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داخل العدد

المغنية هالز ي لن تجري أي
مقابلة بعد اآلن ص ١٧

«كورونا» يوقف العمرة

الثانية

السعودية تعمم المنع على مواطنيها والمقيمين فيها ...وإيطاليا تتجه إلى إغالق المدارس
• واشنطن «تتحرك بسرعة» بعد ارتفاع إصاباتها ...وتحذير من نقص المستلزمات الطبية
في ظل مواصلة فيروس كورونا المستجد ،المعروف بـ «كوفيد ،»19
حصده الضحايا عبر تنقله من دولــة إلــى أخــرى من دون أي اعتبار
ُّ
ً
للحدود ،متحديا اإلجراءات المشددة التي اتخذت للسيطرة عليه ،وبعد
أيام من وقف السعودية تأشيرات الدخول السياحية إلى أراضيها ،قررت
ً
سلطات المملكة أمس تعليق العمرة «مؤقتا للمواطنين والمقيمين»
فيها ،عقب نحو أسبوع من تعليقها للمعتمرين من الخارج.
ّ
ولم يتضح ما إذا كان هذا القرار غير المسبوق ،على مثل ذلك النطاق،
والذي جاء قبل نحو شهرين من حلول شهر رمضان ،سيؤثر على موسم
الحج المقرر في يوليو المقبل أم ال.
ونـقـلــت وكــالــة األن ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة ،عــن م ـصــدر م ـســؤول فــي وزارة
ً
الداخلية ،أن المملكة ّقررت «إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين
فيها ،للحد من انتشار فيروس كورونا ،ومنع وصوله إلى الحرمين
ً
ً
الشريفين» ،عازية هــذا القرار إلــى أن الحرمين «يشهدان تدفقا دائما
ً
وكثيفا للحشود البشرية ،مما يجعل مسألة تأمين تلك الحشود ذات
أهمية قصوى».
وبحسب األرق ــام الرسمية فــي المملكةّ ،أدى  18.3مليون شخص
مناسك العمرة عام  ،2018بينهم  11.54مليون سعودي ومقيم02 ،

اقتصاديات

«كورونا» ...مجرد
هزة مالية أم بداية
أزمة اقتصادية؟

12

١٠
جانب من محجر الخيران

●

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ــد مـصــدر رفـيــع فــي الـمـجـلــس األع ـلــى لألمن
القومي اإليــرانــي أن المجلس عقد جلسة خاصة
استثنائية ،مساء االثنين الماضي ،عبر الفيديو

«المركزي»
يخفض سعر
الخصم ربع
نقطة إلى
١٣
%2.5

جاسم ً
بودي رئيسا
لمجلس إدارة
بنك الخليج
١٤

الحكومة متمسكة بموقفها من «الشريعة»
في قانون االستبدال
الهاشم :أبدت مرونة بشأن تخفيض عوائد قروض المتقاعدين
●

محيي عامر

حــال عــدم اكتمال النصاب دون إنهاء اللجنة
البرلمانية تقريريها بشأن التعديالت
المالية
َ
المقدمة على قانوني االستبدال والقرض الحسن،
اللذين أقر المجلس كليهما في مداولته األولى
بجلسته األخـيــرة ،وســط مرونة حكومية بشأن
ت ـخ ـف ـيــض ق ـس ــط الـ ـق ــرض ال ـح ـس ــن ،ول ـك ــن لـيــس
بالشكل الــذي يــريــده مقدمو الـقــانــون ،إذ بــدا أن

«األربعاء الكبير»
هو األهم
توماس فريدمن ـ ـ نيويورك تايمز
أكتب هذا العمود قبل انتهاء «الثالثاء الكبير» ،لكن هذه
ليست مشكلة ،فمن وجهة نظري ،كل ما يهم اآلن هو ما
سيحدث يوم «األربعاء الكبير».
دعـ ـ ــونـ ـ ــي أش ـ ـ ـ ـ ــرح؛ أنـ ـ ـ ــا أق ـ ـ ـ ـ ــارب ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ال ـت ـم ـه ـي ــدي
ً
للديمقراطيين من خالل ثالثة مبادئ أساسية ،أوال :إذا لم
يكن لحزبك مرشح رئاسي رائع  -وهذه حال الديمقراطيين
في هذه االنتخابات  -فمن األفضل أن يكون لحزبك ائتالف
ً
رائع .هذا يعني أن يكون الحزب موحدا قدر اإلمكان  -من
الـيـســار إل ــى الــوســط إل ــى اليمين  -حـتــى يتمكن مــن دعــم
الـمــرشــح ضــد حملة دونــالــد تــرامــب الـشــرســة والـمــوحــدة
والجيدة التمويل.
ً
ثانيا :إذا كان المرشح الديمقراطي هو بيرني ساندرز،
ً
ً
أي إذا رشح الديمقراطيون شعبويا يساريا مثل ساندرز
ل ـخــوض االن ـت ـخــابــات ضــد شـعـبــوي يميني مـثــل تــرامــب
فقد يفوز ساندرز ،لكن ال يوجد أي احتمال أن يتمكن من
تحقيق أي إنـجــاز مــع أفـكــاره «االشتراكية الديمقراطية»
غير المرنة.
وهناك احتمال قوي أن يخسر ساندرز ،وأن ُيعاد انتخاب
ترامب مع أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ ،وفي جيبه
ّ
األغلبية بالمحكمة العليا ،مما يمكنه من الحكم مع إفالت
أكثر من العقاب ،وسيحصل على مزيد من السنوات ،هذه
ليست فرصة نريد أن نغتنمها لبلدنا.
«انتبهوا إلــى مــا حــدث للتو فــي إســرائـيــل ،مــع صعود
مفاجئ في آخر لحظة لبيبي نتنياهو .السياسة 02

قصر العدل ...تاريخ
شامخ تستحقه األجيال
المقبلة

حكومة روحاني تحاول إقناع خامنئي بالتفاوض مع واشنطن وقبول مساعداتها

في وقت لم تسجل الكويت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى أمس،
ً
أعلنت وزارة الصحة أنها تتابع مواطنتين في العقد السابع تعانيان أمراضا مزمنة،
وأدخلتا إلى العناية المركزة ،إحداهما حالتها مستقرة ،واألخرى حرجة.
وبينما صرحت وكيلة ال ــوزارة المساعدة لشؤون الصحة والخدمات الطبية
د .بثينة المضف ،أمس ،بأن الــوزارة تسلمت محجر منتجع «الجون» الذي يجري
تجهيزه الستقبال من تنطبق عليهم شروط الحجر ،أعلن المتحدث الرسمي باسم
«الصحة» د.عبدالله السند أن حالتين أنهتا أمس فترة الحجر في «الخيران»03 .

تقرير اقتصادي

محليات

إيران قد تسبق الصين في تفشي الفيروس

حالتان تنهيان الحجر بسالم ومثلهما
في العناية المركزة

الحكومة تتبع سياسة «مكاسر» في تفاوضها
مع اللجنة.
وب ـي ـن ـم ــا ش ـه ــد اجـ ـتـ ـم ــاع أم ـ ــس ب ـي ــن الـلـجـنــة
ً
ً
تعديالت للصياغة
والحكومة توافقا مبدئيا على
ٍ
الـلـغــويــة غـيــر مــؤثــرة عـلــى «االس ـت ـب ــدال» ،جــددت
الحكومة ،حسب مصادر ،تمسكها بعدم دخول
«الشريعة اإلســامـيــة» للقانون ،وهــو مــا اتفقت
معه رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ،غير أن
المصادر أشارت إلى أنه في حال انعقاد 02

«الثالثاء الكبير» يقلب
الموازين الديمقراطية
بايدن في الصدارة ...وبلومبرغ ينسحب لمصلحته
انـ ـقـ ـلـ ـب ــت مـ ـ ــوازيـ ـ ــن الـ ـق ــوى
داخ ـ ــل ال ـس ـب ــاق الــدي ـم ـقــراطــي
الخـ ـتـ ـي ــار مـ ـن ــاف ــس ل ـلــرئ ـيــس
دونالد ترامب في االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـم ـق ــررة نــوفـمـبــر
المقبل ،بعد اقـتــراع «الثالثاء
ال ـك ـب ـي ــر» ،ال ـ ــذي ش ــارك ــت فيه
 14وال يـ ـ ـ ـ ـ ــة وجـ ـ ـ ـ ـ ــزر س ـ ــام ـ ــوا
األميركية والديمقراطيون في
الخارج ،للتنافس على 1357
ً
ّ
مندوبا يشكلون ثلث أصوات
المندوبين الذين سيختارون
الـ ـم ــرش ــح الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـل ـحــزب
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
الوطني للحزب في يوليو.
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ك ـ ـ ــان س ـي ـن ــات ــور
ف ـيــرمــونــت ال ـي ـس ــاري بـيــرنــي
ساندرز في الصدارة ،وكانت
حملة جــو بــا يــدن على شفير
ّ
االن ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــار ،ت ـ ـمـ ــكـ ــن الـ ـن ــائ ــب
الـســابــق لـلــرئـيــس أوب ــام ــا من
الـ ـع ــودة ب ـق ــوة إل ــى الــواج ـهــة،
ً
مستندا إلــى قــوة الــدفــع التي
حققها فــي س ــاوث كــارولـيـنــا
وان ـس ـح ــاب ث ــاث ــة مــرشـحـيــن
من التيار المعتدل لمصلحته،

الناصر يشارك
في اجتماع وزراء
الخارجية العرب

واص ـط ـفــاف ال ـت ـيــار الــوسـطــي
والمعتدل خلفه.
ً
وم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدا عـ ـل ــى أص ـ ـ ــوات
األم ـيــرك ـي ـيــن األف ــارق ــة وك ـبــار
السن ،أظهرت النتائج الجزئية
فوز بايدن بـ 9وربما بـ 10من
تلك الواليات ،وكشفت نتائج
أول ـ ـ ـيـ ـ ــة حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى 178
ً
مندوبا ،مقابل  153لساندرز،
و 8ل ـمــاي ـكــل ب ـل ــوم ـب ــرغ ال ــذي
ص ـ ـ ــرف  500م ـ ـلـ ـيـ ــون دوالر
وأعلن انسحابه في وقت الحق
ً
بعد خسارة مذلة ،مقررا دعم
بايدن.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

٢٤

ك ــونـ ـف ــران ــس ،ب ـم ـش ــارك ــة الـ ـم ــرش ــد األع ـ ـلـ ــى عـلــي
خامنئي ،تم خاللها بحث موضوع قبول أو رفض
المساعدات األجنبية لمواجهة تفشي «كــورونــا»
في البالد ،وإمكانات إيران الداخلية لمجابهته.
وقال المصدر إن خامنئي أبدى ،خالل االجتماع،

ً
اقتناعه بأن انتشار الفيروس وخصوصا في مدينة
قم ،العاصمة الدينية للبالد ،هو مؤامرة أميركية،
وأنــه ّ
يشك في أن المساعدات التي تعرض الــدول
الغربية تقديمها إلي ــران مغشوشة ،مثل أكياس
ّ
الـمـصــل الـتــي قــدمـهــا الـفــرنـسـيــون خــال 02

كتاب

٠٩

يوميات

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

ةديرجلا

•
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الناصر يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب
التقى نظراءه في عمان والبحرين واألردن

ً
عقد اجتماعا
ً
تنسيقيا مع
أعضاء وفد الكويت
المشارك في أعمال
مجلس جامعة
الدول العربية

شارك وزير الخارجية الشيخ
ال ــدك ـت ــور أح ـمــد ال ـن ــاص ــر ،أم ــس،
فــي أعـمــال االجـتـمــاع الـتـشــاوري
التنسيقي لوزراء خارجية الدول
األعضاء في جامعة الدول العربية
ال ـ ــذي ع ـق ــد ع ـل ــى ه ــام ــش أع ـم ــال
الـ ــدورة الـ ـ  153لمجلس جامعة
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى الـمـسـتــوى
ال ــوزاري فــي مقر األمــانــة العامة
لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاور وال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق حـ ــول
عـ ــدد م ــن ال ـم ــواض ـي ــع ال ـم ــدرج ــة
عـ ـل ــى ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـم ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع
الـ ــدورة  153وال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ــدع ــم
وت ـعــزيــز مـسـيــرة الـعـمــل الـعــربــي
المشترك في شتى المجاالت.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،الـتـقــى
وزيــر الخارجية الشيخ د .أحمد
الناصر ،مساء أمس األول ،الوزير
المسؤول عن الشؤون الخارجية
فـ ــي س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان ي ــوس ــف بــن
ع ـل ــوي ،ووزيـ ــر خــارج ـيــة مملكة
البحرين د .عبداللطيف الزياني،
وذل ــك خ ــال ال ــزي ــارة ال ـتــي يـقــوم
بها إلى جمهورية مصر العربية
ل ـت ــرؤس وف ــد ال ـكــويــت الـمـشــارك

السفير الخالد بحث التعاون
مع رئيس «الفضاء» السعودية
التقى سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد،
في الرياض ،رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء
ً
األمير سلطان بن سلمان ،وبحثا عددا من الموضوعات ذات
االهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
وق ــدم السفير الـخــالــد خ ــال الـلـقــاء مجموعة مــن الـصــور
التوثيقية لزيارة األمير سلطان بن سلمان للكويت بعد عودته
من الفضاء ولقائه بالمغفور له األمير الراحل الشيخ جابر
األحمد ،فيما قدم األمير سلطان نسخة من كتابه " 7أيام في
الفضاء ...قصة أول ريادة عربية للفضاء".
وأكد سفير الكويت أهمية التوثيق والتأريخ لكل اإلنجازات
المتحققة ونشرها على أوسع نطاق بما يحفظها ويوصلها
ً
الى األجيال القادمة كي تكون دافعا وقدوة للشباب في تحقيق
طموحاتهم.

• وقع مذكرة تفاهم مع رئيس «مكافحة الفساد»
• النمش :وضع الضوابط لمنع الشهادات المزورة
●

ً
وزير الخارجية مشاركا في االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب
في أعمال الدورة الـ  153لمجلس
جامعة الدول العربية.
كـ ـم ــا الـ ـتـ ـق ــى ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ،وزيـ ــر
خـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـه ــاشـ ـمـ ـي ــة أيـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي،
وتـ ـن ــاول ال ـل ـق ــاء ع ـمــق ال ـعــاقــات
األخــويــة المتينة والوثيقة التي
ت ــرب ــط ب ـيــن ال ـب ـلــديــن الـشـقـيـقـيــن
وبحث مستجدات األحــداث على
الـصـعـيــديــن اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ـه ــده ــا
المنطقة.

حـضــر ال ـل ـقــاء ك ــل م ــن مساعد
وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون الوطن
ال ـعــربــي الـسـفـيــر ف ـهــد الـعــوضــي
وم ـ ـنـ ــدوب ال ـك ــوي ــت الـ ــدائـ ــم ل ــدى
الجامعة العربية المستشار أحمد
الـبـكــر وع ــدد مــن كـبــار مسؤولي
وزارة الخارجية.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ع ـق ــد وزي ــر
الخارجية في القاهرة وبحضور
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي ال ـس ـف ـي ــر فـهــد
ال ـ ـعـ ــوضـ ــي ومـ ـ ـن ـ ــدوب الـ ـك ــوي ــت

●

رفض ديوان الخدمة المدنية مقترح وزارة
األشغال الخاص باقتراح أكثر من ميعاد مرن
لدوام موظفي الوزارة.
ونص كتاب الديوان الموجه إلى "األشغال"
من الوكيل المساعد للشؤون القانونية في
الـ ــديـ ــوان ،ض ـي ــاء ال ـق ـب ـنــدي ،وال ـ ــذي حصلت
"الجريدة" على نسخة منه ،على أنه "باإلشارة
إلــى كتبكم وآخــرهــا رقــم  460ال ـمــؤرخ فــي 2

●

سيد القصاص

أك ــد الــوكـيــل الـمـســاعــد لـشـبـكــات الـتــوزيــع
الـكـهــربــائـيــة فــي وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،م.
مطلق العتيبي ،حرص الوزارة على الحصول
على أعلى كفاءة للطاقة المتجددة في العقود
ً
الـحـكــومـيــة الـجــديــدة المختلفة ،كــاشـفــا عن
زيارة المختبر الخليجي للكويت ممثلة في
"الكهرباء والـمــاء" ،بهدف رفع كفاء ة الطاقة
المتجددة ،إضافة إلى التنسيق بين الوزارة
والمختبر للتعاون المستقبلي فيما يخص
الطاقة المتجددة ،والمحافظة على المستوى

السماح
فبراير  2020بشأن طلب الموافقة على
ّ
للوزارة باستخدام الساعة المرنة عند تأخر
الـمــوظـفـيــن ع ــن مــواع ـيــد الـ ـ ــدوام ،وذل ــك على
الـنـحــو الـمــوضــح بـكـتــابـكــم ،يــرجــى التفضل
باإلحاطة أنــه تقرر عــدم الموافقة على طلب
جهتكم".
وك ـ ــان ـ ــت ل ـج ـن ــة شـ ـ ـ ــؤون الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن فــي
"األشـ ـغ ــال" ق ــد نــاق ـشــت ف ــي ال ـس ــاب ــق ،إع ـطــاء
مــوظ ـفــي ال ـ ــوزارة ســاعــة مــرنــة خ ــال الـ ــدوام
ال ــرسـ ـم ــي ،م ـب ـي ـنــة أن ت ـل ــك "الـ ـس ــاع ــة" تـتـيــح

«كورونا» يوقف...
كما استقطب الحج ،خالل العام الفائت نحو  2.5مليون شخص ،في
حين كانت السلطات المختصة قد توقعت ،قبل انتشار الفيروس ،أن
يصل عدد الحجاج هذا العام إلى 2.7مليون.
ويــأتــي ق ــرار الـمـمـلـكــة بـعــد يــومـيــن مــن إعــانـهــا أول حــالــة إصــابــة
بالفيروس ،وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين ،في وقت أدى
ذلك الفيروس إلى وفاة أكثر من  3آالف شخص حول العالم حتى اآلن،
بينهم  92في إيران المجاورة.
وقال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط لقناة «العربية»
ّ
السعودية ،إن القرار يرجع «لحرص حكومة المملكة على أمن وسالمة
ً
ضيوف الرحمن ،خصوصا األمن الصحي».
وأكد أن «اإليقاف للمعتمرين من المواطنين أو المقيمين من خارج
مـكــة ...أمــا مكة فمفتوحة للزائرين من جميع أنحاء المملكة» لزيارة
الحرم وأداء الصالة فقط.
ّ
وقال مسؤول سعودي مطلع على الملف ،فضل عدم ذكر اسمه ،لوكالة
ً
فرانس برس في وقت سابق« :عندنا مئات آالف من المعتمرين شهريا
من جنسيات مختلفة من كل بقاع األرض .إذا وصــل (الفيروس) هنا
ً
وانتشر من هنا ،فسيصبح ً
وباء عالميا .إذ سيصاب الناس ويعودون
ً ّ
إلى بلدانهم» ،مؤكدا أن «سالمة الناس أهم من أداء العمرة» التي يمكن
تأديتها في أي وقت بالعام.
واألحد الماضي ،قال وكيل وزارة الحج والعمرة عبدالعزيز وزنان،
ّ
بالمملكة عند صدور
في مؤتمر صحافي ،إن  469ألف معتمر كانوا
ّ
قرار تعليق العمرة للمعتمرين الوافدين الخميس» ،لكنه أشار إلى أن
 105آالف منهم غادروا البالد حتى صباح األحد.
ً
عالميا ،تتجه السلطات في إيطاليا ،التي سجلت أعلى نسبة تفشي
الفيروس في أوروبا ،إلى غلق المدارس والجامعات ،وتقييد التجمعات
بما في ذلك مباريات كرة القدم ،في وقت أعلن وزير الصحة األميركي
الكسي عازار أن العلماء «بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد
شهر من اآلن».
وقال عازار إن إدارة الغذاء والدواء األميركية رخصت إدخال اللقاح في
المرحلة األولى من التجارب السريرية ،وذلك بعد ارتفاع عدد اإلصابات
في أميركا إلى أكثر من  ،100والوفيات إلى .9
ّ
ً
وبينما أعلنت مصر وقــف دخــول القطريين عمال بالمثل ،حــذرت
منظمة الصحة العالمية من أن مخزون معدات الحماية «ينفد بسرعة»،
مما يهدد المساعي العالمية لمكافحة الوباء.
ودعا مدير المنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسوس إلى زيادة اإلنتاج
الحالي للمعدات الفردية بنسبة  ،%40في حين أعلنت المنظمة التابعة
لألمم المتحدة ،أن العالم سيحتاج إلى  89مليون قناع طبي في الشهر،
ً
فضال عن  76مليون قفاز ،و 1.6مليون نظارة حماية.
وفي فرنسا ،إحدى بؤر المرض بأوروبا مع إيطاليا وألمانيا ،حيث
بلغت حصيلة الوباء  212إصابة مؤكدة وأربع وفيات ،أصدرت الحكومة
ً
مرسوما أمس يدعو إلى مصادرة مخزون األقنعة الطبية حتى  31مايو.
أم ــا أل ـمــان ـيــا ،ال ـتــي تـعــد أك ـثــر م ــن مـئـتــي إص ــاب ــة م ــؤك ــدة ،فحظرت
ً
أمس تصدير معدات الحماية الطبية ،خصوصا األقنعة ،مع «بعض
االستثناءات» وال سيما في إطار المساعدة اإلنسانية.
ً
وحظرت روسيا أيضا تصدير األقنعة الواقية وغيرها من المعدات
الطبية حتى األول من يونيو ،في حين أعلنت الهند تعليق تصدير
الئحة من األدوية والمستلزمات الطبية.
٠٦

إيران قد تسبق الصين في تفشي...
الحرب اإليرانية  -العراقية ،وتبين أنها ملوثة بفيروس اإليدز.
وأضاف أن خامنئي أبدى ثقته بقدرة القوات المسلحة اإليرانية على
مواجهة الفيروس من خالل قيادة «الحرب غير التقليدية» ،وطلب إلى

الدائم لدى الجامعة أحمد البكر
ً
ً
اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء وفد
الكويت المشارك في أعمال الدورة
ال ـ ـ  153لـمـجـلــس جــام ـعــة ال ــدول
العربية على المستوى الــوزاري
في مقر األمانة العامة للجامعة
بالقاهرة.
وي ـضــم وف ــد ال ـكــويــت مساعد
وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون الوطن
ال ـعــربــي الـسـفـيــر ف ـهــد الـعــوضــي
ً
وع ــددا مــن كبار مسؤولي وزارة
الخارجية.

فهد الرمضان

قال وزير التربية وزير التعليم
الـ ـع ــال ــي د .سـ ـع ــود الـ ـح ــرب ــي إن
االستراتيجية الوطنية لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد تعتبر
جــزءا من مفاهيم أساسية تعنى
بها وزارتا التربية والتعليم العالي
ومرتبطة بعملهما.
جاء ذلك في تصريح صحافي
للحربي عقب توقيعه مذكرة تفاهم
مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة
الفساد الكويتية "نزاهة" المستشار
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـنـ ـم ــش تـخـتــص
ب ـم ـجــال تـصـمـيــم ب ــرام ــج تــدريــب
للطلبة لتوعيتهم بقيم النزاهة.
وأوضــح الحربي أنه "يفترض
ب ـ ـنـ ــا تـ ـ ــزويـ ـ ــد أب ـ ـنـ ــائ ـ ـنـ ــا ال ـط ـل ـب ــة
ب ـم ـفــاه ـيــم الـ ـن ــزاه ــة وال ـش ـفــاف ـيــة
واالل ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـق ــوان ـي ــن" ،مـشـيــرا
إل ــى أن "االسـتــراتـيـجـيــة الوطنية
ك ــاف ـي ــة وواف ـ ـيـ ــة وتـ ـحـ ـت ــوي عـلــى
مضامين ومحاور وأهداف نسعى

«الكهرباء» :ملتزمون بتركيب  %10خاليا
متجددة للمباني الحكومية
الخاص بمشاريع الطاقة في أجواء الخليج.
وأشــار العتيبي ،في تصريح صحافي ،إلى
ً
أن المختبر أبرم عقدا مع جمعية المهندسين
الكويتية إلنشاء مركز تدريب فيها يشرف عليه
المختبر ،ويهدف إلى رفع كفاءة المهندسين في
الكويت ال مهندسي "الكهرباء والماء" فقط ،و"هذا
أمر جيد يخدم الكويت في الكثير من المشاريع".
ولفت إلى أنه ً
بناء على كود البناء الصادر في
 2018أصبح إجباريا على أي مشروع حكومي أن
يركب  10في المئة خاليا طاقة متجددة من نسبة
استهالك المبنى الحكومي ،ووزارة الكهرباء
والماء حريصة على أن تلزم الجهات الحكومية

رفض الدوام المرن لموظفي «األشغال»
سيد القصاص

الحربي :تعزيز النزاهة والشفافية
وااللتزام بالقوانين لدى الطلبة

للموظفين التأخر مع بداية الــدوام الرسمي
خالل ساعة ،وتعويضها نهارا.
وذكــرت المصادر أن الهدف من "الساعة"
إعطاء الموظفين مرونة خالل فترة الحضور،
الـتــي تتميز بــالــزحــام على الـطــرقــات ،ولعدم
تسجيل الموظفين غـيــابــا عــن الـعـمــل ،األمــر
الذي يؤثر سلبا على تقديراتهم السنوية بعد
ربط الحضور واالنصراف بالتقييم السنوي
للموظف.

الحكومة تقديم جميع اإلمكانات الالزمة لمساعدتها.
في المقابل ،قال المصدر إن رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير
الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الصحة والوزراء المعنيين ،الذين
شاركوا في االجتماع ،أكدوا أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة ،وأن
هناك حاجة لقبول المساعدات األجنبية ،ومنها المساعدات األميركية؛
ألن أحد أسباب انتشار الفيروس هو عدم وجود معدات كافية لكشفه.
ً
ً
وكشف أن وزير الصحة أوضح أن عددا كبيرا من المصابين كانوا
قد راجعوا مستشفيات مختلفة قبل إعــان وجــود اإلصابات في قم،
وأنــه رغم تعليمات الــوزارة تعامل األطباء مع المراجعين على أنهم
مـصــابــون بــالــزكــام ،األم ــر ال ــذي تسبب فــي التقاطهم الـفـيــروس الــذي
انتشر في عدد كبير من المستشفيات ،وأصيب به مراجعون كانوا
فيها ألسباب مختلفة.
وحسب المصدر ،فإن وزير الصحة أكد أن معظم المسؤولين الذين
ً
أصيبوا بالفيروس كانوا قد زاروا مدينة قم أو التقوا أشخاصا زاروا
ً
المدينة ،واليوم بات األمر خارج السيطرة تماما ،وال يمكن معالجته
إال بقبول المساعدات األجنبية ،ووضع كل البالد في نوع من الحجر
الصحي مدة ال تقل عن أسبوعينُ ،يمنع فيه الجميع من الخروج من
المنازل حتى يتسنى للسلطات كشف المصابين.
وبحسب المصدر ،أوصى وزير الصحة بأن يصدر المرشد فتوى
في هذا المجال ،ويضغط على مراجع التقليد إلصدار فتاوى تساعد
وزارة الصحة ،وإال فانتظار وفــاة اآلالف ،إذ إن عــدد المصابين هو
ً
عشرات أضعاف ما يتم إعالنه رسميا ،كما أن السلطات الصحية تعلن
المشكوك فيها.
اإلصابات المؤكدة فقط ال
ّ
وقال المصدر إن روحاني حذر خامنئي من أن تسبق إيران الصين
ف ــي تـفـشــي ال ـم ــرض ف ــي ح ــال ل ــم تـفـصــل مـلــف ال ـع ــدوى ع ــن الـمـلـفــات
ً
السياسية واألمنية والدينية ،خصوصا خالفها مع الواليات المتحدة.
ووفــق المصدر ،أكــد روحــانــي للمرشد أن الوضع االقتصادي في
ً
البالد متدهور بشدة ،وخصوصا بعد انتشار الفيروس ،إذ تواجه
ً
ً
معظم األعمال انسدادا كامال ،األمر الذي يجبر الحكومة على أن تفكر
فــي طريقة لحل مشاكلها مــع الــواليــات المتحدة عبر الـمـفــاوضــات،
آت.
وتحاول رفع العقوبات عن البالد ،وإال فإن االنهيار االقتصادي ٍ

الحكومة متمسكة بموقفها من...
اجتماع بحضور كل أعضاء اللجنة وفق التركيبة الجديدة فستتم
عودة الشريعة إلى هذا القانون.
وح ـضــر اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة ع ـضــواهــا مــاجــد الـمـطـيــري ومحمد
الحويلة ،إلى جانب الهاشم التي ذكرت أن «عضو اللجنة النائب
ً
ناصر الدوسري موجود حاليا في الخارج مع والده في رحلة عالج،
ونسأل الله له الشفاء ،كما اعتذر العضو خلف دميثير» ،مؤكدة
أن هناك مرونة حكومية بشأن موضوع تخفيض فائدة قروض
المتقاعدين من مؤسسة التأمينات االجتماعية إلى ما دون الـ .%25
وصرحت بأنه «إذا كانت نسبة استقطاع قسط القرض الحسن
ً
شهريا من المعاش من  15إلى  %17فستصل الكلفة إلى نحو 123
مليون دينار ،تتحملها الخزانة العامة» ،مشيرة إلى أن «هذه التكلفة
محسوبة على افتراض طلب كل المتقاعدين الحاليين الحصول على
القرض» ،في حين أن عدد المتقاعدين الذين طلبوا بالفعل وصل إلى
ً
ً
 50ألفا من أصل  140ألفا« ،وإذا انخفضت النسبة فسيرتفع العدد».
وأضــافــت الهاشم« :ال أعتقد أن تكون نسبة االستقطاع ،%10
لكن ما أستطيع تأكيده أنه سيتم تخفيض نسبة الـ  ،%25ومنحنا
الحكومة المهلة لدراسة البدائل وتقديم الكلفة» ،مشيرة إلــى أن
«اللجنة ستجتمع األحد المقبل ُ إلنجاز تقريريها إذا تم توجيه دعوة
ِّ
لعقد جلسة  10مارس ،أما إذا أجلت فستجتمع األربعاء»٠٨ .

بتلك المواصفات التي نص عليها كود البناء.
وأشار إلى أن الفحص من الشركات العالمية
للمواد المنتجة للطاقة النظيفة سيكون عن
طــريــق المختبر الخليجي ،مبينا أن ال ــوزارة
حــريـصــة عـلــى دع ــم تـلــك الـمـشــاريــع النظيفة،
التي من شأنها تخفيف األعـبــاء على الشبكة
الكهربائية.
وأشـ ــار إل ــى أن مــا يميز الـطــاقــة المتجددة
أن مصادرها متوافرة فــي معظم دول العالم،
خصوصا في العالم العربي ،إضافة إلى أنها
تحافظ على الصحة العامة لكونها طاقة نظيفة
واقتصادية في كثير من االستخدامات.

سعود الحربي

لتحقيقها ،واألهم من ذلك كله هو
جانب الشراكة المجتمعية التي
دائ ـم ــا نـسـعــى ل ـهــا ألن ــه ال يمكن
لوزارتي التربية والتعليم العالي
أن تنفردا بأي عمل جبار".
ودعـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــى ت ـ ـضـ ــافـ ــر ج ـم ـيــع
الـ ـجـ ـه ــود خ ــاص ــة مـ ــع االن ـف ـت ــاح
والعولمة وتأثير وسائل التواصل

االجـتـمــاعــي الـتــي "ت ـفــرض علينا
بناء قيم لــدى أبنائنا لحمايتهم
بــالــدرجــة األول ــى وحماية الــدولــة
والقوانين".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار
النمش إن توقيع المذكرة يأتي في
إطار استراتيجية تعزيز النزاهة
التي أطلقها سمو األمير الشيخ
صباح األحمد وتهدف الى تعزيز
الشفافية والنزاهة في عدة مجاالت
منها ما تضمنه المحور الثالث
منها ويتعلق بتعزيز الشفافية في
التربية والتعليم لــدى المعلمين
وال ـم ـتــدرب ـيــن إض ــاف ــة ال ــى وضــع
الـضــوابــط والقيم الخاصة لمنع
الشهادات المزورة.
وذكر أن هذه المذكرة ستدخل
ح ـيــز الـتـنـفـيــذ وت ـق ــوم ل ـج ــان من
"ن ــزاه ــة" ووزارة التعليم العالي
بتطبيقها وستظهر النتائج في
القريب العاجل وأثر هذا التعاون
على الطالب والطالبات والمعلمين
والمجتمع.

الخضر يكرم المشاركين في
«الخليج للدفاع والطيران»
برعاية وحضور رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر ،أقيم صباح أمس ،في هيئة اإلمداد والتموين
(قيادة الصيانة) ،حفل تكريم المشاركين بمعرض الخليج
للدفاع والـطـيــران الـخــامــس ،الــذي أقيم فــي أرض المعارض
الدولية خالل الفترة من  10إلى  12ديسمبر .2019
واس ـت ـهــل الـحـفــل بـكـلـمــة ل ـم ـعــاون رئ ـيــس األرك ـ ــان الـعــامــة
لـ"اإلمداد والتموين" اللواء الركن علي عبدالهادي الشنفا ،رحب
من خاللها برئيس األركان العامة للجيش ،والحضور الكرام.
وفي ختام الحفل ،وزع رئيس األركان الشهادات والدروع
عـلــى المحتفى بـهــم مــن ضـبــاط وض ـبــاط صــف وأفـ ــراد ،كما
شكرهم على جـهــودهــم الـمـبــذولــة ومساهمتهم فــي إنجاح
المعرض الخامس.

الجزائر :تعزيز التعاون االجتماعي مع الكويت
أعربت وزي ــرة التضامن الوطني واألســرة
الجزائرية كوثر كريكو ،أمس ،عن تطلع بالدها
الى تبادل الخبرات مع الكويت في مجال التكفل
بالفئات الضعيفة وحماية حقوق المرأة.
وذكر بيان لوزارة التضامن ان ذلك جاء في
لقاء بين الوزيرة كريكو مع سفير الكويت لدى
الجزائر محمد الشبو تركز البحث فيه على
سبل تعزيز التعاون بين البلدين السيما في
المجال االجتماعي.
واض ــاف ان اللقاء جــاء بطلب مــن الــوزيــرة

الجزائرية لبحث االستفادة من تجارب مختلف
الدول العربية الشقيقة والصديقة في المجال
االجتماعي والتكفل بالمرأة.
وأوضـ ـ ـ ــح ان ال ـط ــرف ـي ــن أشـ ـ ـ ــادا بـمـسـتــوى
ال ـعــاقــات الـمـمـيــزة بـيــن الـبـلــديــن الشقيقين
وبـتـطــابــق وج ـهــات الـنـظــر ح ـيــال الـعــديــد من
ال ـم ـل ـفــات الس ـي ـمــا م ــا تـعـلــق مـنـهــا بــالـمـجــال
االجتماعي وترقية حقوق المرأة.
وب ـح ـس ــب الـ ـبـ ـي ــان اس ـت ـع ــرض ــت الـ ــوزيـ ــرة
االجراءات التي تتخذها الوزارة للتكفل بالفئات

الضعيفة ،مشيرا الــى تـصــور جــديــد فــي هذا
ال ـشــأن يتمثل فــي ان ـشــاء مــؤسـســات صغيرة
تمكن هذه الفئات من الخروج من دائرة العوز
وتحقق لها االستقالل المالي.
بدوره أشاد السفير الكويتي محمد الشبو
بمستوى العالقات المميزة بين البلدين ،مبديا
"استعداده لتبادل التجارب في مجال التكفل
االجـتـمــاعــي السـيـمــا فــي م ـجــال الـمـقــاوالتـيــة
وترقية حقوق المرأة".

