفالت مهرجان
"فبراير الكويت" ،فــإن الشركة
الـمـنـتـجــة قـ ــررت أخ ـي ــرا إلـغــاء
الحفالت التي كــان مـقــررا لها
مـ ــارس الـ ـج ــاري ،تـمــاشـيــا مع
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
الحكومة للوقاية من انتشار
"كورونا" ،ومن المتوقع أن تقام
الحفالت نهاية العام الجاري
في وقت يحدد الحقا.
وي ـبــدو أن "روت ــان ــا" فطنت
إل ــى أن حـفــاتـهــا فــي الـكــويــت
أص ـب ـحــت مـ ـه ــددة ،ل ــذل ــك جــاء
اإلعــان عن سمرات "الثمامة"
ا لـتــي اعتبرها البعض بديال
ل ـم ـهــر جــان " ،"kmtإذ تشهد
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــرات مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة أغـ ـل ــب
الفنانين الــذيــن كــان يفترض
أن يحيوا حفالت في الكويت،
ولـكــن بـحـضــور مجموعة من
المطربين السعوديين.
وتـنـطـلــق س ـم ــرات الـثـمــامــة
 6ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ب ـ ـح ـ ـفـ ــل ي ـج ـم ــع
الـفـنــان عـبــدالـلــه الــروي ـشــد مع
أحــام ومساعد البلوشي في
محمية الملك خــا لــد الملكية،
بـيـنـمــا يـجـتـمــع ال ـف ـنــان خــالــد
عبدالرحمن مع علي عبدالكريم
وجــابــر الكاسر  13مــارس في
المكان نفسه.
وكـ ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـك ــون

محمد عبده
حـفــات مـهــرجــان " "kmtعلى
النحو التالي :الفنان المصري
ت ــام ــر ح ـس ـنــي م ــع الـلـبـنــانـيــة
إليسا  5مارس ،وبلبل الخليج
نبيل شعيل مع الفنان ماجد
الـمـهـنــدس  6م ـنــه ،أم ــا ي ــوم 7
فيلتئم شمل مطرف المطرف
وشيرين عبدالوهاب وعبادي
ال ـج ــوه ــر ،وي ـ ــوم  12سـيـكــون
ال ـل ـقــاء ب ـيــن الـفـنــانـيــن أصــالــة
ن ـصــري وع ـبــدال ـلــه الــروي ـشــد،
وي ـ ـخ ـ ـت ـ ـتـ ــم راش ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــاجـ ــد
الحفالت  14مارس مع الفنان
فؤاد عبدالواحد.
ويــأتــي ق ــرار شــركــة روتــانــا
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع س ـل ـس ـل ــة مــن
االل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاءات لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الحفالت واألنشطة في الكويت
ك ــان م ـقــررا لـهــا شـهــر م ــارس،
حيث أعلن أيضا مركز جابر

األحمد الثقافي تعليق أنشطته
الـغـنــائـيــة والـمـســرحـيــة ،األمــر
نفسه ذهبت اليه الهيئة العامة
للشباب ،التي كان يفترض أن
تطلق الدورة الـ 13من مهرجان
أيـ ــام ال ـم ـســرح لـلـشـبــاب خــال
األيــام القليلة المقبلة ،لكن تم
إرجاؤها لموعد يحدد الحقا.
كــذلــك أع ـلــن مـعـهــد الـفـنــون
الموسيقية تــأ جـيــل مهرجان
وم ــؤتـ ـم ــر ال ـم ــوس ـي ـق ــى لــوقــت
الحق ،في حين كشفت الفنانة
هـ ـي ــا ال ـش ـع ـي ـب ــي ع ـ ــن إيـ ـق ــاف
عـ ـ ـ ـ ــروض مـ ـس ــرحـ ـي ــة "عـ ـ ـ ــودة
ري ــا وس ـك ـي ـنــة" ،بـيـنـمــا أوق ــف
الفنان محمد الحملي عروض
مسرحية "موجب".

شيماء قمبر :أستعد لعيد الفطر بـ «نور الظالم »2
●

عزة إبراهيم

تستعد الفنانة شيماء قمبر لدخول
البروفات التحضيرية لمسرحيتها
الـ ـج ــدي ــدة "نـ ـ ــور الـ ـظ ــام  ،"2ال ـم ـقــرر
عرضها ضمن مسرحيات موسم عيد
الفطر المقبل.
وق ــال ــت ق ـم ـبــر ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إنـهــا
سـ ـعـ ـي ــدة بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
صديقتها الفنانة هند البلوشي ،التي
تـعــود لــإنـتــاج الـمـســرحــي مــن خــال
"نور الظالم  ،"2بعد توقف  5سنوات
عن اإلنتاج المسرحي.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون ال ـن ــاج ــح

بينهما في مسرحية "عنتر المفلتر"،
ال ـت ــي ت ـش ــارك ــا ب ـطــول ـت ـهــا الـنـســائـيــة
إلـ ـ ــى ج ــان ــب الـ ـفـ ـن ــان ط ـ ـ ــارق ال ـع ـل ــي،
ومجموعة كبيرة من النجوم ،مؤكدة
أن تـفــاهـمـهـمــا عـلــى مـسـتــوى العمل
ش ـجـع ـه ـمــا السـ ـتـ ـم ــرار الـ ـتـ ـع ــاون فــي
التجربة التي تراهن عليها البلوشي
في العودة لإلنتاج المسرحي.
وأوضحت أن "نور الظالم  "2تضم
أيـ ـض ــا ال ـف ـن ــان ـي ــن أحـ ـم ــد ال ـس ـع ــدون
وفيصل السعد وحال ،وهي من تأليف
وإخراج هند البلوشي.
وعلى مستوى الدراما التلفزيونية
تصور قمبر مشاهدها فــي مسلسل

"كسرة ظهر" ،حيث تــؤدي شخصية
"جود" ابنة الفنان عبدالله السدحان،
وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــاول مـ ــن خ ـ ــال دوره ـ ــا
تـ ـجـ ـسـ ـي ــد م ـ ـعـ ــانـ ــاة الـ ـ ـم ـ ــرأة
بــال ـكــويــت س ـ ــواء بـمـنــزل
أهلها أو بعد الزواج.
وعبرت عن فخرها
بـهــذا العمل ال ــذي أتــاح
ل ـه ــا الـ ـف ــرص ــة ل ـل ـت ـع ـلــم عـ ــن ق ـ ــرب مــن
الـســدحــان فــي أول عـمــل لــه بــالــدرامــا
الـكــويـتـيــة ،مــؤكــدة أنـهــا تعلمت منه
الكثير وتــراهــن على دوره ــا كأحد
أهم األعمال بمشوارها الفني.
شيماء قمبر

خبريات
نسرين طافش تنهي
تصوير «ختم النمر» األحد

تستأنف الفنانة نسرين
طافش تصوير مشاهدها
األخيرة في مسلسل
«ختم النمر» ،اليوم ،بعد
إجازة ليومني حصلت
عليهما ،على أن تستمر
في التصوير بشكل يومي
حتى األحد املقبل ،ثم
تسافر إلى دبي لالنتهاء
من بعض األمور الخاصة
بها ،على أن تعود
إلى مصر مرة أخرى
الرتباطها بأعمال فنية
جديدة.
ويعرض «ختم النمر»
حاليا على قناة  ON Eمن
السبت إلى األربعاء ،في
 7.30مساء ،حيث انطلق
عرضه  18يناير املاضي،
ويحقق نجاحا مميزا
بتواجده أكثر من مرة في
قائمة األكثر بحثا على
غوغل.
وتجسد نسرين في
املسلسل شخصية مريم،
وهي متحررة ومتوازنة
نفسيا ،وتعيش قصة حب
مليئة باألحداث املشوقة
مع عمر النمر ،الذي
يجسد دوره أحمد صالح
حسني.

بسمة بوسيل تقتحم مجال
اإلخراج بدعم زوجها

تقتحم الفنانة بسمة
بوسيل عالم اإلخراج من
خالل كليب صديقتها
املطربة علياء حسني،
وقالت بسمة إن زوجها
الفنان تامر حسني دعمها
وشجعها لاللتحاق
بكورسات في اإلخراج مدة
 3سنوات في لندن.
وعندما طرحت فكرة
لتصوير الكليب أعجب
بها.
وأشارت تقارير صحافية
إلى أن النجم تامر حسني
يؤهل زوجته بسمة
بوسيل للعمل كمخرجة،
حيث حرص على أن
تدرس اإلخراج على يد
خبراء السينما واملوسيقى
في لندن ،من أجل تأهيلها
لتصبح إحدى املخرجات
في مصر ،وأكد مصدر
مقرب من تامر حسني أن
بسمة ظلت تدرس اإلخراج
 3سنوات ،حتى حصلت
على عدة شهادات.

هال السعيد انضمت
إلى «لما كنا صغيرين»

انضمت الفنانة
هال السعيد إلى
فريق عمل مسلسل
«ملا كنا صغيرين»،
بطولة ريهام حجاج،
والنجمني الكبيرين
محمود حميدة وخالد
النبوي ،وتجسد من
خالله شخصية «مي»،
وهي فتاة تجمع بني
الخير والشر ،وعلى
عالقة قريبة من الفنان
محمود حميدة ،ومن
املقرر طرح املسلسل
رمضان املقبل ،وهو
من تأليف أيمن سالمة،
وإخراج محمد علي.
وانتهى فريق عمل
املسلسل من تصوير
جزء كبير من أحداثه،
التي تدور حول تخرج
ريهام حجاج في
الجامعة األميركية،
ثم تتزوج من محمود
حجازي ،ثم يعمالن
معا في إحدى الشركات
الكبيرة التي يمتلكها
النجم محمود حميدة،
وتتوالى األحداث.

ةديرجلا
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دوليات
فوز «غير مكتمل» لنتنياهو في االنتخابات اإلسرائيلية
ً
ً
• «اليمين» يحصد  59مقعدا • «عرب  »48يعززون قوتهم بـ 15نائبا في الكنيست

نتنياهو وزوجته سارة يحتفالن بمقر حزب «الليكود» في تل أبيب أمس

خرج رئيس حكومة تصريف
األعمال بنيامين نتنياهو،
الذي يصفه أنصاره بـ"ملك
إسرائيل" ،منتصرا في
االنتخابات ،التي أجريت
للمرة الثالثة خالل عام،
أمس األول ،لكن تكتله لم
تمكنه من
يحقق األغلبية التي ً
تشكيل الحكومة منفردا ،في
حين عززت القائمة المشتركة
وجودها ،بعد أن ُسجلت أعلى
تصويت بالبلدات العربية
نسبة
ً
منذ  21عاما.

منظمة إسرائيلية
ً
تقدم التماسا
إلى القضاء لمنع
نتنياهو من تشكيل
الحكومة المقبلة

حقق حزب "الليكود" بزعامة رئيس
ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال بنيامين
ً
نتنياهو ن ـصــرا "غ ـيــر مـكـتـمــل" ،وحــل
ً
أوال فــي الـنـتــائــج األول ـي ــة النـتـخــابــات
"الكنيست" البرلمان ،التي أجريت أمس
األول ،دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية
ً
تخوله تشكيل الحكومة الجديدة منفردا،
ف ــي ح ـي ــن اعـ ـت ــرف خ ـص ـمــه الــرئـيـســي
تـحــالــف "أزرق أب ـي ــض" بــزعــامــة قــائــد
الجيش السابق بيني غانتس بـ"خيبة
األمل".
وأظهرت النتائج األولية النتخابات
الـكـنـيـســت ال ـ ـ ـ ــ ،23ب ـعــد فـ ــرز  %90من
األص ـ ــوات ،حـصــول كتلة اليمين على
 59مقعدا ،في حين ارتفع عــدد مقاعد
ً
"القائمة المشتركة" إلى  15مقعدا ،بعد
أن سجلت أعلى نسبة تصويت بالبلدات
العربية منذ .1999
ووفقا للنتائج الرسمية المرحلية
التي أعلن عنها ،أم ــس ،يحصل حزب
ً
"ال ـل ـي ـكــود" عـلــى  36م ـق ـعــدا ،وتـحــالــف
ً
"أزرق أبيض" على  32مقعدا ،و"القائمة
ً
المشتركة" على  15مـقـعــدا ،و"ش ــاس"
على  10مقاعد ،و"يهدوت هتوراه" على
 7مقاعد ،و"يسرائيل بيتنو" بزعامة
إفيغدور ليبرمان على  7مقاعد ،وتحالف
"العمل ،غيشير ،ميرتس" على  7مقاعد،
وت ـح ــال ــف أح ـ ـ ــزاب ال ـي ـم ـيــن الـمـتـطــرف
"يمينا" على  6مقاعد.
وب ـهــذه الـنـتــائــج المرحلية يحصل
ً
م ـع ـس ـكــر ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـل ــى  59م ـق ـع ــدا،
ومعسكر غانتس "أزرق أبيض" وتحالف
ً
العمل -ميرتس" على  39مقعدا.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن تـ ـص ــدر ال ـن ـتــائــج
ً
النهائية اليوم أو غدا ،بعد فرز أصوات
ما يسمى بـ"المغلفات المزدوجة" ،وهي
أصوات المساجين والجنود والمرضى
وغيرهم ،والصناديق المعزولة بسبب
فيروس كــورونــا ،وتقدر ببضعة آالف
األصوات.
وأظ ـ ـهـ ــرت اس ـت ـط ــاع ــات أن الـكـتـلــة
اليمينية وعمادها "الليكود" ،ستحصل
ً
على ستين مقعدا ،وستكون بحاجة إلى
صــوت واحــد إضافي لتشكيل حكومة
بأغلبية  61نــائـبــا م ــن أص ــل  120في
"الكنيست".
واالنتخابات العامة التي جرت ،أمس
األول ،هي الثالثة في إسرائيل خالل أقل
من عام .وخرجت الجولتان السابقتان

ً
بـنـتــائــج مـتـقــاربــة جـ ــدا بـيــن نتنياهو
وغانتس ،ما حال دون تمكن أي منهما
م ــن تـشـكـيــل ائ ـت ــاف حـكــومــي يحظى
باألكثرية المطلوبة.

احتفاء نتنياهو

خيبة أمل
في المقابل ،أقر غانتس بخيبة أمله
من نتائج االنتخابات .وقال غانتس إن
تحالفه واجــه حملة انتخابية تمثلت
بمستواها المنخفض ،الــذي لم تشهد

ً
إسرائيل مثيال له في تاريخها .وأضاف
ً
أمام أنصاره أن تحالفه سيبقى موحدا
وأن إسرائيل بحاجة اآلن إلــى الوحدة
والمصالحة.
وع ـلــق رئ ـيــس "الـقــائـمــة المشتركة"
أيمن عودة على تقدم نتنياهو بالقول
ً
إن حزبه حقق "إنجازا منقطع النظير"
وسيمنع نتنياهو من تأليف الحكومة
الـمـقـبـلــة وسـيـسـقــط تـلـقــائـيــا ف ــي حــال
ح ـصــول ال ـقــائ ـمــة الـمـشـتــركــة ع ـلــى 16
مقعدا.
وقبيل إعــان النتائج ،قال عــودة إن
الفلسطينيين سينتصرون على خطة
الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم
المعروفة بـصفقة ال ـقــرن ،عبر إطاحة
نتنياهو.
في غضون ذلك ،تقدمت منظمة غير
حكومية بالتماس إلــى محكمة العدل
العليا للمطالبة بمنع نتنياهو ،الذي
سبق أن ُوجهت له اتهامات بالفساد ،من
تشكيل الحكومة القادمة ،بسبب احتمال
خلق حالة من تضارب المصالح ،ألنه لن

يتمكن من القيام بمهام عمله وسيذهب
إلى المحكمة يومين أو ثالثة كل أسبوع،
مع بدء جلسات محاكمته بتهم الفساد
منتصف مارس الحالي.
وف ـ ـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أص ـب ــح
ً
نتنياهو البالغ  70عاما ،بينها  14عاما
في السلطة ،أول رئيس وزراء في تاريخ
إسرائيل توجه إليه اتهامات قضائية
خالل توليه منصبه.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـش ــف رئـ ـي ــس كـتـلــة
"الليكود" في "الكنيست" ،ميكي زوهار،
أمــس ،أن حزبه ُيجري اتصاالت ،بدأت
قبل ي ــوم مــن االنـتـخــابــات ،مــع أعضاء
"ك ـن ـي ـس ــت" مـ ــن خ ـ ـ ــارج ك ـت ـل ــة الـيـمـيــن
والحريديين بهدف انشقاقهم عن كتلهم
وانضمامهم إلى جبهة نتنياهو .وأكد
أن احتمال تشكيل حكومة وح ــدة مع
غانتس قائم ،دون امكانية بحث التناوب
ع ـلــى رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـيــن نـتـنـيــاهــو
وغــان ـتــس ،ال ـتــي كــانــت مـطــروحــة بعد
االنتخابات الماضية ،التي أسفرت عن
تعادل "الليكود" و"أزرق أبيض".

في هذه األثناء ،أكد الناطق الرسمي
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو
ردينة ،استعداد السلطة الفلسطينية
للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم
بالوصول لـ"السالم الـعــادل والشامل"
القائم على ق ــرارات الشرعية الدولية،
إلقــامــة الــدولــة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية على حدود
عام .1967

●

القاهرة  -رامي إبراهيم

أعلنت الرئاسة المصرية ،أمس،
أن الرئيس األميركي أبلغ نظيره
المصري عبدالفتاح السيسي ،أن
"أميركا ستواصل الدفع من أجل
إبرام اتفاق بشأن سد النهضة بين
مصر وإثيوبيا والسودان".
يــأتــي ذل ــك ،بينما أعـلــن وزيــر
ال ـ ـخ ـ ــزان ـ ــة األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي س ـت ـي ـفــن
منوشين ،أن الــواليــات المتحدة
"شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب
إثـيــوبـيــا عــن اجـتـمــاع بـشــأن سد
النهضة".
وكان وزير الخارجية اإلثيوبي،
غيدو أندرجاتشاو ،قال أمس ،إن
ب ــاده تبني ســد النهضة ،ألنها
تملك الـحــق الـكــامــل فــي ذل ــك ،مع
التزامها بالحفاظ على مصالح
دول ال ـم ـصــب وع ـ ــدم إلـ ـح ــاق أي
ضرر بها.
وأضاف خالل مؤتمر صحافي
مـشـتــرك مــع وزي ــر الـمـيــاه وال ــري
والطاقة اإلثيوبي سليشي بيكلي،

تخزين المياه وسيليها اختبار
توليد الطاقة في مارس .2021
وتــابــع أن نسبة أعـمــال البناء
ف ــي س ــد الـنـهـضــة بـلـغــت  71في
ً
المئة ،موضحا أن بــاده تمارس
حقها الطبيعي وفق المبادئ في
االسـتـفــادة الكاملة مــن مــواردهــا
المائية ،مع مراعاة التزامها بعدم
إحداث أي ضرر على دول المصب.
من ناحية اخــرى ،أكد الرئيس
المصري أن أمن الخليج العربي
مرتبط باألمن القومي المصري،
وش ـ ــدد خـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه ،أم ــس،
وزي ــر خــارجـيــة مملكة البحرين
عبداللطيف الــزيــانــي ،على عمق
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع مـصــر
والبحرين.
وقال المتحدث الرسمي باسم
رئاسة الجمهورية بسام راضي ،إن
اللقاء شهد التباحث حول مختلف
ً
جوانب العالقات الثنائية ،فضال
عن التشاور إزاء المستجدات على
الساحة اإلقليمية ،وأكد السيسي
ارتباط أمن الخليج باألمن القومي

أعلنت الجزائر وإيطاليا،
أمس ،توصلهما إلى اتفاق
على إنشاء فريق مشترك
لرسم الحدود البحرية بين
البلدين ،وعقد أول اجتماع
للفريق في مايو المقبل.
وقالت الخارجية الجزائرية،
في بيان ،إن االتفاق تم بعد
لقاء جمع وزير الخارجية
صبري بوقادوم ،وكاتب
الدولة اإليطالي للشؤون
الخارجية مونليو دي
ستيفانو في الجزائر.