«األربعاء الكبير» هو األهم

ً
مصغر ثم غالبا ما يأتي إلى هنا ،فلنكن حذرين».
وهذا ما يقودني إلى المبدأ الثالث« :األربعاء الكبير» هو
األهم ،ألن بيرني يجب أن يخسر الترشيح لمصلحة ديمقراطي
معتدل ،لكن بطريقة عادلة ،ال يمكن سرقة الترشيح منه ،هو
ً
ومؤيدوه ُم ّ
همون جدا لتحالف ديمقراطي رابح في نوفمبر،
يجب أن يكونوا في الفريق.
لهذا السبب بعد «الثالثاء الكبير» ،أي األربـعــاء ،أملي أن
تدعو نانسي بيلوسي ومعها تشاك شومر وب ــاراك أوباما
وبيل كلينتون ،جو بايدن ومايك بلومبرغ وإليزابيث وارين
إلى الكابيتول ،ويغلقوا األبواب ويمنعوهم من الخروج قبل
االتفاق على مرشح واحد يمثل األغلبية الواضحة في الحزب
الديمقراطي -أي يـســار الــوســط المعتدل -حتى يتمكن هذا
ً
الشخص من الترشح وجها لوجه ضد بيرني بقية الطريق،
ويهزمه بشكل عادل.
ُ
ه ـك ــذا تـ ـه ــزم ش ـع ـبــويــة سـ ــانـ ــدرز ال ـي ـس ــاري ــة ف ــي ال ـس ـبــاق
الديمقراطي ،وشعبوية ترامب اليمينية في السباق إلى البيت
األبيض .ال نرغب في الوصول إلى مؤتمر وطني ّ
مزور للحزب
الديمقراطي يقوم خالله المندوبون الكبار بقلب الموازين
ضد ساندرز .في عصر التغريد ،سيكون ذلك وصفة لمؤتمر
انقسامي مثير للغضب.
ً
شخصيا أفضل مايك بلومبرغ لقيادة هذا االئتالف الموحد،
ألنني أعتقد أن لديه حملة انتخابية مصممة لتدوم وتواجه
تــرامــب ،لكن قــد ال يكون لديه مــا يكفي مــن الــدعــم فــي قواعد
ً
الحزب .إذا لم يكن ترشيحه متاحا ،فسيكون الخيار الواضح
هو بايدن ،الذي تمت إعادة تنشيط حملته بالفعل ،بينما حتى
ُ
ظهر وارن أنها تمتلك حجم الدعم الكافي.
اآلن لم ت ِ
«إف ـصــاح :تبرعت مؤسسة بلومبرغ لــأعـمــال الخيرية لـ
(بالنيت وورد) ،المتحف الــذي تبنيه زوجتي في واشنطن
لتعزيز القراءة ومحو األمية».
إذا تمكن الديمقراطيون من االصطفاف خلف مرشح «يسار
وس ـطــي» إجـمــاعــي ،فسيكون ه ــذا الـمــرشــح فــي مــوقــف قــوي
للتغلب على ترامب لسببين :األول جديد وواضــح ،والثاني
ً
ً
عميق وأقل وضوحا لكنه قوي جدا.
ّ
األول :يتعلق بفيروس كورونا ،الذي يذكر الناس بأهمية
الحكومة الجيدة ،لقد ّ
صوت الكثير من الناس لمصلحة ترامب
ً
ً
في المرة األخيرة ،ألنهم أرادوا شخصا مثيرا للمتاعب يهز
ال ـقــارب .تــرامــب فعل ذلــك بالتأكيد ،عبر تغيير عــدة رؤســاء
ً
أرك ــان ووزراء دف ــاع ومــديــريــن للمخابرات الــوطـنـيــة ،فضال
عن أربعة أمناء لألمن الداخلي ،وخمسة مستشارين لألمن
القومي ،باإلضافة إلى محاوالته المتهورة لخفض ميزانية
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ،والتنديد باستمرار
الموظفين المدنيين في «الدولة العميقة» المحترفين الذين
نحتاج إليهم اآلن أكثر من أي وقت مضى لحماية قوانيننا.
ّ
سيذكر هذا الوباء الناس بمدى خطورة حدوث اضطراب
في ظل غياب أي أخالقيات أو انضباط ،وبأن شعار الحزب
الجمهوري المضحك« -أنا من الحكومة وأنا هنا للمساعدة»-
وال ـج ـهــود األخـ ــرى الــرام ـيــة إل ــى إض ـع ــاف ال ــدول ــة الـفــدرالـيــة
ً
ً
ّ
ليس مضحكا على اإلطالق ،وسيذكرهم أيضا بمدى أهمية
ً
تعيين رئيس يقيم ويعين أشخاصا مؤهلين ،ال المتسللين
المخلصين له فقط.
ً
ّ
لكن فيروس كورونا وما أعقبه يذكرنا أيضا بأهمية أال

يكون لدينا رئيس أثبت نفسه في البيت األبيض فحسب ،بل
ً
ً
أن يكون أيضا قــادرا على جمع تحالف واســع من الدعم ،لن
نهزم هذا الفيروس ونحن كمنزل منقسم؛ لن نفعل أي شيء
مهم في منزل منقسم.
ولـهــذا السبب أعتقد أن الـتــوق إلــى رئـيــس يمكنه إعــادة
توحيد الـبــاد هــو قضية أقــوى مما يــدرك الـخـبــراء ،سيفوز
مــرشــح ديـمـقــراطــي يمكنه ال ـت ـحــدث عــن ذل ــك ،وإث ـ ــارة إلـهــام
الناس ،وتصميم إدارة تجمع شرائح واسعة من الديمقراطيين
المعتدلين والتقدميين والجمهوريين المعتدلين.
ن ـع ــم ،ي ـجــب ع ـلــى ال ـم ــرش ــح الــدي ـم ـقــراطــي تـبـنــي تحسين
«أوباماكير» ،وتعزيز قوانين السيطرة على األسلحة الفردية،
وتمويل المزيد من المساكن ،والتعليم بأسعار معقولة ،لكن
الرسالة الرئيسية يجب أن تكون الوحدة ،الوحدة في الحزب،
ووحدة البلد.
إنها أكبر نقطة ضعف لترامب؛ ألن هناك في الواقع كذبة
واحدة ،حتى دونالد ترامب نفسه ال يستطيع تردادها« :لقد
حاولت توحيد البالد».
بعد ثالث سنوات من تجمعات ترامب الصدامية في جميع
أنـحــاء أمـيــركــا -والـتـنــديــد بالديمقراطيين ووســائــل اإلعــام
والخبراء الحكوميين والموظفين العموميين والوطنيين-
ببساطة ال يمكن أن يقوم ترامب بــدور الموحد؛ ألنــه اختار
استراتيجية «فــرق تـســد» ،ويـحــاول الـفــوز بقاعدته وحدها،
لذا يتعين على المرشح الديمقراطي اختيار مبدأ الحكم من
خالل توحيد الناس.
ً
ك ـنــت أت ـح ــدث أخـ ـي ــرا م ــع ت ـيــم شــراي ـفــر ،الـ ــذي يـشـغــل منذ
فترة طويلة منصب الرئيس التنفيذي لألولمبياد الخاص
ً
كاف من الجمهوريين
العالمي ،وعلق قائال« :تفاعلت مع عدد ٍ
والديمقراطيين خالل األلعاب األولمبية لمعرفة مدى توقهم
ً
لجمع البالد ،لنتمكن من القيام باألشياء الكبيرة معا مرة
أخرى».
والحظ شريفر أن الشقاق في البالد «يجعل الناس يمرضون
ويعانون االكـتـئــاب» ،وأض ــاف« :ال ـيــوم ،يوجد عــدد كبير من
األميركيين لديهم أفراد في أسرهم أو زميل عمل أو صديق ال
يتحدثون إليه بسبب السياسة» .ببساطة هذه ليست هويتنا
أو من نريد أن نكون.
وأش ــار شــريـفــر إل ــى كـلـمــات الــرئـيــس األمـيــركــي التاريخي
إب ــراه ــام لـنـكــولــن عـنــدمــا ق ــال ف ــي خ ـطــاب قـسـمــه ال ـثــانــي في
منتصف الحرب األهلية« :مع الحقد تجاه ال أحد ،مع الصدقة
للجميع ،مع الثبات في الحق حيث أن الله يعطينا أن نرى
الحق ،دعونا نسعى جاهدين إلنهاء العمل الــذي نحن فيه،
لتضميد جراح األمة».
َ
وتـســاء ل شريفر« :هــل ُيعقل أن البلد ال ــذي أنـتــج لنكولن
ً
يصبح مـكــانــا يـفــرض عليك أن تـكــره ج ــارك أكـثــر كلما كنت
ً
منخرطا في العمل السياسي؟».
ولـهــذا الـسـبــب ،أكـثــر مــن أي شــيء آخــر اآلن ،ختم شريفر:
«نحن بحاجة إلى قادة وأفكار توحدنا ،الكثير من األميركيين
ً
يتوقون بشدة ليكونوا جزءا من شيء أكبر من أنفسهم ،شيء
ً
يحبنا ويحتاج إلينا ،مثل بناء أميركا معا مرة أخرى ،وحل
ً
ً
المشكالت الكبيرة معا مرة أخــرى ،وأن نحلم أحالما كبيرة
ً
معا مرة أخرى».

ةديرجلا
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«الصحة» :خروج حالتين من الحجر بعد التأكد من سالمتهما
سيدتان كويتيتان مصابتان في العناية المركزة إحداهما بحالة حرجة
عادل سامي

تواصل يومي
بين الوزارة
«والصحة
العالمية»
لتقييم مناطق
االنتشار

السند

لم تسجل أي
إصابة جديدة
بالفيروس
خالل الـ 24
ساعة الماضية
المضف

ق ــال ال ـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم
وزارة الصحة الكويتية د .عبدالله
السند ،إن وزير الصحة الشيخ
ً
د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح زار أخ ـي ــرا
ال ـ ـم ـ ـقـ ــر الـ ـمـ ـخـ ـص ــص ل ـل ـح ـجــر
ال ـص ـحــي ف ــي م ـن ـتــزه ال ـخ ـيــران،
واط ـل ــع ع ـلــى م ـجــريــات الـعـمــل،
وحـ ــالـ ــة ال ـخ ــاض ـع ـي ــن لـلـحـجــر
هناك ،وتم األخذ بالمالحظات
بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق م ـص ـل ـح ــة ال ـع ـمــل
وصحة وسالمة الجميع.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ،خ ـ ــال
ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي ال ـيــومــي
لـ ـ ـل ـ ــوزارة أم ـ ـ ــس ،ل ـل ـح ــدي ــث عــن
م ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات الـ ـ ــوضـ ـ ــع بـ ـش ــأن
ف ـيــروس "ك ــورون ــا" ،إن الحجر
ال ـص ـحــي م ـســؤول ـيــة "ال ـص ـحــة"
كذلك جميع الجهات ذات الصلة
"والحظنا ذلــك من خــال زيــارة
ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ووزيـ ــر
الــداخ ـل ـيــة أن ــس ال ـصــالــح لمقر
الـ ـحـ ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي فـ ــي م ـن ـتــزه
الخيران".
ً
وأكد السند أن هناك تواصال
ً
يـ ــو م ـ ـيـ ــا بـ ـي ــن وزارة ا ل ـص ـح ــة
وم ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة،
الس ـي ـم ــا ف ــي ت ـق ـي ـيــم ال ـم ـنــاطــق
التي يفد إليها الركاب من خارج
البالد ودراسة األوضاع وتقييم
خطورة تلك المناطق.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
بــاســم وزارة الصحة ،إن هناك
حالة أنهت ،أمس ،فترة الحجر
الصحي في أحد مراكز الحجر
الـ ـت ــي ح ــددتـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـعــد
انـقـضــاء الـمــدة الـمـحــددة لذلك،

لتكون الحالة الثانية التي تنهي
فترة الحجر.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـسـ ـن ــد فـ ــي ب ـي ــان
ص ـح ــاف ــي أن ـ ــه لـ ــم ت ـظ ـه ــر عـلــى
ال ـح ــال ـت ـي ــن أعـ ـ ـ ــراض اإلص ــاب ــة
ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا الـمـسـتـجــد
(كــوف ـيــد )19 -قـبــل وأث ـن ــاء مــدة
ً
الـحـجــر مـضـيـفــا أن ــه ت ــم إج ــراء
مسحة أولى عند دخول الحجر
وأخرى بعد إتمام المدة وكانت
المسحتان سلبيتان (ال إصابة
بالفيروس) وعليه تم السماح
لهما بالمغادرة.

العزل الصحي
من جانبها ،أعلنت الوكيلة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـص ـحــة
ال ـع ــام ــة وال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـســاعــدة
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـط ـب ـي ــة
ا لـمـســا نــدة بالتكليف د .بثينة
ال ـم ـض ــف أنـ ــه ل ــم ي ـتــم تـسـجـيــل
أي ح ـ ـ ــا ل ـ ـ ــة إ صـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــة م ـ ــؤ ك ـ ــدة
بفيروس "كورونا" في الكويت
خ ــال األرب ـ ــع وع ـشــريــن ســاعــة
الماضية .
وأك ـ ـ ــدت ال ـم ـض ــف أن جـمـيــع
ال ـم ـصــاب ـيــن ي ـت ـم ـت ـعــون بـحــالــة
ص ـ ـح ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة وم ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــرة،
باستثناء سيدتين كويتيتين
ف ــي ال ـع ـقــد ال ـس ــاب ــع م ــن الـعـمــر
تــم إدخالهما العناية المركزة
ً
وتعانيان أمراضا مزمنة نتيجة
إصابتهما بالتهاب رئوي حاد.
وقـ ــالـ ــت إن الـ ـف ــري ــق ال ـط ـبــي
المختص يشرف على حالتهما
والتزاالن قيد المراقبة والعالج،

الفتة إلــى أن إحداهما حالتها
مـسـتـقــرة فــي حـيــن األخ ــرى في
حالة حرجة.
وأكـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـتــي
ص ـ ـ ـ ــدرت أ م ـ ـ ــس األول ،ح ـي ــال
الـقــادمـيــن إلــى الـبــاد استدعى
إصـ ـ ــدارهـ ـ ــا انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـمـ ــرض،
وأنه صدر تعميم بشأن التقيد
ب ــوس ــائ ــل الـ ــوقـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة فـ ـ ــي صـ ــالـ ــونـ ــات
ال ـح ــاق ــة والـ ـ ـن ـ ــوادي الـصـحـيــة
والتنبيه على جميع المقاهي
بمنع تداول النرجيلة "الشيشة"
ً
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ح ــرص ــا من
ال ـ ــوزارة لـعــدم انـتـشــار الـمــرض
وتأمين سالمة المجمتع.

تحديث اإلجراءات
وذكـ ـ ـ ــرت أنـ ـ ــه تـ ــم ت ـح ــدي ــث
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة
ب ـخ ـص ــوص ظـ ـه ــور ف ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد ،وذلـ ــك
ل ـل ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي ال ـص ـحــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــي والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــرت ـ ـبـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
ا لـفـيــروس ،إذ سيتم تطبيق
ه ــذه اإلجـ ـ ــراء ات االح ـتــرازيــة
عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن الـ ـ ـ ــدول اآلتـ ـي ــة
وه ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر وس ـ ـيـ ــرالن ـ ـكـ ــا
و لـبـنــان وأذر بـيـجــان وتركيا
وجورجيا والهند وبنغالدش
والـفـلـبـيــن وس ــوري ــة ،مــؤكــدة
أن ـ ـهـ ــا إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة
م ــؤقـ ـت ــة إل ـ ــى حـ ـي ــن ال ــوق ــوف
على الوضع الوبائي الصحي
العالمي.

و ش ـ ــددت ع ـلــى أن اخـتـيــار
ال ـ ـ ـ ــدول ت ـ ــم ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ع ــدة
مـعــايـيــر مـثــل ســرعــة انـتـشــار
الـ ـم ــرض ووجـ ـ ــود ت ـج ـم ـعــات
بـ ـ ـش ـ ــري ـ ــة كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ـ ــي ه ـ ــذه
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ووجـ ـ ـ ـ ــود ح ـ ــاالت
مــؤ كــدة متوطنة دا خــل البلد
وأيضا تقييم النظام الصحي
والمعلومات التي ترد إلينا
من منظمة الصحة العالمية
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــع الـ ـصـ ـح ــي
الوبائي العالمي.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ت ـ ــم أم ــس
ـار
ت ـس ـل ــم م ـح ـج ــر ال ـ ـجـ ــون وج ـ ـ ٍ
ت ـج ـه ـيــزه م ــن خـ ــال الـتـنـسـيــق
م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف ج ـ ـهـ ــات الـ ــدولـ ــة
ً
تحسبا الستقبال أي قادمين
م ـمــن تـنـطـبــق عـلـيـهــم ال ـشــروط
الحجر اإلل ــزام ــي ،مـشــددة على
االلـتــزام بالتعليمات الـصــادرة
من الجهات المختصة بالدولة
وال ـتــواصــل مــع الـخــط الساخن
ألي استفسار.

خروج حالة
وأفـ ــادت الـمـضــف ب ــأن هناك
حالة واحدة خرجت من الحجر
الـ ـصـ ـح ــي مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران ،بـعــد
ال ـتــأكــد م ــن ســامـتـهــا وانـتـهــاء
ً
الحجر اإللــزامــي ،خصوصا أن
هذه الحالة كانت ملتزمة بمدة
ً
الحجر  ١٤يوما ولم يتم ظهور
أي أعراض عليها ،مشيرة إلى أن
أي حالة يتم انتهاء مدة الحجر
الصحي يتم أخذ مسحة أخرى
ق ـب ــل الـ ـخـ ــروج وع ـن ــدم ــا تـظـهــر

المضف والسند خالل المؤتمر الصحافي أمس
ال ـن ـت ـي ـج ــة س ـل ـب ـي ــة وال ت ــوج ــد
أي أعـ ـ ــراض ي ـتــم ال ـس ـم ــاح لها
بالخروج من الحجر الصحي.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـض ــف ،إن ـ ــه عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن إص ـ ــدار قـ ــرار وزارة
ال ـص ـحــة ف ـقــد ت ــم الـتـنـسـيــق مع
الطيران المدني بشأن إحضار
شـ ـ ـه ـ ــادة الـ ـخـ ـل ــو م ـ ــن فـ ـي ــروس
ً
ابتداء من
كورونا على الوافدين
الثامن من مــارس الجاري بعد
التنسيق مع الطيران المدني.
وأوضحت المضف أن جميع
المنافذ منذ اليوم األول لتطبيق

اإلجراء ات االحترازية لفيروس
كورونا طبقت جميع اإلجراءات
في كل المنافذ الجوية والبرية
وال ـب ـحــريــة م ــن خ ــال ال ـطــواقــم
الطبية لفحص الداخلين للبالد.
وبـ ـ ـش ـ ــأن شـ ـ ـه ـ ــادة خـ ـل ــو مــن
ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس ،ذك ـ ـ ـ ــرت أن ـ ـ ــه ع ـلــى
ال ـقــادم ـيــن إل ــى ال ـكــويــت إج ــراء
الفحوصات الخاصة من مختبر
معتمد ،واعتماد هذه الشهادة
حسب تعميم الطيران المدني
من سفارة الكويت في ذلك البلد.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ــادم ـي ــن إل ــى

ال ـك ــوي ــت ،أش ـ ــارت إل ــى أن ــه يتم
ف ـح ـص ـهــم مـ ــرة أخـ ـ ــرى وإعـ ـ ــادة
تقييمهم وفــي حــال ثبوت عدم
وجود أي أعراض لهم يتم إجراء
ً
المراقبة الصحية مدة  ١٤يوما
أي إن ال ـ ـقـ ــادم ي ـق ــوم بــأع ـمــالــه
اليومية مع الحد من أي نشاط
غير الزم.

َ
مقصيد :توفير جهازي فحص حراري بكل مدرسة المضف :جاهزية تامة لهيئة التطبيقي
أكد لـ ةديرجلا• استكمال تجهيز العيادات المدرسية لضمان سالمة الطلبة
•

فهد الرمضان

أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـلـتـنـمـيــة ال ـتــربــويــة واالن ـش ـطــة
الطالبية ،الناطق الرسمي باسم
وزارة التربية فيصل مقصيد أنه
تــم استكمال تجهيز العيادات
ال ـمــدرس ـيــة ف ــي جـمـيــع م ــدارس
ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،م ــو ضـ ـح ــا أن وزارة
ال ـص ـحــة سـتـعـمــل ع ـلــى تــوفـيــر
ج ـم ـيــع اح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـي ــادات
المدرسية من هيئات تمريضية
وأدوات و م ـع ـق ـم ــات ق ـب ــل ب ــدء
الدوام المدرسي.
وقال مقصيد لـ"الجريدة" إن
"التربية" ستتبع مبدأ الشفافية
في التعامل مع موضوع الدوام
الـ ـم ــدرس ــي فـ ــي ظـ ــل األوض ـ ـ ــاع
ال ـ ـصـ ـحـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــدة ح ــالـ ـي ــا
وم ـ ــا ي ـخ ــص ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
"كورونا" ،الفتا إلى أن "الصحة"
والجهات المعنية االخ ــرى في
الــدولــة متعاونة إلــى أبـعــد حد
في سبيل المحافظة على صحة
وسالمة الجميع ،ومنهم الطلبة.
وأضاف أن "التربية" اتخذت
ع ــدة اج ـ ـ ــراءات لـلـمـســاهـمــة في
تقليل فرص انتقال العدوى ،إذ
ق ــررت الـغــاء التجمعات بشكل
كــامــل داخ ــل الـ ـم ــدارس ،وإل ـغــاء

فيصل مقصيد

ط ــاب ــور ال ـص ـب ــاح وال ـم ـقــاصــف
المدرسية ،حيث سيتم توفير
عملية البيع في األجنحة لتقليل
فرص تجمع الطلبة.
وأشار إلى أن تقنين الفرص
سيكون من خالل تقسيم الطلبة،
بحيث تعطى الفرصة لمجموعة
م ــن ال ـص ـفــوف وت ـع ـطــى فــرصــة
اخرى في وقت آخر للمجموعة
المتبقية ،فعلى سبيل المثال
سيعطى طلبة الصفين السادس
وال ـســابــع الـمـتــوسـطـيــن فرصة
ب ـعــد ال ـح ـصــة ال ـث ــان ـي ــة ،بينما
تعطى الفرصة لطلبة الصفين
الـثــامــن والـتــاســع بـعــد الثالثة،

وه ـ ـكـ ــذا فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـم ــراح ــل
الدراسية ،حتى يتم تقليل عدد
ال ـط ـل ـبــة ف ــي ال ـس ــاح ــة وتـقـلـيــل
فرص التجمع أكثر.
وذك ــر مقصيد أن الـتــواصــل
واالجتماعات مستمرة مع وزارة
الصحة حيث تم تزويد "التربية"
ب ـم ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـم ــاح ـظ ــات
واالرشادات الجديدة ،الفتا إلى
أنــه سيتم عقد اجتماع موسع
مع وكيل التعليم العام ومديري
المناطق التعليمية لتوضيح
االجراءات االحترازية الجديدة،
لينقلوها بــدورهــم إلــى مديري
الـمــدارس واالدارات المدرسية
لـتـطـبـيـقـهــا ف ــي م ــدارسـ ـه ــم مــع
عودة الطلبة.

فحص حراري
وذكر أنه تم الطلب من وزارة
َ
الصحة توفير جـهــازي فحص
ح ــراري حديثين بـكــل مــدرســة،
حـ ـت ــى ت ـت ـم ـك ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس مــن
ً
فحص الطلبة ،الفتا إلى أنه وفق
اإلجــراءات سيتم وضع الطالب
الــذي يثبت وجــود حــرارة لديه
في العيادة إلى حين استدعاء
ولـ ــي أم ـ ــره ل ـن ـق ـلــه إلـ ــى ال ـمــركــز
ال ـص ـح ــي وات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات
الصحية المناسبة.

«التربية» :بدء استحداث دروس تعليمية
على القناة التربوية
دعت المعلمين والمتعلمين إلى التسجيل في البوابة التعليمية
•

فهد الرمضان

أعلنت وزارة التربية بدء استحداث دروس
وم ـ ــواد عـلـمـيــة وم ــراج ـع ــات ع ـلــى الـمـنـصــات
التعليمية والقناة التربوية التابعة للوزارة.
وأك ــدت "الـتــربـيــة" ،فــي بـيــان لـهــا أم ــس ،أن
"المتعلم وا لـمـعـلــم يمتلكان كــل اإل مـكــا نـيــات
لـلــدرا ســة عــن بعد مــن خــال القناة التربوية
ا ل ـت ــي ت ــم ا لـ ـب ــدء ف ــي ب ـث ـهــا م ـن ــذ عـ ــام ،"2013
م ـب ـي ـنــة أنـ ـه ــا "س ـج ـل ــتأعـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــاه ــدات،
ال سـيـمــا للمرحلة ا لـثــا نــو يــة ،وا لـتــي تتضمن
ً
ً
شرحا مفصال لكل الدروس والمواد العلمية
ومـ ــراج ـ ـعـ ــات االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ،وال ـ ـتـ ــي ت ـســاعــد
المتعلمين عـلــى ا سـتــر جــاع ا لـفـهــم والتركيز
وتنمي التعلم الذاتي لديهم".

 700تسجيل
وأشارت إلى أن "القناة تتضمن ما يقارب
 700تسجيل لمراجعات وشروح مواد دراسية
للمرحلة الثانوية للفترتين األولى والثانية"،
داع ـ ـيـ ــة ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن وال ـم ـت ـع ـل ـم ـي ــن وأول ـ ـيـ ــاء
األ مــور إ لــى التسجيل في البوابة التعليمية
ا ل ـتــي تـعـمــل مـنــذ ع ــام  2015لــا س ـت ـفــادة من
خــد مــا ت ـهــا ،إذ تـتـمـتــع ب ـم ـم ـيــزات عـ ــدة ،منها

تسهيل التواصل بين الطالب والمعلم وولي
األمـ ــر ،ومـتــابـعــة ال ــواج ـب ــات وم ـعــرفــة نـتــائــج
االخ ـت ـبــارات ،بــاإلضــافــة إلــى رصــد الحضور
وال ـغ ـيــاب ورفـ ــع مـ ــواد تـعـلـيـمـيــة لــاسـتـفــادة
منها.

تعاون مستمر
وذكـ ـ ــرت أن "هـ ـن ــاك ت ـع ــاون ــا م ـس ـت ـمــرا مــع
ا لـمــر كــز اإل قـلـيـمــي لتوفير ا لـبــر مـجـيــات ،و مــن
ثماره تطبيق (سراج) الذي يضم الكثير من
الدروس التوضيحية للطالب ،ويحتوي على
فـيــد يــو هــات تعليمية للمفاهيم وا لـنـظــر يــات
ً
العلمية ،فضال عن أنشطة تعلمية ومصورات
توضيحية واختبارات للتقييم الذاتي".
وأوض ـح ــت "ال ـتــرب ـيــة" أن تـطـبـيــق "س ــراج"
ً
ً
يعد مصدرا إضافيا للتعلم وليس أساسيا،
مشيرة إلى أنه "جار تحديث العروض وفق
آ خــر المستجدات من برامج مستحدثة مثل
الفصول اال فـتــرا ضـيــة ،ويمكن ا لــد خــول عليه
من خالل الموقع الرسمي للوزارة واألجهزة
المحمولة".

وأو ضـ ــح مقصيد أن عملية
قياس حرارة الطلبة ستتم داخل
الفصول المدرسية وليس عند
دخــول ـهــم إل ــى ال ـم ــدرس ــة لمنع
تـجـمــع أعـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة ،السـيـمــا
ً
أن في كل مدرسة أعــدادا ال تقل
عــن  500طــالــب ،مـشـيــرا إلــى أن
مسؤولي "الصحة" سيقومون
ب ـت ـف ـقــد ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات ال ـم ــدرس ـي ــة
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل ل ـل ـتــأكــد مــن
جاهزيتها.
وحــول تمديد تعليق الــدوام
الـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي إل ـ ـ ــى مـ ـ ــا بـ ـع ــد 15
ال ـج ــاري ،أك ــد مقصيد أن قــرار
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ك ــان واض ـحــا
بـتـعـطـيــل الـ ـم ــدارس أسـبــوعـيــن
بدءا من األول من مارس ،وحتى
سار ،ومسألة تمديد
اآلن القرار ٍ
ت ـع ـط ـي ــل ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة م ـ ــن ع ــدم ــه
تـعـتـمــد عـلــى ت ـط ــورات الــوضــع
ال ـص ـحــي ف ــي الـ ـب ــاد ،وه ــو في
النهاية قــرار تختص به وزارة
الصحة ومجلس الوزراء ،وهناك
تنسيق دائ ــم مــع "الـتــربـيــة" في
ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،م ـش ــددا على
أنه حتى اللحظة ليس هناك أي
تعديل على القرار.

علي المضف

الفترة الحالية
تشهد تطهير
وتعقيم كل
القاعات
الدراسية
والمختبرات

دروس «أون الين» لطلبة
الجامعات الخاصة
خالل فترة التوقف الدراسي الحالي
•

حمد العبدلي

ً
أط ـل ـقــت جــام ـعــات خ ــاص ــة ف ــي ال ـكــويــت ع ـ ــددا مــن
ال ـم ـحــاضــرات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ع ـبــر مــوقـعـهــا الــرسـمــي
للطلبة ،خالل فترة التوقف الدراسي الحالي ،بسبب
أزمة "كورونا".
وأعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
عبر البريد اإللكتروني لجميع الطلبة توافر عدد من
الدروس اإللكترونية في بعض المقررات ،ليتسنى
للطلبة مراجعة دروسهم خالل فترة اإلجازة.
وتـ ـض ــم ال ـ ـ ــدروس اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،الـ ـت ــي أطـلـقـتـهــا
ال ـجــام ـعــات ،ش ــرح فـيــديــو لـلـمـقــررات ال ـتــي يفترض
شرحها خالل فترة التوقف ،إال أن بعض الجامعات
اض ـط ــرت إل ــى تــأج ـيــل م ـق ــررات عـمـلـيــة ت ـح ـتــاج إلــى
مختبرات وشرح مباشر من األساتذة ،ومن المتوقع
تعويضها في ساعات أخرى ،أسوة بجامعة الكويت،
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ه ـ ـ ــذا ،وتـ ـنـ ـس ــق بـ ـع ــض الـ ـج ــامـ ـع ــات مـ ــع م ـج ـلــس
الجامعات الخاصة لوضع تقويم يناسبهم ،حتى
ال ي ـت ـعــارض م ــع ف ـتــرة ال ـف ـصــل ال ـص ـي ـفــي ،ال ــذي من
الـمـتــوقــع أن ي ـبــدأ فــي شـهــر مــايــو أو بــدايــة يــونـيــو
ال ـم ـق ـب ــل ف ــي ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـج ــام ـع ــات الـ ـت ــي أع ـل ـنــت
جداولها الدراسية.

أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــب د .عـلــي الـمـضــف ض ــرورة
متابعة الجاهزية التامة لكل القطاعات واإلدارات
التابعة للهيئة في إطار االستعدادات الجادة التي
تـقــوم بـهــا أج ـهــزة الــدولــة للتعامل مــع الـظــروف
الحالية التي تمر بها البالد ومواجهة انتشار
فيروس كورونا المستجد.
وأعرب المضف ،عقب اجتماعات مستمرة مع
نــواب المدير الـعــام وعـمــداء الكليات التطبيقية
ومــديــري المعاهد التدريبية وعـمــداء العمادات
النوعية ومديري اإلدارات المعنية بالهيئة ،عن
حــرصــه عـلــى االطـمـئـنــان وال ــوق ــوف عـلــى جميع
االستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها الهيئة
ً
لتوفير الحماية الالزمة لمنتسبيها ،فضال عن
ال ــوق ــوف عـلــى اس ـت ـع ــدادات الـكـلـيــات والـمـعــاهــد
الستقبال الطلبة في حال استئناف الدراسة.
وش ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ت ــوف ـي ــر ج ـم ـيــع الـسـبــل
السـتـقـبــال أب ـنــاء الهيئة مــن الطلبة والـطــالـبــات
قبل استئناف الــدراســة بــوقــت ك ــاف ،مضيفا أن
الفترة الحالية تشهد تطهير وتعقيم كل القاعات
ال ــدراسـ ـي ــة وال ـم ـخ ـت ـب ــرات ف ــي م ـن ـش ــآت الـهـيـئــة
ً
ومــواقـعـهــا المختلفة ،مـبـيـنــا أن ــه سيتم تــزويــد
الكليات والمعاهد بالمطهرات وأجهزة الوقاية
ال ــازم ــة ل ـكــل ال ـف ـص ــول وال ـم ـخ ـت ـبــرات وال ـ ــورش
وم ـك ــات ــب أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس وال ـت ــدري ــب
والموظفين وأماكن االستخدام العامة كالكافتيريا
وال ـم ـك ـت ـبــة ال ـع ــام ــة ل ـكــل كـلـيــة وم ـع ـهــد ومـكــاتــب
التسجيل ودورات المياه وممرات الفصول.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للقبول ناقشت إجراء
التعديالت الالزمة على التقويم الدراسي للكليات
والمعاهد خــال الفترة المقبلة ووضـعــت الحلول
ً
الجاهزة للتطبيق لتعويض الطلبة دراسيا عن فترة
التعطيل ،موضحا أن الهيئة ستعلن هذه التعديالت

قبل استئناف الــدراســة بوقت كــاف ،ليكون الطلبة
والطالبات على علم بها.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـض ــف إن ال ـه ـي ـئ ــة ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ه ــذه
االستعدادات قامت بإجراء التعقيم الالزم لديوان
عام الهيئة بالشويخ والعديلية وجميع اإلدارات
ً
التابعة حرصا منها على توفير المناخ المالئم
وال ـص ـحــي لـعـمــل جـمـيــع الـمــوظـفـيــن ،كـمــا قامت
بإعداد وتجهيز العديد من المنشورات التوعوية
و بــث األ ف ــام التسجيلية القصيرة عبر الموقع
الــرسـمــي للهيئة ومــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
الخاصة بها ،وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة
وبعض الكليات التطبيقية.
وأع ــرب عــن شـكــره وزارة الـصـحــة ومسؤوليها
والوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية
الدكتور عبدالله البدر وإدارة الصحة العامة بالوزارة
ع ـلــى تـفــاعـلـهــم وت ـعــاون ـهــم م ــع الـهـيـئــة ف ــي تــوفـيــر
االمدادات الوقائية الالزمة لمواجهة هذه الظروف.
كما شكر المضف ن ــواب الـمــديــر الـعــام وعـمــداء
الكليات ومديري المعاهد وعمداء العمادات النوعية
ومديري اإلدارات المساندة وجميع منتسبي الهيئة
على الجهود المبذولة والتعاون الكبير والالمحدود
ً
بينهم ،فضال عن تعاون جميع الروابط التي تخص
أعضاء هيئة التدريس والتدريب ونقابة العاملين
بالهيئة واالتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة الذين
أبدوا استعدادهم للمساعدة والمشاركة في ظل هذه
الظروف التي تمر بها البالد.
وشـ ــدد ع ـلــى أن الـهـيـئــة تـحـمــل ع ـلــى عــاتـقـهــا
توفير كل سبل الراحة والسالمة لمنتسبيها من
الطلبة والـطــالـبــات ،وأع ـضــاء هيئتي التدريس
والتدريب والهيئة اإلدارية ،وجميع العاملين بها
لتجاوز الـظــروف الحالية التي تمر بها البالد،
ً
داعيا الجميع الى ضــرورة االلتزام بالتعليمات
واالرشادات الصحية.

البلدية :منع الشيشة في المقاهي
تكثيف الحمالت على صالونات الحالقة
•

محمد جاسم

أعلنت بلدية الكويت تكثيف
حمالتها الميدانية خالل الفترة
المقبلة على صالونات الحالقة
والـمـعــاهــد الصحية والـمـقــاهــي،
للتأكد من االلتزام بكل اإلجراءات
االح ـتــرازيــة والــوقــائـيــة الـتــي من
شــأ نـهــا المحافظة عـلــى الصحة
العامة.
وق ــال ــت ال ـب ـل ــدي ــة ،ف ــي بـيــانـهــا
أمـ ـ ـ ــس ،إن ف ــرقـ ـه ــا ال ـت ـف ـت ـي ـش ـيــة
الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة سـ ـتـ ـق ــوم ب ــواج ـب ـه ــا
ف ــي ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ب ـصــرامــة
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـخ ــالـ ـفـ ـي ــن ،خ ـص ــوص ــا
بعد تلقيها ،مــن وزارة الصحة،
م ــا ي ـحــث ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تـشــديــد
ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى ج ـم ـيــع الـعــامـلـيــن
في صالونات الحالقة الرجالية
والـنـســائـيــة والـ ـن ــوادي الصحية
والرياضية واالجتماعية ،إضافة
ال ــى التنبيه عـلــى الـمـقــاهــي منع
تـ ــداول "ال ـش ـي ـشــة" راه ـن ــا وحـتــى
إشـ ـع ــار آخـ ـ ــر ،إل ـ ــى ح ـي ــن تـقـيـيــم
الوضع الصحي في البالد.
وحـ ــث ال ـب ـي ــان ال ـعــام ـل ـيــن فــي
تلك المواقع على ضــرورة العمل
على ضمان بيئة صحية جيدة،

واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام بـ ــوسـ ــائـ ــل ال ــوق ــاي ــة
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام
القفازات والكمامات والمطهرات
والمعقمات ،حفاظا على الصحة
ا لـعــا مــة للمواطنين والمقيمين،
من خــال الوقاية التي هي خير
من العالج.
في هذا اإلطار ،أعلنت البلدية
تشكيل فــريــق لتغطية الـجــوالت
ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـت ـن ـط ـل ــق
ال ـيــوم ألداء مـهــامـهــا ،بــالـتـعــاون

والتنسيق مــع أف ــرع البلدية في
المحافظات ،بـهــدف تنفيذ قــرار
وزارة الصحة المشار اليه.
وأهابت إدارة العالقات العامة
في البلدية بأصحاب الصالونات
والـم ـعــاهــد الـصـحـيــة والـمـقــاهــي
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع فـ ـ ـ ــرق الـ ـبـ ـل ــدي ــة،
واستيعاب الهدف الذي استدعى
تكثيف الرقابة والجوالت ،مؤكدة
ث ـق ـت ـه ــا بـ ـتـ ـك ــات ــف الـ ـجـ ـمـ ـي ــع فــي
المحافظة على الصحة العامة.
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كورونا الجديد

العقيل :نثق بقدرة مسؤولي «الطيران المدني» على تجاوز الصعاب
أكدت حرص الحكومة على رعاية ذوي اإلعاقة
يوسف العبدالله
وجورج عاطف

ّ
ت ـ ـفـ ــقـ ــدت وزيـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وزيـ ـ ـ ــرة ال ــدول ــة
لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة ،وزي ــرة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـخ ــدم ــات
باإلنابة ،مريم العقيل ،صباح
أم ــس ،مـطــار الـكــويــت الــدولــي،

ل ـ ـ ــاط ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
التي تقوم بها اإلدارة العامة
للطيران المدني للتعامل مع
فيروس كورونا المستجد.
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــت ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــل ،خـ ــال
زيـ ــارت ـ ـهـ ــا ،رئـ ـي ــس «الـ ـطـ ـي ــران

وزيرة الشؤون تتفقد «القوى العاملة»
تـفـقــدت وزيـ ــرة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة وزي ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل ،المبنى
الرئيسي للهيئة العامة للقوى العاملة ،لالطالع
على سير العمل واإلجراءات االحترازية المتبعة،
للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
واط ـل ـعــت الـعـقـيــل م ــع ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
أحمد الموسى على سير العمل ،واطمأنت على
اإلجـ ـ ــراءات الـمـتـخــذة مـنـهــا بـتـفـعـيــل الـخــدمــات
ً
اإللكترونية التي استحدثت مؤخرا ،مع توجهات
الدولة للحد من انتشار الفيروس.
والتقت بموظفي الهيئة مقدمي هذه الخدمات،
واستمعت إلى آرائهم ،كما زارت الوزيرة عددا من

اإلدارات (إدارة صرف المزايا المالية -إدارة الموارد
البشرية -إدارة تقنية المعلومات -إدارة اإلرشاد
والـتــوظـيــف -إدارة الـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام)،
والتقت مع مجموعة من المراجعين لالطمئنان
على رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة.
وأشادت بسرعة اإلجراءات المتخذة من الهيئة
بتوفير الخدمات اإللكترونية المقدمة ألصحاب
األعمال والعمالة الوطنية ،وشكرت جميع موظفي
الهيئة على الجهود المبذولة ،وذكرت أن الهيئة
نموذج يحتذى به ،و«حمى الله جميع من يعيش
على هذه األرض الطيبة من كل سوء ،وحفظ الله
الكويت من كل شر».

ال ـ ـ ـمـ ـ ــدنـ ـ ــي» الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ سـ ـلـ ـم ــان
ً
الـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــود ،وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ــن
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ،ح ـي ــث ح ـضــرت
االجتماع اليومي للجنة العليا
للتعامل مع الفيروس ،واطلعت
ع ـلــى اإلج ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة
وال ــوق ــائـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
«ال ـط ـيــران ال ـمــدنــي» عـلــى مــدار
الساعة لمتابعة المستجدات
الـ ـت ــي تـ ـط ــرأ فـ ــي دول ال ـع ــال ــم
للتعامل مع الفيروس ،وكيفية
تعامل مـطــار الـكــويــت الــدولــي
مع هــذه التطورات بالتنسيق
مع الجهات الحكومية المعنية.
ونقلت الوزيرة شكر رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد وتقديره لجميع
العاملين في «الطيران المدني»،
خ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــم ي ـق ـف ــون فــي
ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف األول ـ ـ ـ ـ ــى ل ـح ـم ــاي ــة
ال ـك ــوي ــت ،لـكــونـهــم يـتـعــامـلــون
مع الركاب القادمين الى مطار
الـكــويــت ،مــؤكــدة ثقتها بقدرة
م ـســؤولــي ومــوظ ـفــي الـطـيــران

العقيل خالل جولتها التفقدية في مطار الكويت الدولي
المدني في تجاوز كل الصعاب
لخدمة بلدهم ،بالتعاون مع كل
الجهات الحكومية ،وخصوصا
وزارات ال ـص ـح ــة وال ــداخ ـل ـي ــة
والخارجية ،وشركات الطيران
ومـقــدمــي الـخــدمــة العاملة في
المطار.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،قــامــت
العقيل ،أمــس ،بــزيــارة تفقدية
إلى مقر الهيئة العامة لشؤون

ذوي اإلع ــاق ــة ،جــالــت خــالـهــا
عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ــاالت الـ ـم ــراجـ ـعـ ـي ــن،
واطـ ـم ــأن ــت ع ـل ــى س ـي ــر الـعـمــل
في الهيئة ،وكذلك على اتخاذ
اإلجــراء ات االحترازية للوقاية
م ـ ــن انـ ـتـ ـش ــار عـ ـ ـ ــدوى فـ ـي ــروي
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،ل ـ ـض ـ ـمـ ــان س ــام ــة
المراجعين والموظفين وجميع
العاملين.
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــل خ ـ ــال

الــزيــارة عــددا مــن المراجعين،
واس ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــت إلـ ـ ـ ــى م ـط ــال ـب ـه ــم
واقتراحاتهم ،لتسهيل إنجاز
ال ـم ـعــامــات ،ووع ـ ــدت بتذليل
ال ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــات وك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــا يـ ـع ــرق ــل
إنـ ـج ــاز ال ـم ـع ــام ــات بـسـهــولــة
ُ
وي ـس ــر ،كـمــا الـتـقــت مـســؤولــي
الهيئة والموظفين العاملين
بصاالت االستقبال ،لالطمئنان
عـ ـل ــى سـ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن دون

أي م ـع ــوق ــات .وأكـ ـ ــدت حــرص
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى رعـ ــايـ ــة ذوي
اإلعـ ــاقـ ــة ،وت ـط ــوي ــر ال ـخــدمــات
َّ
المقدمة لهم ،وتطبيق القوانين
وتفعيلها ،بالتعاون مع جميع
َّ
المعنية ،دون
وزارات الــدولــة
أي ت ـهــاون مــع الـمـقـ ِّـصــريــن أو
ال ـج ــائ ــري ــن ع ـل ــى حـ ـق ــوق ه ــذه
الـ ـفـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــزيـ ــزة عـ ـل ــى ق ـل ــوب
الجميع.

ّ
الهاشم :ما نمر به يتعلق باألمن القومي «الشؤون» توزع مستلزمات الوقاية على موظفيها

ً
الكندري :نطالب بتأخير عودة الطلبة أسبوعا عن المعلمين
●

محيي عامر

اس ـت ـغــربــت ال ـنــائ ـبــة صـفــاء
الهاشم قرار «الدفاع المدني»،
ال ـ ــذي ط ــال ــب ب ـع ـمــل ف ـحــوص
طبية لـكــل مــن يــريــد الــدخــول
الـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول
الـ ـ ـم ـ ــوب ـ ــوء ة ،بـ ـع ــد ت ـ ــاري ـ ــخ 8
ال ـج ــاري ،مـشـيــرة ال ــى أن «مــا
ن ـم ـ ّـر ب ــه اآلن يـتـعـلــق بــاألمــن
القومي ،ويجب تطبيق القرار
فـ ـ ــورا ب ـ ــدال مـ ــن انـ ـتـ ـظ ــار ه ــذا
التاريخ».
وقالت الهاشم ،في تصريح
بـ ـمـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،إن
«رقـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت الـ ـمـ ـص ــاب ــة
أو ال ـم ـش ـت ـبــه ف ـي ـهــا يــرعـبـنــي
م ـق ــارن ــة ب ـح ـجــم ال ـك ــوي ــت مــع
بقية دول المنطقة ،ويعتبر
غير طبيعي ،ويتعلق باألمن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،وي ـ ـجـ ــب أال ت ـك ــون
هـنــاك أي مــراعــاة أو محاباة
سياسية ألي دولة موبوء ة».
وط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــت بـ ـ ـع ـ ــدم إدخـ ـ ـ ــال
أي مـقـيــم خ ــرج م ــن ال ـكــويــت،
«ألن ـ ـنـ ــا فـ ــي م ــرحـ ـل ــة ن ـح ـتــاج
فيها إلى تأمين الموجودين

صفاء الهاشم

عبدالكريم الكندري

داخلها ،وال تتحمل المحاجر
األر ق ــام ا لـتــي ستأتي إليها»،
مستغربة قيام وزارة الصحة
بـطـلــب ش ـهــادة طـبـيــة ّ
معينة
ت ــؤك ــد ال ـخ ـل ــو م ــن «ك ــورون ــا»
م ــن مـخـتـبــرات مـعـتـمــدة لــدى
السفارة في مصر.

الكويتيين القادمين من إيران
وه ــم فــي إيـ ــران ال ـتــي رفـضــت
نـ ــزولـ ــه ال ـ ـم ـ ـطـ ــار ،م ـت ـســائ ـلــة:
«ل ـمــاذا ال يتم فعل هــذا األمــر
فـ ــي مـ ـص ــر ،خ ــاص ــة أنـ ـن ــي ال
أضـمــن أن الـكــل لــديــه مختبر
مـعـتـمــد ل ــدى ال ـس ـف ــارة يــأتــي
ب ـش ـهــادة طـبـيــة ت ــؤك ــد خـلــوه
من مرض كــورونــا؟» ،مطالبة
بــال ـع ـمــل أس ـ ــوة ب ـمــا ات ـخــذتــه
المملكة ا لـعــر بـيــة السعودية
ال ـت ــي قـطـعــت دابـ ــر ال ـش ــك من

فريق طبي
وقالت إن «الصحة» ،سابقا،
أر سـلــت فــر يـقــا طبيا يفحص

خـ ــال م ـن ـع ـهــا «ال ـ ُـعـ ـم ــرة» عــن
أشــرف مكان وهــو مكة« ،هــذا
أمـ ـ ـ ــن ق ـ ــوم ـ ــي ال ي ـ ــوج ـ ــد ف ـيــه
مجامالت سياسية».
وأعربت الهاشم عن خالص
شكرها لصاحب السمو على
م ـك ــرم ـت ــه ال ـج ـم ـي ـل ــة ألب ـن ــائ ــه
العاملين على تأمين الكويت
من فيروس كورونا ،ولوزراء
الصحة والداخلية والتجارة،
وجـ ـمـ ـي ــع م ــوظـ ـف ــي ال ـج ـه ــات
الحكومية وا لـقـطــاع الخاص
« لــدر جــة أنهم جعلونا نحس
أنه ال توجد أزمة».
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،طـ ــالـ ــب ال ـن ــائ ــب
د .عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري بــأال
تـ ـت ــزام ــن عـ ـ ـ ــودة ال ـم ــدرس ـي ــن
للعمل مع الطلبة ،مبينا أنه
«لـلــوقــوف على االسـتـعــدادات
الوقائية من فيروس كورونا
داخــل ال ـمــدارس وعــدم ظهور
أع ــراضـ ـه ــا ع ـل ــى ال ـم ــدرس ـي ــن
األج ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم ـ ـ ـيـ ـ ــن م ــن
ال ـس ـف ــر ،ي ـجــب تــأخ ـيــر ع ــودة
ً
ً
الطلبة أسـبــوعــا إضــافـيــا عن
المدرسين ضمانا وحيطة من
أجل سالمة الجميع».

ث ـ َّـم ــن وك ـي ــل وزارة ال ـ ـشـ ــؤون ،ع ـبــدال ـعــزيــز
شعيب ،توفير اتـحــاد الـتـعــاونـيــات وأعـضــاء
جـمـعـيــة الـنـسـيــم ونـقــابــة الـعــامـلـيــن بــالـقـطــاع
الـتـعــاونــي ،مـسـتـلــزمــات الــوقــايــة مــن فـيــروس
كورونا لموظفي «الشؤون».
و قــال شعيب ،في تصريح صحافي ،أمس،
إنه بمبادرة من اتحاد التعاونيات وجمعية
الـنـسـيــم ت ــم تــوف ـيــر م ـس ـت ـلــزمــات ال ــوق ــاي ــة من
اإلصابة بفيروس كورونا لموظفي «الشؤون»،
وتوزيعها على مختلف القطاعات ،في ترجمة

حقيقية لألهداف األساسية التي أنشئت من
أج ـل ـهــا ال ـحــركــة ال ـت ـعــاون ـيــة بــال ـكــويــت ،وهــي
تقديم جميع ا لـخــد مــات وتذليل كــل العقبات
ً
أمام المواطنين ،مشيدا بدور نقابة العاملين
ب ــال ـق ـط ــاع ال ـت ـع ــاون ــي ف ــي م ـس ــان ــدة ال ـ ـ ــوزارة،
وت ـع ــاون مـســؤولـيـهــا فــي تــوفـيــر مستلزمات
الوقاية من الفيروس.
وشدد على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات
الدولة؛ الحكومية واألهلية ،لمكافحة انتشار
فيروس كورونا والوقاية منه.

«الطيارين» :تسخير جميع إمكاناتنا لخدمة البلد
الرشيديِّ :
نثمن جهود الجهات المعنية في مواجهة الفيروس

عـ ـ ـب ـ ــرت ج ـم ـع ـي ــة الـ ـطـ ـي ــاري ــن
ومهندسي الطيران الكويتية عن
تقديرها لجهود العاملين بكل
ال ــدوائ ــر التشغيلية والـطـيــاريــن
والمهندسين في شركة الخطوط
الـجــويــة الكويتية خــال مواكبة
العمل في اإلج ــراء ات االحترازية
ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا وزارة الـصـحــة
والـجـهــات ذات الصلة لمواجهة
خ ـط ــر ت ـف ـشــي فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد.

وث ـ ـمـ ــن أم ـ ـيـ ــن سـ ــر ال ـج ـم ـع ـيــة
س ـع ــود ال ــرشـ ـي ــدي ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ام ـ ــس ،ال ـج ـه ــود ال ـتــي
ب ــذل ــت فـ ــي ت ـح ـم ــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
للمحافظة عـلــى بـلــد نــا الحبيب
رغم مخاطر هذا الفيروس ،وهو
مـحــل تـقــديــر الـقـيــادة السياسية
والحكومة وكافة أطياف الشعب
الكويتي والمقيمين على أرضها
الطيبة.
وأض ــاف أن الجمعية سخرت

كل إمكاناتها وطاقاتها وجميع
كوادرها في ظل الظروف الراهنة
الـتــي تـمــر بـهــا ال ـبــاد بــالـتـعــاون
مـ ــع وزارة الـ ـصـ ـح ــة والـ ـجـ ـه ــات
ال ـم ـع ـن ـي ــة ذات الـ ـصـ ـل ــة ب ـه ــدف
المساهمة فــي خــدمــة المجتمع،
مشيدا بجهود وإج ــراءات وزارة
الصحة االحترازية التي تتماشى
وب ــروت ــوك ــوالت مـنـظـمــة الصحة
العالمية.
وذك ــر الــرش ـيــدي أن الجمعية

ت ـ ـ ــدع ـ ـ ــو ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن الـ ــى االل ـ ـتـ ــزام ال ـتــام
بالتعليمات الصحية واالبتعاد
عــن اإلشــاعــات وتلقي المعلومة
من مصادرها الموثوقة ،متضرعا
إل ــى ال ـب ــاري ع ــز وج ــل أن يحفظ
الـ ـك ــوي ــت وقـ ـي ــادتـ ـه ــا وش ـع ـب ـهــا
والمقيمين على أرضـهــا مــن كل
م ـكــروه ،وأن يمن على المرضى
بـ ــال ـ ـش ـ ـفـ ــاء ومـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة
والعافية.

«اتحاد الجمعيات» :استيراد السلع من الدول الموبوءة ...مستمر
الهضيبان لـ ةديرجلا  :لم يصلنا منع رسمي من الجهات الحكومية
•

●

المخزون
االستراتيجي في
«التعاونيات»
يكفي  6أشهر

جورج عاطف

أك ـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس ات ـ ـحـ ــاد
الجمعيات التعاونية االستهالكية
خـ ــالـ ــد الـ ـهـ ـضـ ـيـ ـب ــان ،اسـ ـتـ ـم ــرار
«التعاونيات» في عملية استيراد
ال ـس ـل ــع والـ ـ ـم ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة مــن
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،السـ ـيـ ـم ــا م ـ ــن ال ـ ـ ــدول
الـ ـم ــوب ــوءة ب ـف ـي ــروس «ك ــورون ــا
المستجد» ،موضحا أن االتحاد لم
ُ
يتلق أي كتب رسمية من الجهات
الحكومية المختصة في الدولة
س ــواء وزارة الـتـجــارة أو الهيئة
العامة للغذاء ،بمنع االستيراد من
هذه الدول أو وقف التعامل معها.
وقــال الهضيبان فــي تصريح
ل ـ «الـجــريــدة» ،على هامش جولة
تفقدية أجــراهــا ،أم ــس ،للوقوف

عـ ـل ــى االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة
ل ـج ـم ـع ـيــة الـ ـشـ ـه ــداء ال ـت ـعــاون ـيــة
ل ـلــوقــايــة م ــن فـ ـي ــروس «ك ــورون ــا
المستجد» إن «االتـحــاد لم يعمم
أو ي ـ ـلـ ــزم الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ب ـف ـحــص
عـمــالـتـهــا ال ــواف ــدة ال ـت ــي غ ــادرت
ً
الـبــاد ورجـعــت م ـجــددا ،السيما
أن االج ـ ــراء ات خــاصــة بسلطات
الطيران المدني ووزارة الصحة»،
ً
مشددا على أنه في حال االشتباه
فــي اصــابــة أي عــامــل يـتــم اتـخــاذ
االجراءات الصحية المعمول بها
وتطبيق الحجر الصحي عليه.

المخزون االستراتيجي
وط ـ ـمـ ــأن ال ـه ـض ـي ـب ــان ج ـمــوع
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن

والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ب ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـم ـ ـخـ ــزون
االستراتيجي من السلع والمواد
الغذائية في الجمعيات التعاونية
يكفي م ــدة  6أش ـهــر ،إضــافــة إلــى
السلع والـمــواد المعروضة على
األرفـ ـ ـ ــف فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق واألف ـ ـ ــرع
ال ـت ـعــاون ـيــة ،كــاش ـفــا ع ــن تشكيل
ف ــري ــق ط ـ ـ ـ ــوارئ داخـ ـ ــل االتـ ـح ــاد
يـعـمــل عـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،دوره
تـلـقــي ب ـيــانــات م ــن ال ـت ـعــاون ـيــات
كافة الـمــوجــودة فــي الـبــاد كــل 8
ساعات حول المخزون من السلع
والسحب اليومي عليها.
وبالعودة إلى الجولة ،أوضح
الـ ـهـ ـضـ ـيـ ـب ــان ،أن ال ـ ـهـ ــدف مـنـهــا
الـ ـ ــوقـ ـ ــوف عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات
واالج ــراءات االحترازية لجمعية
ال ـش ـهــداء الـتـعــاونـيــة بــدعــوة من

مجلس إدارة الجمعية ،الخاصة
بالحد من انتشار فيروس كورونا
ً
المستجد ،مـتـقــدمــا إل ــى مجلس
اإلدارة بـجــزيــل الـشـكــر ،لتفاعله
السريع مع طلب االتحاد بتوفير
السلع والمواد الغذائية وغيرها
إلى المحاجر الصحية في البالد.

خطة الطوارئ
من جانبه ،قال رئيس مجلس
إدارة جمعية الشهداء التعاونية
د .أســامــة الجهيم إن «الجمعية
أول ــى الـت ـعــاونـيــات ال ـتــي عـقــدت
اجتماعا طارئا لمجلس اإلدارة
لمناقشة تداعيات ظهور اصابات
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد» ،مـ ــؤكـ ــدا اس ـت ـم ــرار

الهضيبان والجهيم يتوسطان مسؤولي «تعاونية الشهداء» أمس
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـ ــدوري ـ ــة لـحـيــن
انـتـهــاء ه ــذه األزمـ ــة ،إل ــى جانب
تـفـعـيــل خـطــة الـ ـط ــوارئ الـمـعــدة
ً
سلفا.
وأوضح الجهيم لـ «الجريدة»
أن «هذه الخطة تتضمن تنظيف
وتعقيم عربات التسوق ،وتوفير
المستلزمات الوقائية لمرتادي

ال ـســوق الـمــركــزي مــن الكمامات
ً
وال ـق ـف ــازات ال ـيــدويــة ،ف ـضــا عن
ط ـب ــاع ــة بـ ـ ــروشـ ـ ــورات ال ـتــوع ـيــة
وإعـ ــداد الـسـلــة الــوقــائـيــة» ،الفتا
إل ــى أن جـمـعـيــة ال ـش ـه ــداء أول ــى
ال ـج ـم ـع ـي ــات الـ ـت ــي وف ـ ـ ــرت ه ــذه
السلعة لمساهميها.
وأضـ ــاف أن ــه «م ــن االج ـ ــراءات

االحترازية التي اتخذها مجلس
اإلدارة الـ ـ ــزام ع ـمــالــة الـجـمـعـيــة
الـ ـق ــادم ــة م ــن ال ـس ـف ــر بــالـفـحــص
ال ـط ـبــي ق ـبــل اس ـت ـئ ـنــاف عـمـلـهــا
داخ ــل الـجـمـعـيــة ،ومـنــح العامل
اجـ ــازة  3أي ــام الح ـضــار شـهــادة
صحية مــن السلطات الكويتية
بخلوه من الفيروس».

بنك الطعام يوزع  6آالف كمامة على األسر المتعففة
الحمر :اتخذنا جميع التدابير الوقائية لصحة المتبرعين وسالمتهم
أعلن البنك الكويتي للطعام ،توزيع نحو
 6آالف ك ـمــامــة ،ضـمــن الـسـلــة ال ـغــذائ ـيــة التي
يتم توزيعها على األسر المتعففة ،وتماشيا
ُ
مع الجهود التي تبذل في مقاومة ومكافحة
فيروس كورونا.
وأض ـ ــاف ال ـب ـنــك ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أنــه
تــم اتـخــاذ جميع اإلجـ ــراءات الوقائية داخــل
مقر بنك الطعام ،في إطار حرصه على الحد
مــن انـتـشــار الـفـيــروس ،وســامــة المتبرعين
وصحتهم ،كما تم توفير العبوات المطهرة،
ً
وإلزام الموظفين بلبس الكمامات ،حرصا على
سالمة الجميع.
وثـ َّـمــن الـمــديــر ال ـعــام للبنك ،ســالــم الحمر،

الـجـهــود الـكـبـيــرة والـمـتــواصـلــة الـتــي تبذلها
ك ــل وزارات ال ــدول ــة وق ـطــاعــات ـهــا ،ومـخـتـلــف
مؤسساتها ،لحماية أهل الكويت والمقيمين
على أرضـهــا مــن «ك ــورون ــا» ،وتــوفـيــر الرعاية
الكاملة والمميزة للمرضى.
وأثـ ـن ــى ع ـلــى دور ال ـق ـط ــاع ــات الـحـكــومـيــة
المختلفة التي تعمل كخلية نحل ،وتواصل
الليل بالنهار لتنفيذ جميع اإلجراءات الوقائية،
وكــذلــك ال ــدور الكبير لــرجــال وزارة الداخلية،
وإرش ــادات وزارة األوق ــاف ،وتنسيقات وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون م ــع ك ــل ال ـم ــؤس ـس ــات ،الس ـي ـم ــا مع
الجمعيات الخيرية والمبرات ،وأيضا رجال
المنافذ والمطارات ،ومــا قاموا به منذ بداية

األزمــة حتى اآلن .وشــدد الحمر على ضــرورة
أخذ المعلومات من مصادرها ،سواء من خالل
وزارة الصحة أو الجهات الحكومية المعتمدة،
آمال «تقصي دقة األخبارُ ،
والبعد عن الشائعات،
وعدم التردد في التواصل مع قنواتنا الرسمية
في حال وجود أي استفسار».
وأوض ــح أن عملية تــوزيــع الكمامات تأتي
ضـمــن م ـش ــروع الـسـلــة ال ـغــذائ ـيــة ،ال ــذي يأتي
استكماال للمشاريع والمبادرات الخيرية التي
يطلقها البنك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع
المدني ،وإشراف الجهات الرقابية والتنفيذية
الـتــي الق ــت جميعها نـجــاحــا ملحوظا خــال
الفترة الماضية.
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يهدد العالم
«الحرس» يتسلم تأمين الحجر الصحي في «الكوت»

تجمع دواوين الكويت يستنكر إيقاظ
الفتن والشحن الطائفي

الوزير الصالح استقبل شجاع وسالم

نمد يد العون
للجهات
الحكومية
بمواجهة
تفشي المرض

شجاع

استقبل نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
أنـ ــس ال ـص ــال ــح ،ووكـ ـي ــل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام،
الـمـعــاون للعمليات والـتــدريــب
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي الـ ـل ــواء
الـ ــركـ ــن فـ ــالـ ــح ش ـ ـجـ ــاع ،وق ــائ ــد
الحماية والتعزيز في الحرس
العميد الركن حمد سالم أحمد،
بمناسبة تسلم الحرس تأمين
موقع الحجر الصحي في فندق
شاطئ الكوت رسميا من وزارة
الداخلية.
وأك ـ ـ ـ ــد ش ـ ـجـ ــاع أن الـ ـح ــرس
الــوط ـنــي يـسـخــر ك ــل إمـكــانــاتــه
لدعم جهود الدولة في مواجهة
فيروس كورونا ،ويمد يد العون
لـلـجـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـعـنـيــة
ب ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة تـ ـفـ ـش ــي الـ ـ ـم ـ ــرض،
وي ـس ــان ــد وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة في
تأمين المحاجر الصحية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـلــى
توجيهات سمو رئيس الحرس

ً
الوزير الصالح مستقبال شجاع وسالم
الوطني الشيخ سالم العلي،
ونائب رئيس الحرس الشيخ
م ـش ـع ــل األحـ ـ ـم ـ ــد ،وب ـم ـتــاب ـعــة
وكيل الحرس الفريق الركن م.
هاشم الــرفــاعــي ،تسلمت قوة
الـحــرس فـنــدق شــاطــئ الكوت
لتأمينه ،بعد تسلمه رسميا

محمد الشرهان

ع ـق ــد وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـي ــم
وال ـتــدريــب ال ـلــواء م ــازن ال ـجــراح،
ً
اجتماعا صباح أمــس ،مع مدير
إدارة الشؤون الصحية باإلنابة
ف ـ ــي وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ا ل ـع ـق ـيــد
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف الـ ـع ــدوان ــي؛ وذل ــك
إلعــداد وتجهيز الخطة الوقائية
واالح ـ ـتـ ــرازيـ ــة الس ـت ـق ـب ــال طـلـبــة
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم
األم ـن ـيــة (كـلـيــة ال ـشــرطــة ومـعـهــد
ضباط الصف ومدرسة الشرطة)،
بعد عودتهم من اإلجازة.
وت ــم خ ــال االج ـت ـمــاع االت ـفــاق
على توفير أجهزة فحص فيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد وم ـ ـعـ ــدات
وأدوات ال ـت ـع ـق ـيــم ،إض ــاف ــة إل ــى
تطبيق جميع اإلجراءات الوقائية
ً
واالحترازية على الطلبة حفاظا
على سالمتهم ،كما تم التنسيق
ع ـلــى ع ـقــد م ـح ــاض ــرات تــوعــويــة
حول وسائل الوقاية واإلجراءات
االحترازية التي يجب على الطلبة
االلتزام بها.

مازن الجراح

وأبلغت مصادر أمنية مطلعة
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن قـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم
ً
لـ ــم ُي ـ ـحـ ــدد وق ـ ـتـ ــا ل ـ ـعـ ــودة طـلـبــة
ً
األكاديمية ،مشيرا إلى أن موعد
ال ـت ـحــاق ـهــم س ــوف ي ـتــم تـحــديــده
بـعــد االت ـفــاق مــع وزارة الصحة،
ً
ووف ـ ـق ـ ــا ل ـل ـت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـخ ــاص ــة
بآخر تـطــورات فيروس كورونا،
واإلجـ ــراء ات الحكومية المتبعة
مع كل أجهزة الدولة.

محمد الشرهان

أصدرت هيئة االستخبارات واألمن بوزارة
ً
الدفاع قرارا يقضي بمنع اإلجازات الخارجية
لجميع لمنتسبي وزارة الــدفــاع من ضباط،
وضباط صــف ،وأف ــراد ،بسبب أزمــة فيروس
"كورونا".
ونــص ال ـقــرار على وقــف جميع اإلج ــازات
التي منحت قبل صــدور ال ـقــرار ،واعتبارها
ملغاة باستثناء الحاالت الخاصة ،التي تتم
الموافقة عليها من قبل هيئة األمن العسكري.

أعلنت اللجنة العليا في قرية
الشيخ صباح األحمد التراثية
اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام فـ ـع ــالـ ـي ــات م ـه ــرج ــان
الـ ـم ــوروث الـشـعـبــي الخليجي
ال ـ ــذي يـحـظــى س ـنــويــا بــرعــايــة
سامية من صاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
الفتة إلى أن المهرجان تضمن
هذا العام على مدى عدة شهور
متواصلة الـعــديــد مــن البرامج
واألنـشـطــة الـتــراثـيــة والثقافية
والـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة
والمسابقات والجوائز ،وشهد
ح ـضــورا الفـتــا مــن المواطنين
وأبـ ـن ــاء دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي والمقيمين ،بمشاركة
الكثير مــن الجهات الحكومية
والخاصة والفرق التطوعية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ف ــي
تصريح صحافي ،أمس ،إلى أن
الـقــريــة ق ــررت إل ـغــاء الفعاليات

واالح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
وال ـش ـع ـب ـي ــة كـ ــافـ ــة هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
ت ـن ـف ـي ــذا ل ـت ــوج ـي ـه ــات مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ــرص ــا عـ ـل ــى صـحــة
وسالمة المواطنين والمقيمين
مـ ــن مـ ـخ ــاط ــر ت ـف ـش ــي فـ ـي ــروس
"كــورونــا" المستجد ،وتماشيا
م ـ ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة
الـتــي تـقــوم بـهــا وزارة الصحة
والجهات الحكومية.

نجاح المهرجان
وأع ــرب ــت الـلـجـنــة ع ــن عميق
الشكر وبالغ التقدير من كافة
المساهمات بإنجاح المهرجان
ا ل ــذي تضمن مسابقات مزاين
اإلبـ ـ ـ ــل ،وال ـ ـص ـ ـقـ ــور ،واألغ ـ ـنـ ــام،
والـخـيــول ،ومـشــاركــة األجنحة
التراثية بدول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ،وف ـعــال ـيــات الـقــريــة

التركية وغيرها ،وكان للهيئات
والـجـهــات الحكومية واألهلية
أكبر األثــر في نجاحها ،مثمنة
توجيهات وزير شؤون الديوان
األم ـيــري رئـيــس اللجنة العليا
ل ـل ـقــريــة ال ـش ـيــخ ع ـلــي الـ ـج ــراح،
ودور وج ـهــود الـمـشــرف الـعــام
عـ ـل ــى الـ ـق ــري ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار فــي
الــديــوان األميري محمد ضيف
الـ ـ ـل ـ ــه ش ـ ـ ـ ـ ــرار ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـج ـنــة
المسابقات الشيخ صباح فهد
ال ـنــاصــر ،ومــديــر الـقــريــة سيف
الشالحي.