«الوفاق» الليبية تتقشف
بعد توقف النفط

مناورات مشتركة
على صعيد منفصل ،انطلقت أمس
م ـ ـنـ ــاورات إســرائ ـي ـل ـيــة  -أم ـيــرك ـيــة من
المقرر أن تستمر حتى الثالث عشر من
مارس الحالي بهدف تحسين الجاهزية
لـلـتـصــدي ل ـل ـت ـهــديــدات ال ـت ــي تمثلها
الصواريخ والقذائف الصاروخية.
وتجرى المناورات في عدة مناطق
فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة.
(القدس -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

إثيوبيا ّ
تصعد وتتهم واشنطن باالنحياز لمصر
أن بــاده تؤمن بــأن المفاوضات
هــي الحل الوحيد للوصول إلى
ً
اتفاق ،معربا عن رفضه للتحذير
المصري الــذي قــال إنــه "ليس في
مصلحة الجميع ،ولــن يــؤدي إال
إلى تدمير العالقات".
وق ــال أنــدرجــات ـشــاو ،إن بــاده
لديها الـحــق الـكــامــل فــي انتشال
مواطنيها مــن الفقر باستخدام
ً
مــواردهــا الطبيعية ،مضيفا أنه
"على الرغم من بناء إثيوبيا للسد
ً
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،فقد دخلت في
محادثات من أجل تعزيز الثقة مع
دولتي المصب (مصر والسودان)".
وتـ ـ ـس ـ ــاءل ال ـ ــوزي ـ ــر ع ـ ــن دور
الواليات المتحدة والبنك الدولي
ً
ف ــي ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـف ــاوض ،م ـش ـيــرا
إل ــى أن ــه ال بــد أن يـكــون دورهـمــا
ً
ً
ً
واضحا ومـحــددا ومنحصرا في
الرقابة فقط.
واتهم وزير الخارجية اإلثيوبي
أميركا باالنحياز لمصلحة مصر
في مفاوضات سد النهضة.
وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك،

الريس يستقيل ونشطاء
ينعون «الحياة اللندنية»

الجزائر وإيطاليا :اتفاق
لترسيم الحدود البحرية

ترامب للسيسي :سنواصل الدفع التفاق بشأن
«النهضة» بين القاهرة وأديس بابا والخرطوم
حـيــن ق ــال إن ال ــوالي ــات المتحدة
والبنك الدولي لديهما مصلحة في
صياغة قانون يتجاوز المشاركة
بصفة مراقب.
وقـ ــال غ ـي ــدو" :ال ـب ـي ــان األخ ـيــر
الصادر عن الواليات المتحدة غير
دبـلــومــاســي وال يـتــوقــع ص ــدوره
من دولــة عظمى مثلها .نريد من
ً
األميركيين أن يؤدوا دورا بناء ،أما
أي دور آخر فلن نقبله".
وش ــدد على أن إثيوبيا تقيم
ً
س ـ ـ ـ ــدا عـ ـل ــى أراضـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا وت ـح ــت
س ـيــادت ـهــا ال ـكــام ـلــة ،وال ينبغي
تدخل الواليات المتحدة أو دولة
أخ ـ ــرى ف ــي ت ـحــديــد مصلحتها،
ً
م ـب ــدي ــا ده ـش ــة أدي ـ ــس أب ــاب ــا من
صــدور مثل هــذا البيان من دولة
عظمى.
من جهته ،أعلن وزير الري خالل
المؤتمر بدء تخزين  4.9مليارات
متر مكعب من مياه نهر النيل في
مشروع سد النهضة يوليو المقبل.
وقال إن بالده ستبدأ في موسم
األمطار المقبل في يوليو بعملية

سلة أخبار

بعد عام على توقف طباعة
العدد الورقي من "الحياة
اللندنية" بنسختها
السعودية ،أعلن رئيس تحرير
الصحيفة العريقة سعود
الريس استقالته من مركزه
بعد  19عاما من العمل فيه.
ورغم توقف الطباعة الورقية
للصحيفة فإن إدارتها لم
تعلن رسميا تجميدها .ونعى
كتاب ونشطاء سعوديون،
أمس" ،الحياة" .ومع أن إغالق
الصحيفة قد يكون عائدا في
األساس إلى قرار من المالك،
إال أن آراء المعلقين تباينت
حول السبب وراء إغالقها
ووصولها إلى هذا المصير،
بين من أرجعه إلى "فشل
طاقمها" ومن فسره بضعف
اإليرادات ،وعدم مواكبة
التحوالت التي يشهدها
الحقل اإلعالمي.

(رويترز)

من جهته ،احتفى نتنياهو ،المتهم
بسلسلة من ملفات الفساد ،بـ"انتصاره
الكبير" ،الذي جاء رغم كل الصعاب ،في
االنتخابات التي كانت حاسمة لبقائه
السياسي.
وقـ ــال نـتـنـيــاهــو ،ف ــي خ ـطــاب وســط
أن ـ ـصـ ــاره" :ه ـ ــذا ال ـن ـصــر ال ـ ــذي فـ ــاق كل
التوقعات أكبر من نصر عام  ،1996لقد
واجهنا كــل الـقــوى التي قالت إن عهد
نتنياهو ولى وانتهى" .وأضاف" :انتقلنا
م ــن ب ـيــت إلـ ــى ب ـي ــت ،ومـ ــن شـ ـ ــارع إلــى
شارع ،وجبنا البالد بطولها وعرضها،
والتقينا مواطني إسرائيل ،حيث كان
البد أن نقنع البعض وننقل لهم عدوى
حماسنا" .وتــابــع" :ك ــان لهم ثقة فينا،
ألنـهــم يـعــرفــون أنـنــا جلبنا أحـســن ما
يمكن إلسرائيل".
وأكد نتنياهو" :نحن ّ
حولنا إسرائيل
إلى دولة عظيمة ،قمنا بتنمية عالقات
دولية لم تكن موجودة مع دول عربية
وإسالمية ،ومع زعماء دوليين بينهم
دول عــربـيــة ه ــم أك ـثــر مـمــا تتخيلون،
وعـنــدمــا أق ــول إنـنــا سنعقد معاهدات
س ــام مــع دول عــربـيــة فــأنــا ال أتـحــدث
لغوا ،فوراء األكمة ما وراءها .نحن فقط
القادرون وليس أحد سوانا".
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه عـ ــازم عـلــى تشكيل
ً
حـكــومــة قــومـيــة وق ــوي ــة ،الف ـت ــا إل ــى أن
"الـ ـف ــوز ج ــاء خــافــا لـلـتــوقـعــات وح ــان
ال ــوق ــت إلن ـه ــاء جـ ــوالت االن ـت ـخ ــاب ــات...
سـنـنـفــذ وع ــودن ــا االن ـت ـخــاب ـيــة ،وعـلــى
ً
رأسها الشروع فــورا بضم غور األردن
والمستوطنات بالضفة الغربية".
وكان أنصاره يهتفون أثناء خطابه
ً
ويغنون "بيبي ملك إسرائيل يبقى حيا".
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انعكس تأثير إغالق الحقول
النفطية في ليبيا على
ميزانية حكومة الوفاق
التي أقر وزير ماليتها
فرج بومطاري ،أمس،
إجراء لترشيد النفقات في
ميزانية  .2020ويشمل القرار
تخفيضات بنسبة  40في
المئة على رواتب أعضاء
المجلس الرئاسي والوزراء،
وأخرى بنسبة  30في المئة
على رواتب المستشارين.
وقالت الوزارة ،في بيان ،إنها
"شكلت لجنة من الخبراء
لوضع المعايير القانونية
والتقنية لنظام مرتب موحد
يحقق نوعا من العدالة
االجتماعية".

ّ
بتفكيك
تونس تقر ً
«الفساد» جزئيا

مصريون يمرون امام فرع لبنك القاهرة في أسوان (رويترز)
المصري ،مع التأكيد علي حرص
ال ـق ــاه ــرة ع ـلــى ت ـطــويــر ال ـت ـعــاون
والتنسيق الثنائي الــوثـيــق لما
فيه مصلحة الشعبين الشقيقين،
وكذلك األمة العربية.
ّ
وأضاف راضي أن الزياني سلم
رسالة من الملك حمد بن عيسى
إل ــى الـسـيـســي ،تضمنت اع ـتــزاز
الحكومة والشعب البحريني بما
يجمعهما بمصر وشعبها من
أواصر تاريخية وطيدة وعالقات
وث ـي ـقــة ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت،
واإلعراب عن التقدير البالغ للدور
االسـتــراتـيـجــي والـمـحــوري الــذي
تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس
في حماية األمــن القومي العربي
والدفاع عن قضايا األمة العربية،

وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في
سبيل ترسيخ األمــن واالستقرار
والتنمية على الصعيدين اإلقليمي
ً
والــدولــي ،وذلــك ارتـكــازا على ثقل
ومـحــوريــة دور مصر ومقوماته
الكبيرة على الساحة الدولية.
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،ب ـحــث الـسـيـســي
ووزي ـ ــر خــارج ـيــة الـكــونـغــو جــان
كلود جاكوسو ،أمس تبادل الرؤى
بشأن األزمــة الليبية وتداعياتها
على األمــن اإلقليمي وال ـقـ ّـاري ،إذ
تم التوافق على ضــرورة تكثيف
التنسيق بـيــن الـبـلــديــن ف ــي هــذا
ال ـ ـصـ ــدد ،ب ـه ــدف ال ـت ــوص ــل لحل
سـيــاســي يـمـهــد ال ـطــريــق لـعــودة
األم ــن واالس ـت ـقــرار فــي ه ــذا البلد
الشقيق ،السيما مــن خ ــال دعم

تنفيذ مـخــرجــات عملية برلين،
ورف ـ ــض أى ت ــدخ ــل خ ــارج ــي في
األراضي الليبية.
وتسلم السيسي أثـنــاء اللقاء
رسـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ــاس ــو
ن ـج ـي ـســو ،بـ ـش ــأن آخ ـ ــر تـ ـط ــورات
القضية الليبية على ضوء تولي
الرئيس الكونغولي رئاسة لجنة
ليبيا رفيعة المستوى باالتحاد
اإلفــريـقــي ،كما تضمنت الرسالة
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــراب ع ـ ــن الـ ـتـ ـق ــدي ــر لـمـصــر
وش ـع ـب ـه ــا وقـ ـي ــادتـ ـه ــا ،ولـ ـل ــدور
الـمـصــري الـحـيــوي فــي إفريقيا،
ً
خـصــوصــا خــال فـتــرة رئاستها
لالتحاد اإلفريقي من أجل تحقيق
التنمية الشاملة وص ــون السلم
واألمن بالقارة.

أقرت السلطات التونسية،
مساء أمس األول ،بفشلها في
استرجاع «األموال المنهوبة»
بسبب غياب اإلرادة الواضحة
وحسن التعامل مع الملف
المثير للجدل ،داعية إلى
ضرورة اليقظة حتى ال تعيد
المنظومة القديمة والفاسدة
تشكيل نفسها واسترجاع
سلطة القرار.
وقال رئيس الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد شوقي
الطبيب« :تونس تمكنت من
تفكيك منظومة الفساد جزئيا
وليس كليا ،بسبب معضلة
الصفقات العمومية».
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دعم أوروبي لليونان ...وعسكري أميركي إلى تركيا

ِّ
• روسيا لن توقف معركة إدلب من أجل حل أزمة الهجرة ...وتعزز أسطولها بطرطوس وتحذر من مواجهة مباشرة
• أنقرة تسقط ثالث مقاتلة سورية وتنشر منظومة دفاع ...وواشنطن ترفض تفعيل ميثاق «األطلسي» لدعمها

ميتسوتاكيس واليين وميشال وساسولي على الحدود اليونانية  -التركية أمس

الهجرة،
أزمة ً
مع تزايد حدة ً
تلقت اليونان دعما قويا
لحماية حدودها من قادة
االتحاد األوروبي في مواجهة
أزمة الهجرة ،في حين أعلنت
اإلدارة األميركية استعدادها
لتزويد تركيا بالذخيرة
والمساعدات اإلنسانية لحسم
معركة إدلب.

على وقــع التصعيد المستمر
وتـ ـ ــزايـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف م ـ ــن وق ـ ــوع
مواجهة تركية -روسية مباشرة
في سورية ،أوفد االتحاد األوروبي
بشكل طارئ ،أمس ،كبار مسؤوليه
إل ــى تــرك ـيــا وال ـي ــون ــان لـمــواجـهــة
تداعيات تدفق المهاجرين على
أبواب دوله.
ً
وطلبت اليونان دعما من قادة
االتـحــاد األوروب ــي خــال اجتماع
ب ــدأ أم ــس لـبـحــث أزم ـ ــة ال ـه ـجــرة،
التي احتدمت عند حدودها بعد
ت ـه ــدي ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ــب
طيب إردوغان بالسماح لماليين
الالجئين بالتوجه إلى أوروبا.
وت ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــى رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
كيرياكوس ميتسوتاكيس الدعم
خــال لقائه فــي منطقة إيـفــروس
الحدودية مع رئيسة المفوضية
األوروبية أورسوال فون دير اليين
ورئ ـي ـس ــي ال ـم ـج ـلــس وال ـبــرل ـمــان
األوروبيين شارل ميشال وديفيد
ساسولي.
وش ــددت ف ــون دي ــر اليـيــن على
االتحاد األوروبي سيقدم لليونان
«كل الدعم الــازم» ،مؤكدة أن «من
يـسـعــون الخـتـبــار وح ــدة أوروب ــا
س ـي ـخ ـيــب أمـ ـلـ ـه ــم .ول ـ ــن تـضـعــف
الضغوط من عزيمتنا ،ووحدتنا
ستنتصر».
وقبل تفقده إلى جانب كل من
اليين وميشال وساسولي الحدود
التركية ،هاتف الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب مـيـتـســوتــاكـيــس
ودع ــم جـهــود الـيــونــان فــي تأمين

ح ــدوده ــا وشـجـعـهــا عـلــى العمل
مع الشركاء اإلقليميين للتصدي
للتحركات الجماعية للمهاجرين
إلى أوروبا ،بحسب البيت األبيض.
وب ـ ـعـ ــد ت ـ ـحـ ــذيـ ــره م ـ ــن «خ ـط ــر
مواجهة عسكرية دولية كبرى» في
سورية ،بدأ وزير خارجية االتحاد
األوروبـ ــي جــوزيــب بــوريــل برفقة
المفوض األوروبي إلدارة األزمات
يانيز لينارسيتش زيــارة ألنقرة،
أم ــس ،إلج ــراء مـحــادثــات «رفيعة
ال ـم ـس ـت ــوى» ت ـت ـن ــاول «ال ـع ــواق ــب
اإلنسانية على سكان إدلب وكذلك
وضع الالجئين السوريين.

ابتزاز وهجوم
وف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـي ـ ــن اع ـ ـت ـ ـب ـ ــر وزي ـ ـ ــر
خ ــارجـ ـي ــة ف ــرن ـس ــا أن اس ـت ـغ ــال
تركيا للمهاجرين البتزاز أوروبا
غ ـي ــر مـ ـقـ ـب ــول ،وص ـ ــف مـسـتـشــار
النمسا زباستيان كــورتــس قــرار
إردوغان بأنه هجوم على االتحاد
ً
األوروبي واليونان ،محذرا من أن
«االستسالم للضغط التركي وفوز
إردوغ ــان سيجعل منطقة شنغن
ل ـحــريــة ال ـت ـن ـقــل «مـ ــن ال ـم ــاض ــي»،
ً
مــؤكــدا أن التكتل أمــام «امتحان»
ب ـشــأن إن ك ــان ب ـم ـق ــدوره حماية
حدوده.
وغ ــداة لقاء مــع رئيس ال ــوزراء
الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري ب ــوي ـك ــو ب ــوري ـس ــوف
كشف خالله إردوغ ــان أنــه رفض
مساعدة أوروبية إضافية بقيمة
مليار يورو إلبقاء المهاجرين في

سفارة لـ «شرق ليبيا» في دمشق
افـتـتـحــت الـحـكــومــة الـلـيـبـيــة الـمـنـبـثـقــة عن
البرلمان الليبي ومقره في شرق ليبيا والمؤيد
لقائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة
حفتر سفارة في سورية ،أمس ،ودعت التحاد
ال ـب ـل ــدي ــن ف ــي هــدف ـه ـمــا ال ـم ـش ـت ــرك ب ـم ـحــاربــة
جماعات تدعمها تركيا.

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل
المقداد ،في حفل افتتاح السفارة ،إن «اإلرهاب
سيقضي عـلــى أي دول ــة عــربـيــة إذا ُس ـمــح له
ً
بالخروج منتصرا من الحرب في سورية ،وإذا
ُسـمــح للرئيس الـتــركــي رجــب طـيــب إردوغ ــان
باالنتصار».

(رويترز)

جيفري وكرافت مع عمال اإلنقاذ على معبر باب الهوا السوري أمس

تركيا ،أعلن وزير داخليته سليمان
صويلو ارتـفــاع عــدد المهاجرين
غير النظاميين الذين عبروا إلى
ً
ال ـي ــون ــان  130ألـ ـف ــا و 469حتى
صباح أمس.
من جهته ،شدد وزير الخارجية
ال ــروس ــي سـيــرغــي الف ـ ــروف على
أن موسكو لــن تكف عــن محاربة
اإلرهاب في منطقة إدلب من أجل
حل أزمة الهجرة في أوروبا.
وبـ ـ ـح ـ ــث ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن الـ ــوضـ ــع فــي
م ـن ـط ـقــة إدل ـ ـ ــب مـ ــع ال ـم ـس ـت ـشــارة
األل ـمــان ـيــة آنـجـيــا م ـيــركــل .وأك ــد
ال ـك ــرم ـل ـي ــن أن ـه ـم ــا ع ـ ـبـ ــرا خ ــال
اتصال هاتفي عن أملهما في أن
ً
ً
يكون اجتماع بوتين غدا حاسما
مع إردوغان ،الذي سبق وأكد أنه
سيبحث إبرام اتفاق جديد لوقف
إطالق النار في منطقة إدلب.

دعم وتسوية
وف ــي مـسـتـهــل زي ــارت ــه لتركيا
مـ ـ ــع م ـ ـنـ ــدوبـ ــة األمـ ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ك ـي ـل ــي كـ ـ ــرافـ ـ ــت ،أك ـ ـ ــد ال ـم ـب ـع ــوث
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ل ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ج ـي ـمــس
جيفري االستعداد لتزويد تركيا
بالذخيرة ،والمساعدات اإلنسانية
ً
ف ــي مـن ـط ـقــة إدل ـ ـ ــب ،مـ ــؤكـ ــدا أن ـهــا
«شــريــك بحلف شـمــال األطـلـســي.
ً
ومعظم الجيش يستخدم عتادا
ً
أميركيا .سنعمل على التأكد من
أن ــه جــاهــز وي ـم ـكــن اس ـت ـخــدامــه».
وعلى نحو منفصل ،كشف السفير

(رويترز)

دي ـف ـيــد ســاتــرف ـي ـلــد أن واشـنـطــن
ت ـب ـح ــث ط ـل ــب أن ـ ـقـ ــرة ل ـل ـح ـصــول
ع ـلــى دف ــاع ــات جــويــة ب ـم ـضــادات
«باتريوت».
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،أكـ ــد وزي ــر
الــدفــاع األميركي مــارك إسبر أنه
لن «يفكر» في تفعيل نص المادة 5
من ميثاق «األطلسي» بشأن الدفاع
الـجـمــاعــي لتقديم الــدعــم الـجــوي
ً
لـتــركـيــا ،مـبـيـنــا أن ــه بـحــث زي ــادة
المساعدات اإلنسانية لسكانها
مع وزير الخارجية مايك بومبيو.

إلى مقتل إلى تسعة مدنيين بينهم
خمسة أطفال الثالثاء في قصف
جوي استهدف مدينة إدلب.
وأكد المرصد السوري سقوط
قتلى وجرح جراء قصف طائرات
م ـس ـي ــرة ت ــرك ـي ــة ،اس ـت ـه ــدف رت ــا
ً
ً
عسكريا بمعرة النعمان ،مبينا
أن الـ ـض ــرب ــات ال ـت ــرك ـي ــة ال ـجــويــة
وال ـبــريــة تـسـبـبــت ف ــي مـقـتــل 119
ً
ً
ً
جنديا ومسلحا مواليا باإلضافة
إلى  20من حلفائهم من جنسيات
أجنبية ،بينهم  10من «حزب الله»
وأربـ ـع ــة إي ــران ـي ـي ــن ،م ـنــذ  27من
فبراير الماضي.

وفــي أحــدث تطورات عمليتها
الرابعة في سورية واألول ــى ضد
الجيش الـســوري ،أسقطت تركيا
أمــس ،طائرة حربية سورية ،هي
الثالثة منذ األحد ،قبل أن تخسر
ً
الح ـقــا طــائــرة مـسـيــرة تــركـيــة في
إدلب.
وأوردت وزارة الدفاع التركية
أنـ ــه جـ ــرى إس ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة إثــر
اسـتـهــدافـهــا مــن مـقــاتـلــة إف،-16
وأكـ ـ ــد مـ ـص ــدر ع ـس ـك ــري س ــوري
أنها تعرضت إلصابة بصاروخ
أطلقه الطيران التركي من منطقة
سراقب.
وأف ـ ــاد ال ـمــرصــد الـ ـس ــوري عن
س ـ ـقـ ــوط الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ف ـ ــي مـنـطـقــة
ح ـكــوم ـيــة غ ـ ــرب مـ ـع ــرة ال ـن ـع ـمــان
ومقتل قائدها بعدما قفز بالمظلة
في منطقة دير سنبل الواقعة تحت
ً
سيطرة فصائل المعارضة ،مشيرا

حشد عسكري

حرب جوية

وفــي ظــل الـتــوتــر ،أعـلــن رئيس
ال ـص ـن ــاع ــات ال ــدف ــاع ـي ــة ال ـتــرك ـيــة
إسماعيل ديمير عن نشر منظومة
الدفاع الجوية «حصار» في منطقة
ع ـم ـل ـيــات «درع ال ــربـ ـي ــع» ب ــإدل ــب
ً
خالل أسبوع ،مؤكدا وجود نظام
ً
«كــوركــوت» األخــف منه حاليا في
الساحات ،ويلقي ذخيرة جسمية
ويعمل على الحماية الجوية من
منطقة قريبة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أرس ـل ــت روس ـيــا
سفينة اإلنزال «نوفوتشيركاسكا»
ال ـك ـب ـيــرة الـمـحـمـلــة بـشـكــل كبير،
لـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـف ــرق ــاطـ ـتـ ـي ــن
«األدميرال ماكاروف» و«األدميرال
غريغوروفيتش» اللتين وصلتا
ق ـبــل ن ـحــو أس ـب ــوع إلـ ــى ســواحــل
مـيـنــاء طــرط ــوس عـلــى أن تنضم

جميعها إلــى المجموعة الدائمة
في البحر المتوسط .وبعد يوم من
دخول القوات السورية والشرطة
العسكرية الروسية مدينة سراقب،
أم ــل ال ـم ـت ـحــدث بــاســم الـكــرمـلـيــن
ديمتري بيسكوف في التمكن من
خفض خطر المواجهة المباشرة
مع تركيا إلى الحد األدنى بفضل
ً
االتصال العسكري الوثيق ،مشيرا
إل ــى مـنــاقـشــات لعقد قـمــة ثالثية
محتملة تصم إلــى جانب بوتين
وإردوغـ ـ ـ ـ ــان نـظـيــرهـمــا اإلي ــران ــي
حـ ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي ع ــرض
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا فـ ــي إطـ ـ ــار م ـســار
أستانة.
إلــى ذلــك ،اتهمت وزارة الدفاع
الروسية أنقرة بتوطين التركمان
فــي مناطق ط ــردت منها األك ــراد،
م ــؤك ــدة أن مــزاع ـم ـهــا وواش ـن ـطــن
واالت ـحــاد األوروبـ ــي بـشــأن تدفق
ماليين الالجئين من إدلب وتفاقم
األزمــة اإلنسانية هناك ال أساس
لها من الصحة.
مــن جهة أخ ــرى ،جــرت تسوية
جـ ــديـ ــدة ب ـي ــن دمـ ـش ــق وم ـقــات ـلــي
المعارضة فــي مدينة الصنمين
بريف درعــا الشمالي نصت على
خروج الرافضين للمصالحة إلى
الشمال السوري ،وتسليم الباقين
ســاحــه لـلـجـيــش ،وان ـض ـمــام من
طلب الـخــروج إلــى بصرى الشام
وإل ـ ــى «ال ـف ـي ـلــق ال ـخ ــام ــس» ال ــذي
ش ـك ـل ـتــه روس ـ ـيـ ــا بـ ـقـ ـي ــادة أح ـمــد
العودة.
(عواصم  -وكاالت)

األسد يحدد موعد انتخاب البرلمان
أص ــدر الــرئـيــس ال ـســوري بـشــار األســد
مــرســومــا بـتـحــديــد االث ـن ـيــن 2020/4/13
ً
موعدا النتخابات مجلس الشعب السوري
"البرلمان".
ويحدد المرسوم الــذي حمل الرقم 76

لعام  ،2020انتخابات الــدور التشريعي
الـثــالــث للمجلس ،ويـضــم المجلس 250
ً
ً
نــائ ـبــا ،مـنـهــم  127نــائـبــا لـقـطــاع الـعـمــال
والـ ـف ــاحـ ـي ــن ،وال ـب ــاق ـي ــة ل ـف ـئ ــات الـشـعــب
األخرى.

وي ـن ـت ـخــب م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب الـ ـس ــوري
حسب الدستور لدورة مدتها أربع سنوات،
على أســاس األغلبية البسيطة في دائرة
كـ ـب ــرى ه ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،ح ـس ــب ال ـن ـظــام
االنتخابي لعام .1973

مواجهة قوية بين بايدن وساندرز في «الثالثاء الكبير»
بلومبرغ يتعهد بمواصلة المعركة ...وترامب «سيركل» أي مرشح ديمقراطي في نوفمبر
شهدت  14والية أميركية باإلضافة
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــزر سـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــاوا والـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن
الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،أق ــوى
منازلة بين نائب الرئيس األميركي
السابق جو بايدن ،الذي بات المرشح
الوحيد للتيار الوسطي المدعوم من
مؤسسة الـحــزب الديمقراطي ،وبين
االشتراكي بيرني ســانــدرز ،الختيار
منافس للرئيس دونــالــد تــرامــب في
االقـ ـ ـت ـ ــراع ال ــرئ ــاس ــي فـ ــي  3نــوفـمـبــر
المقبل.
ً
وي ّ
ُ
عد هذا اليوم مهما للمرشحين،
ألنه مؤشر قوي للمرشح األرجح ،إذ
سـيـحـظــون بـفــرصــة لـنـيــل ثـقــة 1357
ً
ً
مندوبا من بين الـ  1991مندوبا الذين
يحتاجون ألصواتهم للفوز بترشيح
الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب
الوطني.
وحتى اللحظة حصل ساندرز على
ً
أص ــوات  60مـنــدوبــا فــي حين حصل
ً
بايدن على أصوات  54مندوبا.
وإضـ ــافـ ــة إلـ ــى ب ــاي ــدن وسـ ــانـ ــدرز،
يـشــارك ب ـ «الـثــاثــاء الكبير» فقط كل
مــن ع ـمــدة مــديـنــة ن ـيــويــورك الـســابــق
مايكل بلومبرغ ال ــذي دخــل السباق
بعدما اضطر إلى العدول عن خوض
أول أربــع انتخابات بسبب ترشيحه
ال ـم ـت ــأخ ــر والـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور ال ـت ـقــدم ـيــة
إلـ ـي ــزابـ ـي ــث واريـ ـ ـ ـ ــن ،بـ ـع ــد ان ـس ـح ــاب
المرشحة الوسطية إيمي كلوبوشار،
ع ـقــب ق ـ ــرار م ـمــاثــل كـ ــان اتـ ـخ ــذه قبل
ســاعــات ،بيت بوتيجيدج ال ــذي كان
ً
أصغر المرشحين الديمقراطيين سنا.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب ك ـ ـلـ ــوبـ ــوشـ ــار

وبوتيجيدج ،أن التيار الوسطي بات
ً
مصطفا خلف بايدن.

بايدن
وان ـت ـع ـش ــت ح ـم ـلــة ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
ال ـس ــاب ــق ب ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا خـ ــال األيـ ــام
ً
ً
األخ ـ ـي ـ ــرة ،مـ ــع ت ـح ـق ـي ـقــه فـ ـ ـ ــوزا ك ـب ـي ــرا
ف ــي واليـ ــة سـ ــاوث ك ــاروالي ـن ــا الـسـبــت،
تــاهــا أم ــس األول ،إع ــان كـلــوبــوشــار
وبوتيجيدج وبيتو أورورك انسحابهم
من السابق وتبنيهم ترشيحه.
ويــأمــل الـثــاثــة الــذيــن يـنـتـمــون إلــى
الـتـيــار الــوسـطــي فــي ال ـحــزب أن يتيح
ان ـس ـحــاب ـهــم ل ـب ــاي ــدن ف ــي تـشـكـيــل سـ ّـد
بوجه ساندرز السناتور االشتراكي عن
فيرمونت الــذي يتصدر السباق حتى
ً
اآلن ،غير أن أجندته اليسارية محليا
ً
وخارجيا تثير مخاوف قسم من الحزب
الديمقراطي.

بلومبرغ
لكن قبل أن تتحول معركة الترشيح
الــديـمـقــراطــي إل ــى م ـب ــارزة بـيــن بــايــدن
وساندرز ،السبعينيين ذوي المواقف
ً
المتباينة جدا ،يتحتم على االثنين أن
ً
ً
يواجها مرشحا ثالثا هو بلومبرغ.
فبعدما أنفق أكثر من نصف مليار
دوالر من ثروته الخاصة لتمويل حملة
إعالنات انتخابية ،يواجه رجل األعمال
للمرة األولى حكم الناخبين.
وأب ـ ـ ـ ــدى ب ـل ــوم ـب ــرغ ال ـ ـ ــذي ي ـع ــد مــن
أص ـح ــاب أك ـبــر  10ثـ ــروات ف ــي الـعــالــم،

ً
ً
جرأة باعتماده تكتيكا انتخابيا غير
مـسـبــوق ،فاستثنى أول أرب ــع واليــات
في مسار االنتخابات التمهيدية وهي
أيــوا ونيوهامشر ونيفادا وكاروالينا
الجنوبية.
وبـ ـع ــد إخـ ـف ــاق ــه فـ ــي أول م ـن ــاظ ــرة
تلفزيونية شارك فيها وأداء غير مقنع
ف ــي ال ـث ــان ـي ــة ،ت ــراج ـع ــت ح ـظ ــوظ ــه فــي
استطالعات الرأي ،غير أنه ال يزال في
المرتبة الثالثة خلف ساندرز وبايدن.
وف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال ف ـ ـشـ ــل ب ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــرغ فــي
اس ـت ـح ـقــاق ال ـث ــاث ــاء ،فـسـيـكــون ال ـبــاب
ً
مشرعا لبايدن أمام الوسط ،إذ سيظهر
في موقع الحاجز المعتدل الوحيد أمام
«االش ـتــراكــي» ســانــدرز فــي بلد ال تــزال
هــذه الصفة تــذ كــر فيه بحقبة الحرب
الباردة والشيوعية.
وأ م ـ ـ ـ ــس األول ،ح ـ ـ ـ ــاول ب ـل ــو م ـب ــرغ
ً
امتصاص أي اخفاق محتمل معتبرا أن
المعركة لن تنتهي بعد اقتراع الثالثاء،
وتعهد بمواصلة حملته.
وسيكون لوالية كاليفورنيا التقدمية
التي تعد  40مليون نسمة الوزن األكبر
في هذا اليوم االنتخابي ،كما أن والية
تكساس البالغ عدد سكانها  30مليون
نسمة ستكون نقطة االرتـكــاز الثانية
التي سيتم تتبع نتائجها.
ويـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدر سـ ـ ـن ـ ــات ـ ــور فـ ـي ــرم ــون ــت
استطالعات الــرأي لـ «الثالثاء الكبير»
ب ـف ــارق كـبـيــر ع ــن مـنــافـسـيــه ،وه ــو في
الـطـلـيـعــة ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا وتـكـســاس
وفرجينيا ،ثــاث مــن الــواليــات األربــع
الـتــي تــؤمــن أكـبــر عــدد مــن المندوبين
للمؤتمر الديمقراطي الذي سيقرر في

نهاية يوليو مرشح الحزب في السباق
الرئاسي.
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر س ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــدرز ف ــي
ماساتشوستس ،فــي حين أن هزيمة
وارن في هذه الوالية قد تحسم نهاية
حملتها.

ترامب
أم ــا نـ ــورث ك ــارواليـ ـن ــا ،فـتـمـيــل إلــى
ب ــاي ــدن .واخـ ـت ــار ت ــرام ــب ه ــذه ال ــوالي ــة
لـ ـعـ ـق ــد تـ ـجـ ـم ــع عـ ـشـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
التمهيدية الديمقراطية ،فظهر وسط
م ـ ـ ّـد مـ ــن ال ـق ـب ـع ــات ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،ق ـب ـعــات
ً
حملته ،متعهدا بهزيمة «االشتراكيين
الراديكاليين».
وكــان الملياردير الجمهوري الــذي
ّ
يتعمد التدخل في حملة االنتخابات
التمهيدية الديمقراطية ،سخر خالل
تجمع حاشد فــي مدينة شــارلــوت في
نورث كاروالينا ،من بايدن عندما ُقال
في هفوة سابقة ،إن «نصف بلدنا قتل

تشيلي :مواجهات في مستهل
شهر حافل باالحتجاجات

شهدت سانتياغو ،عاصمة
تشيلي ،مواجهات بين
متظاهرين وقوات األمن
ّ
تخللها إحراق مبنى ،مع
انطالق شهر جديد من
المتوقع أن يشهد تظاهرات
عدة واحتجاجات تخشى
السلطات أن تسجل عودة
ألعمال العنف .وعند هبوط
الظالم ،تواجه متظاهرون
مع عناصر شرطة مكافحة
الشغب في الشوارع المتاخمة
لساحة بالزا إيطاليا التي
ّ
يسميها المحتجون «ساحة
ّ
الكرامة» .ويشكل هذا الموقع
ّ
مركز االحتجاجات التي تهز
البالد منذ أكثر من  4أشهر،
في أسوأ أزمة اجتماعية منذ
عودة النظام الديمقراطي في
تشيلي سنة  .1990وجرى
إحراق مبنى قديم للمرة
الثانية خالل هذه المواجهات.

زعيم كوريا الشمالية
يشرف على مناورة مدفعية

أشرف الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون على
مناورات «مدفعية بعيدة
المدى» وفق ما أفادت وكالة
األنباء الكورية الشمالية
الرسمية ،أمس ،وذلك بعدما
كانت بيونغ يانغ قد ّلوحت
سابقا باختبار «سالح
استراتيجي جديد» ،وقام كيم
بـ «توجيه» المناورات.
وأضافت الوكالة أن الزعيم
«ما إن أعطى األمر للوحدات
الفرعية بإطالق النار ،حتى
بادر رجال قطع المدفعية
البعيدة المدى جميعا في
المواقع األمامية الى فتح النار
في الوقت نفسه».

ألبانيا :تجدد االحتجاجات
ضد رئيس الوزراء

خرج اآلالف من أنصار
المعارضة في تظاهرات
بشوارع العاصمة األلبانية
تيرانا ،لالحتجاج ضد
حكومة رئيس الوزراء إيدي
راما .وكان رئيس البالد إيلير
ميتا قد دعا قبل أسبوعين
لخروج التظاهرات ،حيث
يتهم راما بمخالفة الدستور،
ثم دعا ميتا الشعب إلى
إسقاط الحكومة.
وتحظى التظاهرات بتأييد
لولزيم باشا زعيم الحزب
الديمقراطي ،وهو أكبر أحزاب
المعارضة في البالد.
وقال باشا« :ال ّبد أن يشارك
الجميع من أجل الدفاع عن
الدستور».