البهجة والفرح

فهد المعجل

الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،وخـ ـل ــق
اإلش ــاع ــات للتقليل مــن الجهود
الحكومية واألهلية الجبارة في
التعامل مع هذه األزمة.
وت ــاب ــع" :ل ـكــن بـفـضــل ال ـلــه عز
وجل والقيادة الحكيمة والشعب
ال ــواع ــي ،لــن تــزيــدنــا األزم ـ ــات إال

ً
ً
تــاحـمــا وتــراب ـطــا بـمــا ُع ــرف عن
الكويتيين من غيرة وحمية على
وطنهم في أوقات الشدائد" ،مردفا
أن "هؤالء أثبتوا أن الكويت تبقى
ً
دائـمــا هــي الغاية الـتــي أن نعمل
لها ال ضدها".
وأكـ ـ ـ ـ ــد دعـ ـ ـ ــم جـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ــدول ـ ــة
الـ ـس ــاعـ ـي ــة إل ـ ــى مـ ــواج ـ ـهـ ــة أزم ـ ــة
فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد،
للحفاظ على ســامــة مــن يعيش
عـ ـل ــى أرض الـ ـك ــوي ــت ال ـغ ــال ـي ــة،
مـسـتـطــردا" :ب ــإذن الـلــه ستصبح
هــذه األزم ــة مــن الـمــاضــي ويبقى
في الذاكرة أعمال هؤالء التي لن
تنسى".
وختم بيانه قــائــا :حفظ الله
الـكــويــت وم ــن عليها مــن فــواجــع
األقــدار وعجل بشفاء كل مريض
وبارك في جهود جميع العاملين.

«التأمينات» تحث مراجعيها ً
على إنجاز معامالتهم إلكترونيا
عبر موقعها على شبكة اإلنترنت

اختتمت فعاليات مهرجان الموروث الشعبي

«الدفاع» :منع اإلجازات
الخارجية لمنتسبي الجيش
●

من وزارة الداخلية.
م ــن ج ــان ـب ــه ،شـ ــدد ال ـم ـعــاون
ل ــإ س ـن ــاد اإلداري بــا لـتـكـلـيــف
ال ـع ـم ـيــد م .ع ـص ــام ن ــاي ــف على
أن ال ـحــرس الــوطـنــي يتخذ كل
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة ال ــازم ــة
لـحـمــايــة منتسبيه مــن حــدوث

ع ــدوى ،خــال الـقـيــام بمهامهم
ال ـتــأم ـي ـن ـيــة ،ح ـي ــث ت ــم تـجـهـيــز
الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع إداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وتـ ـ ــزويـ ـ ــده
بمستلزمات التعقيم والتطهير،
ك ـ ـمـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري فـ ـحـ ـص ــا ي ــوم ـي ــا
للمنتسبين قـبــل ال ــدخ ــول إلــى
مقرات أعمالهم.

أعــرب تجمع دواوي ــن الكويت
ع ـ ــن ش ـ ـكـ ــره وام ـ ـت ـ ـنـ ــانـ ــه ألبـ ـن ــاء
وب ـن ــات ال ـكــويــت ع ـلــى جـهــودهــم
لمواجهة أزم ــة فـيــروس كــورونــا
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،وم ـن ـه ــم ال ـع ــام ـل ــون
في وزارات الــدولــة المختلفة من
مــدن ـي ـيــن وع ـس ـكــري ـيــن وجـمـعـيــة
الـهــال األحـمــر الكويتي وجميع
م ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـم ــدن ــي
والـقـطــاع الـخــاص والمتطوعين
من األهالي والمقيمين على أرض
الكويت والذين عبروا بأفعالهم
عــن طبيعة الـعــاقــة الـتــي طالما
ج ـم ـعــت م ــن ي ـع ـيــش ع ـل ــى أرض
الـكــويــت ،والـتــي إطــارهــا المحبة
واإلخــاص والتكاتف ومساعدة
المحتاج.
واسـتـنـكــر الـتـجـمــع ،ف ــي بـيــان
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،اس ـت ـغ ــال هــذه
األزمــة من البعض إليقاظ الفتن
وبـ ـ ـ ــث روح ال ـ ـفـ ــرقـ ــة والـ ـشـ ـح ــن
ال ـط ــائ ـف ــي ال ـب ـغ ـيــض ب ـي ــن أفـ ــراد

«القرية التراثية» :إلغاء الفعاليات
واالحتفاليات الوطنية والشعبية

الجراح :خطة وقائية لعودة
طلبة أكاديمية سعدالعبدالله
●

ً
«األزمات تزيدنا تالحما بفضل القيادة الحكيمة والشعب الواعي»

الـ ـك ــوي ــت الـ ـحـ ـبـ ـيـ ـي ــة ،م ـت ـقــدمــة
بـ ــا ل ـ ـش ـ ـكـ ــر إ ل ـ ـ ـ ــى دول م ـج ـلــس
الـتـعــاون الخليجي لما قدموه
من فعاليات تراثية أصيلة عبر
الحضور الواسع خالل األجنحة
التراثية.
وتقدمت بالشكر لكل الــزوار
على تعاونهم وحرصهم على
مرافق وموجودات القرية ،داعية
الله عز وجل أن يحفظ الكويت
وطنا آمنا في ظل قيادة صاحب
ال ـس ـمــو األم ـي ــر ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد وسمو ولي عهده األمين
الشيخ نواف االحمد.

وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أن هـ ــذه
المشاركات والجهود أسهمت
في إدخــال البهجة والفرح إلى
نفوس المشاركين والحاضرين
من رواد القرية التراثية وزوار

حثت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مراجعيها
على إنجاز معامالتهم إلكترونيا ،في إطار اإلجراءات االحترازية
لـلــوقــايــة مــن ع ــدوى ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مــؤكــدة االس ـت ـمــرار في
استقبال المراجعين بالمبنى الرئيس والفروع.
وقــالــت "التأمينات" ،فــي بيان لــ"كــونــا" أمــس األول ،إنــه إلى
جانب استقبالها المراجعين في المبنى الرئيس والفروع ،ومن
منطلق حرصها على األخذ بكل سبل السالمة للحد من انتشار
العدوى فإنها تنصح المراجعين بإنجاز معامالتهم عن طريق
خدمات المؤسسة اإللكترونية في موقعها على شبكة اإلنترنت
وتطبيقها "ذخر" على الهواتف النقالة.
وأوضحت أنــه يمكن صــرف معاش مقدم ،وسبعة أضعاف
صافي المعاش التقاعدي ،وكذلك الدفع اإللكتروني للمؤمن
عليهم بــالـبــاب الـخــامــس ولـصــاحــب الـعـمــل ،إضــافــة إل ــى عمل
مقاصة الستبداالت صاحب المعاش.
وأشارت إلى أنه يمكن أيضا "طلب شهادات من خالل أجهزة
الـمــؤسـســة ال ـمــوجــودة فــي مبناها الــرئـيــس وال ـف ــروع ومــراكــز
الخدمة فــي منطقة الصديق والـصـنــدوق الوطني فــي منطقة
المنصورية".
وذكــرت أنه سعيا منها لتقديم أفضل الخدمات بما يصب
في مصلحة المراجعين فإنها تقوم بطرح وتطوير المزيد من
الخدمات اإللكترونية خــال الفترة المقبلة ،التي مــن شأنها
توفير الوقت والجهد.

«اتحاد المبرات» 38 :جمعية خيرية شاركت في مواجهة «كورونا»
أك ـ ـ ـ ــد نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس اتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـم ـبــرات والـجـمـعـيــات الـخـيــريــة
د .عبدالمحسن الخرافي أهمية
ال ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـيـ ـق ــي لـ ــات ـ ـحـ ــاد،
مـ ـقـ ـت ــرح ــا ت ـ ـكـ ــويـ ــن ف ـ ــري ـ ــق ع ـمــل
ث ــاث ــي إلي ـص ــال ال ــدع ــوة للعمل
ال ـت ـط ــوع ــي ع ــن ط ــري ــق تـسـجـيــل
جهتين او ثــاث مــن الجمعيات
الخيرية للمتطوعين والتركيز
على الجانب اإلعالمي والتواصل
االجتماعي واالستعانة بجمعية
المعلمين وتوظيف جهودهم.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة

ا لـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــو ح ـ ــة ل ـ ـم ـ ـنـ ــا ق ـ ـشـ ــة دور
الـجـمـعـيــات وال ـم ـبــرات الـخـيــريــة
ال ـم ـف ـت ــرض ل ـم ــواج ـه ــة ال ـظ ــروف
الصحية التي تمر بها الكويت
وال ـت ــي نـظـمـهــا ات ـح ــاد ال ـم ـبــرات
والجمعيات الخيرية بمشاركة
 38جـ ـمـ ـعـ ـي ــة و مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرة خـ ـي ــر ي ــة
بحضور مديرة إدارة الجمعيات
ال ـخ ـيــريــة والـ ـمـ ـب ــرات ف ــي وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل
هدى الراشد.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـخـ ـ ــرافـ ـ ــي ب ـ ــال ـ ــدور
ال ـح ـكــومــي ال ـك ـب ـيــر ،ق ــائ ــا :نحن

نجتمع لنكمل الجهود الرسمية
بــال ـج ـهــود األه ـل ـيــة ون ــوص ــل ما
نستطيع وننظم ونكمل ،وهما
ج ـن ــاح ــان ت ـط ـيــر ب ـه ـمــا ال ـكــويــت
والـ ـعـ ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري وهـ ـ ــذا سـبــب
مـنــح صــاحــب الـسـمــو لـقــب قائد
اإلنـســانـيــة وال ـكــويــت لـقــب مركز
للعمل اإلنساني.
بدوره ،تحدث المدير التنفيذي
التـ ـح ــاد الـ ـمـ ـب ــرات وال ـج ـم ـع ـيــات
ال ـخ ـيــريــة ع ـبــدال ـلــه ال ـح ـي ــدر عــن
الـ ـ ـ ــدور ال ـم ـف ـت ــرض ل ـل ـج ـم ـع ـيــات
والمبرات الخيرية وهو التركيز

على التوعية والتثقيف الشرعي
واإليماني والصحي وفتح مقرات
المبرات والجمعيات الخيرية ألي
استفسار او دعم معنوي وكذلك
التفقد الدائم عن طريق الهواتف
النقالة لألسر المشمولة برعاية
الجمعيات وفتح سجل يتم من
خالله تدوين أسماء الراغبين في
العمل التطوعي مــن الجنسين،
وكذلك إنشاء مجموعة واتساب
لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة م ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات الـ ــدعـ ــم
المعنوي.
ومن جهته ،قدم المدير العام

ل ـل ـه ـي ـئ ــة الـ ـخـ ـي ــري ــة اإلس ــامـ ـي ــة
العالمية د .بــدر الصميط ثالثة
م ـق ـتــرحــات ل ـم ـحــاصــرة ال ـمــرض
ه ــي تــوف ـيــر الـمـتـطــوعـيــن ،حيث
ق ــدم ــت الـجـمـعـيــة الـطـبـيــة 2000
متطوع ومتطوعة متخصصين،
وأن ي ـكــون الـعـمــل اإلع ــام ــي عن
ط ــري ــق مـ ـص ــدر واح ـ ـ ــد ح ـكــومــي
م ـثــل ال ــرس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة لنفي
ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــات وإزالـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـت ـه ــوي ــل
وتوفير االحتياجات اللوجستية
والخدمات.
عبدالمحسن الخرافي

متطوعات «الهالل األحمر» ...نموذج متميز في العمل التطوعي
أياديهن البيضاء امتدت بالعطاء الال محدود وتحملن المسؤولية تجاه المجتمع
قــد مــت المتطوعات فــي جمعية
ً
ال ـهــال األح ـمــر الـكــويـتــي نـمــوذجــا
ً
متميزا في العمل التطوعي ببذل
الوقت والجهد في أوقــات المحن،
وهـ ــو األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـع ـكــس أص ــال ــة
المجتمع الكويتي المحب للعمل
الخيري.
ويمثل التطوع بالنسبة إليهن
ً
أس ـلــوب حـيــاة ونـبـضــا ال يتوقف،
بل هو شغف مستمر لالنخراط في
أي مبادرة تطوعية لخدمة الوطن
ال ـك ــوي ــت ،إذ بـ ــات ال ـت ـط ــوع ثـقــافــة
مجتمع بالكويت ،وممارسته تعزز
االنتماء وبـنــاء شخصية الشباب
والنشء وخاصة النساء منهن.
وق ــال ــت الـمـتـطــوعــة ف ــي "ال ـهــال
األح ـم ــر" أبـ ــرار الـصــالــح لـ ـ "كــونــا"،
إن تجربتها الشخصية في خدمة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن فـ ــي م ـح ـجــر "م ـن ـتــزه
الخيران" عزز لديها روح المبادرة
وت ـطــويــر ال ـ ــذات ،وم ــده ــا بــالـطــاقــة
اإليجابية في التعامل مع اآلخرين
دون كلل أو ملل ،مؤكدة سعادتها
بخدمة اآلخرين.

وأضـ ــافـ ــت ال ـص ــال ــح أن طـبـيـعــة
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــزه ت ـع ـت ـمــد
ع ـلــى خــدمــة ال ـمــواط ـن ـيــن ،السـيـمــا
ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي س ــاه ــم فــي
تطوير شخصيتها ،وساعدها أن
تـكــون اجتماعية لخدمة اآلخــريــن
وال ـتــواصــل مـعـهــم ،مـشـيــرة إل ــى أن
العمل التطوعي يساهم كثيرا في
تطوير الذات وتهذيبها.

خبرات جديدة
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت الـمـتـطــوعــة
إي ـ ـمـ ــان الـ ـشـ ـمـ ــري ،إن ع ـم ـل ـهــا فــي
محجر "منتزه الخيران" وتعاملها
مع المواطنين أضــاف لها خبرات
جــديــدة ،السيما فــي مجال معرفة
ال ـنــاس ،واك ـت ـســاب ال ـطــرق المثلى
للتعامل مع الشخصيات المختلفة،
خصوصا فــي وقــت األزم ــات الــذي
يتطلب صبرا ومرونة.
وأض ــاف ــت ال ـش ـم ــري أن ال ـفــريــق
الـ ـتـ ـط ــوع ــي فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـت ــزه ي ـع ـمــل
ع ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة إلي ـ ـصـ ــال كــل

االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن م ــن
الـغــذاء وال ــدواء وكــل المستلزمات
المطلوبة.

مسؤولية اجتماعية
أما المتطوعة خديجة الفرج فقالت،
إن المتطوعات هن األيــادي البيضاء
ال ـت ــي ام ـت ــدت بــال ـع ـطــاء ال ــا م ـحــدود
النابع من نفوس عظيمة تحمل صدقا
أخالقيا وإحساسا رفيعا بالمسؤولية
تجاه مجتمعهن.
وبـيـنــت ال ـفــرج أن ــه خ ــال الـمـيــدان
وم ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــة س ـ ـيـ ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ل ـخ ــدم ــة
المواطنين فــي "منتزه الـخـيــران" "ال
نستطيع إال أن نقف احتراما وتقديرا
للجهود ا لـتــي تبذلها المتطوعات،
وتفاعلهن وتعاونهن لخدمة األهالي
ال ـم ــوج ــودي ــن ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة
الصحة".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن "الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال االحـ ـ ـم ـ ــر"
لــديــه ذراع بـشــريــة مــن الـمـتـطــوعــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ،م ـ ـثـ ــل ال ـط ـب ـي ـب ــات

متطوعات في جمعية الهالل األحمر
ف ـ ـ ــي تـ ـخـ ـصـ ـص ــاتـ ـه ــن الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدسـ ـ ــات وال ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــرضـ ـ ــات
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات وال ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ــات
والـتـخـصـصــات االجـتـمــاعـيــة ورب ــات
المنازل وطالبات الجامعات وغيرهن،
م ـعــربــة ع ــن اعـ ـت ــزازه ــا ب ــوج ــود هــذا
العدد من المتطوعات المنتسبات إلى
الجمعية واللواتي لهن أدوار مهمة

وبارزة لخدمة الوطن واإلنسانية.
بــدورهــا ،قــالــت المتطوعة كريمة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــراج ،إن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ساهمت بدور كبير وفعال في مجال
العمل التطوعي لتقديم المساعدة
للمحتاجين وإس ـعــادهــم ،وواجـهــت
التحديات والصعوبات للمساهمة في
تحقيق الحياة الكريمة للمحتاجين.

وأكدت المعراج أن العمل التطوعي
سعادة روحية ال يدركها إال من تطوع
ف ــي ع ـمــل إن ـس ــان ــي ،وحـقـيـقــة يجمع
ع ـل ـي ـهــا أهـ ــل ال ـت ـط ــوع ال ــذي ــن نـ ــذروا
ج ــزءا مــن حـيــاتـهــم لـخــدمــة اآلخــريــن
وإسعادهم ،ورد جميل لدولة أعطتهم
الكثير.

محليات
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كورونا الجديد

ً
ّ
روما تتجه لغلق المدارس ...وواشنطن تطور لقاحا
ً
ّ
«كورونا» يترسخ في إيران وإصابة مسؤولين أوروبيين ...ومخاوف من نقص األدوية عالميا

مع اقتراب عدد المصابين
بفيروس كورونا الجديد
المعروف بـ ً «كوفيد »19
إلـى  93ألفا في العالم ،تتجه
إيطاليا إلى إغالق المؤسسات
التعليمية ،بما فيها المدارس
والجامعات حتى منتصف
الشهر الجاري ،في محاولة
لوقف تفشي العدوى.

ّ ً
مصر تمنع مؤقتا
دخول القطريين
على أساس
«المعاملة بالمثل»

ب ـعــد إغـ ــاق الـ ـم ــدارس في
عدد من الدول بينها الكويت،
ت ـت ـج ــه إي ـط ــال ـي ــا ال ـ ــى إج ـ ــراء
مـ ـم ــا ث ــل سـ ـيـ ـك ــون األول مــن
نوعه في أوروبا ،في محاولة
لـ ـلـ ـح ـ ّـد م ـ ــن ت ـف ـش ــي فـ ـي ــروس
ك ــورون ــا ال ـج ــدي ــد ال ـم ـعــروف
بـ ـ "كــوفـيــد  ،"19ال ــذي أصــاب
م ـنــذ دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي 93
ألف شخص في مختلف دول
الـعــالــم ،وأدى الــى وفــاة أكثر
من  3200آخرين.
وأكـ ـ ــدت وس ــائ ــل إع ـ ــام أن
السلطات في إيطاليا ،حيث
بـلــغ إجـمــالــي أع ــداد ضحايا
ال ـف ـيــروس حـتــى م ـســاء أمــس
ً
األول  2263مصابا و 79حالة
وفاة ،قررت .
إال أن وز ي ـ ـ ـ ـ ــرة ا ل ـت ـع ـل ـي ــم
اإلي ـطــال ـيــة لــوتـشـيــا ازول ـي ـنــا
صـ ّـرحــت بــأنــه لــم يـتــم اتـخــاذ
ق ـ ــرار .وق ــال ــت ع ـقــب اج ـت ـمــاع
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس
الــوزراء جوزيبي كونتي ،إن
القرار النهائي سيتخذ "خالل
الساعات المقبلة".
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
االي ـط ــال ـي ــة ،أمـ ــس ،اجـتـمــاعــا
لبحث حالة الطوارئ الخاصة
ب ـ ـ "ك ـ ــورون ـ ــا" ،ب ـحــث اع ـت ـمــاد
مجموعة من التدابير ،بينها
تـ ـعـ ـلـ ـي ــق ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة وإغ ـ ـ ــاق
ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــارح ودور ا ل ـس ـي ـن ـمــا
وك ــذل ــك ال ـم ــاع ــب واألح ـ ــداث
الرياضية والمعارض ،ودعوة
ال ـم ـس ـن ـيــن ال ـب ــال ــغ أع ـم ــاره ــم
 75عـ ـ ــا مـ ـ ــا أو أ كـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ،و مـ ــن
تبلغ أعـمــارهــم  65عــامــا وال
يتمتعون بصحة جيدة إلى
التزام منازلهم شهرا.
وفـ ـ ــي بـ ــروك ـ ـسـ ــل ع ــاص ـم ــة
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــوروبـ ـ ـ ــي ومـ ـق ــر
مؤسساته ،أظهرت الفحوص
إصابة موظفين بالفيروس،

إيران :اعتقال مصور
مغسلة الجثث في قم

اعتقلت السلطات اإليرانية
المصور الذي نشر مقطع
فيديو مكان غسل وتكفين
الموتى في مدينة قم ،وأحيل
للسلطة القضائية.
وكان ناشطون إيرانيون
نشروا فيديو التقطه أحد
ً
سكان قم ،يظهر تكدسا لجثث
ضحايا "كورونا" في إحدى
المغاسل ،بانتظار دفنها ،بعد
تأخر أليام ،لعدم توفر أماكن
وظروف مناسبة لدفنها من
قبل السلطات المعنية في
المدينة اإليرانية.

«كورونا» يقضي على
ثالث طبيب صيني
س ـيــدة ت ـمــر أمـ ــام ع ـنــاصــر م ــن الـجـيــش
يعقمون الطريق في سيول أمس (أ ف ب)
أحـ ـ ــده ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول رف ـ ـيـ ــع
الـمـسـتــوى فــي وكــالــة الــدفــاع
األوروب ـي ــة الـتــابـعــة لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،ب ـعــد ع ــودت ــه مــن
مهمة في إيطاليا.

واشنطن
وع ـلــى الـضـفــة األخـ ــرى من
األطلسي ،أعلن وزير الصحة
األميركي أليكس عازار ،أمس،
أن أطباء أميركيين ّ
طوروا في
غضون  3أيام "لقاحا محتمال
لـمـعــالـجــة ك ــورون ــا" ،مضيفا
أن "الـعـلـمــاء أبـلـغــوا الــرئـيــس

دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ب ــاألخـ ـب ــار
السارة".
وأكد عازار ،في كلمة ألقاها
م ــن حــدي ـقــة ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
وإلـ ــى جــانـبــه ك ــل م ــن تــرامــب،
ومـ ــديـ ــر الـ ـمـ ـع ــاه ــد ال ــوط ـن ـي ــة
لـلـصـحــة أن ـتــونــي ف ــوش ــي ،أن
ال ـع ـل ـم ــاء "ب ـ ـصـ ــدد ح ـق ــن أول
مريض باللقاح الجديد بعد
شهر من اآلن" ،وقــال إن إدارة
الـ ـ ـغ ـ ــذاء وال ـ ـ ـ ـ ــدواء األم ـي ــرك ـي ــة
رخـ ـص ــت إدخ ـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاح فــي
المرحلة األولــى من التجارب
السريرية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس

البرازيل :تحقيق مع كنيسة وعدت بـ «التحصين» ضد «كورونا»
ً
فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا مع كنيسة إنجيلية أعلنت
إقامتها مراسم دينية وعدت من خاللها "بالتحصين ضد أي وباء
أو فيروس أو مرض".
وكتبت الكاتدرائية العالمية للروح القدس في بورتو أليغري
في جنوب البرازيل على حسابها في الشبكات االجتماعية "قوة
الله ضد فيروس كورونا .تعالوا ألنه سيكون هناك مسح بالزيت
المكرس أثناء الصيام للتحصين ضد أي وباء أو فيروس أو مرض".
وقالت مفوضة الشرطة لورا لوبيز المسؤولة عن القضية ،إن
الشرطة ذهبت إلى الكنيسة األحد بعد تلقيها عددا من االتصاالت

سلة أخبار

لكنها "لم تعثر على أي نوع من المخالفات" .وأضافت "عندما نشروا
هذا اإلعالن ،فتحنا تحقيقا لمعرفة ماذا يقولون فعليا للمؤمنين
ّ
وما إذا كانوا يوزعون العالجات أو اللقاحات ضد األمراض".
وقال سيلفيو ريبيرو زعيم الكنيسة خالل مؤتمر صحافي أمس
األول" :لم نقدم وعــودا بأن الزيت يشفي من فيروس كورونا ولم
نقل إننا سنبيع هذا الزيت" ،وأكد أيضا أنه كان يوجه المؤمنين
المرضى إلى تناول الدواء "منذ  27عاما".
وتــابــع" :أنــا أعـتــذر .كــان هدفنا مــن خــال هــذا المنشور إدخــال
اإليمان واألمل والمحبة إلى قلوب المؤمنين وال شيء آخر".

األميركي مايك بنس قد صرح
ف ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق بـ ـ ــأن ع ــاج
"كــورونــا" ،قد يصبح متوافرا
بحلول الصيف ،مشيرا الى أن
هـنــاك  13والي ــة سجلت فيها
نحو  ١٠٠اصابة.
من ناحيته ،قال ترامب ،إن
إدارته تتحرك بقوة ،وذلك بعد
تسجيل  9وفيات جميعهم في
والية واشنطن.

طهران
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن
الـنــاطــق بــاســم وزارة الصحة
اإليــرانـيــة كيانوش جهانبور
خ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي نقله
التلفزيون ،أمس ،تسجيل 15
وفــاة إضافية جــراء الفيروس
و 586إصابة جديدة ،مما يرفع
الحصيلة الوطنية اإلجمالية
إلى  92وفاة و 2922إصابة.
ومــع ارتـفــاع عــدد الوفيات،
ن ـ ـقـ ــل ال ـ ـمـ ــوقـ ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي
لـلــرئــاســة ع ــن الــرئ ـيــس حسن
روحاني أمس ،أن "هذا المرض
واسع االنتشار .لقد وصل إلى
ً
كل أقاليمنا تقريبا ،وبشكل ما
هو مرض عالمي".
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ن ـف ــت وزارة
ال ـص ـن ــاع ــة اإلي ــرانـ ـي ــة إص ــاب ــة
الوزير بالفيروس ،وقالت إن
"سبب سعاله في أحد البرامج
ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ـ ـيـ ــة هـ ـ ــو ب ـس ـبــب
إصــابـتــه بــال ـمــواد الكيماوية
إبان حرب العراق وإيران".

منظمة الصحة
وفـ ــي ج ـن ـيــف ،قـ ــال ال ـمــديــر
التنفيذي لبرنامج ا لـطــوارئ
الصحية فــي منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة مــايـكــل راي ـ ــن ،عقب
زيارة أجراها وفد من المنظمة
ال ــى إي ـ ــران إن "ال ــوض ــع ليس

ً
س ـ ـهـ ــا ،وإن الـ ـفـ ـي ــروس ب ــات
ّ
مترسخا في إيران".

أنقرة
وفـ ـ ــي أنـ ـ ـق ـ ــرة ،ك ـش ــف وزيـ ــر
ال ـص ـحــة ال ـتــركــي ف ـخــر الــديــن
قـ ــوجـ ــة أن "كـ ـ ــورونـ ـ ــا ان ـت ـشــر
فــي إي ــران بشكل ســريــع جــدا،
واقترحنا عليهم وضع مدينة
ق ـ ــم تـ ـح ــت الـ ـحـ ـج ــر ال ـص ـح ــي
ورفضوا" .وأضــاف" :اآلن وقد
ً
أصـبــح الــوضــع جــديــا ،طلبوا
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة وإرس ـ ـ ـ ـ ــال ف ــري ــق
متخصص ،لكننا قلنا لهم ال
تــأتــوا الــى تركيا ،وسنجتمع
معكم عبر سكايب".

القاهرة
وفي القاهرة ،أعلن الناطق
الرسمي باسم رئاسة الوزراء
إن السلطات المصرية قــررت
ح ـ ـظـ ــر دخـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ُـمـ ـس ــاف ــري ــن
القطريين الى مصر "في إطار
اإلجراءات االحترازية لمواجهة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،وف ــق مـبــدأ
ً
الـ ُـم ـعــام ـلــة بــال ـم ـثــل" اع ـت ـب ــارا
من غد.

ألمانيا
ّ
وف ـ ــي ب ــرل ـي ــن ،ت ــوق ــع وزي ــر
الـصـحــة األل ـمــانــي يـنــز شبان
تزايد عدد اإلصابات في بالده.
وق ــال فــي ب ـيــان بــالـبــرلـمــان
(ب ــون ــدس ـت ــاغ)" :ل ــم نـصــل إلــى
ذروة انتشار الفيروس بعد"،
مشيرا إلى أن "الوباء يبدأ اآلن
في ألمانيا".

الهند
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أث ـ ـ ــار قـ ــرار
الهند حظر تصدير  26مكونا

جنرال قابل نتنياهو ...في الحجر
فــي حين أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية ارتـفــاع عدد
الحاالت إلى  ،15بعد تسجيل  3إصابات جديدة ،أفادت هيئة
الـبــث اإلســرائ ـي ـلــي ،ب ــأن رئـيــس قـســم الـعـمـلـيــات فــي الجيش
الميجور جنرال اهــارون حاليوا يخضع لعزل صحي ،بعد
عودته من إجازة في إيطاليا أخيرا ،الفتة إلى أن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو كــان اجتمع مع حاليوا بعد رجوعه إلى
إسرائيل قبل أن توعز "الصحة" لألخير بوجوب مالزمة منزله.
ومساء أمس ،أعلن نتنياهو ،خالل مؤتمر صحافي بوزارة
الصحة ،فرض الحجر الصحي مدة أسبوعين على المسافرين
القادمين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا
والنمسا.

دوائ ـ ـيـ ــا ودواء مـ ـخ ــاوف مــن
إمكان نقص األدوية عالميا.
وأعلنت الهند ،أمس األول،
فرض قيود على الصادرات من
األدوي ــة والمكونات الدوائية
تشمل "بــاراسـيـتــامــول" ،الــذي
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ل ـ ـ ـعـ ـ ــاج الـ ـح ـ ّـم ــى
وفيتامين بــي  1وبــي  6وبي
 12ومضادات حيوية .وتشمل
القائمة نحو  10في المئة من
الصادرات الدوائية للهند.
بدورها ،قررت ألمانيا حظر
تـصــديــر مـسـتـلــزمــات الــوقــايــة
ال ـط ـب ـي ــة لـ ـلـ ـخ ــارج ،فـ ــي إطـ ــار
إجراءاتها لمكافحة الفيروس،
وذل ـ ـ ــك ع ـش ـي ــة إع ـ ـ ــان فــرن ـســا
مصادرة جميع الكمامات على
أراضـيـهــا ووضعها بتصرف
الدولة.
وبينما ارتفعت اإلصابات
فــي الـجــزائــر الــى  ،8أكــد وزيــر
الصحة اللبناني حمد حسن،
أن ل ـب ـنــان مـ ـ ــازال ف ــي مــرحـلــة
اح ـتــواء الـفـيــروس ،ولــم يصل
ً
الــى مرحلة االنـتـشــار ،محذرا
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي مشترك
م ـ ــع مـ ـن ــدوبـ ـي ــن ع ـ ــن م ـن ـظ ـمــة
الصحة العالمية من "خطورة
اإلش ــاع ــات ال ـتــي تـبــث الــرعــب
والهلع بين الناس".

أفادت وسائل إعالم صينية،
أمس ،بوفاة جديدة لطبيب
من جراء فيروس "كورونا" في
مدينة ووهان وسط الصين،
بؤرة انتشار المرض القاتل.
وذكرت صحيفة "تشاينا
ديلي" الصينية على موقعها
اإللكتروني ،بأن طبيب
العيون مي تشونغ مينغ،
فارق الحياة في مستشفى
ووهان المركزي متأثرا
بإصابته بالفيروس.
ونقلت الصحيفة عن إدارة
المستشفى قولها إن مي
(57عاما) ،أصيب أثناء
عالجه مرضى الفيروس
في المستشفى .وكان مي
نائب رئيس قسم العيون في
المستشفى وزميل الطبيب
لي وين ليانغ ،الذي توفي
في فبراير الماضي بسبب
الفيروس.

«اللوفر» يعيد فتح أبوابه
ولندن تلغي معرض الكتاب

الصين
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،أم ـ ــس،
تسجيل  38حــالــة وفـ ــاة ،لكن
عدد اإلصابات الجديدة ّ
سجل
انخفاضا لليوم الثالث تواليا.
ووصلت حصيلة الوفيات
على مستوى البالد الى ،2.981
و فــق لجنة الصحة الوطنية،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى نـ ـح ــو 80.200
مصاب.
وف ــي ال ـيــابــان ،ت ـجــاوز عــدد
المصابين األلــف حالة أمس،
توفي منهم .12
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا أع ـ ـل ـ ـنـ ــت كـ ــوريـ ــا
الجنوبية ،أمــس 516 ،إصابة
جـ ـ ــد يـ ـ ــدة ،ي ـن ـت ـظ ــر  2300مــن
الـمـصــابـيــن بــال ـمــرض الـقــاتــل
دخ ـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات فــي
داي ـغــو ،راب ــع أكـبــر مــديـنــة ّفي
البالد التي شهدت أسوأ تفش
خـ ــارج ب ــر الـصـيــن
ل ـل ـف ـيــروس ّ
الرئيسي ،لكنها تعاني نقص
المستشفيات ،مما يعزز فرص
انتقال العدوى آلخرين.
وبالحاالت الجديدة يرتفع
ال ـعــدد اإلج ـمــالــي للمصابين
في كوريا الجنوبية إلى 5328
م ـصــابــا وع ـ ــدد ال ــوف ـي ــات إلــى
 32حالة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أعاد متحف اللوفر فتح
أبوابه ،أمس ،بعد إقفاله
منذ األحد بفعل ممارسة
الموظفين حقهم في االمتناع
عن العمل بسبب تفشي
"كورونا" .وأعيد فتح المعلم
الشهير ،على وقع تصفيق
حار من السياح الذين كانوا
ينتظرون في الباحة.
وقد بقي المتحف األكثر
استقطابا للزوار ( 9.6ماليين
زائر العام الماضي بينهم 75
في المئة من األجانب) ،مغلقا
يومي األحد واالثنين ،إضافة
إلى يوم اإلغالق األسبوعي
الثالثاء .إلى ذلك ،قال منظمو
معرض لندن للكتاب أمس،
إنهم ألغوا المعرض الذي كان
مقررا األسبوع المقبل ،عقب
االخذ في االعتبار "نصيحة
سلطات الصحة العامة
والحكومة ،وألن التداعيات
الحقيقية والمتوقعة لفيروس
كورونا أصبحت أكثر
وضوحا في جميع مناحي
حياتنا في المملكة المتحدة.

اإلمارات تجلي  215من رعايا دول من هوبي
مدير فريق للدراجات يهدد باإلضراب عن الطعام بسبب الحجر
أعلنت اإلمارات إجالء  215من رعايا عدد من الدول من مقاطعة
هوبي الصينية بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديدً ،
بناء على طلب
حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة اإلنسانية" في أبوظبي.
وقالت "وكالة أنباء اإلمارات" الرسمية (وام) ،أمس ،إنه "بتوجيهات
من الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس اإلم ــارات ،وجــه الشيخ
محمد بــن زاي ــد آل نهيان ولــي عهد أبــوظـبــي نــائــب الـقــائــد األعلى
للقوات المسلحة ،بإجالء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة
من مقاطعة هوبي الصينية بــؤرة تفشي كــورونــا ً
بناء على طلب
حكوماتهم ونقلهم إلى المدينة اإلنسانية في أبوظبي".
وتم تجهيز "المدينة اإلنسانية" بجميع التجهيزات والمستلزمات
الضرورية إلجراء الفحوص الطبية الالزمة لرعايا الدول الذين تم
إجالؤهم ،للتأكد من سالمتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي مدة

ً
ال تقل عن  14يوما .وكتب محمد بن زايد على "تويتر" ،أمس "نتابع
اجالء عالقين في الصين وسنعالجهم باالمارات".
إلى ذلكّ ،
هدد مدير فريق فرنسي للدراجات تم وضعه قيد الحجر
الصحي في فندق في أبوظبي بسبب "كورونا" باالضراب عن الطعام،
إذا لم تسمح السلطات لفريقه بمغادرة االمارات.
وقال روبرتو دامياني المدير الرياضي لفريق "كوفيديس" ،إنه
رغم أن االختبارات جاءت سلبية تم وضع نحو  50نزيال من بينهم
 18متسابقا محترفا للدراجات قيد الحجر الصحي في فندق كراون
بالزا منذ الخميس الماضي.
وقال دامياني لـ"رويترز" عبر الهاتف" :أتمنى أال أضطر للدخول
في اضراب عن الطعام .نحترم قوانين هذا البلد لكن يجب أن يكون
االحترام من الطرفين".

local@aljarida●com

يهدد العالم
الكويتيون في المحاجر خط الدفاع األول ضد «كورونا»

ً ً
تكاتف الجهود الحكومية والتطوعية يثمر نجاحا كبيرا في تنفيذ اإلجراءات االحترازية بالكويت والخيران

سياج حديدي أمام منتزه الخيران المخصص كحجر صحي للعائدين من إيران
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ال ـ ـم ـ ـحـ ــاجـ ــر الـ ـصـ ـحـ ـي ــة خــط
ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع األول ضـ ـ ــد فـ ـي ــروس
"كورونا" مشهد يجسد الجهود
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،م ـم ـث ـلــة بـ ـ ـ ــوزارات
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة (الـ ـصـ ـح ــة
والداخلية والتجارة والشؤون)،
وغيرها من الجهات الحكومية
األخـ ـ ـ ــرى ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـي ــروس
العالمي.
تـضــافــر الـجـهــود الحكومية
ســاهــم فــي إنـجــاح خطة الــدولــة
للتصدي لهذا الفيروس ،حيث
تـحــول فـنــدق الـكــويــت ،ومحجر
منتزه الخيران إلى خاليا نحل
اخـ ـتـ ـلـ ـف ــت ف ـ ــي ت ـخ ـص ـص ــات ـه ــا،
ونجحت في تحقيق هدف واحد
هــو تــأمـيــن ســامــة الـمــواطـنـيــن
الـقــادمـيــن مــن الـ ــدول المصابة
بــال ـف ـيــروس م ــن ج ـهــة ،والـعـمــل
على سالمة المواطنين من خالل
وقايتهم من انتشار "كورونا" من
جهة أخرى.
أطـ ـب ــاء ومـ ـم ــرض ــون ورجـ ــال
أمــن وط ــوارئ طبية ومتطوعو
م ــؤس ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
يعملون على مــدار الساعة من
خالل نظام النوبات ،للسهر على
راحة نزالء فندق الكويت ومنتزه
الخيران ،في مشهد ّ
جسد تالحم
أبناء الكويت ضد هذا الفيروس.

ت ـب ــاش ـي ــر ال ـ ـفـ ــرح ب ــان ـف ــراج ــة
قــري ـبــة ب ــال ــوض ــع ال ـص ـحــي في
البالد ربما باتت قاب قوسين أو
أدنى من الظهور على السطح،
بعدما تــم اإلف ــراح عــن حالتين
م ــن ال ـع ــزل ال ـص ـحــي كــان ـتــا في
ح ـج ــر الـ ـخـ ـي ــران ،وهـ ـ ــذا يـبـعــث
ً
األم ــل بــإعــان "ال ـص ـحــة" قريبا
عن حــاالت تم شفاؤها ،بعدما
أعلن ذلك وزير الصحة د .باسل
الصباح أمس األول.
الطواقم الطبية ورجال األمن
انتشروا فــي كــل مكان فــي هذه
المحاجر ،فهذا يداوي المرضى،
وذاك يحرس المحجر الصحي،
وآخـ ـ ــر ي ـل ـبــي ط ـل ـب ــات الـ ـن ــزالء،
والـمـتـطــوعــون يـســانــدوهــم من
كل جانب ...مشهد جسد تالحم
الكويتيين وتكاتفهم في وجه
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــات ي ـغــزو
العالم.
سواعد أبناء الكويت رسمت
لــوحــة وطـنـيــة وجـمـيـلــة أع ــادت
لألذهان فزعة الكويتيين إبان
الظروف المختلفة التي تمر بها
الـبــاد ،حيث يؤكد الكويتيون
وأبناء البلد ،في كل مــرة ،أنهم
أهل للمسؤولية الوطنية.

تعقيمات وكمامات ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس

سفارة الكويت بألمانيا تناشد
المواطنين التقيد باإلرشادات
ناشدت سفارة الكويت لــدى ألمانيا ،أمــس ،جميع الرعايا
الكويتيين الموجودين على األراضي األلمانية بضرورة التقيد
بتعليمات السلطات األلـمــانـيــة الــرامـيــة الــى مــواجـهــة انتشار
فيروس "كورونا المستجد  -كوفيد ."19
وقــالــت الـسـفــارة الكويتية والقنصلية الـعــامــة للكويت في
فرانكفورت في بيان مشترك ان جميع المواطنين الكويتيين
الموجودين في مختلف الواليات األلمانية مطالبون بااللتزام
بالتعليمات واالجــراءات واالرشــادات االحترازية الصادرة عن
السلطات الصحية بشأن الفيروس.
ودعا البيان المواطنين الكويتيين الى متابعة مواقع الهيئات
العامة في ألمانيا التي تقديم معلومات مفيدة عن الفيروس مثل
المواقع اإللكترونية لوزارة الصحة الفيدرالية ووزارات الصحة
بالواليات المختلفة والمركز الفيدرالي للتثقيف الصحي ومعهد
روبرت كوخ ،مؤكدة أن السفارة والقنصلية العامة على استعداد
للرد على اي استفسار في هذا الخصوص.

إجراء تحاليل للكشف عن المصابين

عدد من رجال الدفاع المدني داخل المنتزه

نبيلة مكرم :تنسيق لعودة المصريين إلى الكويت
الذويخ :فتح أبواب السفارة فترة مسائية للتيسير على الراغبين في تقديم األوراق
•

سيارة إسعاف مجهزة لنقل المشتبه فيهم

القاهرة  -رامي إبراهيم

في إطــار التوجهات العالمية للحد من
م ـخــاطــر ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وردا
على االستفسارات التي وردت من عدد من
المصريين بــا لـخــارج العاملين بالكويت،
تــواصـلــت وزي ــرة الــدولــة للهجرة وش ــؤون
المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم
مع سفير الكويت بالقاهرة محمد الذويخ؛
لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من
حاملي اإلقــامــات الموجودين فــي إجــازات
بمصر إلى الكويت.
أوضـ ـح ــت ال ـ ــوزي ـ ــرة مـ ـك ــرم ،أن الـسـفـيــر
الكويتي أعلن ضرورة أن يجري الموجودون
بــإجــازات فــي مصر حاليا مــن المصريين

ال ـعــام ـل ـيــن بــال ـكــويــت وي ـح ـم ـلــون بـطــاقــات
اإلقــامــات بها ،فحص " ،"PCRوهــو تحليل
دم دقـ ـي ــق ي ـس ـت ـخ ــدم ل ـك ـشــف الـ ـع ــدي ــد مــن
الفيروسات واألمراض؛ لمعرفة أي مؤشرات
ل ــوج ــود أي فـ ـي ــروس م ــن ع ــدم ــه؛ تـطـبـيـقــا
للقواعد المعمول بها لمكافحة العدوى.
وت ــابـ ـع ــت م ـ ـكـ ــرم ،أن ع ـل ــى ال ـم ـصــري ـيــن
العائدين إجراء تحليل " "PCRفي المعامل
التابعة لوزارة الصحة المصرية ،والتصديق
على نتيجة التحليل من وزارة الخارجية،
لتقديمها إلى السفارة الكويتية في مصر،
حتى يتمكن من السفر والعودة إلى عمله
بالكويت.
ومن ناحيته ،أشاد السفير الذويخ بعمق
العالقات بين الشعبين ،موضحا أن الجالية

ال ـم ـص ــري ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ل ـه ــا دور م ـشــرف
فــي المجتمع ،موضحا أن تلك اإلج ــراء ات
جاء ت حرصا على سالمة الجميع ،ووفقا
لـمــا تــؤكــده منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،من
االلتزام بإجراءات الوقاية ،للحد من انتشار
األمراض.
وتــابــع ال ــذوي ــخ ،أن ــه سيتم الـعـمــل بتلك
اإلجـ ــراء ات ،واالعـتـمــاد على تحليل ""PCR
معتمد ،بــدء ا مــن  8مــارس الـجــاري ولمدة
ً
 15يوما ،مؤكدا أن السفارة ستفتح أبوابها
فترة مسائية للتيسير على الراغبين في
تقديم األوراق.
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«المالية» :مرونة حكومية لتخفيض قسط القرض الحسن

فهاد يسأل عن «الئحة»
الجامعات الحكومية

عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على قانون االستبدال
محيي عامر

ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
ً
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة اج ـت ـم ــاع ــا غـيــر
م ـ ـك ـ ـت ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــاب أم ـ ـ ــس،
نـ ــاق ـ ـشـ ــت خ ـ ــال ـ ــه مـ ـ ــع وزيـ ـ ــر
المالية براك الشيتان وفريق
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية ،ما أقــره مجلس

األمـ ـ ــة فـ ــي ال ـ ـمـ ــداولـ ــة األول ـ ــى
بـ ـش ــأن ق ــان ــون ــي االسـ ـتـ ـب ــدال
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض قـ ـس ــط الـ ـق ــرض
الحسن.
ولـ ـ ــم ت ـت ـم ـكــن ال ـل ـج ـن ــة مــن
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى الـتـعــديــات
المقدمة على القانونين لعدم
اكـ ـتـ ـم ــال ال ـ ـن ـ ـصـ ــاب ،وح ـضــر

ِّ
«الرهن العقاري» ...يجزئ المعاش وينتفه
أبدت الهاشم تحفظها عن قانون الرهن العقاري،
مشددة على انــه سيقوم بتجزئة معاش المتقاعد
ونتفه.
وبينت الهاشم أن «هذا األمر من الممكن أال يعجب
الكثير ،وأنتم أحرار وراشدون لكن كالمي هذا للتاريخ
فــي ان كثرة القوانين فــي ظــل وجــود هــذا الـمــردود
البسيط لدى المواطن ستدخله في متاهات خاصة
قانون الرهن العقاري الذي من الممكن ان يقود الناس
الى السجن» ،مطالبة الحكومة بأن تكون حذرة مع
هذا القانون.
وقــالــت ان ــه ك ــان هـنــاك أيـضــا اجـتـمــاع الـيــوم مع
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومناقشة حسابها
الختامي ،وسأربط هذا االجتماع بالمواضيع التي
نناقشها في اللجنة المالية.
وأشارت إلى أن الدولة تقدم الكثير من الخدمات،
وتتعاون مع المجلس في الكثير من القوانين ألجل
الصالح العام ،لكن هناك مواضيع ســواء مشاريع

بقوانين أو اقتراحات بقوانين تتم مناقشتها في
اللجان ،وإقرارها في مجلس االمة يعتبر أمرا طيبا
لكن ان كانت تعنى بالناحية المادية للمواطن فهي
تسبب عبئا عليه.
وبينت انه في اجتماع أمس تم نقاش موضوع
ال ــره ــن ال ـع ـق ــاري ،وه ــو م ـش ــروع ق ــان ــون م ـقــدم من
الحكومة ،وأنا شخصيا لدي عليه تحفظ وعالمات
استفهام كثيرة ،وأخــاف من دخــول المواطنين في
أم ــور ودي ــون غير عــاديــة خــاصــة بعد ع ــدم وجــود
تـجــارب مــع الحكومة فــي تطبيق قــوانـيــن ورقــابــة
شديدة على إعطاء المواطن ما يكفي ووفقا لنظام
شرائح.
وقالت الهاشم ان نظام الشرائح يعني إعطاء الدعم
للمواطن وفقا لدخله ،هذا نظام ال يلوح حتى في أفق
الحكومة وسينفع المواطن في قانون الرهن العقاري
واالستبدال والقرض الحسن مما سيجعل الخيارات
مفتوحة لدى المواطن في عدم تنتيف المعاش.

الدالل للمنصور :ما شروط القبول
في دورة أركان الجيش الخارجية؟
وجه النائب محمد الدالل سؤاال الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
أحمد المنصور عن شروط قبول رجال الجيش في دورة األركان الخارجية.
وقــال في نص الـســؤال :تحقيق العدالة الوظيفية يعتمد على وجــود نظم ولوائح
واضحة في تحديد الواجبات والمهام المناطة بأعمال رجال الجيش والدفاع ،كما أن
وجود الشفافية والوضوح في الحقوق والواجبات يخلق حالة من الثقة واالطمئنان
لقرارات اإلدارة العليا فيما يتخذ بشأن أي إجراء أو قرار مرتبط بالحقوق واالمتيازات
ً
التي تمنح لرجال الجيش والدفاع ونظرا الزدياد اللغط في االوانة األخيرة بشأن تقدم
رجال الجيش الجدد والقدماء لدورة األركان الخارجية.
وطلب إفادته بالنظم والضوابط واللوائح والتعاميم الصادرة بشأن شروط وإجراءات
قبول رجال الجيش والدفاع في دورة األركان الخارجية ،مع تزويده بنسخة منها.
وقال :يقوم الجيش بإجراء اختبار للمتقدمين لدورة األركان الخارجية وبناء عليه
ما هي الجهة أو األطــراف التي تقوم بإعداد االختبار؟ وكذلك ما هي الجهة واألطراف
التي تقوم بتصحيح االختبار؟ وهل تقوم تلك الجهات باإلعالن عن نتائج االختبار
ً
للمتقدمين أم ال؟ وما أسباب امتناع تلك الجهة أو األطراف عن نتائج االختبارات؟ علما
بأن هناك لغطا كبيرا مرتبطا بشفافية تلك النتائج ،وما هي األسباب وراء وجود تفرقة
بين الضباط القدماء ما قبل عام  2005ممن يلزم الختبار في دورة األركــان الخارجية
في حين أن الدفعات من عام  2005وما فوق يخضع لدورة ثم يرحل مباشرة إلى دورة
أركان خارجية ،والسؤال :ما هي أسباب التفرقة بين الضباط عام  2005وما فوق؟ وهل
هناك توجه لدى الوزارة والجيش بإعادة النظر في آليات تصحيح االختبارات أو وجود
لجنة تصحيح في اختبار دورة األركان الخارجية خاصة لضمان الشفافية ومعالجة
أوجه القصور ان وجدت؟

اجتماع أمس رئيسة اللجنة
ال ـ ـنـ ــائ ـ ـبـ ــة صـ ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـهـ ــاشـ ــم،
وع ـضــواهــا مــاجــد المطيري
ومـحـمــد ال ـحــوي ـلــة ،ف ــي حين
ذكرت الهاشم ان عضو اللجنة
ال ـ ـنـ ــائـ ــب نـ ــاصـ ــر ال ـ ــدوس ـ ــري
م ــوج ــود حــال ـيــا ف ــي ال ـخ ــارج
م ــع وال ـ ـ ــده ف ــي رحـ ـل ــة ع ــاج،
"ونسأل الله له الشفاء" ،كما
ا عـتــذر عضو اللجنة النائب
خلف دميثير.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـهـ ــاشـ ــم وج ـ ــود
مرونة حكومية في موضوع
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض ف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ق ـ ـ ــروض
ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن مـ ــن مــؤس ـســة
التأمينات االجتماعية الى ما
دون الـ  25في المئة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـه ـ ــاش ـ ــم ،فــي
تصريح أمــس ان "االجـتـمــاع
كــان لجنة فرعية و لــم نتخذ
فيه قــرارا ،وذلــك لوجود عدد
مــن األع ـض ــاء خ ــارج الكويت
منهم النائب ناصر الدوسري
ال ــذي يــرافــق وال ــده فــي رحلة
عالج".
وأشــارت إلى أن "الحكومة
ق ـ ــدم ـ ــت ت ـ ـعـ ــديـ ــات ص ـي ــاغ ــة
لـغــويــة عـلــى الـتـقــريــر رق ــم 24
الخاص باالستبدال والفوائد
ال ـع ــال ـي ــة ،ووضـ ـ ــع س ـق ــف ل ــه،
وهي تعديالت على الصياغة

«المالية» في اجتماعها أمس
الـلـغــويــة ،وك ــان هـنــاك توافق
نيابي حكومي عليها".
وعـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـ ـخـ ــاص
ب ـت ـخ ـف ـيــض الـ ـقـ ـس ــط ،ق ــال ــت:
أستطيع الـقــول انني وجــدت
مـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــة ح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم
لالستماع لموضوع تخفيض
القسط مــن  25فــي المئة الى
 10في المئة.
وب ـي ـن ــت أن "ال ـك ـل ـف ــة وف ـقــا
للجدول الذي قدمته الحكومة
م ـ ـ ــدة س ـب ـع ــة أش ـ ـهـ ــر ون ـس ــب
االس ـت ـق ـطــاع الـمـخـتـلـفــة ،فــإن
نسبة تكلفة الفوائد الحالية
 25ف ــي ال ـم ـئــة ت ـصــل إل ــى 94
مليون دينار ،واذا انخفضت

الى ما بين  15و 17في المئة
ف ـ ـ ــإن ال ـت ـك ـل ـف ــة س ـت ـص ــل ال ــى
 123مليون د يـنــار تتحملها
الخزانة العامة".
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن "ه ـ ــذه
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـل ـ ـف ـ ــة هـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي حـ ــالـ ــة
افتراض طلب كل المتقاعدين
ا لـ ـح ــا لـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي 2020/4/1
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــرض
ال ـ ـح ـ ـسـ ــن" ،م ـ ـشـ ــددة عـ ـل ــى أن
"عدد المتقاعدين الذين طلبوا
القرض وصل إلى  50ألفا من
أصل  140ألفا ،وإذا انخفضت
النسبة فإن العدد سيرتفع".
وأكـ ـ ــدت أن وزي ـ ــر الـمــالـيــة
حـ ـ ـض ـ ــر االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع أمـ ـ ـ ــس،

وأبلغها بدراسة الموضوع،
"ولـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ــك أن ـ ـ ـ ـ ــا أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط هـ ـ ــذا
الـمــوضــوع بـمــوضــوع الرهن
العقاري الذي سيقوم بتجزئة
معاش المتقاعد و(ينتفه)".
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن "اجـ ـتـ ـم ــاع
الـلـجـنــة س ـي ـكــون ي ــوم األح ــد
المقبل فــي ح ــال عـقــد جلسة
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ،وإذا ل ــم تكن
هـنــاك جلسة ف ــإن اجتماعنا
سيكون يوم األربعاء المقبل"،
مشيرة الــى "اننا قمنا اليوم
بمناقشة التعديالت المقدمة
م ــن الـ ـن ــواب دون أن نـصــوت
عليها لعدم اكتمال النصاب".

«الميزانيات» بحثت إعفاء «السكنية» من الرقابة
كلفة بدل اإليجار بلغت  218مليون دينار في السنة المالية األخيرة
قــال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي
النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور
وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د.
رنا الفارس لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة العامة
للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2021/2020
وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2019/2018
ومالحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين
بشأنه.
وبـيــن عبدالصمد فــي بـيــان صحفي ،ان تقديرات
المصروفات للسنة المالية الجديدة  2021/2020بلغت
نحو  578مليون دينار بزيادة نسبتها  %64عن المقدر
لها في السنة المالية السابقة في حين بلغ الصرف
الفعلي وفق آخر حساب ختامي حوالي  345مليون
دي ـنــار ،كما بلغت اإلي ـ ــرادات الفعلية المحصلة 8.4
ماليين دينار في حين قدر لها في الميزانية الجديدة
 6.6ماليين دينار وبزيادة نسبتها  %14عن تقديرات
السنة المالية السابقة.
وقال عبدالصمد :ناقشت اللجنة توجه المؤسسة
العامة للرعاية السكنية في طلب تمديد مدة اعفائها من

الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات
المركزية ال ـصــادرة لها وفــق قــانــون  14لسنة 2016
ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة العمل لدى المؤسسة
وانجازها لمشاريعها اإلسكانية.
وتــابــع :أش ــارت اللجنة إل ــى أن ســرعــة إن ـجــاز تلك
المشاريع ســوف ينعكس على انخفاض تكلفة بدل
اإليجار والتي لوحظ تزايدها سنويا حتى بلغت 218
مليون دينار في السنة المالية األخيرة  2019/2018على
الرغم من انخفاض عدد الطلبات اإلسكانية في نفس
السنة بحوالي  11ألف طلب إسكاني عن السنة المالية
السابقة وفـقــا إلع ــادة تصنيف بعضها وتحديثها
بالنسبة لمستحقي الطلبات واستيفائهم لها.
وقال عبدالصمد :أكدت اللجنة ضرورة بذل مزيد من
الجهد من قبل الحكومة في التنسيق ما بين الجهات
الحكومية وذلك لما تعانيه من بيروقراطية في العمل
تعرقل بعض الجهات في أداء مشاريعها التنموية
ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث ال تزال
تواجه بعض العوائق أمام تنفيذها لمشروع جنوب
سعد العبدالله بسبب إجــراءات جهات أخــرى ،أفادت

الوزيرة في االجتماع بأن الموضوع قيد البحث في
مجلس الوزراء.
وت ــاب ــع :نــاقـشــت اللجنة اسـتــراتـيـجـيــة المؤسسة
في إيجاد مصادر وبدائل تمويلية الستدامة تمويل
مشاريعها اإلسكانية حيث أكدت اللجنة ضرورة سعي
المؤسسة لتوفير تلك البدائل وتعزيز مواردها المالية
لمواجهة االلتزامات المالية المستقبلية في ظل تناقص
رأس مال المؤسسة والبالغ  1.6مليار دينار ،واللجنة
سوف تقوم بتكليف ديوان المحاسبة إلجراء دراسة
مستقلة للبحث في هذا األمر.
وأضـ ــاف :بحثت اللجنة إج ـ ــراءات المؤسسة في
األمــن والسالمة بالنسبة لمواقع مشاريعها خاصة
بعد ما حدث مؤخرا في مدينة المطالع السكنية من
انهيار للموقع والــذي أدى إلــى بعض الوفيات جراء
هــذا الـحــادث ،وأك ــدت الــوزيــرة في االجتماع أن لجنة
التحقيق المحايدة والمشكلة من قبل المختصين في
كل من جامعة الكويت وبلدية الكويت وخبراء وزارة
العدل أصدرت تقريرها خالل  5أيام عمل بالمسؤولية
المباشرة لمقاول المشروع.

وجه النائب عبدالله فهاد
سؤاال إلى وزير التربية
وزير التعليم العالي
د .سعود الحربي ،بشأن
تأخر صدور الالئحة
التنفيذية لقانون رقم
 76لسنة  2019في شأن
الجامعات الحكومية ،حتى
الوقت الراهن ،بعد مرور
أكثر من ستة أشهر .وتساءل
فهاد :هل أدى تأخر إصدار
الالئحة التنفيذية للقانون
المشار إليه إلى تعطيل
اجتماعات مجلس جامعة
الكويت وأداء اختصاصاته؟
وهل أدى ذلك إلى شل
قدرة المجلس على اتخاذ
قرارات التعيين والترقية في
الجامعة؟

المويزري يسأل عن استحواذ
«التمويل» على «المتحد»

وجه النائب شعيب
المويزري سؤاال إلى رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،قال فيه:
تجرى االن عملية استحواذ
بيت التمويل الكويتي على
 %100من رأسمال البنك
األهلي المتحد – البحرين،
فما إجراءات الحكومة
التي يرأسها سموكم تجاه
حماية األموال العامة؟ وما
اإلجراءات التي اتخذها
مجلس الوزراء للمحافظة
على مصالح الدولة؟
وتابع :هل قام سموكم
باإلشراف وتنسيق
االعمال بين الوزارات
المختلفة ومتابعة إجراءات
االستحواذ التي قام بها بيت
التمويل الكويتي التي تمتلك
فيه الحكومة حصه تبلغ
%48.05؟ وهل قامت الدولة
ممثلة في الحكومة التي
يترأسها سموكم باإلجراءات
الالزمة لحفظ ثروات الدولة
ومواردها.

ةديرجلا
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الجلسات من  6سبتمبر 1938م إلى  28سبتمبر 1938م

٩

كتاب

(الحلقة الخامسة)

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

في جلسة 10
سبتمبر قرر
المجلس المصادقة
على إدخال بعض
التعديالت الواردة
على قانون البلدية
القديم

جلسة األربعاء  ١٢رجب سنة ( ٣٥٧ )1عقدت برئاسة
نائب الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا
تقرر - ١ :تحرير كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر
بشأن أوقات الدوام الرسمية.
 - ٢تحرير كتاب إلى أحمد المحمد الغانم يبلغ فيه
عدم إمكانية إعادة النظر في قضية رسم الثنية على
ً
الدوب بناء على القرار الصادر سابقا من المجلس.
 - ٣تحرير كتاب إلى مبارك النومان يبلغ فيه أن
جميع القضايا مرجعها أوال إ لــى محكمة عبدالله
الجابر ،ثم لكل الحق باستئناف الحكم الصادر منها
أمام مجلس األمة التشريعي طبق مشروع االستئناف.
حـضــر الـجـلـســة مــن األعـضــاء:مـحـمــد الـشــاهـيــن،
الـسـيــد عـلــي ،مـشـعــان الـخـضـيــر ،يــوســف ال ـمــرزوق،
صالح العثمان ،سليمان العدساني ،مشاري الحسن،
عبداللطيف الثنيان ،سلطان الكليب.
نائب الرئيس يوسف بن عيسى

جلسة الخميس  ١٣رجب سنة ( ٣٥٧ )2عقدت برئاسة
نائب الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا

في  10سبتمبر قرر
المجلس باإلجماع
شراء سراج كبير
إلى جزيرة مسكان
بواسطة مدير
المالية

تقرر أن- ١ :يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر
يبلغ فيه أن قاتل قريبته المريبة بعد تعهده إلى
المحكمة بالكفاالت الالزمة يترك الحكم عليه الى
تقدير المحكمة حسب ظروف القضية -أكثرية.
حـضــر الـجـلـســة :مـحـمــد الـشــاهـيــن ،الـسـيــد علي،
مـ ـشـ ـع ــان الـ ـخـ ـضـ ـي ــر ،سـ ـلـ ـط ــان الـ ـكـ ـلـ ـي ــب ،س ـل ـي ـمــان
العدساني ،مشاري الحسن ،يوسف المرزوق ،صالح
العثمان ،عبداللطيف الثنيان ،حمد الداود.

جلسة السبت  15رجب سنة ( ٣٥٧ )3عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا
لم يتقرر شيء.
ح ـض ــر ال ـج ـل ـس ــة :ال ـش ـي ــخ ي ــوس ــف بـ ــن ع ـي ـســى،
محمد الشاهين ،حمد الداود ،السيد علي ،سليمان
العدساني ،عبداللطيف الثنيان ،صالح العثمان،
يوسف المرزوق ،سلطان الكليب ،مشاري الحسن.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

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 الخامسة:

()25
جلسة  3شعبان سنة  ٣٥٧انعقدت ً
برئاسة سمو الرئيس الساعة الثانية صباحا

المجلس ّ
حرر في
 11سبتمبر كتابا
إلى شركة النقل
والتنزيل عن شكاية
حامد النقيب
وشركاه بخصوص
تسلمها منهم
ثالثين روبية عن
صندوق وارد لهم

جلسة االثنين  17رجب سنة ( ٣٥٧ )7عقدت برئاسة
سمو الرئيس  ١.٣٠صباحًا
تـقــرر أن -1:يستغنى عــن ح ــارس مجلس األمــة
ويـحــرر كـتــاب إلــى مــديــر الـشــرطــة بــانـتــداب شرطي
ً
لحراسة المجلس ليال  -إجماع.
 -2يحرر كتاب إلى شركة النقل والتنزيل تبلغ فيه
عن الشكاية الواردة من السيد حامد النقيب وشركاه
بخصوص تسلمها منهم  30روبية عن صندوق وارد
لهم ،وما هي حجتها في ذلك -أكثرية.
حضر الجلسة :الشيخ يوسف بن عيسى ،محمد

الشاهين ،السيد علي ،مشعان الخضير ،سليمان
العدساني ،سلطان الكليب ،مشاري الحسن ،حمد
الـ ـ ــداود ،عـبــدالـلـطـيــف ال ـث ـن ـيــان ،يــوســف ال ـم ــرزوق،
صالح العثمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة الثالثاء  18رجب  ٣٥٧عقدت برئاسة سمو
الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا
()8

تقرر -1 :توظيف الحارس صالح المسعود لحراسة
ً
ً
المجلس ليال براتب  ١٠روبيات شهريا  -إجماع.
 -2يحرر كتاب الى حامد النقيب وشركاه يبلغ
فيه جــواب شركة النقل والتنزيل بخصوص رسم
الشركة -إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد بن شاهين ،مشاري الحسن ،السيد علي ،حمد
الداود ،سليمان العدساني ،صالح العثمان ،يوسف
المرزوق ،عبداللطيف الثنيان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

لم يتقرر شيء.
حضر الجلسة من األعضاء:
يوسف بن عيسى ،محمد الشاهين ،مشاري الحسن ،السيد
علي السيد سليمان ،عبداللطيف الثنيان ،حمد الداود ،سليمان
العدساني ،صالح العثمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم
المرحوم مشاري الحسن البدر

()20

خالد عبد اللطيف المسلم

المجلس حرر في
 18سبتمبر كتابا
إلى شيخ الجامع
األزهر يرجوه
قبول بعثة كويتية
لطلب العلم
في األزهر

مـحـمــد ب ــن شــاه ـيــن ،سـلـيـمــان ال ـعــدســانــي ،مـشــاري
الحسن ،خالد العبداللطيف ،عبداللطيف الثنيان،
صالح العثمان ،عبدالله الصقر ،حمد الداود ،مشعان
الخضير ،السيد علي سيد سليمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

تقرر -1 :المصادقة على الباب الثاني والثالث من
الدستور– أكثرية.
حـضــر الـجـلـســة مــن األع ـض ــاء :مـحـمــد الـشــاهـيــن،
ح ـمــد الـ ـ ـ ــداود ،ال ـس ـيــد ع ـل ــي ،خ ــال ــد الـعـبــدالـلـطـيــف،
عبدالله الصقر ،سليمان العدساني ،مشاري الحسن،
عبداللطيف الثنيان ،يوسف المرزوق ،صالح العثمان.

ت ـقــرر -1 :ن ـظــرا ل ـتــوزيــع األع ـم ــال عـلــى أصـحــاب
االختصاص تحل جميع اللجان القائمة  -إجماع.
 -2ينتخب المجلس كل شهرين لجنة تفتيشية
تفتش جميع الدوائر ،وتضع تقارير فيما تقف عليه
وبعد فراغ مهمتها تنحل -إجماع.
 -3تـكـلــف لـجـنــة ال ـب ـن ــاء ال ـقــائ ـمــة ب ـت ـقــويــة سقف
الـكــراجــات فــي قصر نــايــف ،وإقــامــة حجرتين هناك
 إجماع. -4يعلن للعموم عن مناقصة لبناء مجلس األمة
التشريعي في الصفاة  -إجماع.
 -5يحرر كتاب إلــى كل من مدير الجمرك البري
والبحري يبلغون فيه أن جميع المراجعات العائدة
ً
لدوائرهم يراجعون فيها رأسا مدير المالية  -إجماع.
ح ـض ــر ال ـج ـل ـس ــة :ي ــوس ــف بـ ــن ع ـي ـس ــى ،مـحـمــد
الشاهين ،مـشــاري الحسن ،حمد ال ــداود ،سليمان
الـعــدســانــي ،عبدالله الـصـقــر ،السيد عـلــي ،مشعان
الخضير ،عبداللطيف الثنيان ،صالح العثمان ،خالد
العبداللطيف.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة السبت  ٢٢رجب سنة ( ٣٥٧ )11عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا
لم يتقرر شيء.
حـضــر الـجـلـســة :يــوســف بــن عـيـســى ،مـحـمــد بن
شــاه ـيــن ،م ـش ــاري ال ـح ـســن ،خ ــال ــد الـعـبــدالـلـطـيــف،
السيد علي ،سليمان العدساني ،مشعان الخضير،
حمد الــداود ،عبدالله الصقر ،عبداللطيف الثنيان،
صالح العثمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

تقرر -1 :إلغاء امتياز شركة النقل والتنزيل على
أن تسير الدائرة القائمة سيرها المعتاد في تمشية
ً
األمور كجاري العادة سابقا ،ويحرر كتاب إلى مدير
دائرتها الحالي يؤمر فيه بتنفيذ هذا القرار مع رفع
بيان يومي الى دائرة المالية ،وآخر إلى سكرتارية
مجلس األمة ،على أن تكون جميع مراجعات الدائرة
المذكورة مرتبطة مع مدير المالية.
 -2تفويض صالح العثمان الراشد في الصرف
على جميع ما تحتاج إليه القوة الموجودة تحت
امرته في قصر نايف.
 -3تعيين حمود الروضان براتب خمسين روبية،
لمباشرة األشغال التي يرى المجلس تكليفه بها.
حضر الجلسة مــن األعـضــاء :يوسف بــن عيسى،

في جلسة 13
سبتمبر صادق
المجلس باألكثرية
على الباب الثاني
والثالث من الدستور

في  14سبتمبر قرر
المجلس باإلجماع
انتخاب لجنة
تفتيشية كل شهرين
تفتش جميع الدوائر
وتضع تقارير في
ما تقف عليه ويتم
حلها بعد فراغ
مهمتها

( )1يصادف  ٦سبتمبر ١٩٣٨م.
( )2يصادف  ٧سبتمبر ١٩٣٨م.
( )3يصادف تاريخ  ٩سبتمبر ١٩٣٨م.
( )4يصادف تاريخ  ١٠سبتمبر ١٩٣٨م.
( )5الحضور :مصائد لألسماك تنصب
على الشاطئ إلى داخل البحر.

الـكــاب المفترسة والمصابة بــداء
َ
الكل َب.
( )7يصادف تاريخ  ١١سبتمبر ١٩٣٨م.
( )8يصادف تاريخ  ١٢سبتمبر ١٩٣٨م.
( )9يصادف تاريخ  ١٣سبتمبر ١٩٣٨م.
( )10يصادف تاريخ  ١٤سبتمبر ١٩٣٨م.

يصادف تاريخ  ١٦سبتمبر ١٩٣٨م.
( )12يصادف تاريخ  ١٧سبتمبر ١٩٣٨م.
( )13يصادف تاريخ  ١٨سبتمبر ١٩٣٨م.
( )14يصادف تاريخ  ١٩سبتمبر ١٩٣٨م.
( )15يصادف تاريخ  ٢٠سبتمبر ١٩٣٨م.
( )16يصادف تاريخ  ٢١سبتمبر ١٩٣٨م.