الهند تستدعي سفير إيران
بسبب تغريدة لظريف

أميركي في طريقه لإلدالء بصوته في انتخابات «الثالثاء الكبير» بهيوستن في تكساس أمس (أ ف ب)
فــي أع ـمــال عـنــف بــاألسـلـحــة ال ـنــاريــة»،
وذلك خالل تصريح أدلى به بايدن في
 25فبراير في مناظرة الديمقراطيين.
وقـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب« :هـ ــل رأيـ ـت ــم م ــا ق ــال
جــو ب ــاي ــدن ،قـتــل  150مـلـيــون شخص
ً
بالبنادق في بلدنا 150 .مليونا؟ وهذا
يعني  50في المئة من بلدنا .هذه قصة
كبيرة».
ً
ً
وتابع ساخرا من نائب بايدن« :غدا
سيتوجه الناخبون فــي الــواليــات في
ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ب ــادن ــا إلـ ــى ص ـنــاديــق
االقـتــراع يــوم الثالثاء الممتاز ،وليس
الخميس الكبير كما قال بايدن».
وقــال ترامب لمؤيديه ،إنه يستمتع
بـتـصـيــد ه ـف ــوات الــديـمـقــراطـيـيــن قبل
انـتـخــابــاتـهــم األول ـي ــة .وأضـ ــاف« :نحن
نحب القزم» في إشارة إلى بلومبرغ.
كما سخر الرئيس مــن المرشحين
الــرئــاس ـي ـيــن «ال ـفــاش ـل ـيــن» كـلــوبــوشــار
وبــوت ـي ـج ـيــدج النـسـحــابـهـمــا م ــن أجــل
ت ــأيـ ـي ــد بـ ـ ــايـ ـ ــدن .وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :ل ـ ـقـ ــد ًع ـق ــدا
صفقة وينبغي عــز لـهـمــا» ،مضيفا أن

سلة أخبار

المرشحين انضما إلى بايدن من أجل
منع ساندرز من الفوز.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «أم ـ ـ ـ ــر م ـ ـح ـ ــزن ،ويـ ـج ــري
ً
تزويرها مجددا ضد بيرني المجنون.
وأعـتـقــد أن بـيــرنــي الـمـجـنــون سيكون
ً
أكثر جنونا عندما يرى ما يفعلونه».
كما سخر ترامب من «جو النعسان»،
ً
قائال إنه حتى لو فاز في االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ،فـ ــإن ال ـي ـس ــار ال ــرادي ـك ــال ــي
سيسيطر عـلــى رئــاسـتــه :ربـمــا يدخل
ً
ألنــه أكثر اعـتــداال ربما يدخل لكنه لن
يستطيع إدارة البيت األبـيــض ،هناك
أشخاص آخرون سيضعونه في المنزل،
وأش ـخ ــاص آخـ ــرون س ـيــديــرون الـبــاد
وسيكونون مجانين متطرفين».
ً
كما هاجم وارن قائال« :إنه من غير
ال ـم ــرج ــح أن تـتـمـكــن ح ـتــى م ــن ال ـفــوز
بواليتها في ماساتشوستس» .وانضم
ال ـس ـي ـن ــات ــور ل ـي ـن ــدس ــي غ ـ ــراه ـ ــام إل ــى
التجمع ،وقال غراهام ،إن ترامب سيهزم
الديمقراطيين و«يركلهم» في نوفمبر.
(واشنطن  -وكاالت)

استدعت الهند ،أمس ،السفير
اإليراني لديها على خلفية
تغريدة لوزير الخارجية
اإليراني ،محمد جواد ظريف،
انتقد فيها «العنف ضد
المسلمين خالل االحتجاجات
ضد قانون الجنسية المثير
للجدل» .ونقلت وسائل إعالم
هندية عن مصادر رسمية،
أن «وزارة الخارجية استدعت
السفير اإليراني ،علي شغني،
وقدمت له احتجاجا شديدا
على تعليقات ظريف حول
أحداث العنف في دلهي».
وكان ظريف قد كتب في
تغريدته ،إن بالده تدين
ّ
الموجه ضد المسلمين
العنف
في الهند ،وأضاف« :لقرون
كانت إيران ّصديقة للهند».
وتابع« :نحض السلطات
الهندية على ضمان رفاهية
جميع الهنود» ،وأشار إلى
أن الطريق إلى األمام «يكمن
فى الحوار السلمي وسيادة
القانون».

ةديرجلا
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رياضة
الزنكي :الوضع يستدعي إنهاء الموسم والعودة للدمج

ً ً
الشباب استأنف تدريباته ويواجه الفحيحيل وديا غدا
عبدالرحمن فوزان

دعا جابر الزنكي مدير جهاز
كرة القدم بنادي الشباب إلى
إنهاء الموسم الحالي وأن
تستكمل المنافسات في
الموسم المقبل.

ط ــال ــب م ــدي ــر ج ـه ــاز ك ــرة
الـقــدم بـنــادي الـشـبــاب جابر
الـ ــزن ـ ـكـ ــي ،ب ــإنـ ـه ــاء ال ـم ــوس ــم
المحلي على حــا لــه ،على أن
تعود المنافسات في الموسم
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،بـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ــدم ـ ــج
إل تــا حــة مـبــدأ تكافؤ الفرص
وتهيئة األ نــد يــة لالستعداد

للموسم الجديد ،إلى جانب
منح االتـحــاد الــوقــت الكافي
ل ـت ـج ـه ـيــز رزن ـ ــام ـ ــة ال ـم ــوس ــم
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة دراسـ ـ ـ ــة
الـقــرارات ،السيما ما يتعلق
ب ـ ــوج ـ ــود  5مـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن فــي
صفوف كل فريق.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــزن ـ ـ ـكـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،أن
ضيق ا لــو قــت لــم يعد يسمح
ب ــاس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـنـ ـش ــاط،
ً
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ل ـ ـ ـ ـ ــأوض ـ ـ ـ ـ ــاع
الـ ـ ــراه ـ ـ ـنـ ـ ــة ،فـ ـ ــي اش ـ ـ ــارة
إلــى انـتـشــار فـيــروس
كورونا ،الفتا إلى أن
المنافسات المحلية
حـ ـ ــال ع ــودتـ ـه ــا فــي
ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي
أو ف ـ ـ ــي  9م ـ ـ ــارس
الـ ـج ــاري ك ـمــا هو
مـ ـق ــرر م ــن قـبــل
سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه
مـعـضـلــة،
فـ ـهـ ـن ــاك

جابر الزنكي

ارتـبــاطــات آسـيــويــة فــي حال
استئناف النشاط اآلسيوي،
وسط دخول الشهر الفضيل
(رمضان) ،ثم عيد الفطر ،مما
يـعـنــي أن األم ــور عـلــى أرض
الواقع كلها تسير في اتجاه
إن ـهــاء ال ـمــوســم الـمـحـلــي في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،والـتـجـهـيــز
لـلـمــوســم الـمـقـبــل م ــع الـعـمــل
على تالفي كل السلبيات.
وأو ض ــح أن إدارة الفريق
ج ـع ـل ــت ح ـ ـضـ ــور ال ـت ـم ــاري ــن
في الوقت الحالي اختياريا
لــاع ـب ـيــن ف ــي ظ ــل االوض ـ ــاع
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـي ـش ـهــا
البالد ،وأيضا لعدم اتضاح
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــورة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــوعـ ـ ــد
اسـتـئـنــاف الـنـشــاط ال ــذي قد
يستمر مجمدا فترة طويلة.
و ل ـ ـفـ ــت إ ل ـ ـ ــى أن ا ل ـج ـم ـي ــع
يـ ـ ـت ـ ــرق ـ ــب مـ ـ ــوقـ ـ ــف االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
اآلسيوي خالل اجتماعه في
مدينة د بــي السبت المقبل،
لمناقشة اجندة المسابقات
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ،سـ ـ ـ ــواء ب ــإع ــان
إيقافها أو استمرارها ،وهو
مــا يـحــدد مــو قــف الترتيبات
الخاصة باستعدادات األزرق
لمواجهتي استراليا واالردن
 26و 31مارس الجاري.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب قـ ــد
اس ـتــأنــف تــدري ـبــاتــه أمــس
األول تحت إشــراف خالد
ال ـ ــزنـ ـ ـك ـ ــي ب ـ ـح ـ ـضـ ــور 12

العـبــا ،اسـتـعــدادا لمواجهته
مـ ــع ال ـت ـض ــام ــن فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـ ـ  15م ــن م ـنــاف ـســات دوري
 stcالـمـمـتــاز ،وذل ــك فــي حــال
استئناف النشاط الرياضي
المحلي.
ويـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
للفريق على تحفيز الالعبين
م ــن أج ــل ح ـضــور أف ـضــل في
الـ ـت ــدريـ ـب ــات ل ــرف ــع م ـس ـتــوى
اللياقة البدنية تصاعديا قبل
ً ً
مواجهة الفحيحيل وديا غدا،
مــع البحث عــن م ـبــاراة وديــة
ثانية خالل الوقت الحالي.

تأجيل دورة األلعاب الخليجية
إلى ديسمبر المقبل

الجميع يترقب
موقف االتحاد
اآلسيوي خالل
اجتماعه في
دبي السبت
المقبل

ص

ورة ضوئية لكتاب «األولمبية»

الجهراء يوقف جميع التدريبات
ً
ً
أصدر أمين سر نادي الجهراء خلف السهو تعميما داخليا
إلــى جميع مــديــري ومــدربــي ومشرفي الـفــرق فــي ال ـنــادي ،قرر
فيه إيقاف جميع التدريبات والمباريات الودية لجميع الفرق
ً
الرياضية اعتبارا من يوم أمس األول حتى إشعار آخر ،بسبب
تداعيات انتشار فيروس كورونا ،الذي على أثره أصدرت اللجنة
األولمبية الكويتية قرارا أوقفت به النشاط الرياضي المحلي
حتى  9مارس الجاري.
ودعـ ــا ال ـس ـهــو ف ــي الـتـعـمـيــم ال ــداخ ـل ــي ،الـ ــذي أص ـ ــدره أمــس
ّ ً
محمال أي مدرب أو مدير لعبة
األول ،إلى االلتزام بهذا القرار،
المسؤولية في حال المخالفة.

ق ــررت الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة الـكــويـتـيــة تــأجـيــل دورة األل ـعــاب
الخليجية الثالثة إلى ديسمبر المقبل ،والتي كان من المقرر
أن تـقــام فــي الـفـتــرة مــن  4إلــى  14ابــريــل المقبل ،وذل ــك بسبب
ً
اإلج ــراء ات االحترازية التي تشهدها دول المنطقة حاليا في
مواجهة تداعيات "فـيــروس كــورونــا" ،وظهور بعض الحاالت
المصابة بهذا الفيروس في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت اللجنة األولمبية أنه بناء على التوجهات العامة في
كل المؤسسات الحكومية بدولة الكويت تقرر تأجيل الــدورة
الى ديسمبر المقبل ،باالضافة الى تأجيل جميع االجتماعات
والقرعة المتعلقة بهذه الدورة.
وخــاط ـبــت "األول ـم ـب ـي ــة" األم ــان ــة ال ـعــامــة لـمـجـلــس ال ـت ـعــاون
ً
الخليجي وتحديدا د .عادل الزياني رئيس قطاع شؤون اإلنسان
والبيئة في المجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة إلبالغ كل اللجان
الوطنية األولمبية بدول "التعاون الخليجي" بقرار التأجيل.

الرباح يشارك في تدريبات سلة الكويت «مسابقات» الطائرة تجتمع مع «طائرة» القادسية استأنف تدريباته
●

ممثلي المربع الذهبي اليوم

جابر الشريفي

شـ ـ ــارك ن ـج ــم ف ــري ــق ال ـكــويــت
ومنتخبنا الوطني لكرة السلة
راشـ ـ ـ ــد الـ ـ ــربـ ـ ــاح ف ـ ــي ت ــدريـ ـب ــات
فريقه ،بعد تماثله للشفاء ،جراء
اإلصابة التي لحقت به قبل 40
ً
يــومــا (كـســر فــي اإلص ـبــع) خالل
منافسات الدوري.
ُ
وي ـعــد ال ــرب ــاح إضــافــة كبيرة
ل ــ"األب ـي ــض" ،بـطــل الـ ـ ــدوري ،في
ظـ ــل مـ ــا ي ـم ـل ـكــه مـ ــن إم ـك ــان ـي ــات
كبيرة ستزيد من خيارات مدرب
فــريـقــه ،األلـمــانــي بيتر شــومــرز،
بعد استئناف مسابقات كأس
االت ـ ـحـ ــاد ،ال ـت ــي تــوق ـفــت بسبب
تداعيات فيروس كورونا.
على صعيد متصل ،يواصل
ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة ال ـس ـلــة في
الـ ـ ـن ـ ــادي ت ــدريـ ـب ــات ــه ال ـي ــوم ـي ــة،
ً
اس ـت ـع ــدادا السـتـئـنــاف مسابقة
ك ــأس االت ـح ــاد ،بـقـيــادة الـمــدرب
ش ـ ــوم ـ ــرز ،وح ـ ـضـ ــور ك ـب ـي ــر مــن
الالعبين.

تعقد في الساعة السابعة
مساء اليوم لجنة المسابقات
فـ ــي ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة ال ـط ــائ ــرة
ً
ً
اجتماعا تنسيقيا مع مديري
اللعبة في األندية المرشحة
ل ـخ ــوض م ـن ــاف ـس ــات ال ـمــربــع
ال ــذه ـب ــي ل ـ ـلـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز،
وهــي أندية الكويت وكاظمة
والعربي والقادسية ،وذلك في
مقر اال ت ـحــاد بمبنى اللجنة
األولمبية ،بحضور أمين سر
االتحاد فوزي المعتوق.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة
المسابقات د .مشعل رمضان
إن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
ت ـح ــدي ــد م ــواعـ ـي ــد م ـب ــاري ــات
ال ـم ــرب ــع ال ــذه ـب ــي ف ــي الـفـتــرة
المقبلة في ظل المستجدات
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة
الــريــاضـيــة الـمـحـلـيــة لتوقف

راشد الرباح

ال ـن ـش ــاط ب ـس ـبــب اإلج ـ ـ ــراءات
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة مـ ـ ــن ف ـ ـيـ ــروس
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أرب ـ ـكـ ــت
حسابات جميع االت ـحــادات،
السـ ـيـ ـم ــا مـ ــع اق ـ ـتـ ــرب م ــوع ــد
إقامة دورة األلعاب الخليجية
المجمعة مطلع أبريل المقبل،
ً
مما يسبب ضيقا في الوقت.
وأش ـ ـ ـ ــار رم ـ ـضـ ــان إلـ ـ ــى أن
ً
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،م ـم ـث ــا فـ ــي لـجـنــة
ً
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ،ي ـع ـمــل ج ــاه ــدا
لمصلحة جـمـيــع منتسبيه،
ولـ ــذلـ ــك س ـت ـت ــم م ـن ــاق ـش ــة كــل
الـ ـظ ــروف وت ـح ــدي ــد مــواع ـيــد
ج ـم ـيــع ال ـم ـب ــاري ــات وأوق ـ ــات
ال ــراح ــة بـيــن ال ـف ــرق األرب ـع ــة؛
ً
حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى م ـ ـبـ ــدأ ت ـكــافــؤ
ً
الفرص ،وطمعا في أن يخرج
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم بـ ــأف ـ ـضـ ــل صـ ـ ــورة
ممكنة.

●

محمد عبدالعزيز

استأنف الفريق األول للكرة الطائرة بنادي
القادسية تدريباته اليومية ،أمس
األول ،على صالة فجحان
هـ ــال ال ـم ـط ـي ــري ،تـحــت
قـيــادة مــدربــه التونسي
ص ـ ـ ــاب ـ ـ ــر ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــواح ـ ــد
وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــازه ال ـ ـم ـ ـع ـ ــاون،
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادا ل ـ ـخـ ــوض
منافسات المربع الذهبي
للدوري الممتاز للعبة.
وقال مدير الفريق األول
إسماعيل دشتي إن الفريق
ب ــاش ــر ت ــدري ـب ــات ــه ال ـيــوم ـيــة،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،ب ـ ـعـ ــد ا ل ـ ــرا ح ـ ــة
الـقـصـيــرة الـتــي منحها الـمــدرب
عـبــدالــواحــد ،مــدة يــوم واح ــد ،عقب
نـهــايــة المعسكر الـتــدريـبــي الــداخـلــي
الــذي أقامه الفريق مدة  6أيــام ،وذلــك في
إطــار االسـتـعــداد المكثف لخوض منافسات
الـمــربــع الــذهـبــي لـلـبـطــولــة ،وال ـتــي سيتم تحدد
م ــوع ــده ــا ف ــي وقـ ــت الحـ ــق الـ ـي ــوم ب ـعــد اج ـت ـمــاع
مديري اللعبة مع لجنة المسابقات في االتحاد،

بعد تأجيلها نتيجة تعليق النشاط الرياضي
فــي الـكــويــت ،بسبب اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة من
فيروس "كورونا".
وأكـ ــد دش ـت ــي أن جـمـيــع الــاعـبـيــن
مـ ـنـ ـتـ ـظـ ـم ــون فـ ـ ــي حـ ـض ــور
ال ـتــدري ـبــات ،باستثناء
الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب ف ـ ـ ـهـ ـ ــد س ـع ــد
ب ـس ـبــب ظـ ـ ــروف عـمـلــه،
وي ـ ـ ـبـ ـ ــذلـ ـ ــون مـ ـجـ ـه ــودا
مضاعفا لالستفادة من
ً
الـفـتــرة الـحــالـيــة ،طمعا
فـ ــي ت ـق ــدي ــم م ـس ـت ــوي ــات
ج ـي ــدة وال ـم ـنــاف ـســة على
لقب ال ــدوري الممتاز هذا
الموسم ،وال توجد إصابات
مؤثرة بين صفوف الالعبين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى ان مـ ـسـ ـت ــوى
الالعبين الفني في تطور مستمر،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ال ـت ــون ـس ــي
إس ـمــاع ـيــل مـعـلــي الـ ــذي ارت ـف ــع مـسـتــواه
بشكل ملحوظ ،بعد االنسجام التام مع باقي
أعضاء الفريق ،ومن المنتظر أن يقدم مستويات
أفضل في الفترة المقبلة.

العدواني لـ ةديرجلا  :اختياراتي ستختلف في حال استمراري في المظاليم
•

ُ
فرصة الفحيحيل قائمة للصعود إلى «الممتاز» ...والحكم على تجربتي نهاية الموسم
تمسك المدير الفني لفريق الفحيحيل لكرة القدم ظاهر العدواني بأمل العودة مع أبناء
العاشرة إلى الدوري الممتاز ،رغم أن الفريق يقبع في المرتبة األخيرة قبل  5جوالت من
المنطقة ً
مؤكدا أن ُ
الحكم على تجربته يجب أن يكون في نهاية الموسم.
النهاية،
ً
وأعرب العدواني لـ «الجريدة» عن ارتياحه ًمع الفحيحيل ،وأنه لمس من القائمين على النادي عمال
ً
ً
جبارا من أجل العودة إلى «الممتاز» ،معترفا في الوقت ذاته بأنه قد يعيد النظر مستقبال في
اختياراته على مستوى الالعبين في حال استمر بالعمل في دوري الدرجة األولى.

●

أحمد حامد

يبقى المدير الفني للفحيحيل
ظ ــاه ــر الـ ـع ــدوان ــي م ــن األس ـم ــاء
البارزة في عالم التدريب الكويتي
فــي السنوات األخـيــرة مــن خالل
ت ـجــربــة م ـش ـهــود ل ـهــا بــالـنـجــاح
مــع النصر ،إال أن ظـهــوره حتى
اآلن مع الفحيحيل في الموسم
األول لـ ــه مـ ــع أب ـ ـنـ ــاء الـمـنـطـقــة
الـعــاشــرة لــم يــرتــق إلــى مستوى
الطموح ،خصوصا أن الجهراء
خ ـط ــف ب ـط ــاق ــة ال ـت ــأه ــل األول ـ ــى
للدوري الممتاز ،في حين ال يزال
الفحيحيل ف ــي ال ـمــركــز األخـيــر
قبل  5جوالت من نهاية الموسم،
مما يعني أن فرصته في حجز
البطاقة الثانية لدوري األضواء
تبدو األضعف بين الفرق األربعة
المتنافسة عليها.
وأك ــد الـعــدوانــي ل ـ "الـجــريــدة"
أهمية االنتظار إلى نهاية الموسم
لتقييم تجربته مــع الفحيحيل،
ً
الفتا إلى أن فرصة العودة للدوري
الممتاز ال تزال قائمة وبقوة.

وأض ـ ـ ــاف أن دوري ال ــدرج ــة
األولى يختلف في اختياراته على
مـسـتــوى الــاعـبـيــن عــن ال ــدوري
الممتاز ،مشيرا إلى أنه قد يعيد
الحسابات بخصوص هذا األمر
في حال استمر في دوري الدرجة
األولى.

فرصة سانحة
واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي ب ــأن
الفحيحيل كان يستحق ظهورا
أفـ ـض ــل ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي،
عطفا على اإلمكانات التي وفرها
مجلس إدارة النادي والرئيس
حمد ال ــدب ــوس ،مشيرا إل ــى أنه
ل ـمــس م ـش ــروع ــا مـتـكــامــا منذ
بداية تعاقده مع النادي من أجل
العودة إلى الدوري الممتاز.
وب ـ ـيـ ــن أن ال ـم ـش ـك ـل ــة ال ـت ــي
واج ـه ـهــا م ــع فــري ـقــه ف ــي بــدايــة
الموسم ،كانت الرغبة في تقديم
ك ــرة ق ــدم جميلة ،خصوصا ان
الفريق يملك الالعبين المؤهلين
ألداء هذا الدور ،إال أن األمور في

دوري الدرجة األولى تعتمد على
مفاتيح أخــرى ،معترفا بأنه لم
يكن ملما بهذه المفاتيح على
صورتها الحقيقية إال بعد عدد
من المباريات.
وأوضح مدرب الفحيحيل أن
فــريـقــه كــذلــك واج ـهــه س ــوء حظ
غــريــب ،على مستوى النتائج،
واي ـ ـضـ ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى غ ـيــاب
الـتــوفـيــق عــن العـبـيــن مميزين،
وهو ما يدفعه إلعادة الحسابات
فــي نوعية الالعبين الـقــادريــن
على التأقلم سريعا مــع دوري
الدرجة األولى.

تجربة النصر
وع ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
النصر ،شــدد الـعــدوانــي على أن
قلعة الـعـنــابــي تبقى داره التي
م ـن ـح ـتــه ال ـك ـث ـيــر ع ـل ــى مـسـتــوى
سـ ـن ــوات ط ــوي ـلــة ف ــي ال ـمــاع ــب،
وأيـضــا على مستوى الـتــدريــب،
مشيرا إلــى انــه قضى  4مواسم
م ـت ـتــال ـيــة قـ ــدم ف ـي ـهــا ك ــل م ــا في

الفحيحيل والجهراء في لقاء سابق
جعبته م ــع ال ـع ـنــابــي ،وان ق ــرار
الرحيل عنه كــان ق ــرارا مشتركا
وفي الوقت المناسب لفتح الباب
أم ـ ــام م ــدرب ـي ــن آخ ــري ــن إلك ـســاب
الالعبين خبرات أخرى ،إلى جانب
م ـن ـحــه كـ ـم ــدرب ف ــرص ــة خ ــوض
مشروع جديد وبتحديات جديدة.
ولفت إلى أن وضع النصر في
الوقت الحالي ليس سيئا ،معربا
ع ــن ثـقـتــه بــالــاعـبـيــن وال ـج ـهــاز
الـفـنــي ال ـحــالــي ب ـق ـيــادة ال ـمــدرب
أحمد عبدالكريم ،في البقاء بدوري
األضواء بين الكبار.
وعــن مستوى ال ــدوري بشكل
عام ،قال العدواني ،إن المستوى
ال ـعــام ل ـلــدوري ب ــدأ فــي التحسن

خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وه ــو
م ــا انـعـكــس عـلــى ق ــوة مـبــاريــات
الكؤوس.
وأشار إلى أن مهمة أغلب الفرق
باستثناء فرق المقدمة لن تكون
سهلة ،لحجز مقعد في الــدوري
ال ـم ـم ـتــاز ،الف ـتــا ال ــى ان ال ـصــراع
على اللقب سيستمر بين الكويت
والقادسية حتى النهاية ،وسط
صعوبة لدخول منافس ثالث.

مواهب في الدرجتين
وع ــن ال ـم ــواه ــب ال ـتــي يتوقع
لها مستقبال واع ــدا فــي الــدوري
الـمـمـتــاز وال ــدرج ــة األول ـ ــى ،قــال

ال ـع ــدوان ــي ،ان م ـب ــارك الفنيني،
إلـ ــى ج ــان ــب ب ـن ــدر ال ـس ــام ــة من
أبــرز مواهب الممتاز الصاعدة،
إل ــى جــانــب عثمان الـشـمــري من
الجهراء ،مشيدا في الوقت نفسه
بالمستوى ال ــذي يقدمه محمد
العالطي مع الصليبيخات ،وبأداء
جميع الالعبين في الفحيحيل.

فرصة ثامر
وعن نصيحته لمدرب األزرق
ثــامــر عـنــاد فــي الــوقــت الحالي،
أكد العدواني أنه من الضرورة
تـجـمـيــع الــاع ـب ـيــن ف ــي الــوقــت
الـحــالــي اس ـت ـعــدادا لمواجهتي

استراليا واألردن ،مــن أجل
العمل على رفع لياقتهم التي
قــد ال ترتقي إلــى المستوى
المطلوب بوضعها الحالي.

قدمت ما
في جعبتي
للنصر
ورحيلي عنه
جاء في الوقت
المناسب

ظاهر العدواني
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أرسنال يعبر بورتسموث ويبلغ
ربع نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي
تأهل فريق أرسنال لدور
الثمانية ببطولة كأس االتحاد
اإلنكليزي لكرة القدم ،بفوزه
على مضيفه بورتسموث
-2صفر ،أمس األول ،في الدور
الخامس.

وض ـ ـ ـ ـ ــع أرس ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــال خـ ـلـ ـف ــه
خيبة خــروجــه الــدرامــاتـيـكــي
م ــن ال ـ ــدور ال ـثــانــي لـمـســابـقــة
ال ـ ــدوري األوروبـ ـ ــي "ي ــوروب ــا
ل ـي ــغ" ،ون ــال الـبـطــاقــة األول ــى
الـمــؤهـلــة لــربــع نـهــائــي كــأس
إنكلترا لـكــرة ا لـقــدم بتأكيده
تفوقه التام على بورتسموث
مــن ا لــدر جــة الثانية (الثالثة
فعليا) من خــال الفوز عليه
في ملعبه -2صفر أمس األول.
ودخ ـ ـ ــل الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـل ـنــدنــي
لقاء ه مع بورتسموث ،الذي
لم يذق طعم الفوز على ضيفه
ف ــي جـمـيــع ال ـم ـســاب ـقــات منذ
تغلبه عليه  5-4فــي ا لــدوري
فــي مــارس ( 1958تـعــادل في
 8وخسر  14منذ ذلك الفوز)،
على خلفية خروجه المخيب
مــن "يــوروبــا لـيــغ" بخسارته
أمـ ـ ــام ض ـي ـفــه أول ـم ـب ـي ــاك ــوس
اليوناني  2-1بعد التمديد،
مفرطا بفوزه ذهابا في ملعب
منافسه -1صفر وتعادله 1-1
إيابا حتى الدقيقة  119قبل
األخيرة من الشوط اإلضافي
الثاني.
ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن "الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة"

ا سـتـعــادوا توازنهم االثنين،
وو ض ـع ــوا خلفهم هزيمتهم
األول ــى فــي آخــر  10مباريات
والـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ـق ــط ف ـ ــي ج ـم ـيــع
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات م ـ ــن أص ـ ـ ــل 13
خ ــاض ــوه ــا ب ـق ـي ــادة مــدرب ـهــم
ال ـ ـجـ ــديـ ــد الع ـ ـب ـ ـهـ ــم الـ ـس ــاب ــق
اإلسـ ـب ــان ــي م ـي ـك ـيــل أرت ـي ـت ــا،
وواص ـ ـلـ ــوا م ـس ـعــاهــم إلن ـقــاذ
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـف ــوز
بـلـقــب ال ـك ــأس ل ـل ـمــرة األول ــى
م ـنــذ  2017وال ــراب ـع ــة عـشــرة
في تاريخهم (يملكون حاليا
الرقم القياسي بفارق لقب عن
مانشستر يونايتد).
وكــانــت مــواج ـهــة "فــراتــون
بـ ـ ــارك" األولـ ـ ــى ب ـيــن أرس ـن ــال
وب ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوث م ـ ـ ـنـ ـ ــذ 30
د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  2009حـ ـي ــن ف ــاز
األول  1-4خ ــارج مـلـعـبــه في
م ـنــاف ـســات ال ـ ـ ــدوري ،ق ـبــل أن
يـهـبــط مـنــافـســه ال ــى الــدرجــة
األولى في نهاية الموسم (لم
ينجح في العودة إلى الدوري
الـمـمـتــاز مـنــذ حـيـنـهــا) ،فيما
يـعــود الـلـقــاء األخـيــر بينهما
ف ــي ال ـك ــأس ال ــى رب ــع نـهــائــي
موسم  2004-2003حين خرج

أرتيتا سعيد بمخاطرة إشراك الشبان
ق ــال مـ ــدرب أرس ـن ــال ميكيل أرت ـي ـتــا إن ــه سعيد
بمخاطرة إشراك الالعبين الشبان في كأس االتحاد
اإلنـكـلـيــزي ل ـكــرة ال ـقــدم بـعــدمــا فــاز
-2صفر على بورتسموث وبلغ دور
الثمانية في المسابقة أمس األول.
وأجرى أرتيتا تسعة تغييرات
عـ ـل ــى ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي خ ـس ــرت
أم ـ ـ ـ ــام أول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــاكـ ــوس وخ ــرج ــت
م ــن الـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي األس ـب ــوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،لـ ـك ــن أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ت ـف ــوق
ً
تـمــامــا على بــورتـسـمــوث ،وسجل
ب ــواسـ ـط ــة الـ ـم ــداف ــع س ـقــراط ـيــس
باباستاثوبولوس والمهاجم إيدي
نكتياه ليضمن التقدم بالمسابقة
المحلية.
وق ـ ـ ــال أرتـ ـيـ ـت ــا لـلـصـحــافـيـيــن:
"أنـ ــا سـعـيــد بـهــم كـلـهــم ،وكـ ــان رد
ً
فعل الالعبين الـشـبــان رائ ـعــا ،هم
يستحقون الفرصة تماما ...ال أعرف
إن كان األمر يمثل مخاطرة بإشراكهم
في المسابقة لكن هم يستحقون المخاطرة".
وأض ــاف أن "ال ـقــدوم إلــى هنا بسبعة العبين
تحت  23عاما والسيطرة التامة على المباراة أمر

ً
غير واقعي بعض الشيء" ،مؤكدا استمرار تعافي
مجموعة من الالعبين األساسيين بعد الهزيمة أمام
أولمبياكوس من أجل االستعداد لمواجهة وست هام
يونايتد في الدوري الممتاز السبت المقبل.
ويحتل أرس ـنــال الـمــركــز الـعــاشــر فــي ال ــدوري
المحلي ،ويبحث عن تحسين موقعه من أجل
التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.

سقراطس يحتفل بهدفه في مرمى بورتسموث
"المدفعجية" فائزين  5-1على
نفس الملعب.

تبديل مبكر ألرسنال
ولم تكن بداية فريق أرتيتا
مثالية ،إذ خسروا جهود العب
وسطهم األوروغوياني لوكاس
تــوريــرا بـعــد م ــرور قــرابــة ربــع
ســاعــة فـقــط عـلــى ال ـب ــداي ــة ،ما
أجبر الـمــدرب اإلسـبــانــي على
إجـ ــراء تـبــديــل مـبـكــر بــادخــالــه
مواطنه داني سيبايوس.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـت ـفــوق
الـ ـفـ ـن ــي ،ع ـج ــز ف ــري ــق أرت ـي ـت ــا،
بـتـشـكـيـلـتــه ال ــردي ـف ــة الـ ــى حد
كبير ،عن الوصول الى الشباك،

وذلك حتى الوقت بدل الضائع
من الشوط األول ،حين نجح،
خــافــا لـمـجــريــات ال ـل ـعــب ،في
افتتاح التسجيل من تسديدة
قـ ـ ــويـ ـ ــة أط ـ ـل ـ ـق ـ ـهـ ــا ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي
سقراطس باباستاثوبولوس
"طائرة" من داخل المنطقة إثر
ركلة ركنية وتمريرة عرضية
من ريس نيلسون (.)4+45
وحـ ـ ـس ـ ــم أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء
بشكل كبير في بداية الشوط
الثاني بإضافة الهدف الثاني
عـبــر إ ي ــدي نكيتياه بتمريرة
عــرض ـيــة أخـ ــرى م ــن نـيـلـســون
( ،)51ثــم بقيت النتيجة على
حــالـهــا حـتــى صــافــرة النهاية
التي حملت رجــال أرتيتا الى

ال ـ ـ ــدور الـ ـت ــال ــي ،ق ـب ــل الـ ـع ــودة
الـسـبــت إل ــى ال ـ ــدوري الممتاز
ل ـم ــواج ـه ــة جـ ـ ــاره وس ـ ــت ه ــام
مع األمــل بإضافة ثــاث نقاط
تبقي على حظوظه بالمشاركة
القارية الموسم المقبل (يحتل
المركز العاشر بفارق  8نقاط
عن المركز الرابع الذي يحتله
جاره تشلسي).
وفـ ـ ـ ــي أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــات
األخ ـ ـ ــرى ،ي ــواص ــل مــانـشـسـتــر
سيتي حملة الــدفــاع عــن لقبه
ً
بحلوله ضيفا على شيفيلد
ونـ ـ ـس ـ ــداي ال ـ ـيـ ــوم ب ـع ــد ثــاثــة
ً
أيام على تتويجه بطال لكأس
الرابطة المحلية.
وح ـق ــق س ـي ـتــي يـ ــوم األح ــد

ال ـمــاضــي ل ـقــب ك ــأس الــراب ـطــة
ل ـل ـعــام ال ـث ــال ــث ع ـلــى ال ـتــوالــي
بقيادة المدرب اإلسباني بيب
غوارديوال بتغلبه في النهائي
على أسـتــون فيال على ملعب
وي ـم ـب ـلــي ف ــي لـ ـن ــدن ،ويـتـطـلــع
لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه
في كأس االتحاد التي ظفر بها
في ست مناسبات آخرها العام
الماضي.
ويمر سيتي بفترة مميزة،
فقبل تتويجه األحد بعد غيابه
عــن مـنــافـســات ال ـ ــدوري ،حقق
ً
ً
ف ــوزا غــالـيــا على ري ــال مدريد
اإلسباني في معقله على ملعب
"سانتياغو برنابيو" بنتيجة
 2-1ف ـ ــي ذهـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــدور ثـمــن

الـنـهــائــي م ــن دوري األب ـط ــال،
مما عزز آماله بإمكان التتويج
بلقب المسابقة القارية األسمى
للمرة األولى في تاريخه.
س ـت ـك ــون م ـ ـبـ ــاراة شـيـفـيـلــد
آخ ـ ــر اسـ ـتـ ـع ــداد ل ـس ـي ـتــي قـبــل
لـقــاء ج ــاره وغــريـمــه يونايتد
األحد المقبل على ملعب "أولد
ترافورد" في دربيي مانشستر
ً
في ال ــدوري المحلي ،علما أن
الشياطين الحمر يالقون دربي
كاونتي في الدور الخامس من
كأس االتحاد الخميس.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ويـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــي لـ ـيـ ـسـ ـت ــر
سيتي مــع ضيفه برمنغهام
وتوتنهام مع ضيفه نوريتش
اليوم.