س ـب ــب ت ـغ ـي ـيــر ال ـت ـس ـم ـيــة لـتــأمـيــم
الشركة إلى مصلحة وطنية.
( )18يصادف تاريخ  ٢٣سبتمبر ١٩٣٨م.
( )19القصور :القرى الساحلية الجنوبية
مثل أبوحليفة والفنطاس والشعيبة.
( )20ك ــان م ــن ا لـطـلـبــة الكويتيين

جلسة األحد  ٣٠رجب سنة ( ٣٥٧ )21عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  2صباحًا

تقرر - ١:أن يحرر كتاب إلى شيخ الجامع األزهر
يــرجــى مـنــه ق ـبــول بـعـثــة كــويـتـيــة لـطـلــب الـعـلــم في
األزهر  -إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد الشاهين ،السيد علي السيد سليمان ،مشعان
الـخـضـيــر ،م ـشــاري الـحـســن ،سليمان الـعــدســانــي،
يوسف الحميضي ،يوسف المرزوق ،عبداللطيف
الثنيان ،حمد الداود ،صالح العثمان.
عن الرئيس يوسف بن عيسى

لم يتقرر شيء.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد الـشــاهـيــن ،مـشـعــان الـخـضـيــر ،الـسـيــد علي،
مشاري الحسن ،سليمان العدساني ،صالح العثمان،
عبداللطيف الثنيان ،حمد الداود.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة األربعاء  ٢٦رجب سنة ( ٣٥٧ )15عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا
تقرر أن -1 :يحرر كتاب إلى عبدالله المال صالح
ي ـب ـلــغ ف ـيــه أن ي ــرس ــل ص ـ ــورة م ــن ك ــل ن ـس ـخــة ت ــرده
أو يــرسـلـهــا مــن وإل ــى شــركــة الــزيــت الـكــويـتـيــة إلــى
المجلس -إجماع.
 -2يحرر كتاب إلى صاحب السمو الشيخ أحمد
ً
متضمنا رجاء المجلس بطلب التنازل عن الحوطة
المجاورة لبيت جاسم اليعقوب  -إجماع.
 -3يـحــرر كـتــاب إل ــى سـلـطــان اإلبــراه ـيــم الكليب
بالموافقة على تمديد إجازته إلى  15يوما -إجماع.
 -4تكليف السكرتارية أن يطلبوا جميع االتفاقيات
واألوراق الرسمية لإلشراف عليها  -إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد الشاهين ،سليمان العدساني ،حمد الداود،
مـشـعــان الـخـضـيــر ،الـسـيــد ع ـلــي ،صــالــح الـعـثـمــان،
مشاري الحسن ،عبداللطيف الثنيان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة الخميس  ٢٧رجب ( ٣٥٧ )16عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا
تقرر أن- ١ :يحرر كتابان واحــد إلــى شركة زيت
الـكــويــت ،واآلخ ــر إلــى شــركــة ك ــراي مكنزي تبلغان
فيهما ق ــرار المجلس بــإبــدال ع ـنــوان شــركــة النقل
والتنزيل إلى مصلحة النقل والتنزيل ( - )17إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد الشاهين ،صالح العثمان ،خالد العبداللطيف،
السيد علي السيد سليمان ،عبدالله الصقر ،مشاري
الـحـســن ،مـشـعــان الـخـضـيــر ،سـلـيـمــان الـعــدســانــي،
يوسف المرزوق ،يوسف الحميضي ،حمد الــداود،

تقرر :أ  -تحرير كتاب إلى مأمور الجوازات يبلغ
فيه وجوب تقديم بيان بأسماء القادمين إلى الكويت
والخارجين منها إلى دائرة الشرطة.
ب -يحرر كتاب إلى مدير الجمرك البري إرسال
كشف بأسماء القادمين مــن طريق البر الــى دائــرة
الجوازات مع الجوازات.
ّ
ج -يحرر كتاب إلــى مدير الشرطة يبلغ فيه أن
المجلس أص ــدر التعليمات الــى مــأمــور ال ـجــوازات
بــأن يرسل بيانات بأسماء القادمين الــى الكويت
والخارجين منها الى دائرة الشرطة.
 -2يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر يبلغ
فيه أن راتــب مدير البلدية هو نفس الراتب المقرر
ً
سابقا لمديرية الدائرة.
 -3يحرر كتاب إلــى عبدالله النفيسي يبلغ فيه
تنازل المجلس عن الرسوم الجمركية على الـ٥٠٠٠
خمسة آالف تنكة بترول مع التوضيح له بأن الكويت
ال تتعاطى بالترانزيت.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد الشاهين ،سليمان العدساني ،حمد الداود،
صالح العثمان ،السيد علي السيد سليمان ،مشعان
الخضير ،مشاري الحسن ،عبداللطيف الثنيان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة االثنين  1شعبان سنة ( ٣٥٧ )23عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة الثانيه صباحًا
تقرر أن -1 :يحرر كتاب إلى عبدالله النفيسي يبلغ
فيه بخصوص قضية البترول( .أبطل إرسال الكتاب)
ح ـض ــر ال ـج ـل ـس ــة :ي ــوس ــف بـ ــن ع ـي ـس ــى ،مـحـمــد
الشاهين ،مشعان الخضير ،سيد علي سيد سليمان،
سليمان العدساني ،حمد ال ــداود ،مشاري الحسن،
عبداللطيف الثنيان ،صالح العثمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة الثالثاء ٢ ،شعبان سنة ( ٣٥٧ )24انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة الثانية صباحًا
تقرر أن -1 :يدفع إلى سمو الشيخ أحمد الجابر
عــدا الــراتــب الـخــاص ألــف وثالثمئة روبـيــة شهريا
باسم الخدم والموظفين  -إجماع.
 -2يدفع إلى سمو رئيس المجلس الشيخ عبدالله
السالم عدا الراتب الخاص مئتين وخمسين روبية
شهريا باسم الخدم والموظفين  -إجماع.
 -3يعلن للعموم عن حرمان المتجنسين بجنسية
أجنبية مــن حـقــوق التملك فــي أراض ــي الـكــويــت أو
االمـتـهــان بــأي مهنة إال بـعــد حـصــولــه عـلــى إجــازة
خــاصــة مــن الـمـجـلــس ،وكــذلــك فـكــل مــن يثبت عليه
محاولة التجنس بجنسية أجنبية يستعد لمغادرة
البالد خالل شهرين من تاريخ محاولته – إجماع.
 -4يعلن للعموم عن إلغاء ضريبة الغواصة التي
تجنى من الغواويص رأفة بحالتهم الضعيفة – إجماع.
حضر الجلسة :يوسف بن عيسى ،محمدالشاهين،
حمد الداود ،مشاري الحسن ،صالح العثمان ،مشعان
الخضير ،سليمان العدساني ،السيد علي السيد
سليمان ،عبداللطيف الثنيان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

ً
جلسة  ٢٩رجب سنة ( ٣٥٧ )18برئاسة سمو الرئيس  1.30صباحا
ت ـق ــرر- ١ :تــوق ـيــف ال ـه ـجــرة اإليــران ـيــة
ب ــاتـ ـخ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر اآلت ـ ـيـ ــة مـ ــع انـ ـت ــداب
سليمان العدساني وعبداللطيف الثنيان
عـلــى تنفيذها و مــرا قـبــة المجلس لهما
في ذلك:
أ -الـتـنـبـيــه ع ـلــى م ــدي ــر ال ـشــرطــة في
تحري األجانب المشبوه فيهم.
ب -التنبيه على مأمور الجوازات بعدم
الـتـســاهــل مــع الـقــادمـيــن مــن إي ــران لغير
أسباب وجيهة.
ج -التنبيه على سفن الماء وغيرها
وتحذيرهم من تحميل أحد إلى الكويت
ً
ً
ً
ما لم يكن حامال جوازا مقبوال.
د -التنبيه على حــراس الــدراويــز في

الهوامش
()6

()11

()17

جلسة االثنين  ٢٤رجب  357عقدت برئاسة سمو
الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا

عبداللطيف الثنيان ،سلطان الكليب.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

()13

جلسة الثالثاء  ٢٥رجب سنة ( ٣٥٧ )14عقدت برئاسة
نائب الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا

جلسة األربعاء  19رجب سنة ( ٣٥٧ )9عقدت برئاسة
نائب الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا

جلسة األحد  ٢٣رجب سنة ( ٣٥٧ )12عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا

من اليمين يوسف العمر  -عبدالعزيز حسين  -أحمد العدواني ،وهؤالء السادة أول
الطلبة الكويتيين الذين ابتعثهم مجلس ١٩٣٨م للدراسة في جامعة األزهر بالقاهرة.

()22
انعقدت
٣٥٧
جلسة  4شعبان سنة
ً
برئاسة سمو الرئيس الساعة الثانية صباحا

لم يتقرر شيء.
حضر الجلسة من األعضاء:
يوسف بن عيسى ،محمد بن شاهين ،حمد
الداوود ،سليمان العدساني ،مشاري الحسن،
عبداللطيف الثنيان ،صالح العثمان ،السيد
علي السيد سليمان ،مشاري الحسن.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

المجلس ّ
حرر
في  24سبتمبر
ً
كتابا إلى عبدالله
()4
جلسة األحد  ١٦رجب سنة  ٣٥٧عقدت برئاسة
النفيسي أبلغه فيه
نائب الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا
تنازله عن الرسوم
جلسة الخميس  ٢٠رجب سنة ( ٣٥٧ )10عقدت
تقرر - 1 :المصادقة على إدخال بعض التعديالت
الجمركية على ٥٠٠٠
برئاسة سمو الرئيس الساعة  ١.٣٠صباحًا
الواردة على قانون البلدية القديم.
 - 2ي ـش ـتــرى س ـ ــراج ك ـب ـيــر إلـ ــى ج ــزي ــرة مـسـكــان
آالف تنكة بترول
بواسطة مدير المالية -إجماع.
 -3تعرض حضور ( )5مسكان للضمان مدة سنة
كاملة بواسطة إعالن للعموم  -إجماع.
 -4يـكـتــب إلـ ــى رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة لـ ـت ــدارك ال ـكــاب
المغلوثة ( - )6إجماع.
 -5يحرر كتاب إلــى طلبة المدرسة يطلب منهم
تأجيل فتح ناديهم إلى حين وصول المعلمين وأخذ
موافقتهم في ذلك -إجماع.
حضر الجلسة :محمد الشاهين ،مشاري الحسن،
السيد علي ،مشعان الخضير ،سليمان العدساني،
يوسف المرزوق ،أحمد الداود ،عبداللطيف الثنيان،
صالح العثمان ،سلطان الكليب.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

توثيق وتحقيق د .عادل
محمد العبدالمغني

ال ــذي ــن اب ـت ـع ـث ـهــم م ـج ـلــس 1938
لـ ـل ــدراس ــة فـ ــي ك ـل ـي ــة الـمـعـلـمـيــن
الــري ـف ـيــة ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ،وع ـم ــل في
وظـ ــائـ ــف عـ ــديـ ــدة بـ ـع ــد ت ـخــرجــه
منها :أمين سر المجلس البلدي
ووزارة التربية ،ورشح نفسه وفاز

مالحظة الذين يشتبه في قدومهم إلى
المدينة.
هـ -التنبيه على أمراء القصور ( )19وفيلكه
وت ـح ــذي ــره ــم م ــن الـ ـسـ ـم ــاح ألح ـ ــد م ــن سـفــن
األجانب أو غيرها في تنزيل ركاب في قراهم.
و -غير ذلك من التدابير التي تكفل توقيف
طغيان هذه الهجرة.
 -2تحرير كتاب إلى عبدالله المال صالح
يـبـلــغ ف ـيــه ب ــوج ــوب ت ـقــديــم ت ـقــريــر م ــن قبله
ً
مستقبال عــن تـقــريــر ال ـشــركــة ،بـشــأن جميع
ال ـحــوادث والمشاكل الـتــي تنشأ فــي محيط
شركة الزيت.
 -3تحرير كتاب إلى غانم بن صقر يبلغ فيه
بموافقة المجلس على ترفيع درجة الخمسة

ً
بعضوية مجلس األمة ،ثم سفيرا
في عدد من الدول.
( )21يصادف تاريخ  ٢٤سبتمبر ١٩٣٨م.
( )22قـبــل إن ـت ــاج ال ـب ـتــرول ف ــي الـكــويــت
والمملكة العربية الـسـعــوديــة ،كانت
عموم المحروقات تأتي إلى منطقتنا

أنفار الوارد ذكرهم أدناه إلى رتبة عريف مع
زيادة راتب كل منهم إلى  ٢٥روبية
 -1مبارك الصالح الفالح رقم ٥٨
 -2يوسف العلي الشمالن رقم ٤٥
 -3أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـسـ ـمـ ـي ــط
رقم ١٤
 -4ناصر العبيدي رقم ٥٤
رقم ٢٦
 -5محمد داوود الحمود
حضر الجلسة من األعضاء:
يوسف بن عيسى ،محمد الشاهين ،مشاري
الحسن ،مشعان الخضير ،السيد علي السيد
سليمان ،سليمان الـعــدســانــي ،عبداللطيف
الثنيان ،صالح العثمان ،حمد المرزوق.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

م ــن م ـص ـفــاة عـ ـب ــادان ث ــم ت ـص ــدر إلــى
م ـن ــاط ــق أخـ ـ ــرى ح ـس ــب ال ـط ـل ــب ،وت ــم
توجيه كـتــاب إ لــى عبدالله النفيسي
ا لــو كـيــل ا لـسـيــا ســي للممكلة العربية
السعودية عــن إعـفــاء الكويت لرسوم
الترانزيت.

يصادف تاريخ  ٢٥سبتمبر ١٩٣٨م.
( )24يصادف تاريخ  ٢٦سبتمبر ١٩٣٨م.
( )25يصادف تاريخ  ٢٧سبتمبر ١٩٣٨م.
( )26يصادف تاريخ  ٢٨سبتمبر ١٩٣٨م.
()23

محليات
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قصر العدل ...تاريخ شامخ تستحقه األجيال المقبلة

• الريس لـ ةديرجلا  :مبررات هدمه واهية ...ويجب الحفاظ على المباني التاريخية للكويت
ً
ّ
• «إذا كان آيال للسقوط فكيف تسمح الدولة بعقد جلسات فيه وتعرض أرواح المراجعين للخطر؟!»
•

صباح الريـس

ال أدلة على
تأثر المبنى
بطفح المياه
في سردابه
إبان فترة
االحتالل
وتمت
معالجة تأثر
خرسانته بعد
التحرير

أك ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس صـ ـب ــاح
الريـس ضرورة الحفاظ على
ال ـم ـبــانــي ال ـتــاري ـخ ـيــة لــدولــة
الكويت ،ومن ضمنها مبنى
ق ـص ــر ا ل ـ ـعـ ــدل ،إذ ل ـك ــل جـيــل
حقه في التاريخ ،وال يجوز
حـ ــرمـ ــان األجـ ـ ـي ـ ــال ال ـم ـق ـب ـلــة
م ـ ـ ــن رؤيـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـمـ ـب ــان ــي
الـ ـت ــي شـ ـي ــدت ف ــي ال ـمــاضــي
وتستحق االحتفاظ بها.
وقال الريس ،لـ "الجريدة"،
إن ا لـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارة اإل نـ ـس ــا نـ ـي ــة
ت ـ ـ ـكـ ـ ــونـ ـ ــت نـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة تـ ـ ــراكـ ـ ــم
حضارات في فترات مختلفة،
ً
مــؤ كــدا أن الكويت كانت وال
ت ـ ــزال م ــن أك ـث ــر الـ ـ ــدول ال ـتــي
تـتـغـنــى ب ـتــراث ـهــا ،غ ـيــر أنـهــا
ً
لألسف أكثر ا لــدول تخريبا
لهذا ا لـتــراث" ،فنحن نتغنى
بــال ـمــاضــي ،ون ـل ــوم األج ـيــال
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة لـ ـتـ ـق ــاعـ ـسـ ـه ــا فــي

حـمــايــة تــراث ـنــا ،وف ــي الــوقــت
ّ
نخر ب حاضرنا".
نفسه

غير متهالك
ً
وردا على اإلدعــاء ات التي
ت ـ ـنـ ــادي بـ ـه ــدم م ـب ـن ــى ق ـصــر
ً
وقدمه،
العدل نظرا لتهالكه ِ
أ ك ــد ا لــر يــس أن ا لـمـبـنــى غير
مـ ـتـ ـه ــا ل ــك ،إذ يـ ـقـ ـص ــده آالف

ً
ً
المراجعين يوميا ،متسائال:
ً
إذا كان هذا المبنى متهالكا
ً
وآيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـق ـ ــوط فـ ـكـ ـي ــف
تسمح الدولة بعقد جلسات
محاكمها فيه ّ
وتعرض أرواح
آالف المراجعين للخطر؟!
وع ــن االدع ـ ــاء ب ــأن الـمـيــاه
ال ـ ـمـ ــال ـ ـحـ ــة غـ ـ ـم ـ ــرت سـ ـ ـ ــرداب
المبنى خالل فترة االحتالل
ّ
وأثـ ــرت عـلــى أســاســاتـ ــه ،قــال

إن اال ح ـ ـ ـتـ ـ ــال مـ ـض ــى ع ـل ـيــه
ً
ثــا ثــون عــا مــا و لــم تظهر أية
أدلـ ــة ع ـلــى تــأثــر الـمـبـنــى من
ط ـف ــح الـ ـمـ ـي ــاه فـ ــي سـ ــردابـ ــه،
ً
م ــو ض ـح ــا أن األ ضـ ـ ــرار ا لـتــي
تكبدها المبنى تم تقييمها،
ود خـلــت ضمن التعويضات
ا ل ـتــي تسلمتها ا لـكــو يــت من
م ـف ــوض ـي ــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة،
وج ـ ــاء ت ال ـت ـعــوي ـضــات بـنــاء

تصميم عالمي لالسكتلندي باسل سبنس
أكــد الريس أن قصر العدل رمــز تاريخي لدولة الكويت ،إذ افتتحه
الشيخ جــابــر األحـمــد عــام  ،1986بعدما اختير لتصميمه المعماري
االسكتلندي السير باسل سبنس من ضمن مجموعة من المعماريين
العالميين؛ لتحسين وضع العمارة في الكويت ،وإعطائها صبغة عالمية
ضمن سياسة الدولة في حقبة ستينيات القرن الماضي إليقاف زحف
العمارة السيئة على الكويت في بداية نهضتها ،موضحا أن ذلك كان
ً
بناء على توصية من اللجنة الثالثية المؤلفة من كبار معماريي العالم
في ذلك الوقت ،وهم عمر عزام ،وليزلي مارتن وفرانكو البيني.
وقال الريس إن اللجنة الثالثية المذكورة كانت قد أوصت في سبيل
عـمــارة الكويت باختيار المعماري العالمي كــانــزو تانكا مــن اليابان
لعمارة مطار الكوي ــت ،وبلجيوزو من إيطاليا لألسواق داخل المدينة،
وريما باتيال من فنلندا لتوسعة قصر السيف عام  ،1973وكاندليس

وهوزي وود من فرنسا للسكن داخل المدينة ،وللمــدارس المعماري الفرد
روث من سويسرا ،وألبراج الكويــت المعماري ميالن بورن من الدنمارك،
وللبنك المركزي المعماري أرن يوكبسن من الدانمارك ،وللمسجد الكبير
محمد مكية من الع ــراق.
ً
ولفت إلى أن اللجنة أوصت أيضا باختيار المعماري ميشيل إيكو
شارل من فرنسا لعمارة المتحف الوطني ،ويورن أوتسون من الدانمارك
لمجلس األمة ،ولقصر العـدل السير باسل سبنس من اسكتلندا – المملكة
المتحدة ،إلى جانب ارثر إريكسون من كنــدا لمجمع الصوابر.
وأوضح أن مبنى قصر العدل ،الذي يتكون من سردابين و 8أدوار ،كان
من أواخر المباني التي صممها السير سبنس ،إذ توفي في  19نوفمبر
 ،1976وله عدة مؤلفات تتعلق بمدرسته في العمارة.

عـلــى الـمـطــالـبــات والـتـقــاريــر
الفنية التي قدمتها الكويت
وقتذاك ،ولم يكن ضمن هذه
ال ـم ـطــال ـبــات ال ـت ـعــويــض عــن
إزالة المبنى.
وذك ـ ــر أنـ ــه ت ـم ــت م ـعــال ـجــة
تـ ـ ــأثـ ـ ــر خـ ـ ــرسـ ـ ــانـ ـ ــة الـ ـمـ ـبـ ـن ــى
ال ـم ـس ـل ـحــة م ــن ال ـكــون ـكــريــت
وحديد التسليح بالسولفيت
وال ـك ـل ــوراي ــد الـ ــذي تـحـتــويــه
مـ ـي ــاه ال ـب ـح ــر ال ـم ــال ـح ــة بـعــد
ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر ،ولـ ـ ــم تـ ـظـ ـه ــر أي ــة
بوادر تدل على تأثيرها على
أساسات المبنى" ،وال نعلم
َمــن أ تــى بهذه الفرضية بعد
ً
ثــاثـيــن عــامــا مــن حــدوثـهــا"،
ً
م ــؤك ــدا أن "ج ـم ـيــع ســراديــب
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات وال ـ ـمـ ــرافـ ــق
العامة غرقت خالل االحتالل،
ً
ولم نسمع اقتراحا بهدم أي
مستشفى من جراء ذلك".

تكلفة الترميم مبالغ فيها

السير باسل سبنس

وبشأن االدعاء بأن تكلفة
ترميم المبنى الحالي لقصر
العدل أعلى من تكلفة هــدمه
وإعـ ــادة بـنــائـ ـ ـ ــه ،ق ــال الــريــس
إن تـكـلـفــة ا ل ـتــر م ـيــم ا ل ـ ــواردة
في تقرير الهدم مبالغ فيها
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وال ي ـم ـكــن أن
تـ ـ ـك ـ ــون بـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـمـ ـبـ ـل ــغ بـ ــأي
ح ــال مــن األح ـ ــوال ،مــوضـحــا
أن م ـصــادر ادع ــت أن دراس ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل ذكـ ـ ـ ـ ــرت أن
الـمـبـنــى ي ـح ـتــاج إل ــى تــرمـيــم
وأن عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــره اال ف ـ ـ ـتـ ـ ــرا ضـ ـ ــي
ً
سينتهي قريبا .
وت ـ ـسـ ــاء ل"َ :مـ ــن الـ ــذي قــرر
أن عـمــر الـمـبـنــى االفـتــراضــي
ً
سـيـنـتـهــي ق ــري ـب ــا؟! ول ــو كــان
األمر بهذا المنطق فلماذا لم
ُيهدم مبنى المجلس الوطني
ل ـل ـث ـقــا فــة وا ل ـف ـن ــون واآلداب،
وم ـب ـن ــى ال ـب ـل ــدي ــة الـ ـل ــذان تــم
ا فـ ـتـ ـت ــا حـ ـهـ ـم ــا ع ـ ـ َ
ـام ـ ــي 1961
و 1963على ا لـتــوا لــي ،وهما
أقـ ـ ــدم ب ــرب ــع ق ـ ــرن مـ ــن مـبـنــى
ُ
قصر العدل؟ ولماذا لم تهدم
أبراج الكويت التي افتتحت
ع ـ ــام  ،1979و ه ـ ــي أ قـ ـ ــدم مــن
قصر العدل بسبعة أعوام؟!

كالم مرسل
وطالب وزارة العدل بنشر
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـفـ ـي ــد ب ــأن
ا ل ـم ـب ـنــى م ـت ـهــا لــك وأن كـلـفــة
تجديده أعلى من كلفة بناء
آخ ـ ــر ج ــدي ــد؛ "حـ ـت ــى نـتـمـكــن
ك ـم ـخ ـت ـص ـيــن مـ ــن دراسـ ـتـ ـه ــا
لعلها تفيدنا ونتعلم منها
أشـ ـ ـي ـ ــاء ن ـج ـه ـل ـه ــا ف ـ ــي ع ــال ــم
هندسة البناء التي نزاولها
ً
أكثر من نصف قــرن" ،مؤكدا
أن ه ــذا االدعـ ــاء ك ــام مــرســل
ال ي ـس ـت ـن ــد إ لـ ـ ــى أي أ س ـ ــاس
علمي ،والمبنى صالح بكل
المقاييس".
و شــدد على ضــرورة وقف
ن ـهــج ال ـهـ ـ ـ ــدم الـ ــذي تـتـبـنـ ـ ـ ــاه
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة؛ "فـ ـ ــال ـ ـ ـهـ ـ ــدم ح ـج ــة
ا ل ـض ـع ـيــف ،وال ي ـح ـتــاج إ لــى
مهندسين وتخطيط وتنفيذ
وإشـ ـ ــراف ،ب ــل ي ـح ـتــاج ل ـقــرار
غـ ـي ــر صـ ــائـ ــب فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
األح ـ ـ ـيـ ـ ــان ،وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ق ـ ــرار
يفتقرون إلى الوعي الكافي
للمحافظة على تراثنا".
وأوضح الريس أن الكويت
ل ـ ــم تـ ــأخـ ــذ بـ ـتـ ـج ــرب ــة الـ ـم ــدن
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ال ـت ــي
احتفظت بمبانيها القديمة
وط ــورت ـه ــا لـتـصـبــح م ــن أهــم

م ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـهـ ــا ،ف ـ ـب ـ ـح ـ ـلـ ــول عـ ــام
 1960ك ــا ن ــت م ـع ـظ ــم م ـعــا لــم
الـكــويــت الـقــديـمــة قــد أزيـلــت،
مثل قهوة بوناشي والسور
الثالث والبهيتة ،كما شوهت
ساحة الصفاة ،وأزيل مجسم
ال ـك ــرة األرضـ ـي ــة ف ــي ثــانــويــة
الشويخ ،إلى جانب الفرجان
والبراحات القديمة وسينما
األندلس وبناية أوميغا في
مدخل شارع الجديد ومبنى
الكويتية ومجمع الصوابر،
ً
ف ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـ ــن إهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ق ـص ــر
وديـ ـ ـ ـ ــوان خـ ــزعـ ــل وت ــرك ـه ـم ــا
لـيـنــدثــرا حـتــى أصـبــح إعــادة
تــرمـيـمـهـمــا ش ـبــه مـسـتـحـيــل،
ً
م ـ ـت ـ ـسـ ــائـ ــا :إل ـ ـ ــى أي ـ ـ ــن ن ـحــن
سائرون؟!
وف ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت أع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ــن
ش ـ ـ ـكـ ـ ــره لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة األوق ـ ـ ـ ـ ــاف
وبعض الجمعيات الخيرية
ل ـت ـصــدي ـهــا ل ـه ــدم ال ـم ـســاجــد
اآلثـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــة ،دعـ ـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون
واآلداب وو زا رة اإل عـ ـ ـ ــام
والجمعيات الخيرية للقيام
ب ـن ـف ــس ال ـ ـ ــدور وال ـم ـحــاف ـظــة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ـمـ ـهـ ـم ــة
والتاريخية ،التي لها نفس
القيمة التاريخية للمساجد.

الهدم حجة
الضعيف وال
يحتاج إلى
مهندسين
وتخطيط
بل لقرار غير
صائب

على وزارة
العدل نشر
دراستها
عن تهالك
المبنى حتى
نستفيد منها
كمختصين
في علم
هندسة البناء

فرضية
انتهاء العمر
االفتراضي
ً
للمبنى قريبا
يدحضها
بقاء مبنيي
المجلس
الوطني
والبلدية
وهما أقدم من
«القصر» بربع
قرن
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خليل علي حيدر

خير دليل

كتاب عن شجرة ...الفيروسات!
انتشار المرض والفيروس فضح األنظمة
المتكتمة وحكومات «الخش والدس» التي
تعتبر الفيروسات «مدسوسة» أو من فعل
األعداء ،ومنها الصين وإيران ،فلو بادرت
الدولتان إلى الشفافية والعلنية منذ بداية
ظهور المرض لساهمتا في حماية نفسهما
والدول المجاورة لهما والعالم من حولهما.
من أكثر الكتب التي أصدرها المجلس الوطني
لـلـثـقــافــة ف ــي وزارة اإلع ـ ــام بــال ـكــويــت ف ــي تــوقـيــت
مناسب ،بل دقيق ،كتاب عنوانه "األقــربــاء" ،ضمن
سـلـسـلــة "ع ــال ــم ال ـم ـع ــرف ــة" ،خ ــال ال ـش ـهــر الـمــاضــي
فبراير .2020
ورغـ ــم داللـ ــة ال ـع ـن ــوان ف ــإن ال ـك ـتــاب ال ع ــاق ــة له
بالروابط االجتماعية واألهل واألقارب ،بل موضوعة
الميكروبات والجراثيم والفيروسات وسواها من
الكائنات ،حيث يشرح الكتاب كيفية تعرفنا على
ُ
"ص ــات ال ـقــرابــة بـيــن ه ــذه الـكــائـنــات ال ـتــي ال تــرى
بالعين المجردة وسواها"! غير أن هذه الجراثيم في
الحقيقة رغم صغرها الشديد ساس الداء وأس البالء!
كـ ـت ــاب "األقـ ـ ــربـ ـ ــاء" صـ ـ ــادر وس ـ ــط أزمـ ـ ــة صـحـيــة
اقتصادية كبرى بسبب مخاطر "فيروس كورونا"،
الذي قلب الدنيا و"عفس" كل ثوابت العادات (عفس
كلمة فصيحة) وهو ترجمة لكتاب للباحث األميركي
"جــون إنـغــراهــام"  Ingrahamبعنوانkim: How( :
 )we came to know out Microbe Relativesأي
كيف تعرفنا على صالت القرابة بين الميكروبات
وس ــواه ــا م ــن ال ـكــائ ـنــات وه ــو م ـن ـش ــورات جــامـعــة
هارفارد األميركية  ،2017أي أنه يتضمن خالصة
آخر األبحاث والدراسات.
أشـعــرتـنــا أزم ــة ك ــورون ــا فـجــأة بــالـعـجــز العلمي
ومخاطر المجهول ،إذ لم يشعر المجتمع الدولي

آرون ديفيد ميلر*

زوايا ورؤى
علي محمود خاجه

وسكان العالم منذ فترة طويلة ،بأن العلم والطب
قد تخليا عنا ،وتركانا لمصيرنا المخيف القاتم،
ً
كما نشعر اليوم ،فحتى لو كان ما يهددنا أمراضا
كــال ـجــدري أو ال ـكــول ـيــرا وال ـط ــاع ــون لـكــانــت الـحــال
أرحــم ،فهذه وعشرات غيرها أمــراض طــورت عقول
الباحثين وجـهــود العلماء لقاحات وأدوي ــة لقطع
دابــرهــا والـقـضــاء عليها ،وتـصــدت لها الجامعات
والمختبرات في أوروبا وأميركا واليابان ،واكتشفت
ً
األمصال والمضادات .وكم كان الخوف كبيرا والهلع
عاما كلما تذكرنا أن فيروس كورونا ،رغم أنه ليس
أخ ـطــر ال ـجــراث ـيــم ،ي ـهــدد حـيــاتـنــا ،وال ن ـعــرف كيف
نتصدى له بالمضادات.
ً
لقد قيل لنا مرارا كورونا ليس أخطر الفيروسات،
ولكن لن نصدق! وفي أول تحليل واسع ،ألكثر من 44
ألف إصابة في دولة الصين ،قالت صحيفة (القبس)
"كان معدل الوفاة أعلى بعشرة أمثال بين الطاعنين
في السن مقارنة بمن هم في منتصف العمر ،ويعتقد
ً
باحثون حاليا أن ما بين  5أو  40حالة من كل ألف
إصابة بفيروس كورونا ستنتهي بالوفاة" .أي ربما
أقل من احتمال تعرضك للموت أو اإلصابة الجسيمة
في بعض شوارع الكويت السريعة ،التي تنطلق فيها
"الوانيتات" األميركية الضخمة المرتفعة العجالت،
وهي تطير مزمجرة دون حسب أو رقيب.
ان ـت ـش ــار الـ ـم ــرض والـ ـفـ ـي ــروس ف ـض ــح األن ـظ ـمــة
المتكتمة وحكومات "الخش والــدس" والــدول التي
تعتبر الفيروسات "مدسوسة" أو من فعل األعــداء،
ومـنـهــا الـصـيــن وإيـ ــران ،فـلــو ب ــادرت الــدول ـتــان إلــى
ال ـش ـفــاف ـيــة وال ـع ـل ـن ـيــة م ـنــذ ب ــداي ــة ظ ـه ــور ال ـمــرض
لساهمتا فــي حـمــايــة نفسهما والـ ــدول الـمـجــاورة
لهما وال ـعــالــم مــن حــولـهـمــا .فــآثــار انـتـشــار الــوبــاء
االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليوم في كل
مكان ،وقد أشــارت الصحف إلى أن "كورونا يهبط
بالقطاع الصناعي الصيني لمستوى تاريخي" .كما
ً
خسرت األسهم عالميا ستة تريليونات دوالر في
أسبوع ،وتراجعت حجوزات الفنادق في كل المناطق
الـسـيــاحـيــة بنسبة هــائـلــة ق ــدرت فــي ال ـيــابــان مثال

بنسبة  %42ألشهر مــارس الحالي وأبريل ومايو
القادمين ،وألغيت الفعاليات الرياضية واالجتماعية
ً
ً ُ
والثقافية فــي دول الـعــالــم شــرقــا وغــربــا ،وهـجــرت
األســواق والمتاحف وعطلت الـمــدارس .وأصبحت
مجتمعات الدنيا أمام المجهول ،فال أستبعد لهذا
كله أن تعمد بعض الدول بعد انتهاء األزمة إلى رفع
الدعاوى ضد وزارتــي الصحة الصينية واإليرانية
ً
مثال ،بتهمة تعمد كتم المعلومات وتعريض أرواح
ال ـنــاس لـلـمـخــاطــر ،بـمــا قــد يـعــد بمثابة ح ــرب غير
معلنة وربما "تسريبات جرثومية" ،ضد دول الجوار.
وك ـم ــا أخ ـف ــت إي ـ ــران ت ـفــاص ـيــل ق ـصــف ال ـطــائــرة
األوكرانية بالصواريخ وقتل ركابها فإن تجاهلها
لخطورة انتشار المرض وسريان الفيروس تسبب
وال يــزال في إصابة اآلالف داخــل إيــران والعشرات
من مواطني دول مجلس التعاون الذين كانوا في
مدينيتي "مشهد" و"قم" اللتين يتوافد إليهما الزوار
الشيعة باآلالف.
ومما يلحظ في انتشار الفيروس أنه يشبه تنقل
اإلرهابيين وتحرك الخاليا النائمة عبر العالم قبل
ً
توجيه ضرباتها ،و قــد يـكــون الشخص "مفخخا "
ب ــال ـف ـي ــروس والـ ـك ــرون ــا دون أن ي ـظ ـهــر ع ـل ـيــه ذلــك
كاالنتحاري! والفيروسات مثل اإلرهاب تضرب في
ً
الداخل والخارج وتقتل شخصا كالطبيب الصيني
الــذي فضح إهـمــال وكتمان دولـتــه ،وتصيب أفــراد
الدولة والبرلمان في إيران ،ولهذا سارعت سلطات
الجمهورية اإلسالمية ،كما أشــارت الصحف ،إلى
إخراج كبار رجال الدين "األصدقاء" من مدينة "قم"
ً
حرصا على سالمتهم!
وال ـســؤال الـبــدهــي اآلن :هــل كــانــت كــارثــة بحجم
كورونا ستقع في دولة مثل إيران ،لو كانت الصحافة
حــرة واإلع ــام "ال ـعــام وال ـخــاص" والـمـعــارضــة غير
مقيدة ،واالنتخابات تجري دون مراقبة وممانعة
الـ ــدولـ ــة؟ "كـ ــورونـ ــا ي ـع ـيــد تـشـكـيــل الـ ـع ــال ــم" ،عـنــون
د .حسين أبو طالب مقالة في "الشرق األوسط" يوم
 ،2020 /2 /25وق ــال" :مــا حــدث فــي الـتــاريــخ القديم
يحدث أمام أعيننا اآلن ،ففي الصين كما في كوريا

الـجـنــوبـيــة يـتــم ع ــزل م ــدن بأكملها منعا النتشار
الـعــدوى الــى مناطق أخــرى ،كما يتم التخلص من
متعلقات المرضى المتوفين ،جنبا إلــى جنب مع
إجـ ــراءات الـحـجــز الـطـبــي الـمـنــزلــي لـمــدد معينة أو
مفتوحة ،كما لجأت دول عديدة الى تعليق السفر من
الصين وإليها أو بلدان أخرى امتد إليها المرض".
كتاب "األقرباء" الذي أشرنا إليه في المقال يشرح
بـتـفــاصـيــل واف ـي ــة مـمـلـكــة ال ـجــراث ـيــم وال ـف ـيــروســات
وجهود العلماء في سبيل التصدي لها ،والكتاب
يؤكد ما تشير إليه الكاتبة السعودية المختصة
بالعلوم الطبيعية "د .أمــل الهزاني" في الصحيفة
نفسها ،حيث تـقــول" :الـفـيــروس كائن دقـيــق ،حتى
المجهر العادي ال يستطيع التقاطه ،لذلك تستخدم
ً
تقنيات المجهر اإللكتروني ،ونظرا لطبيعته ذات
الحجم الصغير ،فإن قدرته على التكاثر واالنتشار
عــال ـيــة ،أض ــف إل ــى ذل ــك أن ال ـف ـيــروســات مــرنــة من
ً
ناحية أنها تعيد تركيب جيناتها ذاتيا ،دون تدخل
اإلنسان ،مثل اإلنفلونزا الذي يحور نفسه في صراعه
من أجل البقاء".
ً
حاول البعض استغالل انتشار كورونا طائفيا
غير أن الكاتبة السعودية تؤكد فــي المقال نفسه
عدم طائفية فيروس كورونا قائلة" :الفيروس ليس
لــه مــذهــب ،وال يحمل جنسية ،وأجـنــدتــه الوحيدة
هي اقتحام جسم اإلنسان حتى يستطيع التكاثر
والبقاء".

تجاهل إيران خطورة
انتشار المرض وسريان
الفيروس تسبب وال يزال
في إصابة اآلالف داخل
إيران والعشرات من دول
مجلس التعاون

ديفيد كينير*

خطة ترامب هي األخطر على اإلطالق!
ُ
كتبت مقالة في "واشنطن بوست"
منذ خمسين سنة،
وقت
بعنوان "محامي إسرائيل" ،كانت الفكرة بسيطة :منذ
ٍ
طويل ،يبدو كبار المسؤولين األميركيين المشاركين في
عملية السالم بين العرب وإسرائيل أقرب إلى محامين
ل ـلــدفــاع ع ــن طـ ــرف واح ـ ــد بـ ــدل ال ـع ـمــل ع ـلــى ع ـقــد ات ـفــاق
ّ
يصب في مصلحة الــواليــات المتحدة وإسرائيل
ســام
والفلسطينيين.
ً
وبعد مــرور عقد ونصف أدرك ـ ُـت أنني لــم أفهم يوما
إلى أي حد تستطيع اإلدارة األميركية أن تفرض الخطاب
اإلســرائ ـي ـلــي ع ـلــى ح ـســاب الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،وأدت ِف ـ َـرق
ّ
ُ
جزئي ،لكن انحياز
عملت فيها دور وسيط
التفاوض التي
ً
فريق ترامب يجعل إخفاقاتنا تافهة مقارنة بأدائهم.
ثمة عالقة خاصة بين الــواليــات المتحدة وإسرائيل
ً
طبعا ،لكن إذا أصبحت هذه العالقة حصرية ،فستخسر
مصداقيتها ونـفــوذهــا والثقة التي
الــواليــات المتحدة َ
الطرفين لــزيــادة فــرص الـتـ ّ
ـوصــل إلى
تحتاج إليها مــن
اتفاق.
بعد مراقبة طريقة تعامل إدارة ترامب مع عملية السالم
ً
في الشرق األوسط خالل آخر ثالث سنوات ،بات واضحا
أن الفريق الذي ّ
صمم "صفقة القرن" (كان عدد كبير منهم
محامين حقيقيين) تعامل مع وكيل إضافي له مكانة أهم
بكثير من إسرائيل :إنه دونالد ترامب!
ً
ُ
َ
َ
األميركيين جورج بوش
الرئيسين
كنت جزءا من ِف َرق
األب وبيل كلينتون بين العامين  1989و .2000لكننا كنا
مقتنعين بكل صدق بضرورة التوصل إلى نتيجة تخدم
المصالح الوطنية األميركية ،بدل حصر االهتمام بالتفوق
على الخصوم السياسيين وإرضاء غرور الرئيس الذي
يشغل البيت األبيض.
خالل عهد كلينتون ،كنا ُن ّ
عدل المسودات والمواقف
ً
تجاه اإلسرائيليين ،وقد أعطينا إسرائيل هامشا أوسع
بكثير لـلـتــأثـيــر عـلــى ن ـقــاط أســاس ـيــة مــن الـمـفــاوضــات،
ً
وت ـح ــدي ــدا ع ـلــى مـسـتــوى ال ـش ــؤون األم ـن ـيــة ،ب ـمــا يـفــوق
ً
الهامش الذي أعطيناه يوما للفلسطينيين.
ً
لم يكن هذا الوضع خفيا على أحد ،وخالل قمة "كامب
ً
ديفيد" في يوليو  ،2000أتذكر جيدا أن المفاوض عن
منظمة التحرير الفلسطينية ،صائب عريقات ،سألني في
رابع يوم من القمة عن المغزى من تقديم مسودة ّ
أعدتها
الواليات المتحدة ليراجعها الفلسطينيون ،ثم دعاني
عريقات إلــى إبــاغ اإلسرائيليين بضرورة االستعجال
في مراجعة المسودة كي ّنتمكن من إضافة تعديالتهم
ً
وإرجاع الوثيقة (التي تمثل ظاهريا الموقف األميركي)
إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
لكن بغض النظر عــن األخـطــاء التي ارتكبها فريقنا
(منها انحيازنا الحتمي إلى إسرائيل) ،لقد حاولنا أن
نعالج المسائل الصعبة بطريقة تضمن التزام إسرائيل
والفلسطينيين بها.
كانت قمة "كامب ديفيد" غير مدروسة بأي شكل ،ولم
نكن نحن وال رئيس الحكومة اإلسرائيلي إيهود باراك
ً
ُ
وال ياسر عرفات طبعا مستعدين لها ،إذ طرحت معايير
التفاوض التي وضعها الرئيس كلينتون على الطاولة
في يناير  2000بعد فوات األوان وفي أسوأ ظروف ممكنة،
ُ
لـكــن اعــتـ ِـبــر جــوهــر األف ـك ــار الـمــرتـبـطــة بتقسيم األرض
ً
ّ
والدولة الفلسطينية والقدس جدية وموثوقا بها.
ً
ال عجب في أن يرفضها عرفات كلها ،ألنه كان مقتنعا
بأنه سيستفيد من صفقة أفضل مع إدارة بوش المرتقبة،
لكن حتى لو وافق عرفات على تلك االقتراحات ،ال يمكن
التأكيد على قدرته ،أو قدرة أي قائد إسرائيلي ،على إقناع
البيئة الحاضنة لالنتفاضة الثانية بها.
حين طلب مستشار الرئيس ترامب ،غاريد كوشنر،
ُ
ً
نصيحتي في آخر سنتين ،نصحته بأال يصبح محاميا
إلس ــرائ ـي ــل ،وف ــي آخ ــر ل ـقــاء جـمـعـنــا ،ســألـنــي ع ــن معنى
ُ
فأوضحت له
الصفقة الناجحة التي يستطيع عقدها.
أن احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع معدوم ،ألن
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونتنياهو
ليسا مستعدين أو ال يستطيعان اتخاذ القرارات الالزمة
لعقد اتفاق مماثل.
ُ
ً
ً
لكني أخـبــرتــه أيـضــا بأنه قــد يزيد الــوضــع س ــوء ا ما
ً
لم يكن حــذرا بما يكفي ،تتعلق أهم خطوة بطرح خطة
ُ
ّ
موثوق بها تجعل الواليات المتحدة في مكانة تخولها
كسب ثقة جميع األطراف كي تتمكن من التعامل مع هذه
ً
القضية مستقبال.
بغض النظر عما تحتاجه إسرائيل والفلسطينيون
للنجاح في مساعي السالم ،من الواضح أن الطرفين ال
يحتاجان إلى الطرح الذي ّ
قدمه كوشنر :كان إطار العمل
الذي اقترحه ليقضي على أي آمال بالتوقيع على عملية
سالم قابلة للحياة وبتعزيز مصداقية الواليات المتحدة
باعتبارها وسيطة عادلة وناجحة.
*«جي تي إي»

a.m.khajah@gmail.com

إن الشفافية الحكومية التي لم تكن لتحدث
لوال حيوية الرأي العام الكويتي أصبحت معدية
وانتقلت لدول الجوار التي رزحت تحت ضغط
الشفافية الكويتية مقابل التعتيم من قبلها،
األمر الذي اضطر بعض تلك الدول أن تحذو
حذو الكويت بشكل أو بآخر في التعاطي بشفافية
ووضوح مع مستجدات هذا الحدث العالمي.
مـنــذ أن أ طـلــت علينا أز م ــة كــورو نــا فــي ا لـكــو يــت في
نهاية الشهر الماضي ،وهناك شبه إجماع على حسن
تصرف وتعاطي الحكومة مع هذه األزمة ،وأقصد هنا
الشفافية في تداولها ،وال أعني الحلول التي انتهجتها
بـعــض ق ـطــاعــات ال ــدول ــة ،فـمـســألــة ال ـح ـلــول الـحـكــومـيــة
وغياب خطط الطوارئ هي أمور تستحق التوسع في
مناقشتها بعد زوال األزمة إن شاء الله قريبا.
أما الشفافية في كيفية تعامل حكومة دولة الكويت
مع األزمة فهي التي تستحق فعال اإلشادة ،فأن تباشر
مختلف قطاعات الدولة وتحديدا وزارة الصحة وهي
الجهة المعنية بشكل مباشر في هذه األزمة ،أقول أن
تباشر الحكومة كل الناس بالمستجدات والتطورات
بشكل يومي عن كيفية تعاطيها لهو أمر ممتاز ال نجد
ً
له مثيال في الدول المحيطة أو حتى في بعض الدول
التي تصنف بأنها متقدمة.
ما أقدمت عليه الحكومة الكويتية في هذه األزمة من
شفافية في التعاطي مع ا لــرأي العام لم يكن ليحدث
لـ ــوال وج ـ ــود م ـج ـت ـمــع ح ــي ح ـي ــوي وفـ ـع ــال ،ه ــو ول ـيــد
نظام فيه هامش أفضل مما حوله في بعض األحيان
من الحريات التي تمكنه من النقد العلني والضغط
وال ـتــوج ـيــه ،ال ــذي أك ــاد أج ــزم أن ــه ل ــوال ه ــذه الـحـيــويــة
وال ـفــاع ـل ـيــة ل ـمــا ك ــان ال ـت ـعــاطــي ال ـح ـكــومــي م ــع ال ـحــدث
بهذا الوضوح.
بل إن الشفافية الحكومية التي لم تكن لتحدث لوال
حيوية الرأي العام الكويتي أصبحت معدية وانتقلت
لـ ـ ــدول ال ـ ـجـ ــوار م ـم ــن رزحـ ـ ــت ت ـح ــت ض ـغ ــط ال ـش ـفــاف ـيــة
الكويتية بمقابل التعتيم من قبلها ،األمر الذي اضطر
ب ـعــض ت ـلــك الـ ــدول أن ت ـحــذو ح ــذو ال ـكــويــت بـشـكــل أو
بآخر في التعاطي بشفافية وو ضــوح مع مستجدات
هــذا الحدث العالمي ،بمعنى أن الحالة الكويتية في
التعاطي مع هذه األزمة باتت مسلكا عاما لكثير من
دول المنطقة لم يكن هذا المسلك ليحدث لوال الكويت.
مــا أرغ ــب فــي قــولــه فــي ه ــذا ال ـشــأن هــو رســالــة لمن
يـطــرح بين الحين واآل خ ــر بــأن الديمقراطية لــم تقدم
ً
شـيـئــا لـلـكــويــت بــل أدت إل ــى ال ـتــراجــع ،أق ــول إن ــه لــوال
هــذه الـثـقــافــة الـتــي أرسـتـهــا الــديـمـقــراطـيــة فــي الكويت
وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي ،وأعـ ـن ــي ه ـن ــا ث ـق ــاف ــة الـتـعـبـيــر
واالنتقاد وإبداء الرأي وخلق األجواء الضاغطة التي
ت ـهــذب ف ــي أح ـي ــان س ـلــوك ـيــات أو إجـ ـ ــراء ات عــامــة لما
تحقق هذا القدر من الشفافية الحكومية في التعاطي
مع األز مــة ،بل لما توقفت أيضا السلوكيات الطائشة
والمعتادة من بعض السياسيين والنواب ممن حاولوا
أن يقتاتوا على هذه األزمة كعادتهم في كل أزمة.
نعم فإن لحرية التعبير بعض االنعكاسات السلبية
ب ــا ش ــك شــأن ـهــا ف ــي ذل ــك ش ــأن أي أم ــر آخـ ــر ،ولـكـنـهــا
بــالـتــأكـيــد تـســاهــم فــي الـتـصـحـيــح وال ـت ـقــدم ومـعــالـجــة
ذاتها كلما سنحت لها الفرصة ورفعت عنها القيود،
وهو األمر الذي يجب أن يكون.

جيفري ساكس*

نخبة «وول ستريت» ال تستطيع أن تحرق بيرني
ال ينبغي ألحد أن يستهين
بطوفان الهيستريا الذي
سيحاول ترامب والنخبة في
وول ستريت إغراق ساندرز
به ،إذ يتهم ترامب المرشح
الديمقراطي ساندرز بمحاولة
تحويل الواليات المتحدة إلى
فنزويال ،في حين أن التشبيه
الواضح يجب أن يكون مع
كندا أو الدنمارك.

األميركيون
يريدون من
الحكومة أن
تضمن الرعاية
الصحية
للجميع
ويريدون فرض
ضرائب أعلى
على األثرياء

إن التركيبة التي تتألف من عشق الذات
والجهل واإلفــراط في التفاؤل التي تتسم
بها النخبة في وول ستريت لهي أعجوبة
تستحق المعاينة ،فمن منطلق شعورهم
بالقوة ،واستمتاعهم باإلعفاءات الضريبية
والمال السهل وأسواق األسهم التي ارتفعت
إل ــى عـنــان ال ـس ـمــاء ،بــاتــوا عـلــى يقين من
أن كــل شــيء على خير مــا يــرام فــي أفضل
َ
عالم ممكن على اإلطــاق ،والبــد أن يكون
منتقدوهم حمقى أو شياطين.
عندما ذكرت دعمي للمرشح الرئاسي
األميركي بيرني ســانــدرز في حضرتهم،
استقبلوا الخبر بشهقات مسموعة ،كما
لو كنت استحضرت الشيطان ،إنهم على
يقين مــن أن س ــان ــدرز سـيـهــزم حتما في
ُ
االنتخابات ،أو أنه حتى لو انت ِـخـب بطريقة
ما ،فإنه سيجلب انهيار الجمهورية ،وهذه
المشاعر ذاتها ملحوظة بدرجات متفاوتة
حتى في المنافذ اإلعالمية "الليبرالية" مثل
نيويورك تايمز وواشنطن بوست.
بالكثير
الــواقــع أن هــذا االزدراء يشي َ
وهــو مناف للعقل وال يخلو من َسـخـف،
ففي أوروبا ،كان ساندرز ينتمي إلى التيار
السائد من الديمقراطيين االجتماعيين،
إنه يريد استعادة بعض اللياقة األساسية
للحياة األميركية :الرعاية الصحية الشاملة
الممولة من الحكومة؛ وأجــور فوق معدل
الفقر للعاملين ب ــدوام كــامــل ،إلــى جانب
المزايا األساسية مثل إجازة رعاية الرضع
وإجازة المرض المدفوعة األجر؛ والتعليم
الجامعي الــذي ال يدفع البالغين الشباب
إلى االستدانة مدى الحياة؛ واالنتخابات
ال ـت ــي ال يـسـتـطـيــع أصـ ـح ــاب ال ـم ـل ـيــارات
شراءها؛ والسياسة العامة التي يحددها
ال ــرأي الـعــام ال الـضـغــوط الـتــي تمارسها
الشركات (التي بلغت  3.47مليارات دوالر
في الواليات المتحدة في عام .)2019
يــدعــم الـ ــرأي ال ـعــام األم ـيــركــي كــل هــذه
المواقف بأغلبية ضخمة ،فاألميركيون
يــريــدون مــن الحكومة أن تضمن الرعاية
الصحية للجميع ،ويريدون فرض ضرائب
أعلى على األثرياء ،ويريدون االنتقال إلى
الطاقة المتجددة ،وهم يريدون فرض قيود
على األمــوال الضخمة في السياسة ،وكل
هذه الرغبات تعبر عنها مواقف ساندرز
الرئيسة ،وجميعها مألوفة وطبيعية في
أوروب ــا .ورغــم ذلــك ،مــع كــل انتصار أولــي
يحققه ساندرزُ ،يـبدي أهل النخبة في وول
ستريت وخبراؤهم المفضلون حيرتهم
ال ـبــال ـغــة إزاء الـكـيـفـيــة ال ـت ــي يـتـمـكــن بها
"متطرف" مثل ساندرز من الفوز باألصوات.

تـنـبـئـنــا م ـقــاب ـلــة أج ــرت ـه ــا فــايـنــانـشــال
تايمز مؤخرا مع لويد بالنكفين ،الرئيس
التنفيذي السابق لبنك غولدمان ساكس،
بمدى الجهل الذي يخيم على وول ستريت،
بالنكفين ملياردير يكسب عشرات الماليين
من الدوالرات كل عام ،لكنه يزعم رغم ذلك
أنه مجرد "شخص ميسور الحال" وليس
ثريا ،األمر األكثر غرابة هو أنه يعني ذلك
حقا ،وكما ترون ،بالنكفيل ملياردير تتألف
ثــروتــه مــن رقــم واحــد منخفض فــي خانة
اآلحــاد في عصر حيث يملك أكثر من 50
أميركيا ثــروة صافية قدرها  10مليارات
دوالر أو أكثر ،وإن شعور المرء بمدى ثرائه
يعتمد على المجموعة التي ينتمي إليها
من النظراء.
لكن النتيجة هي تجاهل النخبة (وإعالم
الصادم لحياة معظم األميركيين،
النخبة)
ِ
إن ـه ــم إم ــا ال ي ـعــرفــون أو ال ي ـبــالــون بــأن
عشرات الماليين من األميركيين يفتقرون
إلى تغطية الرعاية الصحية األساسية أو
ُ
أن النفقات الطبية تـف ِـلس نحو  500ألف
شخص كل عام ،أو أن واحدة من كل خمس
صفر
أسر أميركية ثروتها الصافية مجرد ِ
أو ســالـبــة ،وأن مــا يـقــرب مــن  %40منها
تناضل لتلبية االحتياجات األساسية.
ال تكاد النخبة تنتبه أيضا إلى أن 44
مليون أميركي تثقل كواهلهم ديون الطالب
ا ل ـتــي تبلغ فــي مجموعها  1.6تريليون
دوالر ،وهي ظاهرة غير معروفة في الدول
المتقدمة األخرى ،وعلى الرغم من ارتفاع
أسواق األسهم إلى عنان السماء ،مما زاد
النخب ثراء ،فإن معدالت االنتحار وغيرها
مــن "ح ــاالت ال ـمــوت يــأســا" (مـثــل جــرعــات
المواد األفيونية الزائدة) ارتفعت أيضا إلى
عنان السماء ،مع استمرار الطبقة العاملة
في التراجع واالنزالق إلى حالة من انعدام
األمان المالي والنفسي.
يرجع أحد األسباب وراء تغافل النخب
عن َهــذه الحقائق األساسية إلــى أنهم لم
ُيـ ـخـ ــضـ ـعــوا لـلـمـســاء لــة وال ـح ـســاب لفترة
طويلة .كــان الساسة األميركيون من كال
الحزبين يخدمونهم بإخالص على األقل
منذ أن تولى الرئيس رونالد ريغان منصبه
فــي ع ــام  1981وأذن ب ـقــدوم أرب ـعــة عقود
مــن التخفيضات الـضــريـبـيــة ،وإض ـعــاف
النقابات ،وغير ذلك من االمتيازات وأسباب
البهجة لصالح أصحاب الثراء الفاحش،
وتتجلى ق ــوة الـعــاقــة الــداف ـئــة بـيــن وول
ستريت وواشـنـطــن بــوضــوح فــي صــورة
التقطت في عام  2008عــادت إلى الظهور
القوي في وسائل اإلع ــام ،حيث يمارس

وبيل
دونــالــد تــرامــب ،ومايكل بلومبرغِ ،
كـلـنـتــون لـعـبــة ال ـغــولــف م ـعــا ،إن ـهــا أس ــرة
سعيدة كبيرة واحدة.
الـ ــواقـ ــع أن الـ ـص ــداق ــة ال ـح ـم ـي ـمــة بـيــن
كلينتون وأص ـحــاب الـمـلـيــارات فــي وول
ستريت تنبئنا بالكثير ،إذ كــان هــذا هو
الـنـمــط الـمـعـتــاد بـيــن الـجـمـهــوريـيــن منذ
بداية القرن العشرين ،لكن الروابط الوثيقة
بين وول ستريت والديمقراطيين أكثر
حداثةَ ،وبوصفه مرشحا للرئاسة في عام
 ،1992ن ـ َ
ـاور كلينتون للربط بين الحزب
الديمقراطي وغولدمان ساكس من خالل
رئيسه الـمـشــارك فــي ذلــك الحين روبــرت
روبــن ،الــذي أصبح في وقــت الحــق وزيــرا
للخزانة في إدارة كلينتون.
بــدعــم مــن وول سـتــريــت ،فــاز كلينتون
بالرئاسة ،ومنذ ذلك الحين أصبح الحزبان
الحملة
مدينين ل ــوول سـتــريــت لتمويل ُ
االنتخابية ،وسار باراك أوباما على خـطى
كلينتون في انتخابات عام  ،2008وبمجرد
توليه منصبه ،بــادر أوبــامــا إلــى توظيف
معاوني روبين لتشكيل فريقه االقتصادي.
م ــن ال ـمــؤكــد أن م ــا أنـفـقـتــه نـخـبــة وول
س ـت ــري ــت ع ـل ــى ال ـح ـم ـلــة ل ــم ي ــذه ــب ه ـبــاء
منثورا ،فقد قام كلينتون بإلغاء الضوابط
الـتـنـظـيـمـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت م ـفــروضــة على
األسـ ــواق الـمــالـيــة ،مما عمل على تمكين
صعود عمالقة مثل سيتي غــروب (حيث
أصبح روب ــن مــديــرا بعد مـغــادرتــه البيت
األب ـيــض) .كما ألـغــى كلينتون مدفوعات
الضمان االجتماعي لألمهات المنفردات
الفقيرات ،مما خلف تأثيرات شديدة الضرر
الصغار وعمل على رفع معدل
على األطفال ِ
السجن الجماعي للشباب األميركيين من
أصول إفريقية.
ومن جانبه ،أطلق أوباما يد المصرفيين
الذين تسببوا في انهيار عام  ،2008وقد
تـلـقــوا أمـ ــوال اإلن ـق ــاذ وال ــدع ــوات لـتـنــاول
العشاء في البيت األبيض ،بدال من الذهاب
إلى السجن كما يستحق كثيرون منهم.
بغطرسة الـمـلـيــارديــر الكبير يتصور
ع ـمــدة مــديـنــة ن ـي ــوي ــورك ال ـســابــق مايكل
ب ـلــوم ـبــرغ أن ــه ق ـ ــادر ع ـلــى ش ـ ــراء تــرشـيــح
الحزب الديمقراطي له بإنفاق مليار دوالر
من ثروته التي تبلغ  62مليار دوالر على
إعالنات الحملة ،ثم إلحاق الهزيمة بزميله
الملياردير دونالد ترامب في نوفمبر .وهذه
أيضا ،في األرج ــح ،حالة من الجهل ،فقد
تضاء لت آف ــاق بلومبرغ بمجرد ظهوره
شـحـيــن
ف ــي م ـن ــاظ ــرة م ــع س ــان ــدرز والـمــر
َ َّ
الــديـمـقــراطـيـيــن اآلخ ــري ــن ،ال ــذي ــن ذك ـ ــروا

المشاهدين بماضي بلومبرغ الجمهوري،
وادعاءات بشأن بيئة عمل معادية للنساء
ف ــي ش ــرك ــات ب ـلــوم ـبــرغ ،فـضــا ع ــن دعمه
لتكتيكات الشرطة القاسية ضد األميركيين
الشباب من أصول أفريقية والتينية.
ال ينبغي أل ح ــد أن يستهين بطوفان
الهيستريا الذي سيحاول ترامب والنخبة
فــي وول سـتــريــت إغـ ــراق س ــان ــدرز ب ــه ،إذ
يتهم ترامب المرشح الديمقراطي ساندرز
بمحاولة تحويل الــواليــات المتحدة إلى
فـنــزويــا ،فــي حـيــن أن التشبيه الــواضــح
يجب أن يكون مع كندا أو الدنمارك ،وفي
مناظرة نيفادا ،وصف بلومبرغ صارخا
دعم ساندرز لتمثيل العمال في مجالس
إدارة الشركات ،على غــرار سياسة القرار
المشترك في ألمانيا ،بأنها "شيوعية".
لـكــن الناخبين األمـيــركـيـيــن يسمعون
شيئا مختلفا :الرعاية الصحية ،والتعليم،
واألج ـ ــور الــائ ـقــة ،واإلج ـ ـ ــازات المرضية
ال ـمــدفــوعــة ،وال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة ،وإن ـهــاء
اإلعفاءات الضريبية وإفالت أصحاب الثراء
الفاحش من العقاب .كل هذا يبدو معقوال
لـلـغــايــة ،بــل هــو االت ـج ــاه ال ـســائــد ،عندما
يـتـجــاوز الـمــرء عــن خـطــاب وول ستريت،
وهــذا هو السبب وراء فوز ساندرز ،وهو
ق ــادر عـلــى تحقيق ال ـفــوز م ــرة أخ ــرى في
نوفمبر.
* أستاذ التنمية المستدامة وأستاذ
السياسة الصحية واإلدارة في جامعة
كولومبيا ،وهو مدير مركز كولومبيا
للتنمية المستدامة وشبكة األمم
المتحدة لحلول التنمية المستدامة.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

النخبة ال تكاد
تنتبه إلى أن 44
مليون أميركي
تثقل كواهلهم
ديون الطالب التي
تبلغ في مجموعها
 1.6تريليون دوالر
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.842

6.452

4.635

2.547 2.933 3.263

تقرير اقتصادي

«كورونا» ...مجرد هزة مالية أم بداية أزمة اقتصادية؟
التطورات مرتبطة بمدى فعالية السياسات االحترازية في مقاومة التداعيات
أعلن مسؤولو البنوك
المركزية في الواليات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا
واليابان وألمانيا مراقبة
تطورات الفيروس على
األسواق ،واالستعداد
الستخدام سياسات نقدية،
وأخرى تحفيزية ،كضخ
السيولة وخفض الفائدة،
ً
وأيضا شراء األصول.

طــرحــت الـتــداعـيــات السلبية
النتشار فـيــروس كــورونــا على
األســواق العالمية أسئلة حول
األثر االقتصادي لهذا الفيروس،
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــدي ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـت ــوس ــط
والـطــويــل ،وخصوصا إذا كان
هذا األثر مرتبطا بهزة شملت
األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة وعـ ــددا من
االنشطة المتنوعة ،أم أنه مقدمة
ألزمـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة ت ـم ــاث ــل فــي
حدتها األزمة المالية العالمية،
التي نشبت عام 2008؟
ومـ ــع أن ال ـخ ـس ــائ ــر األول ـي ــة
ال ـت ــي ت ـس ـبــب ف ـي ـهــا ال ـف ـي ــروس
بأسواق االسهم والنفط والسلع
وقـطــاعــات الـطـيــران والسياحة
والـ ـفـ ـن ــادق وال ـن ـق ــل وال ـم ــوان ــئ
والـ ـشـ ـح ــن وت ـ ـبـ ــادل ال ـب ـضــائــع
وال ـم ـص ــان ــع وغـ ـي ــره ــا ،بـلــوغــا
ال ــى إل ـغ ــاء ال ـف ـعــال ـيــات الـعــامــة
وإغـ ــاق الـمـتــاحــف وال ـم ـســارح
وت ــأج ـي ــل م ـنــاس ـبــات ريــاض ـيــة
ق ــد ف ــاق ــت قـيـمـتـهــا "ال ـم ـس ـعــرة
وغير المسعرة"  8تريليونات
دوالر أميركي؛ فإن الحديث عن
حالة أزمة اقتصادية عالمية ال
يزال بعيدا عن دائرة التوقعات
فــي الفترة الحالية ،خصوصا

مـ ــع ع ـ ــدم ت ـص ـن ـيــف "كـ ــورونـ ــا"
ً
كوباء عالمي يؤثر سلبا على
االق ـت ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي ،ويـجـعــل
إجـ ــراء ات الـتـحــوط والمكافحة
أول ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى س ـ ـي ـ ــاس ـ ــات
االستثمار والمبادرة.

سياسات احترازية
ولـيــس عــدم تصنيفه كوباء
ه ــو ال ـس ـب ــب ال ــوح ـي ــد لـضـعــف
اح ـت ـم ــال ـي ــة تـ ـح ــول ال ـف ـي ــروس
الـ ـ ــى وب ـ ـ ـ ــاء ،حـ ـس ــب ت ـع ــري ـف ــات
منظمة الصحة العالمية ،إذ إن
االقتصاد العالمي أيضا لديه
م ـ ـصـ ــدات ل ـم ـن ــع تـ ـح ــول ال ـه ــزة
الـمــال ـيــة ال ــى ازمـ ــة اق ـت ـصــاديــة،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــو صـ ـ ــا ب ـ ـ ـعـ ـ ــد أن ا ع ـ ـلـ ــن
مسؤولو البنوك المركزية في
الــواليــات المتحدة وبريطانيا
وف ــرن ـس ــا والـ ـي ــاب ــان وأل ـمــان ـيــا
م ــراقـ ـب ــة ت ـ ـط ـ ــورات الـ ـفـ ـي ــروس
ع ـل ــى االسـ ـ ـ ـ ــواق ،واالسـ ـتـ ـع ــداد
الس ـت ـخ ــدام س ـي ــاس ــات ن ـقــديــة،
وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـح ـ ـف ـ ـيـ ــزيـ ــة ،ك ـض ــخ
الـ ـسـ ـي ــول ــة وخ ـ ـفـ ــض الـ ـف ــائ ــدة،
ً
وأي ـ ـض ـ ــا شـ ـ ـ ــراء االص ـ ـ ـ ـ ــول ،فــي
حـيــن ق ــرر الـبـنـكــان الـمــركــزيــان

االسـ ـت ــرال ــي والـ ـم ــالـ ـي ــزي فـعــا
خفض الفائدة بواقع ربع نقطة
م ـئــويــة ،والـ ـف ــدرال ــي االم ـيــركــي
بنصف النقطة المئوية ،وكذلك
خ ـ ـفـ ــض الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ال ـك ــوي ـت ــي
الفائدة بربع النقطة المئوية،
فــي مسعى لتطويق تــدا عـيــات
ازمة كورونا على اقتصادياتها،
وكذلك فعلت كوريا الجنوبية
التي عززت ميزانيتها بقيمة 10
مليارات دوالر إضافية لمكافحة
"ك ــورون ــا" ،كـمــا خـصــص البنك
ً
ً
الدولي تمويل عاجل بنحو 12
مليار دوالر ،لمساعدة الدول في
التصدي لـ"كورونا".

تعميق الخفض
أضف إلى ذلك توجه منظمة
الــدول المصدرة للنفط (أوبــك)
لتعميق خـفــض اإل ن ـت ــاج بحد
أدن ــى  600أل ــف بــرمـيــل يوميا،
ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــا ال ـمــرت ـقــب هــذا
االسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـلــى
مـ ـسـ ـت ــوي ــات سـ ـع ــري ــة م ـق ـبــولــة
ل ـل ـم ـن ـت ـج ـي ــن وال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن
معا ،ال سيما أن الصين منبع
الفيروس شهدت تراجعا قويا

في طلبها على النفط العالمي
بــواقــع  20فــي المئة منذ بداية
اإلعالن عن المرض.

تطويق اآلثار
هــذه السياسات التحفيزية
تستهدف تطويق اآلثار السلبية
الن ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس أكـ ـث ــر مــن
أنها موجهة لمنع حدوث أزمة
اقتصادية عالمية كأزمة ،2008
التي كانت نظامية في طبيعتها
وارت ـب ـطــت مـبــاشــرة بالتمويل
وأسـ ـع ــار االصـ ـ ــول وج ــودت ـه ــا،
وأفلست بنوك وشركات ودول،
فــي حـيــن شـمـلــت آث ــار كــورونــا
حتى اآلن اسواق المال والسلع
واالنشطة التجارية والخدمية
ْ
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ال ـ ـتـ ــي إن ك ــان ــت
خسائرها قاسية فــإن إمكانية
تعويضها في المدى المنظور
ال ت ـ ــزال م ـت ــاح ــة ،ب ــل إن االثـ ــار
السلبية للحرب التجارية بين
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـيــن
عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل يـمـكــن أن
ي ـك ــون ض ــرره ــا ع ـلــى األسـ ــواق
السلع واألنـشـطــة أعـمــق ضــررا
مــن انتشار مــرض فــي عــدد من

الـ ــدول ...بالطبع ،هــذا ال يعني
ال ـت ـق ـل ـي ــل م ـ ــن االث ـ ـ ـ ــر ال ـس ـل ـب ــي
للفيروس على االقـتـصــاديــات،
والذي يكفي ان خسائره بلغت
تــري ـل ـيــونــات الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،إنـمــا
ت ـق ـي ـيــم األث ـ ـ ــر ب ـش ـك ــل طـبـيـعــي
حتى اآلن -كواحدة من األحداثالصعبة التي تعيشها األسواق
وتتسبب في انخفاضات حادة
فيها.