إدانة أنشيلوتي بعد أحداث رفع إيقاف ستاريدج إلى  ٤أشهر

مباراة إيفرتون ومانشستر
دان االت ـ ـحـ ــاد اإلن ـك ـل ـيــزي
لكرة القدم كارلو انشيلوتي
ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـفـ ـن ــي إليـ ـف ــرت ــون
بسوء السلوك لضلوعه في
ال ــواق ـع ــة ال ـت ــي ح ــدث ــت عقب
نـهــايــة م ـب ــاراة إي ـفــرتــون مع
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد وال ـتــي
انتهت بالتعادل بهدف لمثله
األحد.
وتلقى انشيلوتي البطاقة
ال ـح ـم ــراء م ـبــاشــرة م ــن حكم
المباراة ،نتيجة سوء سلوكه
خــال اعتراضه على الهدف
الـ ـ ــذي س ـج ـلــه إيـ ـف ــرت ــون فــي
الثواني األخيرة وتم إلغاؤه
عقب الرجوع إلى تقنية حكم
الفيديو المساعد (فار).
وذك ـ ــر بـ ـي ــان االت ـ ـحـ ــاد أن
"ه ـنــاك ادعـ ــاءات ب ــأن لـغــة أو
سلوك مدرب إيفرتون داخل

أنشيلوتي

الملعب فــي نـهــايــة الـمـبــاراة
أم ـ ـ ــام م ــان ـش ـس ـت ــر يــونــاي ـتــد
يرقى إلى درجة السلوك غير
الالئق".
(د ب أ)

أوقف المهاجم السابق لنادي
لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي دانـ ـي ــال
س ـتــاريــدج أرب ـعــة أشـهــر عــن أي
ن ـش ــاط كـ ـ ــروي ،ل ـخــرقــه قــوانـيــن
المراهنات.
وجــاء ت هذه العقوبة بعدما
نـجــح االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي لكرة
ً
ً
القدم في استئنافه قرارا سابقا
ً
بإيقاف المهاجم البالغ  30عاما
أسبوعين فقط مع تغريمه مبلغ
 75ألـ ــف جـنـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي من
جانب لجنة تحكيم مستقلة.
ورأى االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي أن
هذه العقوبة لم تكن قاسية بما
فيه الكفاية بحق الالعب المتهم
بـ ـت ــزوي ــد ش ـق ـي ـق ــه ب ـم ـع ـلــومــات
للمراهنة على انتقاله المحتمل
إلـ ـ ــى إش ـب ـي ـل ـي ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي مــع
اف ـت ـت ــاح س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت فــي
يناير .2018
وقـ ـ ـ ــال االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،فـ ــي ب ـيــانــه
أمــس األول فــي الـيــوم ال ــذي قرر
ط ــراب ــزون س ـبــور ال ـتــركــي فسخ
عقده مــع ستاريدج بالتراضي

ستاريدج

ب ـع ــد أن وقـ ــع ل ــه ف ــي أغـسـطــس
الماضي ،أنــه "تــم إيقاف دانيال
عــن كــل مــا لــه عــاقــة بـكــرة القدم
واألن ـش ـط ــة ال ـك ــروي ــة م ــن ال ـيــوم
حتى  17يونيو ."2020
وتابع "فيما يتعلق بالعقوبة،
تــوافــق مجلس االسـتـئـنــاف مع
اتحاد كرة القدم على أن العقوبة
التي فرضت سابقا على السيد

سـتــاريــدج كــانــت مخففة بشكل
غ ـي ــر م ـ ـبـ ــرر ،وب ــالـ ـت ــال ــي رف ـعــت
ع ـق ــوب ــة اي ـق ــاف ــه ع ــن ال ـل ـع ــب مــن
أسبوعين الى أربعة أشهر".
وأفـ ــاد االت ـح ــاد ب ــأن "مجلس
االسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف ض ـ ــاع ـ ــف أيـ ـض ــا
ال ـغ ــرام ــة ل ـت ـصــل الـ ــى  150ألــف
جنيه استرليني".
وب ـ ــدأ س ـت ــاري ــدج ال ـ ــذي داف ــع
عــن أل ــوان المنتخب اإلنكليزي
 26م ــرة لـكــن آخــرهــا ي ـعــود الــى
عام  ،2017مسيرته الكروية مع
مانشستر سيتي قبل االنتقال
ال ــى تـشـلـســي ع ــام  ،2009لكنه
أم ـض ــى أف ـض ــل أي ــام ــه ال ـكــرويــة
مع ليفربول بعد انضمامه الى
"الحمر" عام .2013
وغـ ـ ــادر س ـت ــاري ــدج لـيـفــربــول
وال ـت ـحــق ب ـطــرابــزون س ـبــور مع
انـ ـتـ ـه ــاء ع ـ ـقـ ــده نـ ـه ــاي ــة يــون ـيــو
الـمــاضــي ،بعدما كــان قــد أعــاره
في منتصف موسم 2018-2017
الى وست بروميتش ألبيون إثر
فشل صفقة انتقاله الى إشبيلية.

اإلصابة تبعد دولوفيو حتى نهاية الموسم «يويفا» ال يفكر في إلغاء «يورو »2020
أعلن نادي واتفورد اإلنكليزي
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،أمـ ـ ــس األول ،أن
ج ـ ـنـ ــاحـ ــه اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ج ـ ـيـ ــرار
دولوفيو سيغيب عن المالعب
بقية الموسم بعد ّ
تعرضه لقطع
فــي ال ــرب ــاط الصليبي األمــامــي
وتمزق في الغضروف المفصلي.
وأكـ ــد رئ ـيــس ال ـن ــادي نايغل
بيرسون أن دولوفيو يحتاج إلى
جراحة في الركبة بعد اإلصابة
ال ـت ــي ت ـع ــرض ل ـهــا ف ــي ال ـشــوط
األول من المباراة التي فاز فيها
ال ـفــريــق الـسـبــت عـلــى لـيـفــربــول
المتصدر بثالثية نظيفة.
وق ــال بـيــرســون فــي تصريح
لموقع وات ـفــورد" :لـســوء حظنا
وح ـ ـظـ ــه ،ف ـ ــإن ن ـت ــائ ــج ال ـف ـحــص
أظـ ـه ــرت ان ـ ــه م ــن ال ـم ـح ـت ـمــل ان

دولوفيو
يغيب بقية الـمــوســم ،بالتأكيد
غياب جيري (دولوفيو) سيكون
ً
م ــؤث ــرا بــالـنـسـبــة لـنــا ول ـكــن من

المهم ايضا أن نتطلع إلى األمام
ً
بعقلية إي ـجــاب ـيــة" ،مـضـيـفــا أن
"ماكسي (روبرتو) بيريرا دخل

مـكــان جـيــري وأعـتـقــد ان ــه أبلى
جيدا".
وأبدى بيرسون دعمه الكامل
ومساندته لالعبه في هذا الوقت
وحتى شفائه.
وت ـش ـك ــل اصـ ــابـ ــة دول ــوف ـي ــو
ضــر بــة قاسية للفريق الوحيد
الذي هزم ليفربول في الموسم
الـ ـح ــال ــي ،الس ـي ـم ــا أن ـ ــه يـسـعــى
ً
للبقاء موسما آخر في الدوري
الممتاز.
ويـ ـحـ ـت ــل وات ـ ـ ـفـ ـ ــورد ال ـم ــرك ــز
السابع عشر برصيد  27نقطة
وهـ ــو ي ـت ـف ــوق ع ـل ــى ب ــورن ـم ــوث
ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز ال ـث ــام ــن عشر
الذي يؤدي إلى الهبوط للدرجة
األولـ ــى نـهــايــة ال ـمــوســم ،بـفــارق
األهداف فقط.

يلتزم االتحاد األوروبي لكرة
ال ـقــدم (يــوي ـفــا) بــال ـهــدوء بشأن
مـصـيــر ك ــأس األمـ ــم األوروب ـي ــة
(يـ ـ ـ ــورو  ،)2020رغـ ـ ــم ال ــوض ــع
الصحي العالمي مع تزايد أزمة
فيروس "كورونا".
وقال فيل تاونسند ،المتحدث
باسم "يويفا" ،أمس األول ،عقب
اجتماع اللجنة التنفيذية في
أم ـس ـتــردام "نـحــن عـلــى تــواصــل
م ــع ال ـس ـل ـطــات .نـحــن ف ــي أي ــدي
السلطات المحلية ،وسنتعامل
مع أي شيء يبلغوننا به".
وأضــاف "نحن على تواصل
م ـس ـت ـمــر مـ ــع م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة
العالمية".
وفي الوقت الذي يبحث فيه
يــوي ـفــا ع ــن مـكــاسـبــه كــال ـعــادة،

فـ ــإن ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم لـسـبــاقــات
سيارات فورموال 1-ستنطلق في
موعدها المحدد يوم  15الجاري
ع ـبــر س ـب ــاق ج ــائ ــزة أس ـتــرال ـيــا

الـ ـكـ ـب ــرى ،ل ـك ــن ب ـط ــول ــة ال ـعــالــم
ل ـلــدراجــات الـنــاريــة لفئة موتو
جــي بــي شـهــدت ال ـغــاء السباق
الذي كان مقررا له في تايلند.

ولم تأخذ اللجنة التنفيذية
ب ــال ـي ــوي ـف ــا فـ ــي اعـ ـتـ ـب ــاره ــا أي
م ـع ــاي ـي ــر م ـل ـم ــوس ــة لـ ـك ــي ي ـتــم
تـطـبـيـقـهــا ف ــي ي ـ ــورو  2020أو
وضع احتمالية إلغاء البطولة.
وارت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــز االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ع ـل ــى
الملحق الفاصل المؤهل ليورو
 2020والـ ـ ــذي ي ـق ــام ي ــوم ــي 26
و 31الـ ـج ــاري ،ح ـيــث يـتـنــافــس
 16منتخبا على أربــع بطاقات
مؤهلة للبطولة القارية.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـق ــام
نـهــائـيــات ي ــورو  2020بـيــن 12
يونيو و 12يوليو ،في  12دولة
أوروب ــا ،وستفتتح المنافسات
في العاصمة اإليطالية روما.
(د ب أ)

برشلونة يعاين أضرار ما بعد خسارة الكالسيكو
وضعت خسارة "كالسيكو األرض" على
يد الغريم التقليدي ريال مدريد بثنائية
نـظـيـفــة األحـ ـ ــد ،ع ـلــى مـلـعــب ســانـتـيــاغــو
برنابيو ،برشلونة أمــام مرمى النيران،
بـعــد الـفـشــل فــي اسـتـغــال فــرصــة ذهبية
لــابـتـعــاد ب ـص ــدارة الـلـيـغــا ،إض ــاف ــة إلــى
االق ـ ـتـ ــراب م ــن ب ـل ــوغ ربـ ــع ن ـهــائــي دوري
األبطال على حساب نابولي اإليطالي.
وكـ ـم ــا ج ـ ــرت ال ـ ـعـ ــادة ف ــي ك ـ ــرة الـ ـق ــدم،
ت ـس ـب ـبــت الـ ـخـ ـس ــارة فـ ــي ت ـ ــرك ك ـث ـي ــر مــن
الـ ـج ــروح واألض ـ ـ ــرار الـجــانـبـيــة أك ـثــر من
النقاط اإليجابية إن وجدت ،فكيف يكون
األمر مع فريق بحجم برشلونة يمر بأكثر
لحظات الـمــوســم أهمية وحــرجــا ،ســواء
على المستويين الرياضي أو المؤسسي،
السيما بعد الجدل الذي أثير حول مسألة
تعاقد إدارة الـنــادي مع شركة لتحسين
صورة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو
عبر وسائل التواصل ،ومهاجمة بعض
الالعبين السابقين والحاليين ،فضال عن
خصوم في االنتخابات.

غياب الفاعلية على المرمى

ميسي نجم برشلونة خالل مباراة الكالسيكو

وت ـس ـبــب غ ـي ــاب الـفــاعـلـيــة الـهـجــومـيــة
لــاع ـبــي ال ـب ــرش ــا ب ـعــد س ــاع ــة م ــن األداء
الطيب ،في عقاب الفريق الكتالوني في
النهاية باستقبال هدفين ،بعد أن أهدر
الع ـبــوه  3ف ــرص محققة تــألــق ال ـحــارس

الـبـلـجـيـكــي تـيـبــو ك ــورت ــوا وت ـص ــدى لها
جميعا.
من جهة أخــرى ،ورغــم أن البرشا كان
األك ـثــر اس ـت ـحــواذا على ال ـكــرة ،واألفـضــل
انتشارا داخل الملعب من الفريق الملكي،
فإن اعتماد المدرب كيكي سيتيين على
خطة ( )4-4-2كان بعيدا عن الرجل الذي
يتخذ مــن األس ـط ــورة الـهــولـنــدي يــوهــان
كرويف مثاال يحتذى به.

مصير البرشا في الليغا
وت ـ ـس ـ ـب ـ ـبـ ــت ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة ف ـ ـ ــي ت ـ ــراج ـ ــع
البلوغرانا للمركز الثاني ،تاركا الصدارة
بـ ـ ـف ـ ــارق نـ ـقـ ـط ــة لـ ـغ ــريـ ـم ــه األزلـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وه ــو
األمـ ــر الـ ــذي يـجـعــل مـصـيــر رفـ ــاق الـنـجــم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي بـيــن أق ــدام
اآلخرين ،السيما أن المواجهات المباشرة
في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط
تصب في صالح الريال الذي تعادل سلبيا
ذهــابــا فــي (ال ـكــامــب ن ــو) ،بينما انتصر
إيابا في داره.
وللمرة األولى منذ  45عاما وتحديدا
موسم ( ،)75-1974فشل العبو برشلونة
في التسجيل في مباراتي موسم الليغا
أمام أصحاب القميص األبيض.
ووض ـع ــت خ ـس ــارة األح ــد ح ــدا ألط ــول
سلسلة انتصارات في تاريخ الكالسيكو
لفريق في عقر دار غريمه األزلي ،وهي 4

انـتـصــارات خــرج بها برشلونة مــن قلب
مـلـعــب الـبــرنــابـيــو ،بــواقــع  2مــع ال ـمــدرب
األسـ ـب ــق ل ــوي ــس إن ــري ـك ــي ،ومـثـلـهـمــا مع
السابق إرنستو فالفيردي.

العبون لم يظهروا باألداء المنتظر
وبــاس ـت ـث ـنــاء الـ ـح ــارس األل ـم ــان ــي تير
شتيغن ،الذي ذاد عن مرماه ببسالة في
أكثر من مناسبة ،أبرزها تسديدة إيسكو
االكرون المقوسة الرائعة التي كانت في
طــريـقـهــا لـلـشـبــاك ل ــوال ت ـصــدي ال ـحــارس
األل ـمــانــي ،لــم يـظـهــر بــاقــي أفـ ــراد الـفــريــق
ب ـم ـس ـتــواهــم الـمـنـتـظــر ف ــي مـ ـب ــاراة بـهــذا
الحجم ،وهو مما ينطبق أيضا على نجم
وقائد الفريق األرجنتيني ليونيل ميسي.
وتم توجيه أصابع االتهام للبرتغالي
نيلسون سيميدو بالتسبب فــي الهدف
األول ،ول ـل ـم ــداف ــع ال ـف ــرن ـس ــي صــامــويــل
أومتيتي في الثاني ،كما أن جوردي ألبا
حصل على بطاقة صفراء مبكرة للغاية
حدت كثيرا من أدائــه ،إضافة للهولندي
فرينكي دي يونغ الذي لم يقدم بعد أوراق
اع ـت ـمــاده لـجـمــاهـيــر ال ـبــرشــا ال ـتــي كانت
تـعــول عليه الـكـثـيــر ،السـيـمــا بـعــد األداء
المبهر له في الموسم السابق مع أياكس
أمستردام الهولندي.

ةديرجلا
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رياضة

يوفنتوس يتسلح
باألرض أمام ميالن
في قبل نهائي كأس إيطاليا
تنطلق اليوم منافسات جولة
اإلياب في الدور قبل النهائي
من بطولة كأس إيطاليا لكرة
القدم ،حيث يلتقي يوفنتوس
على ملعبه مع ميالن.

يملك يوفنتوس أفضلية في
بلوغ نهائي كــأس إيطاليا لكرة
ال ـقــدم عـنــدمــا يستضيف ميالن
اليوم في إياب نصف النهائي.
وكــان يوفنتوس عــاد بتعادل
صعب جدا من أرض سان سيرو
عندما أدرك له نجمه البرتغالي
كريستيانو رونالدو التعادل من
ركـلــة ج ــزاء احتسبت لفريقه في
الدقيقة األخيرة من المباراة التي
خــاض ميالن الــدقــائــق العشرين
األخ ـي ــرة مـنـهــا ب ـع ـشــرة العـبـيــن،
إث ــر ط ــرد مــدافـعــه الـفــرنـســي ثيو
هرنانديز.
وأعلن يوفنتوس ،أمس األول،
أن م ـبــاراتــه ضــد مـيــان ستكون
مغلقة بوجه المشجعين القادمين
مــن الـمـنــاطــق األك ـثــر ت ـضــررا من
تفشي فيروس كورونا.
وبــرر يوفنتوس ،في بيان له،
ق ــراره بـمــرســوم تبنته الحكومة
اإليـطــالـيــة األح ــد ح ــول إج ــراءات
مكافحة الـفـيــروس ،ال ــذي يحظر
الـتـنـقــل الـمـنـظــم لـمـشـجـعـيــن من

ل ــوم ـب ــاردي ــا وف ـي ـن ـي ـتــو وإمـيـلـيــا
رومــان ـيــا ،وكــذلــك مــن مقاطعات
سافونا وبيسارو وأوربينو حتى
 8الجاري.
ول ـف ــت ب ـي ــان الـ ـن ــادي إلـ ــى أنــه
ُ
سيطلب من جميع حاملي التذاكر
إبراز وثيقة هوية تشير بوضوح
إلى المكان الذي يعيشون فيه.
وأشــار إلــى أنــه في حــال كانت
لـلـمـنـظـمـيــن ش ـك ــوك حـ ــول مـكــان
إقامة المشجعين الفعلية ،فسوف
ُيحرمون من دخول الملعب.
وطـلــب الـبـيــان مــن الجماهير
الحضور بــاكــرا ،لتسهيل تنفيذ
اإلجراءات االحترازية في الملعب.
وال يـ ـ ـق ـ ــدم ف ـ ــري ـ ــق "ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز" ع ـ ــروض ـ ــا ج ـ ـيـ ــدة فــي
اآلونة األخيرة ،وسقط أمام ُليون
الفرنسي صفر -1في ذهــاب ثمن
النهائي من دوري أبطال أوروبا
األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ف ـت ـع ـ َّـرض
مدربه ماوريتسيو ،ساري القادم
إلـيــه مطلع الـمــوســم الـحــالــي من
تشلسي اإلنكليزي ،إلى انتقادات

تشانغ ينتقد رئيس رابطة الدوري
و جــه ستيفن تشانغ رئيس
ن ـ ـ ــادي إنـ ـت ــر مـ ـي ــان اإلي ـط ــال ــي
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ان ـت ـق ــادات لـبــاولــو
دال بينو رئيس رابطة الدوري
اإلي ـط ــال ــي ،ح ـيــث ات ـه ـمــه بـعــدم
االهتمام بالالعبين والمدربين
في دوري الدرجة األولى ،في ظل
أزمــة انتشار العدوى بفيروس
"كورونا".
وع ـ ـب ـ ــر ح ـ ـسـ ــابـ ــه ب ـت ـط ـب ـي ــق
مشاركة الصور على اإلنترنت
"ان ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام" وصـ ـ ــف ت ـش ــان ــغ،
رئيس الرابطة بأنه "ربما أكبر
وأسـ ــوأ م ـهــرج رأي ـت ــه" ،واتـهـمــه
بأنه يتالعب بجدول المباريات
"وي ـضــع دائ ـمــا الـصـحــة العامة
أمرا ثانويا".
وقال تشانغ في كلمة لرئيس
الرابطة "عليك الوقوف وتحمل
مسؤوليتك" ،وطالب الجماهير
بالحفاظ على سالمتهم.
وتجدر اإلشــارة إلى أن عددا

ستيفن تشانغ رئيس نادي إنتر ميالن
مـ ــن مـ ـب ــاري ــات دوري ال ــدرج ــة
األولـ ــى اإلي ـطــالــي تــأجـلــت على
م ـ ــدار األس ـب ــوع ـي ــن األخ ـي ــري ــن،
حـيــث كــانــت م ـقــررة فــي مالعب
بشمال إيطاليا ،المنطقة التي
تـ ـت ــرك ــز ف ـي ـه ــا أغ ـل ـب ـي ــة حـ ــاالت
اإلصابة بالفيروس.
وك ـ ـ ـ ــان ن ـ ـ ـ ــادي إن ـ ـت ـ ــر م ـي ــان

راموس يأمل إلغاء البطاقة
الحمراء أمام الـ «سيتي»
يــأمــل ســرخـيــو رام ـ ــوس ،قــائــد ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي ،في
ّ
باستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل
تقدم إدارة ناديه
ُ
عليها في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا أمام
مانشستر سيتي اإلنكليزي على ملعب سانتياغو برنابيو،
من أجل المشاركة في مباراة اإلياب التي تقام في  17الجاري
على ملعب االتحاد.
وكان راموس قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة
الذهاب األربعاء الماضي ،والتي سقط فيها الميرينجي (،)1-2
عندما أعاق البرازيلي جابرييل جيسوس عندما كان في طريقه
إلى االنفراد بالمرمى.
ولم تتقدم إدارة النادي الملكي حتى اآلن باستئناف أمام
االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) ،الذي لم يعلن حتى اآلن
عقوبات مباريات الذهاب.
ودافــع قائد الميرينغي عن موقفه ،حيث أكــد أن "التالمس
كان خفيفا للغاية" مع جيسوس ،وأن المخالفة "تحتمل الشك"،
ولهذا فهو يأمل بأن يستأنف النادي ضد قرار اإليقاف ،ويسلك
الطرق المشروعة التي تساعده على المشاركة في مباراة العودة.

اشـ ـتـ ـك ــى فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق مــن
تأجيل مباراته أمام يوفنتوس
إلــى  13مايو ،وهــو ما سيسفر
عن جدول مباريات مزدحم جدا
بالنسبة إلنتر ميالن ،في حالة
اس ـت ـمــراره فــي إط ــار المنافسة
ب ـ ـب ـ ـطـ ــول ـ ـتـ ــي كـ ـ ـ ـ ــأس إيـ ـط ــالـ ـي ــا
والدوري األوروبي.

جانب من مباراة الذهاب بين يوفنتوس وميالن
ح ــادة .وأش ــارت بـعــض التقارير
الصحافية إلى إمكانية إقالته ،في
حال الخروج على يد ليون إيابا،
واالسـتـعــانــة ب ـمــدرب يوفنتوس
ا لـســا بــق ماسيميليانو أليغري،
ولو لفترة مؤقتة.
ومــرة جديدة ستكون األنظار
متجهة نـحــو ا لـنـجــم البرتغالي
رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل آم ـ ــال
جماهير "البيانكونيري" لتحقيق
جميع البطوالت المتاحه.

ل ـك ــن رون ـ ــال ـ ــدو ي ـع ـي ــش ف ـتــرة
عصيبة ،بعد أن أودع ــت والــدتــه
دول ـ ــوري ـ ــس أفـ ـيـ ـي ــرو مـسـتـشـفــى
في مدينة مــاديــرا ،إثــر إصابتها
بسكتة دماغية بمدينة فونشال
البرتغالية ،وفق ما ذكرت وسائل
إعالم محلية.
واحتجزت والــدة رونالدو في
مستشفى نيليو ميندوسا ،حيث
شخصت إصابتها سابقا بجلطة،
وخضعت للعالج منها.

سان جرمان يدخل بحذر
مواجهة ليون
يدخل باريس سان جرمان حذرا الى مباراته أمام مضيفه ليون
في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم اليوم ،وفي ذهنه االنتصار
المفاجئ الذي حققه منافسه على يوفنتوس االيطالي في دوري
ابطال أوروبا.
ً
حقق ليون فــوزا مهما أمــام بطل ايطاليا في االعــوام الثمانية
االخيرة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري األبطال االسبوع
الـفــائــت ب ـهــدف نـظـيــف ،قـبــل أن يـسـقــط ســانــت ات ـيــان فــي ال ــدوري
المحلي نهاية االسبوع (2-صفر) ليقترب من المقاعد األوروبية،
ويستعد بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة نادي العاصمة الفرنسية
على ملعب "غروباما" ،حيث يمر الفريق بفترة جيدة ،ال سيما بعد
وصــول العــب خــط الــوســط البرازيلي بــرونــو غيماريش فــي فترة
االنتقاالت الشتوية.
من جهته ،يدخل سان جرمان الى اللقاء بعد انتصار عريض
برباعية نظيفة على ديجون السبت بفضل ثنائية لكيليان مبابي،
حيث خــرج للمرة االول ــى بشباك نظيفة فــي خمس مـبــاريــات في
الدوري.
اال انه تعرض لضربة قاسية باصابة جناحه االرجنتيني انخل
دي ماريا ،رغم ان النادي لم يحدد بعد خطورتها ،والفترة التي
سيغيب عن المالعب.

ولم يعلن هذا المركز الطبي أي
معومات بشأن والدة نجم فريق
يوفنتوس اإليـطــالــي ( 65عاما)،
والـ ـت ــي ت ـق ـيــم ب ـمــدي ـنــة فــون ـشــال
البرتغالية.
وقال رونالدو في تصريحات
ل ـش ـب ـكــة س ـك ــاي ال ـت ـل ـي ـفــزيــون ـيــة،
ف ـي ـمــا ي ـخــص ح ــال ــة ال ـف ــري ــق فــي
الفترة الحالية" :ال أقول إن الفريق
بحالة من الذعر أو يعيش لحظة
سـ ـيـ ـئ ــة .فـ ـه ــذه هـ ــي كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم،

يعود المهاجم البرتغالي جــواو فيلكس للتشكيلة األساسية
لـفــريـقــه أتلتيكو مــدريــد خ ــال ال ـم ـبــاراة ال ـقــادمــة الـسـبــت أمــام
إشبيلية على ملعب واندا متروبوليتانو ،وذلك بعد غيابه شهرا
بسبب اإلصابة ،حيث كانت آخر مباراة لعبها كأساسي أمام
ليجانيس يوم  26يناير الماضي والتي أصيب فيها.
وغ ــاب الــاعــب ال ـشــاب ( 20عــامــا) عــن أرب ــع م ـبــاريــات مع
أتلتيكو بسبب اإلصابة العضلية التي ألمت به (أمــام ريال
مــدريــد وغــرنــاطــة ،وفــالـنـسـيــا ول ـي ـفــربــول) ،بينما ش ــارك في
مباراتين خالل الشوط الثاني (أمام فياريال حيث سجل هدفا
واسبانيول) ،وستكون الفرصة مواتية أمامه يــوم السبت
للعب أساسيا أمام الفريق األندلسي.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـخـ ـط ــط الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي دي ـي ـغ ــو
سيميوني ،ينتظر أن يكون جواو فيلكس أساسيا مع
"الروخيبالنكوس" إلــى جانب كل من ألبارو موراتا
وأنخل كوريا في خط هجوم الفريق المدريدي.
ويرغب أتلتيكو في الفوز بنقاط المباراة الثالث
لـلـعــودة إل ــى الـمــربــع الــذه ـبــي ،حـيــث تــراجــع ترتيبه
للمركز الخامس برصيد  44نقطة ،مبتعدا بنقطتين
خلف إشبيلية ،وذلــك بعد سقوط الفريق المدريدي
أمام اسبانيول بهدف لمثله.
(إفي)

صورة ارشيفية لمخيتاريان ومورينيو
مخيتاريان أبــدى شـعــوره بالفخر للعبه
في صفوف النادي اإلنكليزي بين عامي
ً
 2016و ،2018م ـع ـت ـب ــرا أن "ا ل ـل ـع ــب فــي
ص ـفــوف مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ك ــان أفضل
فرصة في حياتي ،كنت أدخل الملعب مع
إبراهيموفيتش ،بــوغـبــا ،مــاتــا ،دي خيا،

ميالن يفتقد زالتان
ويفتقد ميالن في مباراة اليوم

جواو فيلكس يعود لتشكيلة أتلتيكو

مخيتاريان :عانيت مع مورينيو في مان يونايتد
أكـ ــد العـ ــب ال ــوس ــط األرم ـي ـن ــي هـنــريــك
مخيتاريان أن المدرب البرتغالي ،جوزيه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،هـ ــو أصـ ـع ــب م ــدي ــر ف ـن ــي مــر
بمسيرته ال ـكــرويــة ،عـنــدمــا ك ــان محترفا
بصفوف مانشستر يونايتد ،وأنــه عانى
معه ّ
األمرين.
وصرح مخيتاريان ،في مقابلة مع قناة
( )Yevgeny Savinالشهيرة على يوتيوب:
"بدون شك ،مورينيو هو أصعب مدرب مر
بمسيرتي ،إنه مدرب متطلع للفوز دوما،
يطلب منك الفوز ،وأن تقوم بكل ما يريد،
إنه صعب على أي العب ،كانت هناك بعض
المشكالت واألزم ــات ،ولكن هــذا لــم يمنع
عمله الجيد وتتويجه باأللقاب".
وتابع" :كان يطالبني بممارسة مزيد من
التدريبات ،ولكني قلت لنفسي ،ال أملك أكثر
لكي أعطيه للنادي ،أساعد الفريق ،وأسجل،
ً
لكنه اليزال غير راض" ،مضيفا" :قال لي في
أحــد األي ــام :بسببك ،الصحافة تنتقدني،
وأنا رددت عليه :حقا يا مستر؟ ،لم أقصد ".
ورغـ ـ ـ ــم األزم ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ــع م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،ف ــإن

أحـيــانــا ت ـفــوز ،وأح ـيــانــا تخسر،
ل ـك ـن ـنــا ن ـت ـط ــور ك ـف ــري ــق ،خ ـطــوة
تلو خطوة ،وأتطلع إلى المباراة
المقبلة بثقة".
وكـ ــان رون ــال ــدو خ ـطــف هــدف
التعادل ليوفنتوس أمــام ميالن
فــي الـثــوانــي األخ ـيــرة مــن مـبــاراة
الذهاب ،وسجله من ضربة جزاء.

جهود النجم السويدي المخضرم
زالتان إبراهيموفيتش وصامويل
كــاسـتـيـيـخــو وث ـيــو هـيــرنــانــديــز،
لإليقاف.
ولــم يخسر مـيــان منذ مطلع
العام الحالي ســوى مــرة واحــدة،
وكــانــت فــي م ـب ــاراة ال ــدرب ــي ضد
إنتر ميالن.
ويـ ـق ــف الـ ـت ــاري ــخ إل ـ ــى جــانــب
يوفنتوس ،ألن ميالن لم يفز عليه
في مسابقة الكأس منذ  35عاما.

لــو كانت لــدي الفرصة لـجــددت عقدي مع
الشياطين الحمر".
وان ـت ـق ــل م ـخ ـي ـتــاريــان ( 31ع ــام ــا) إلــى
أرسنال في يناير  2018قادما من المانيو،
ً
ويلعب إلى نهاية الموسم معارا في روما
اإليطالي.

جواو فيلكس

برشلونة يقر بمسؤوليته
في إصابات ديمبيلي المتكررة
كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية ،أمس ،أن مسؤولي "برشلونة" يعترفون
بمسؤولية النادي في اإلصابات المتكررة للجناح الفرنسي الشاب عثمان
ديمبيلي.
وأكــدت الصحيفة نقال عن مصادر طلبت عــدم الكشف عن هويتها ،أن
البرنامج التدريبي للفريق الكتالوني يخلو من الحمل البدني الكافي لالعب
يمتاز بالركض السريع في المباريات ،ما تسبب في دخوله في سلسلة
إصابات منذ انضمامه للبالوغرانا في صيف .2017
وذكرت "ليكيب" ،نقال عن مصادر من بمستشفى أكاديمية (أسبيتار) في
الدوحة -قطر ،والتي خضع ديمبيلي للعالج فيها ،أن الالعب الذي يمتاز
بالركض السريع طوال أوقات المباراة " ،"Sprintال يقدم في التدريبات سوى
 20في المئة مما يقدمه في المباريات من هذه االنطالقات ،وهو ما يوضح
أسباب إصاباته.
ويرد هذا التفسير على جزء كبير من أسباب اإلصابات العضلية الـ 9التي
تعرض لها الالعب ،صاحب الـ 22عاما خالل عام ونصف فقط ،عكس ما كان
عليه مع فريقيه السابقين ،سواء بروسيا دورتموند أو رين.
وأكدت الصحيفة أن تدريبات برشلونة أقل شدة ،ألنها تتأقلم مع نجوم
الفريق ،األقل حدة في االنطالقات ،بعيدا عما يحتاج إليه ديمبيلي.
وأضافت أنه منذ وصول كيكي سيتيين لقيادة الفريق "أصبح الالعبون
يركضون بشكل أكبر".

ميامي يحتوي يانيس ...وخسارة مفاجئة لروكتس في نيويورك
ّ
كشر ميامي هيت عن أنيابه قبل األدوار
اإلقصائية "بالي اوف" ،وتفوق أمس األول
على متصدر الــدوري األميركي لمحترفي
كرة السلة ميلووكي باكس .89-105
وفـ ــي ظ ــل ت ــأل ــق ال ـب ــدي ــل جـ ــاي ك ـ ــراودر
صــاحــب  18نـقـطــة ،نـجــح العـبــو هـيــت في
إغــاق المنافذ على ضيوفهم ،خصوصا
أفضل العب في الدوري للموسم الماضي
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب
 13نقطة فقط في  31دقيقة.
وهذه الخسارة التاسعة فقط لميلووكي
ف ــي الـ ـ ــدوري م ـقــابــل  52ف ـ ــوزا ،عـلـمــا بــأنــه
ضمن التأهل للبالي اوف ،فبقي متصدرا
ل ـلــدوري ب ـفــارق كبير عــن اق ــرب منافسيه
لـ ــوس ان ـج ـلــس ل ـي ـكــرز م ـت ـصــدر الـمـنـطـقــة
الغربية (.)13-46
وكان يانيس سجل  41نقطة خالل فوز
فــريـقــه األخ ـي ــر عـلــى ت ـشــارلــوت هــورنـتــس
 85-93األحد ،محققا فوزه السادس تواليا.
ونـ ـ ـ ــادرا م ــا ي ـح ـقــق "الـ ــوحـ ــش ال ـي ــون ــان ــي"
مـتــابـعــات ( )15أك ـثــر م ــن ع ــدد نـقــاطــه في
مباراة واحدة.

نيكس يهزم روكتس
جانب من مباراة ميامي وباكس

وعلى غــرار ميلووكي ،سقط هيوستن
روكتس على ارض نيويورك نيكس بفارق

نقطتين  125-123على ملعب "ماديسون
سكوير غاردن" الشهير.
وك ـ ـ ــان روك ـ ـتـ ــس م ـن ـت ـش ـيــا مـ ــن خـمـســة
ا ن ـت ـصــارات متتالية أ ظـهــر فيها تماسكا
دفاعيا ،لكنه سقط على ارض نيكس الذي
يـقــدم موسما كــارثـيــا وصـعــد الــى المركز
الثالث عشر في المنطقة الشرقية (.)42-19
وتـخـلــف روك ـتــس ب ـفــارق  21نـقـطــة عن
خصمه في الربع الثالث ،وبدأ بتقليصه.
وكان نجمه جيمس هاردن افضل مسجل
ف ــي ال ـم ـب ــاراة م ــع  35نـقـطــة ،لـكــن نصفها
تقريبا جاء من خط الرميات الحرة واكتفى
بثماني محاوالت من اصل .22
وسـجــل وسـتـبــروك كــرة ساحقة "دان ــك"
صاخبة قلصت الفارق الى  121-119قبل
 1.27دقيقة على نهاية الوقت ،بيد أنه أهدر
التسديدة األخيرة لمعادلة األرقام.

صراع المنطقة الغربية
وف ــي ال ـصــراع عـلــى مــراكــز الـمـقــدمــة في
المنطقة الغربية ،حقق يوتا جاز الخامس
( )22-38فــوزه الثاني تواليا على مضيفه
كليفالند كافالييرز المتواضع ،113-126
بـيـنـمــا س ـقــط داالس مــافــري ـكــس ال ـســابــع
( )25-37للمرة الثانية تواليا على ارض
شيكاغو بولز .107-109

في المباراة األولى ،قاد الكرواتي بوغدان
بوغدانوفيتش ( 28نقطة) يوتا الى تحقيق
الفوز ،واضاف له العب االرتكاز الفرنسي
رودي غوبير  20نقطة و 9متابعات ،فيما
كان كولين سيكستون األفضل لدى الخاسر
مع  32نقطة.
وأص ـبــح ج ــاز عـلــى بـعــد ف ــوز واح ــد من
هيوستن روكتس الرابع.
وفي الثانية ،تأثر داالس لغياب الالتفي
كريستابس بورزينغيس وسـيــث كــوري،
فافتقد ا لـحـلــول ا لـهـجــو مـيــة للتفوق على
شيكاغو ،خصوصا في نهاية اللقاء.
وبعد عودته من اصابة في ابهامه ،سجل
النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش
 23نقطة و 9تمريرات حاسمة لمافريكس،
وأضاف تيم هارداوي جونيور  26نقطة لم
تكن كافية النتشال داالس.
ل ـكــن ب ــول ــز كـ ــان األنـ ـج ــع ف ــي الـلـحـظــات
األخيرة وسجل ستة من العبيه  10نقاط
أو اكثر.
وبقي داالس سابعا في المنطقة الغربية
متساويا بعدد االنتصارات مع اوكالهوما
ال ـس ــادس ،لـكــن متقدما ب ـفــارق كبير على
مفيس غريزليز الثامن (.)31-30
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آخر كالم
كورونا ...البعد
اآلخر

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«كورونا» ...ونموذج
إدارة الدولة وقرارها

أ .د .غانم النجار

تؤكد التقارير الطبية أن فيروس كورونا المستجد ،الذي
ً
ً
ظهر على السطح ديسمبر  ،٢٠١٩ليس مرضا خطيرا ،حيث
يموت فقط  ٢في المئة من المصابين به ،مقارنة باإلنفلونزا
ً
ً
مثال ،التي يموت بسببها  ٢٠٠إلى  ٦٠٠ألف سنويا ،وال تشير
التقارير بالمقابل إلــى أن "كــورونــا" قتل في  ٧أسابيع فقط
ً
أكثر مما قتله إيبوال بنفس الفترة ،علما أن "كورونا" مازال
في مراحل انتشاره العالمي ،ولم يتم اكتشاف لقاح واق له
حتى اآلن .ذلك يعني أن الفيروس باق معنا لفترة من الزمن.
وبالتالي ستظل حالة الطوارئ حتى إشعار آخر.
ً
كان التعامل الفردي متباينا ،فمن استهتار كامل ،إلى هلع
شديد ،إلى صاحب نظرية المؤامرة الــذي أراح باله ،وحدد
ً
األسباب والنتائج سلفا ،على استكانة شاي ،أما من ال يؤمن
بالعلم فانطلق في الوصفات المرسلة ،أما الطائفي العنصري
فقد حدد المشكلة ،ووضع لها عالجها التمييزي .كما بدأت
مالمح تغيرات اجتماعية في طريقة السالم عند اللقاء ،وتغير
ما يرتديه الناس ،وغير ذلك من العادات.
ومع أن خسائر األسهم وصلت في البدايات إلى أكثر من ٧
تريليونات دوالر ،إال أنها أزمة تفاعلت معها البنوك المركزية،
ً
وه ــي حـتــى إن تفاقمت فـهــي تختلف كـلـيــا عــن أزم ــة .٢٠٠٨
ً
من جانب آخــر ،الصين صــارت مصنعا للعالم ،بما في ذلك
الشركات األميركية ،وبموجب ذلك تأثرت وستتأثر اقتصادات
كثيرة ،لتوقف وتعثر الصناعات الصينية .يضاف إلى ذلك أن
ً
هناك قرابة  ١٥٠مليون سائح صيني سنويا ،وتوقفهم عن
السفر سيؤثر على كل المناشط والتدفقات المالية المحتسبة.
ً
أما سياسيا ،وهي النقطة األضعف في التعامل ،فقد تباين
تعامل الدول من ضعيف إلى جيد ،بما فيها دول كبيرة في
خانة الضعف .كما تم إلغاء المئات من المؤتمرات واللقاءات
الدولية واإلقليمية المهمة وغير المهمة ،فاالتحاد األوروبي
فقط ،حتى اللحظة ،ألغى أكثر من  ٣٧فعالية بسبب "كورونا".
وتتجه العديد من الدول إلى إلغاء كل التجمعات ذات الـ٥٠٠٠
مشارك ،وتم إغالق مدارس ،بل وإغالق مدن كاملة ،وبالمقابل
ً
محاوالت دول إخفاء وجود إصابات والتباهي سياسيا بذلك.
ً
أما محليا فاألجواء مشابهة لحاالت كوارث سابقة مرت
ً
ً
علينا ،وكانت مؤشرا مهما للتضامن .سيذكر التاريخ ربما
أنــه تــم تعطيل ال ـمــدارس والـجــامـعــات لتمديد عطلة العيد
الوطني ،واحتمالية االستمرار في ذلك ،وهو إجراء احترازي
ً
إيجابي ،كما جرى شعبيا إلغاء الكثير من الفعاليات ،وأعلنت
الكثير من الديوانيات إغالق أبوابها ،وأصبح الناس يرتدون
ً
ً
القناع لسبب أو بال سبب ،والحظنا نشاطا إيجابيا ،وحركة
دؤوبة من وزارة الصحة ومنتسبيها ،إضافة إلى أجهزة األمن
وغيرها ،وهم الجنود المجهولون للحفاظ على أمن وأمان
وصحة الناس.
سـيــأتــي ال ـيــوم ال ــذي يـتــم فـيــه إي ـجــاد لـقــاح واق للمرض،
وسيتعامل معه الـنــاس كـشــيء مــن الـمــاضــي ،وسيبقى في
الذاكرة كيف تعامل الناس والمجتمعات مع الحدث ،أما األهم
في كل ذلك فهو ضياع أرواح بريئة بسبب تنافس أو أنانية
أو صراع ال معنى له.

األقارب واألصدقاء المخلصون يجلبون السعادة
منذ ال ِقدم يبحث الناس عن السعادة،
ويـحــاولــون الحصول عليها على مدى
ت ــاري ــخ ال ـب ـش ــري ــة ،إال أن ـه ــم ل ــم ي ـج ــدوا
نتيجة شاملة للجميع .لكن العلم كشف
ً
ما يحتاج إليه اإلنسان ليكون سعيدا.
وم ــن أج ــل ال ـتــوصــل إل ــى م ــا يـحـتــاج
إليه اإلنـســان ليشعر بالسعادة ،أجــرى
علماء بجامعة هارفارد دراسة استمرت

شعوذة وسحر في المقابر المصرية
روى عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ن ـص ــر،
أحـ ـ ــد ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي تـنـظـيــف
مـ ـق ــاب ــر س ـ ـيـ ــدي ع ـب ــدال ــرح ـي ــم
الـ ـقـ ـن ــاوي ب ـم ـحــاف ـظــة ق ـن ــا فــي
مصر ،تفاصيل استخراج 700
من أعمال السحر والــدجــل من
المقابر خالل أسبوع.
وقـ ــال ن ـصــر ،خ ــال مــداخـلــة
ه ــات ـف ـي ــة مـ ــع ب ــرن ــام ــج "م ـس ــاء
دي إم س ـ ـ ــي" ،عـ ـب ــر ف ـضــا ئ ـيــة

"دي إم سـ ـ ــي" ا لـ ـمـ ـص ــر ي ــة ،إن
"الجزارين يقومون ببيع العظام
الس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي ال ـش ـع ــوذة"،
ً
مـشـيــرا إلــى أن "األع ـمــال تكون
َّ
مبهمة ،و ي ـكــون عليها مـجــر د
ً
اسم المعمول له عمل ،وأحيانا
ً
نـجــد صـ ــورا ل ــه ،ورب ـمــا بعض
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال تـ ـ ـك ـ ــون ل ـ ـل ـ ـمـ ــوت أو
الكراهية والطالق.

أكثر من  80سنة ،عن طبيعة هذه الحالة
الشبحية مثل السعادة اإلنسانية .وخالل
هــذه السنوات الطويلة ،كــان الباحثون
يطرحون على مئات المشتركين فيها
منذ طفولتهم حتى شيخوختهم أسئلة
ب ــدائـ ـي ــة عـ ــن ح ــال ـت ـه ــم ال ـص ـح ـي ــة ،وع ــن
دراستهم وعم لهم ،والعالقات العائلية،
ونـظــرتـهــم إل ــى الـعــالــم .إضــافــة إل ــى هــذا

كـ ــان ال ـب ــاح ـث ــون ي ـط ــرح ــون أس ـئ ـل ــة عــن
المشتركين في الدراسة على أقاربهم ،من
أجل أن تكون الصورة كاملة وموضوعية.
ً
واس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ـ ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـتــي
جمعها الباحثون خالل هذه السنوات
ال ـط ــوي ـل ــة ت ــوصـ ـل ــوا إل ـ ــى اس ـت ـن ـت ــاج ال
لـبــس ف ـيــه ،أن س ـع ــادة اإلن ـس ــان يهبها
لــه المحيطون بــه؛ األق ــارب واألصــدقــاء
والـ ـ ــزمـ ـ ــاء .واألهـ ـ ـ ــم ل ـي ــس عـ ــددهـ ــم ،بــل
نــوعـيـتـهــم وج ــودت ـه ــم .فـ ــإذا ك ــان هـنــاك
الحب ،والثقة ،والصداقة ،واالستعداد
لالعتماد على آخر ،فإن النظام العصبي
لإلنسان يرتاح ،وتــزول حــاالت التوتر،
وينخفضاأللم العاطفي وعدم الرضا.
وبعبارة أخرى ،يمكن اعتبار الشخص
ً
َّ
مبنية وفق هذه
سعيدا إذا كانت حياته
األسس والمبادئ.
وإضافة إلى استنتاج علماء جامعة
هـ ـ ــارفـ ـ ــارد عـ ــن الـ ـسـ ـع ــادة الـ ـت ــام ــة ،ف ــإن
الشخص يحتاج في حاالت معينة إلى
الشعور ُ
بالحرية الداخلية واالستقاللية،
ومعنى وج ــوده ،ومشاركته فــي بعض
األعمال الكبرى.

ُ َّ
تصنف الدول إلى ثالثة أقسام من حيث طريقة اإلدارة واتخاذ القرار ،أولها تلك
ُ
التي تنعت بأنها دولة مؤسسات ،وفي هذا النموذج من الدول تجد سمات االتساق
والتوافق واالستقرار في إدارة الدولة واتخاذ القرار؛ ومسار اتخاذ القرار إما أن يكون
ً
متواز،
أفقيا بتتابع المؤسسات في تناول القضايا واتخاذ كل منها للقرار بشكل
ٍ
لكنه متكامل وبشروط وضوابط واحدة محددة مسبقة ومعلنة ،وإما أن يكون اتخاذ
ً
القرار تصاعديا وبمتوالية تراكمية ،أي من األدنى إلى األعلى ،ويتم ذلك بإجراءات
وضوابط مسبقة منفصلة لكن متكاملة.
ُ َ
وثانيها تلك التي توصف باألحادية (أو الفردية) حيث تغيب المؤسسات وتختزل
الــدولــة فــي الـفــرد ،وفــي هــذا النموذج مــن الــدول تجد مظاهر االضـطــراب والتفاوت
ً
والمتناقضات في إدارة الدولة واتخاذ القرار ،ومسار اتخاذ القرار يكون رأسيا ،إما
ً
ً
ً
ً
ً
قسريا (سلطويا) أو توجيهيا (مفروضا) ،ويأتي خلوا من اإلجــراء ات والضوابط
ً
المسبقة ،فتحل مكانها تلك اآلنية والهوائية ،وهو ما يصيب اإلدارة والقرار دائما
بالغموض واالرتجال.
وثالثها تلك التي تعرف بدولة المفاصل االجتماعية ،وفي هذا النموذج من الدول،
ً
الالفت جدا هو تعدد مواقع اتخاذ القرار وهشاشتها ،فتجدها كأنما هي عدة دول
في دولــة ،فتتحكم بقراراتها تارة طبقة األثرياء ،وتــارة المذهبيات الدينية ،وتارة
المكونات العرقية أو اإلثنية ،وتارة رابعة المثقفون والمهنيون والحرفيون (ممن
تجمعهم سمة الطبقة الوسطى) ،فيعتري القرار فيها تفاوت وإشكاليات وتغييرات
ً
مستمرة ،وفي كل حقبة زمنية أو مرحلية يكون مسار اإلدارة والقرار فيها مغايرا
ً
ووقتيا ،فال هو أفقي وال هو رأســي ،بل اتجاهاته متضادة ،فتفتقد الثقة بالدولة
ومؤسساتها ويسود الصراع وتتصدر الفوضى.
وال ريب في أن النموذج األول إلدارة الدولة وقرارها هو الذي يحقق متانة الدولة
واستدامتها ،وتزدهر في ظله أحوال الناس وإسهاماتهم وتقوى األجهزة وتتطور
األنظمة واألعراف والحقوق والواجبات ،وترتسم المؤسسية وتتحدد المسؤوليات،
وتتضاءل األخطاء.
ُ
أما في النموذج الثاني فتسود الفردية ،وينزوي الناس ويزهو النفاق وت َّقدس
ُ
وت َّ
همش األنظمة ،وتهزل الدولة ،وتضيع المسؤوليات ،فتختفى الرفاهية
الشخصيات
ويتوقف النماء وتتعاظم األخطاء.
ُ
وأما في النموذج الثالث فتضمحل الدولة وتتشتت ويقلق الناس ،وت َّبدد القدرات،
ُ َ
وتنتهك األنظمة ،وتـتــوارى األع ــراف ،وتختلط المسؤوليات ،وتـســود العصبيات
ً
وتضعف مكونات المجتمع والدولة معا ،وتتوالد األخطاء وتتضخم آثارها.
وإذا حاولنا أن نقرأ وضع الكويت من خالل األقسام المختلفة للدول ،فستستوقفنا
بـشــأنـهــا حـقــائــق مطمئنة وأخ ــرى مـقـلـقــة ،فــاالطـمـئـنــان م ـصــدره الــوعــي اإليـجــابــي
الذي ُب ِنيت عليه الدولة الحديثة بنقلها من اإلمارة العشائرية إلى دولة دستورية
ومؤسسية ،وبضمانات من المدونات القانونية والنظامية ،إذ يتربع قي قمتها
دستور ورضائية في اقتسام المسؤوليات بين األسرة والشعب ،والحفاظ على تلك
مصدره تزايد
المدونات رغم التجاوز في الممارسات وما تخلفه من معضالت ،والقلق
ُ
الخروج على المدونات والجنوح إلى تهميشها ،حتى تآكلت السلطات وشلت عن
ً
ممارسة مسؤولياتها ،وهزلت في تكوينها ،وصار اتخاذ القرار مركزيا ،وتراجعت
الدولة بشكل مريع.
ً
وصاحب ذلك توسع في الصراع على جميع المستويات ،وخصوصا لدى الشعب،
وانتشرت العصبيات وبــرزت االستقطابات وتقلصت الحقوق والحرياتُ ،
وبــددت
ُ
الثروات والقدرات ،وتعاظمت المحسوبيات والمجامالتَ ،
فساد االرتجال في كل شؤون
الدولة وصارت الدولة في مهب الرياح في كل أحوالها ،وهو ما نطقت به وأظهرته
إدارة وقرارات أزمة وباء "كورونا" ،وهو ما بدل حال الكويت من النموذج األول المقرر
في المدونات ،وتم السير عليه فترة معقولة من الزمن ،لكن التبدل وقع فصارت الدولة
تدور في فلك النموذج الثاني والثالث من الدول ،وال تخفى اآلثار السلبية لهذا ُّ
التبدل.

غرق العشرات في «نهر جاري»
أك ـ ــد مـ ـس ــؤول ــون فـ ــي واليـ ــة
أم ــاب ــا ال ـب ــرازي ـل ـي ــة ،أم ـ ــس ،أنــه
تم انتشال  18جثة ،بعد غرق
ق ــارب فــي راف ــد لنهر األم ــازون
شمالي البالد.
وك ــان ال ـقــارب "آن ــا كــارولـيــن
 "3يـحـمــل ع ـلــى مـتـنــه ع ـشــرات
الـ ـ ــركـ ـ ــاب عـ ـن ــدم ــا غ ـ ـ ــرق أم ــس
األول بمنطقة نائية في الرافد
المسمى "نهر جاري".

وذكــرت حكومة الوالية ،في
بـ ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،أنـ ــه ت ــم ان ـت ـشــال
ً
ً
جثث  18رج ــا وام ــرأة وطفال
ً
من النهر ،وإنقاذ  46شخصا.
َّ
ول ـ ــم ي ـت ـس ــن م ـع ــرف ــة ال ـع ــدد
الدقيق لألشخاص الذين كانوا
عـلــى مـتــن ال ـقــارب أث ـنــاء وقــوع
الحادث ،إذ لم تكن هناك قائمة
بالركاب.
(د ب أ)

«آبل» تعوض مالكي آيفون  6و 7إلبطائها الجهازين
وافقت "آبل" على دفع ما يصل إلى  500مليون
دوالر لمستهلكيها الحائزين نماذج قديمة من
هواتف "آيفون" ،إثر اتهامات للمجموعة العمالقة
ّ
بتعمد تقليص مستوى
في مجال التكنولوجيا
أداء هذه األجهزة لحث المستخدمين على شراء
طرازات أحدث.
وقالت محكمة بمدينة سان خوسيه في والية
كاليفورنيا األميركية" :بعد سنتين من المنازعة
والمواجهة المحتدمة ،توصل الطرفان إلى اتفاق".
وكانت "آبل" اعتذرت في ديسمبر الماضي عن
ّ
تعمدها إبطاء بعض أجهزة "آيفون" ،لتفادي أن
تنطفئ هذه الهواتف بصورة مباغتة بفعل تراجع
أداء البطارية.
غير أن المجموعة نفت إجراءها أي محاوالت
للتسبب في تقادم مبرمج لهذه األجهزة (تقصير
ً
عمرها عمدا).
ً
وقالت "آبــل" حينئذ" :لم ولن نقوم يوما بأي
شــيء مــن شأنه التقصير المتعمد لعمر منتج
مصنوع من (آبــل) ،أو تقليص جــودة منتجاتنا
للدفع في اتجاه إبدالها".
وب ـح ـســب االت ـ ـفـ ــاق ،ال ـ ــذي تـ ـ ّـم ال ـت ــوص ــل إلـيــه
ي ــوم الـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،سـتــدفــع "آبـ ــل" م ــا بين
 310م ــا يـ ـي ــن دوالر و 500مـ ـلـ ـي ــون لـتـغـطـيــة
نفقات محامي المدعين والتعويض للمالكين
األميركيين لهواتف "آيفون" من طرازات " "6و""7
و"أس إي".
ً
وسيحصل ه ــؤالء على نحو  25دوالرا عن
ً
كل هاتف ذكي اشتروه من هذه الطرازات ،تبعا
لعدد األشخاص الذين سيتبعون هذه الخطوات
للحصول على التعويض .وسينال المحامون
بموجب االتفاق أكثر من  90مليون دوالر.
(أ ف ب)
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يوم حزين على وكالة األنباء
األسترالية الرسمية
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـب ـ ــاء
ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة ف ــي
أسـتــرالـيــا ،أنـهــا ستغلق بعد
ً
 85عاما على تأسيسها ،حيث
تم إبالغ العاملين ،أمس ،بأن
وظائفهم ستنتهي في يونيو
المقبل.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إغـ ـ ـ ـ ــاق
"أسوشيتد برس األسترالية"
(آيه آيه بي) خالل اجتماع مع
الموظفين بمقر الــوكــالــة في
سيدني ،حيث وصف رئيسها
التنفيذي ،بروس ديفيدسون،
اليوم بالحزين.
وقال ديفيدسون إن "آيه آيه

ً
ً
بي" كانت جــزء ا أساسيا من
الصحافة فــي أستراليا منذ
ع ــام  ،1935وإن ــه ألم ــر يدعو
لألسى أن تصل إلى نهايتها.
وستغلق الوكالة أبوابها
ف ــي نـهــايــة يــون ـيــو ،ف ــي حين
م ــن ال ـم ـق ــرر أن تـغـلــق شــركــة
ال ـت ـح ــري ــر "ب ــاي ــج م ــاس ـت ــرز"،
الملحقة بها ،نهاية أغسطس
المقبل.
وعـ ـ ـ ـ ــزا بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـ ـ ــادر عــن
الوكالة اإلغــاق إلــى "التأثير
غ ـيــر ال ـم ـس ـب ــوق" لـلـمـنـصــات
الرقمية ،التي تأخذ المحتوى
ً
وتوزعه مجانا( .أ ف ب)

وفيات
لطيفة راشد عبدالعزيز الرشيد

أرملة فهد يوسف العبيد
 89عاما ،شيعت ،الرجال :الصديق ،ق ،6ش ،602م ،32النساء:
العدان ،ق ،8ش ،21م ،37ت94068096 ،25225018 :

فاضل عبدالحميد حسن مذكوري

 46عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،حسينية اإلمام حسن ،النساء:
سلوى ،ق ،1ش ،7م ،27حسينية اإلمام الحسين ،ت،99604878 :
99879802

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:52

العظمى 24

الشروق

06:11

الصغرى 12

الظهر

12:00

ً
أعلى مد  07:50صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 05:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:49

ً
أدنى جزر  00:14صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:06

ً
 11:55ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

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

الشكاوى والتوزيع:

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