تنبيه للخليج
الالفت في موضوع فيروس
كــورونــا أنــه وجــه نــوعــا جديدا
من دروس المخاطر االقتصادية
لدول الخليج ،فلم تعد المخاطر
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى س ـل ـع ــة ال ـن ـفــط
الرئيسية في تمويل موازنات
هــذه ال ــدول مرتبطة بمخاوف
ن ـ ـضـ ــوب الـ ـنـ ـف ــط او اك ـت ـش ــاف
مـ ـص ــدر ط ــاق ــة ب ــدي ــل او حـتــى
ت ـ ــراج ـ ــع الـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ال ـعــال ـمــي ،ب ــل يـمـكــن لـفـيــروس
مستجد او حدث طارئ ان يمثل
تهديدا ألسعار النفط في العالم،
بـكــل تــداعـيــاتـهــا عـلــى إيـ ــرادات
وموازنات دول الخليج ،إذ ادت

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة  42.4مليون دينار

م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـب ـ ـكـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزم بـ ــأن
تـ ــداع ـ ـيـ ــات فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
ستفضي الــى أزم ــة اقتصادية
أو انـ ـه ــا س ـت ـظــل ف ــي سـيــاقـهــا
كـ ـه ــزة م ــال ـي ــة ع ـن ـي ـف ــة ،ف ــاألم ــر
مرتبط بمدى فعالية السياسات
االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة
الـتــداعـيــات فــي الـفـتــرة القادمة
وت ـق ـي ـي ـم ـهــا م ــرح ـل ـي ــا ،وبـشـكــل
م ـس ـت ـم ــر ،عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ـه ــا
حـ ــالـ ــة م ـس ـت ـح ــدث ــة ل ـ ــم ي ـس ـبــق
ل ــاق ـت ـص ــادي ــات ال ـعــال ـم ـيــة فــي
العصر الحديث أن تعاملت مع
حاالت مماثلة ،حتى مع أمراض
أخـ ـ ــرى كـ ـس ــارس أو إن ـف ـلــونــزا
الخنازير أو غيرهما.

●

علي العنزي

أشرف عجمي

ذكر مصدر نفطي ،أن وزارة
النفط أخلت المجمع النفطي،
ال ــذي يـضــم مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية ،بعد االشتباه بوجود
حالة مصابة بفيروس كورونا،
وذلك في إجراء احترازي ،وفق
المصدر.
وقــال المصدر إن الموظفة،
الـتــي تعمل فــي إح ــدى إدارات
وزارة ال ـن ـف ــط ،وتـ ـح ــدي ــدا فــي
ال ـ ــدور ال ـت ــاس ــع م ــن الـمـجـمــع،
كـ ــانـ ــت ع ـ ــائ ـ ــدة ف ـ ــي اإلسـ ـ ــاس
م ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــازة م ــرضـ ـي ــة م ــدت ـه ــا

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بنسب واضحة
وبعد جلستين من النمو الكبير خسر أمس مؤشر
السوق العام نسبة  0.85في المئة أي ما يعادل 50.22
نقطة ليقفل على مستوى  5842.22نقطة وسط تراجع
السيولة إلى مستوى  42.4مليون دينار تداولت 178.7
مليون سهم عن طريق  9014صفقة.
ً
وتم تــداول  127سهما ربح منها  40وانخفضت
أسعار  74في حين استقر البقية دون تغير ،وكان
الضغط عن طريق مكونات السوق األول التي كبدت
مؤشرها حوالي نقطة مئوية أي  63.63نقطة ليقفل
على مستوى  6452.34نقطة بسيولة جيدة قاربت
 38مليون دينار تداولت  74.4مليون سهم عن طريق
 6352صفقة.
وسجل مؤشر رئيسي  50خسارة أقــل بأكثر من
نصف نقطة مئوية عن سابقه وكان تراجعه بنسبة
 0.4فــي المئة أي  19.11نقطة ليقفل على مستوى
ً
 4744.91نقطة وبسيولة محدودة جدا هي أقل سيولة
لهذا المؤشر منذ إطالقه بداية الشهر الماضي توقفت
عند  3.6ماليين دينار تداولت  83.8مليون سهم عن
طريق  2000صفقة فقط.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

الفيروس
ينبه دول
الخليج إلى
نوعية جديدة
من المخاطر
على النفط

ث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،م ـن ــوه ــا إل ـ ــى أن ــه
تـ ــم ت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى ال ـج ـه ــات
المختصة ،إلجراء الفحوصات
ال ــازم ــة ،وال ـتــأكــد مــن حالتها
الـ ـم ــرضـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن ـه ــا
خــال ـطــت أفـ ـ ــرادا م ــن عــائـلـتـهــا
كانوا عائدين أخيرا من إيران
وتايلند.
وأش ــار المصدر إلــى أنــه تم
تعقيم الـمـجـمــع بـشـكــل كــامــل،
ً
تحسبا ألي عــدوى ،حتى يتم
التأكد تماما من خلو المبنى
من آثار الفيروس ،إذا ثبت ذلك
من خالل إجراء الكشف الطبي
على الموظفة.

البرميل الكويتي يرتفع
 1.17دوالر

جني أرباح االرتداد
ساهمت عــدة عــوامــل فــي رســم الـلــون األحـمــر في
مؤشرات البورصة الكويتية ،أمس ،كذلك بعضها أثر
في األسواق المالية الخليجية ،كان أبرزها في السوق
الكويتي بقوة االرت ــداد وبحوالي  7في المئة خالل
جلستين ،وســط تــراجــع مــؤشــرات األس ــواق المالية
ً
ً
األميركية التي تعتبر قياسا مهما التجاهات االقتصاد
العالمي بشكل نسبي وحجم الطلب على النفط لتخف
حدة التفاؤل التي طغت في جلسات االرتداد واكبها

حالة مستحدثة

إخالء المجمع النفطي بعد
االشتباه في حالة كورونا

عمليات جني أرباح سريعة وضغط على مكونات السوق األول
●

تداعيات الفيروس الــى تراجع
اسعار الخام بنحو  25في المئة
م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،وح ـت ــى مع
الخفض المتوقع إلنتاج "أوبك"
وحلفائها سيظل هذا الخفض
استثنائيا ووقتيا لمدى معين،
وبالتالي ال مناص من التعامل
مع سلعة النفط بوصفها ذات
مخاطر متقلبة في المستقبل.

حاجة معظم أسهم السوق األول الي التصحيح وجني
ً
األرباح خصوصا لمن استفاد واشترى قرب القيعان
التي حققتها جلسة األحد الماضي.
ووسط حراك مضاربي أكثر في السوق الرئيسي
تراجع االهتمام بالسوق الرئيسي وتراجعت سيولته
بقوة وتوقفت عند أدنى مستوياتها ،وكان األفضل
ً
نشاطا سهم األهلي المتحد بتداوالت بأكثر من 30
مليون سهم تاله سهم مستثمرون الــذي ربح  5في

ً
المئة وبنشاط مقارب ،وكان بيتك ثالثا ليتفوق السوق
األول بالسيولة والنشاط.
وكــانــت أسـهــم الــوطـنــي وزي ــن مــن ضمن العشرة
ً
األفضل نشاطا كذلك ،بينما سيطرت أسهم السوق
األول على المراكز العشرة األفضل سيولة لتنتهي
الجلسة حمراء وسط حالة من التفاؤل على الرغم من
خسائر أسهم قيادية كبيتك وأجيليتي وزين وربح
سهم المباني بنمو بأربعة فلوس.

وت ــراج ـع ــت مـعـظــم م ــؤش ــرات األسـ ـ ـ ــواق الـمــالـيــة
الخليجية باستثناء مؤشر سوق مسقط الذي سجل
ً
ً
نـمــوا م ـح ــدودا ،وك ــان الـخــاســر األكـبــر مــؤشــر سوق
أبوظبي بنسبة كبيرة تـجــاوزت  2.8في المئة تاله
مؤشر دبي بنسبة  2.2في المئة وسجلت بقية األسواق
خسائر مـحــدودة على الرغم من نمو أسعار النفط
ً
وتجاوز برنت مستوى  52.5دوالرا للبرميل.

ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.17دوالر ليبلغ  53.10دوالرا
في تــداوالت أمس األول ،مقابل 93ر 51دوالر في تــداوالت االثنين
الماضي وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وواصل النفط أمس ،االرتفاع على خلفية توصية خبراء تجمع
"أوبك بلس" للدول النفطية بخفض اإلنتاج.
وكانت أسعار النفط استهلت تعامالتها بارتفاع كبير لليوم
الثاني على التوالي بعد التراجع الـحــاد األسـبــوع الماضي ،في
حين تعهدت حكومات العالم بحماية األسواق من تداعيات انتشار
فيروس كورونا المستجد "كوفيد  ،"19واعتزام وزراء دول منظمة
البلدان المصدرة للبترول "أوبــك" وتجمع "أوبــك بلس" االجتماع
خالل األسبوع الحالي لمناقشة أوضاع سوق النفط العالمية في
ظل تداعيات أزمة "كورونا".

أخبار الشركات
 528.5ألف دينار زيادة باستثمارات «الخليجي»
قال بيت االستثمار الخليجي ،إن االستحواذ األخير الذي نفذته الشركة
التابعة« ،أفكار القابضة» ،رفع من استثمارات المجموعة بقيمة  528.55ألف
دينار.
وأوضح «الخليجي» ،أن «أفكار» وقعت عقد اتفاقية استحوذت من خاللها
على كامل حصص الشركة الوطنية للمنتجات الورقية التابعة للشركة الوطنية
االستهالكية القابضة ،بقيمة  1.018مليون دينار بنسبة  99في المئة.

«الهالل» تخسر  681.1ألف دينار
بلغت خسائر شركة أسمنت الـهــال  681.1ألــف ديـنــار بــواقــع  6.71فلوس
للسهم خالل عام  ،2020مقابل خسائر بقيمة  68.74ألف دينار بما يعادل 0.68
فلس للسهم في عــام  ،2018وأوصــى مجلس إداراتـهــا بعدم توزيع أربــاح عن
العام الماضي.

ً
«أصول» 15 :ألف دينار أرباحا من بيع عقار

أفادت شركة أصول لالستثمار باالنتهاء من نقل ملكية العقار المملوك
لشركة مملوكة وتابعة لها وهي شركة بيت أصول العقارية بإدارة التسجيل
ّ
العقاري ،وتسلم شيك بقيمة البيع بمبلغ  1.25مليون دينار ،ومبلغ  20ألف
دينار ،سيتم دفعها حين تسليم المشتري براء ذمة من الكهرباء والماء ،وتم
تحقيق أرباح من بيع استثمارات عقارية بمبلغ  15ألف دينار ،ومن المتوقع
أن ينعكس هذا األثر على البيانات المالية للربع األول من عام .2020

ترسية مناقصة على «الكابالت» بـ  6.3ماليين دينار
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـك ــاب ــات وال ـص ـن ــاع ــات
الكهربائية ترسية مناقصة على الشركة مــن وزارة
الكهرباء والماء الكويتية ،بقيمة  6.375ماليين دينار.
وقالت «كــابــات» ،إن المناقصة بخصوص توريد
كابالت ضغط منخفض متنوعة ،موضحة أنها سوف

تراجع وزارة الكهرباء والماء إلنهاء إجــراء ات توقيع
عقد المناقصة ُ
المشار إليها.
وأفادت بأنها ستفصح عن األثر المالي للعقد عند
ً
التوقيع وتسلم طلب الشراء محددا به جدول التوريد
من «الكهرباء».

«أركان» :سعر االستحواذ المقدم من «الخير» مقارب من سعر التقييم
قالت شركة أرك ــان العقارية بشأن
ع ــرض االس ـت ـح ــواذ اإلل ــزام ــي الـمـقــدم
من شركة الخير العالمي لبيع وشراء
األسهم على كل أسهم الشركة المتبقية
والتي تمثل  64.12في المئة من إجمالي
أسـ ـه ــم الـ ـش ــرك ــة ،إن ـ ــه ب ـع ــد ال ـح ـصــول
ع ـلــى اس ـت ـش ــارة مـخـتـصــة م ــن شــركــة
«ك ــوي ــت بـ ـي ــارز» لــاسـتـثـمــار الـمــالــي

بصفتها مستشار االستثمار المستقل
والمرخص له من هيئة أســواق المال،
ً
التي ّ
قيمت السهم بسعر  85.8فلسا
للسهم ،ف ــإن توصيتنا تتمثل فــي أن
عرض االستحواذ المقدم بسعر 82.4
ً
فلسا للسهم الواحد ،مقارب من السعر
المحدد في التقييم المشار إليه والبالغ
ً
ً
 85.8فلسا ،علما أن هذه التوصية غير

ً
«التجاري» :أسامة رئيسا للتدقيق بالوكالة
قال البنك التجاري ،إن رئيس التدقيق الداخلي أحمد فرحات
ً
قدم استقالته ألسباب خاصة ،علما أن آخر يوم عمل له ،2020/3/26
وتم تكليف محمد أسامة للقيام بمهامه بالوكالة ،حتى إشعار آخر.

ملزمة للمساهمين وأن قرار البيع من
عدمه يرجع لتقديرهم.
ولفتت إلى أن نشر هذا الرأي تقرير
مـسـتـشــار االس ـت ـث ـمــار الـمـسـتـقــل على
ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي لـشــركــة «أرك ـ ــان»
الكويت العقارية والموقع اإللكتروني
لشركة الصفاة لالستثمار مدير عملية
االستحواذ.

«يونيكاب» :عمران مسؤول إدارة المخاطر
ذكرت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل أنه تم إلغاء
تسجيل وائ ــل الـخــرس بوظيفة مـســؤول إدارة المخاطر
ً
الواجبة التسجيل وتعيين خالد عمران بدال منه.

ً
«نابيسكو» :توزيع  %70نقدا
ً
حققت شركة الوطنية للخدمات البترولية أرباحا قدرها  11.37مليون
ً
ً
دينار بواقع  117.25فلسا للسهم خالل عام  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا
ً
قدرها  11.79مليون دينار بمقدار  121.56فلسا للسهم خالل عام ،2018
وأوصى مجلس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع  70في المئة عن أداء
العام الماضي.

ً
«إنجازات» :توزيع  %5نقدا
تكبدت شركة إنجازات للتنمية العقارية خسائر قدرها  6.89ماليين دينار
ً
ً
بواقع  20.52فلسا للسهم خالل عام  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
ً
 4.01ماليين دينار بما يعادل  11.9فلسا للسهم خالل عام  ،2018وأوصى
مجلس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع  5في المئة عن العام المنصرم.

«متحدة»« :زميلة» توقع عقد تطوير أبراج «حصة»
كشفت شركة العقارات المتحدة أن شركة زميلة «شركة مينا هومز
العقارية» والمملوكة بنسبة  33.3فــي المئة وقعت بتاريخ 2020/3/4
عقد تطوير وإنجاز مشروع أبراج حصة مع شركة الغانم إنترناشيونال
للتجارة العامة والمقاوالت بقيمة  25.7مليون دينار ،على أن تكون مدة
ً
ً
إنجاز المشروع  798يوما ،علما أن األثر المالي لهذا التعاقد سينعكس
ً
إيجابا على المشروع وعلى الشركة الزميلة في المستقبل.

13
ّ
«المركزي» يخفض سعر الخصم ربع نقطة إلى %2.٥
ةديرجلا

•
العدد  / 4365الخميس  5مارس 2020م  10 /رجب 1441هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

الهاشل :مصارفنا الوطنية قوية وقادرة على مقاومة الصدمات الخارجية
قرر مجلس إدارة بنك الكويت
المركزي أمــس إجــراء تخفيض
ف ــي س ـعــر ال ـخ ـصــم ب ــواق ــع ربــع
ن ـق ـط ــة م ـئ ــوي ــة (مـ ـ ــن  2.75إل ــى
 2.50في المئة) ،وذلك في ضوء
تحديات عدم اليقين بشأن آفاق
الـنـمــو فــي االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي،
وتزايد ضغوط هذه التحديات
م ــع ت ــداعـ ـي ــات م ـخ ــاط ــر تـفـشــي
فيروس كورونا الذي انتشر على
نطاق واسع في العديد من دول
العالم ،وما لذلك من انعكاسات
وآثار سلبية على حركة النشاط
االق ـت ـص ــادي ال ـعــال ـمــي وحــركــة
ال ـت ـج ــارة ال ــدولـ ـي ــة ،م ــع تــراجــع
مـعــدالت الطلب الكلي والناتج
اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ،وف ـ ــي ض ـ ــوء ق ـ ــرار

مجلس «االحتياطي الفدرالي»
األم ـي ــرك ــي ب ـت ــاري ــخ  3ال ـج ــاري
ت ـخ ـف ـيــض س ـع ــر الـ ـف ــائ ــدة عـلــى
الـ ـ ـ ـ ــدوالر بـ ــواقـ ــع نـ ـص ــف نـقـطــة
مـ ـئ ــوي ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ـخ ــاط ــر
ال ـم ـت ـص ــاع ــدة ل ـل ـف ـي ــروس عـلــى
النشاط االقتصادي.
جاء ذلك في تصريح صحافي
ل ـم ـح ــاف ــظ «الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي» رئ ـي ــس
مجلس إدارة ا لـبـنــك ،د .محمد
الهاشل ،الذي أشار إلى أن هذا
ال ـت ـخ ـف ـيــض ف ــي س ـعــر الـخـصــم
يأتي في إطار إجراءات احترازية
ت ـت ـط ـل ـب ـه ــا دواعـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـح ــوط
ألي تــداع ـيــات لتفشي فـيــروس
كورونا ،وموضحا أن مثل هذا
التخفيض يأتي في إطار جهود

البنك للمحافظة على االستقرار
ال ـن ـق ــدي واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـم ــال ــي،
مــن خ ــال تــرسـيــخ بيئة داعـمــة
للنمو االقتصادي مع المحافظة
على جاذبية وتنافسية الدينار
الكويتي ،ولدعم استقرار حركة
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وأداء
االقتصاد الكلي.
وأك ــد المحافظ قــوة أوضــاع
مصارفنا الوطنية وقدرتها على
مقاومة الصدمات الخارجية بما
يتوافر لديها من مصدات مالية
قوية تؤكدها سالمة مؤشراتها
المالية ومتانتها ،وال فـتــا إلى
أن ه ــذه ال ـب ـنــوك سـتـظــل ق ــادرة
على مواصلة خدمة االقتصاد
الوطني بكفاءة عالية ،حتى في

ِّ
«الكويتية للمقاصة» تحدد اختبارات ضغط
إلقراض األسهم واقتراضها
ُ
لتغطية اإلخفاقات المتوقعة ...وتجرى  15الجاري

●

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الشركة
الكويتية للمقاصة ستبدأ أول اختباراتها
المتعلقة بفتح المجال أمام عمليات إقراض
األسهم واقتراضها واستغاللها في تغطية
أي إخفاقات ممكن لها أن تحدث في بورصة
ال ـكــويــت ل ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،مـنـتـصــف الشهر
الجاري.
وأوضحت المصادر أن «المقاصة» تعكف
عـلــى االن ـت ـهــاء م ــن إت ــاح ــة اس ـت ـخــدام اق ــراض
واق ـ ـ ـتـ ـ ــراض األس ـ ـهـ ــم فـ ــي م ـن ـظ ــوم ــة تـغـطـيــة
اإلخفاقات قبل الترقية المرتقبة في  28مايو
المقبل ضمن مؤشر مورغان ستانلي لألسواق
الناشئة ،بناء على طلب تقدمت به العديد من

الصناديق والمؤسسات األجنبية المستثمرة
في هذا المؤشر.
وبينت أن هناك فرق عمل قائمة على إنجاز
كافة المتطلبات الخاصة بتفعيل خيار اقراض
واقتراض األسهم ضمن مستويات الحماية
وتغطية اإلخفاقات ضمن منظومة التداول،
وتعقد اجتماعاتها على مدار الساعة ،مشيرة
الى أن هناك اختبارات جزئية ستبدأ نهاية
الشهر الـجــاري ،على أن يتم االنتهاء الكامل
مــن االخـتـبــارات الـمـحــددة مــع الـيــوم المحدد
للترقية.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،قــالــت ال ـم ـصــادر إن
ً
اختبارات الضغط لقطاع الوساطة استعدادا
لليوم المرتقب للترقية فــي مــؤشــر مــورغــان
ستانلي مستمرة بشأن تدارك كافة السلبيات

التي طالت االختبارين السابقين ،السيما أن
هناك شركات وساطة لم تكن على استعداد
ً
كامل تمهيدا الستقبال سيولة تقدر بنحو 3.9
مليارات دوالر في  28مايو المقبل.
وأضافت أن اإلدارة التنفيذية في البورصة
وضعت جملة سيناريوهات تتعلق بإجراء
اخـ ـتـ ـب ــارات ض ـغ ــط ع ـل ــى ك ــل ش ــرك ــات ق ـطــاع
الــوســاطــة ،وإدخ ــال أوام ــر أعلى مــن المتوقع
بغية االستعداد الكامل الستيعاب السيولة
المتوقعة ،مشيرة الى أنه سيتم إعالن نتائج
اختبارات الضغط خالل الفترة المقبلة ،بعد
التأكد مــن مــدى اسـتـعــداد شــركــات الوساطة
ً
وأنظمتها لسيولة بهذا الحجم ،تفاديا ألي
مشكالت يمكن أن تحدث وتالفي أي مالحظات
يمكن أن تؤثر على تداوالت ذلك اليوم.

ً
«التجارة» 70 :تدبيرا
ضد غسل األموال
ذ كـ ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـصـنــاعــة أن إدارة مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
ال ـتــاب ـعــة ل ـه ــا ،أص ـ ــدرت خــال
ف ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي  70تــدب ـيــرا
اح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات
المخالفة.
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـيــان
صحافي ،إن التدابير تضمنت
توجيه إنــذارات كتابية إلى 10
ش ــرك ــات ع ـقــاريــة ،و 3شــركــات
م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــرات ،و 3ش ـ ــرك ـ ــات
صـ ــرافـ ــة ،مـبـيـنــة أن ال ـتــداب ـيــر
تـضـمـنــت إص ـ ـ ــدار أمـ ــر ب ــإل ــزام
 29شركة عقارية ،و 6شركات
للمجوهرات ،وشركتي صرافة،
باتباع إجراءات محددة.
وأشــارت إلى اعتماد إيقاف
نشاط شركتين :واحدة للعقار
وأخرى للمجوهرات ،فضال عن
استكمال إجــراءات التراخيص
لـ ـ ــ 104طـلـبــات تــأسـيــس خــال
الـشـهــر ذات ـ ــه ،مـنـهــا  85شــركــة
عقارية ،و 14شركة مجوهرات،
و 3ش ــرك ــات تــأم ـيــن ،وشــركـتــا
صرافة .وأفادت بأنها حدثت 87
ترخيصا موزعة على  64شركة
عـقــاريــة وشــركــة ص ــراف ــة ،و12
شركة مجوهرات ،و 10شركات
تــأمـيــن ،كـمــا اعـتـمــدت بـيــانــات
 106مراقبين لـ 66شركة عقارية،
و 5شركات صرافة ،و 16شركة
مجوهرات ،و 19شركة تأمين.

ظــل أوض ــاع ضاغطة ،وهــو أمر
تؤكده اختبارات الضغط المالي
ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـه ــا ب ـن ــك ال ـكــويــت
المركزي والبنوك.
وأوض ـ ـ ــح ال ـم ـح ــاف ــظ أن ق ــوة
ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ق ــد ت ـعــززت
ن ـت ـي ـجــة ال ـس ـي ــاس ــات الــرقــاب ـيــة
ال ـ ـح ـ ـص ـ ـي ـ ـفـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـط ـب ـق ـه ــا
«ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» مـ ــن خ ـ ــال أدوات
الرقابة الجزئية والكلية ،والتي
يتمثل أهم محاورها في تدعيم
ال ـق ــواع ــد ال ــرأس ـم ــال ـي ــة لـلـبـنــوك
وبناء المخصصات االحترازية،
إضــافــة إل ــى ال ـم ـصــدات المالية
ّ
الرقابية التي مكنت مصارفنا
ً
الوطنية أيضا من دخول حقبة
التقلبات فــي أسـعــار النفط من

مــوقــع ق ــوة ،وه ــذا مــا تـشـيــد به
ت ـقــاريــر بـعـثــة خ ـب ــراء ص ـنــدوق
النقد الدولي ،إضافة إلى وكاالت
التقييم العالمية.
واختتم المحافظ تصريحه
مؤكدا أن بنك الكويت المركزي
ي ـ ـتـ ــابـ ــع بـ ـيـ ـقـ ـظ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
االقتصادية العالمية ويرصد
انعكاساتها على أداء األسواق
المحلية والوضع المصرفي،
وأن ـ ـ ــه لـ ــن ي ـ ـتـ ــردد فـ ــي اتـ ـخ ــاذ
ال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ع ـلــى
صعيد تطبيق أدوات السياسة
ا ل ـن ـق ــد ي ــة وأدوات ا ل ـس ـيــا ســة
الرقابية من أجل ترسيخ دعائم
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار
النقدي والمالي.

محمد الهاشل
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«األهلي» يحظى بتقدير مفوضية األمم المتحدة لـ«الالجئين»
ساهم في دعم خطة المساعدة اإلقليمية لفصل الشتاء 2020-2019
فــي إط ــار الـتــزامــه المتواصل
بـ ــدعـ ــم مـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية ،أعلن البنك األهلي
الكويتي أمس مساهمته في دعم
خطة المساعدة اإلقليمية لفصل
الـ ـشـ ـت ــاء ل ـل ـم ـفــوض ـيــة ال ـســام ـيــة
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
.2020-2019
وبحسب تقديرات المفوضية،
فـ ــإن ح ــوال ــي  4.1مــاي ـيــن ن ــازح
داخلي سوري وعراقي والجئين
من جنسيات أخرى بحاجة إلى
مساعدة إضافية هذا الشتاء في
كــل مــن مـصــر وال ـع ــراق واألردن
ولبنان وسورية.
وبالنسبة للكثيرين ،فإن هذا
هــو فـصــل الـشـتــاء الـتــاســع على
ً
التوالي الــذي سيقضونه بعيدا
ً
عن أوطانهم ،ويواجهون أوضاعا
مـعـيـشـيــة ص ـع ـبــة ،ويـتـعــرضــون
لظروف الطقس القاسية.
والشك أن المساهمة األخيرة
م ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـل ـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي
ستساعد المفوضية فــي إمــداد

فوزي الثنيان يتسلم شهادة الشكر من نادر النقيب وفواز الخالدي
الـ ـن ــازحـ ـي ــن وال ــاجـ ـئـ ـي ــن ب ـم ــواد
اإلغ ـ ــاث ـ ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة والـ ـ ـم ـ ــوارد
الالزمة لمواجهة البرد القارس،
مثل البطانيات العالية التدفئة
والمالبس الشتوية والمساعدة

«برقان» اختتم رعايته لملتقى «سنيار»
بمناسبة األعياد الوطنية

لقطة جماعية
اختتم بنك «برقان» رعايته
لملتقى « سـنـيــار» ،بالتعاون
مع منظمة الطلبة الكويتيين
في « »Temple Universityفي
مدينة فيالدلفيا بــا لــوال يــات
المتحدة األميركية ،بمناسبة
األع ـ ـيـ ــاد ال ــوط ـن ـي ــة ،ب ــرع ــاي ــة
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـب ــاح
ناصر األحمد.
وخـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى ك ـ ــان
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ح ـ ـ ـضـ ـ ــور ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن مــن عــدة
جامعات ،كما تضمن العديد
مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـتــرف ـي ـه ـيــة
والثقافية للطلبة مع حضور
بعض الشخصيات المميزة
لــاح ـت ـفــال بــال ـع ـيــد الــوط ـنــي
وال ـت ـحــريــر ،ب ـهــدف أن يـكــون
م ـن ـص ــة ل ـت ـط ــوي ــر الـ ـكـ ـف ــاء ات
الشبابية و مـســا عــدة الطلبة

في التواصل والتعاون فيما
بينهم.
وم ــن خ ــال ه ــذه الـفـعــالـيــة
يــؤ كــد ا ل ـب ـنــك دوره ا ل ــر ي ــادي
في دعم المبادرات الوطنية،
وت ـم ـك ـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب وت ـف ـع ـيــل
دورهـ ـ ــم ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،كـمــا
يـحــرص على اال سـتـثـمــار في
الـ ـط ــاق ــات ال ـش ـب ــاب ـي ــة ودعـ ــم
ا لـتـعـلـيــم ،لـخـلــق جـيــل مثقف
وواع ،تـ ـم ــا شـ ـي ــا م ـ ــع رؤ ي ـ ــة
الكويت .2035
وس ـي ـس ـت ـم ــر «ب ـ ــرق ـ ــان» فــي
دع ــم ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـبــادرات
واألنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـخـ ــدم
تـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــات وط ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوح جـ ـي ــل
ال ـش ـب ــاب ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـنـم ـيــة
المستدامة ضمن توجيهات
سمو األمير.
وتـ ـ ـن ـ ــدرج هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة

ضـ ـ ـم ـ ــن ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج «ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان»
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
ً
«  « »ENGAGEمـ ـ ـع ـ ــا ل ـن ـك ــون
التغيير» ،الهادف إلى تسليط
الضوء على الجوانب المهمة
والـ ـ ـم ـ ــؤث ـ ــرة ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع،
إضافة إلى تعزيز مسؤوليته
االج ـت ـمــاع ـيــة م ــن خ ــال دعــم
ال ـم ـبــادرات اإليـجــابـيــة ضمن
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية.
و ي ــأ ت ــي ن ـهــج «»ENGAGE
ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع م ـب ــادئ ال ـب ـنــك،
كـ ـم ــؤسـ ـس ــة م ــالـ ـي ــة ك ــوي ـت ـي ــة
رائدة ،بحيث ينسجم أسلوب
سـ ـي ــاس ــات ــه مـ ــع اح ـت ـي ــاج ــات
ومصالح المجتمع.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة .ك ـ ـمـ ــا س ـ ـتـ ــدعـ ــم هـ ــذه
الـمـســاهـمــة جـهــود تــرمـيــم مــآوي
الالجئين وتحسينها لتمكينها
م ــن م ـق ــاوم ــة ال ـع ــوام ــل ال ـجــويــة.
وس ـت ـش ـك ــل كـ ــذلـ ــك م ـ ـصـ ــدر دع ــم

رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي إلدخـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـح ـس ـي ـن ــات
ع ـلــى ش ـب ـكــات ال ـص ــرف الـصـحــي
وغيرها من البنى التحتية ،وذلك
فـ ــي ال ـم ـع ـس ـك ــرات وال ـم ـخ ـي ـمــات
العشوائية لالجئين.

«بيتك» :السحب النقدي
بدون بطاقة
يتيح بيت التمويل الكويتي
(بيتك) خدمة السحب النقدي من
دون الحاجة إلى بطاقة السحب
اآللـ ـ ـ ـ ــي ،وال حـ ـت ــى لـ ـم ــس ل ــوح ــة
المفاتيح (األزرار) ،من خالل الرمز
التعريفي .QR code
وع ـ ــن ك ـي ـف ـي ــة إجـ ـ ـ ـ ــراء عـمـلـيــة
السحب من دون بطاقة عبر QR
 ،codeيتطلب من العميل الدخول
على حسابه عبر تطبيق الموبايل
 ،kfhonlineو ي ـ ـخ ـ ـتـ ــار خ ــد م ــة
السحب بدون بطاقة من القائمة،
ثم يقوم باختيار السحب عبر QR
 ،codeوبـعــد ذل ــك يـحــدد المبلغ
ويتوجه الــى اقــرب جهاز سحب
آلي من خالل فروع «بيتك» ،ومن
ثم يقوم بتصوير  QR codeالذي
يظهر على الشاشة ،وبذلك يتسلم
العميل المبلغ المطلوب سحبه
مــن الـجـهــاز مـبــاشــرة ،علما بأنه
يـمـكــن لـلـعـمـيــل الـسـحــب بـحــدود
 10الــى  500دي ـنــار يــومـيــا بهذه
الطريقة.
وك ــذل ــك تـضــم قــائـمــة الـسـحــب
ال ـن ـقــدي بـ ــدون ب ـطــاقــة ،امـكــانـيــة
ال ـس ـح ــب ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـب ـط ــاق ــة
المدنية أو رقم الهاتف النقال.
وي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ت ـط ــوي ــر
أجهزة الصرف اآللي بما يضيف
الـمــزيــد مــن الــراحــة لـلـعـمــاء ،مع
تحقيق ا لـكـثـيــر مــن متطلباتهم
واح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم ال ـع ـم ـل ـي ــة عـلــى
مدار الساعة ،من خالل مجموعة
متطورة من الخدمات منها :خدمة
اإليداع النقدي بالبطاقة المدنية،

مع امكانية تحديث معلوماتها،
وخدمات تفعيل بطاقات السحب
اآللي الجديدة والمجددة ،وتغيير
ال ــرق ــم ال ـس ــري ال ـخ ــاص بـبـطــاقــة
الصرف اآللي.
وي ـ ـم ـ ـك ـ ــن ل ـ ـع ـ ـم ـ ــاء «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك»
االستفادة من خدمات فروع KFH
 ،Goوأج ـهــزة « »XTMالتفاعلية
ذات ـيــة الـخــدمــة وأب ــرزه ــا خدمتا
ش ــراء سبيكة الــذهــب ( 10غ ــرام)
ً
وتسلمها فورا ،وطباعة الشيكات
ال ـ ـفـ ــوريـ ــة ،وتـ ـح ــدي ــث ال ـب ـي ــان ــات
مباشرة وفتح حسابات (التوفير
– الودائع االستثمارية) ،باإلضافة
الى تمكين العميل من اجراء حوار
مـبــاشــر بــالـصــوت وال ـص ــورة مع
موظفي الخدمة على مدار الساعة.
وحـقــق «بـيـتــك» مــركــزا ريــاديــا
ب ـخــدمــات األون ــاي ــن ،حـيــث نفذ
عـ ـم ــاؤه أكـ ـث ــر م ــن  100م ـل ـيــون
عملية مصرفية عبر ()KFHonline
على الموقع اإللكتروني أو عبر
تـطـبـيــق ال ـمــوبــايــل خ ــال الـسـنــة
السابقة.

وقد قام نادر النقيب ،مسؤول
ش ــراك ــات ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص لــدى
الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة الـ ـس ــامـ ـي ــة ل ــأم ــم
المتحدة لـشــؤون الالجئين في
ال ـكــويــت ،وفــريـقــه ب ــزي ــارة البنك
األ هـلــي الكويتي لتقديم الشكر
إلـ ـ ـ ــى ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
المساهمة النبيلة .وكــان فــوزي
الـثـنـيــان ،ال ـمــديــر ال ـعــام لـشــؤون
مجلس اإلدارة في استقبال الوفد
الـ ــزائـ ــر ،وت ـس ـل ــم خ ـط ــاب الـشـكــر
والتقدير.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة مــع
الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة الـ ـس ــامـ ـي ــة ل ــأم ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن
ً
ت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا م ـ ـ ــع ج ـ ـ ـهـ ـ ــود الـ ـبـ ـن ــك
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة إلحـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــرق فــي
المجتمعات التي يعمل فيها.
ويذكر أن البنك قد تعاون في
السابق مع المفوضية في حملة
«خطوة خير 2 -مليار كيلومتر
ً
إلــى األم ــان» سعيا منه إلــى حث
أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ع ـل ــى اج ـت ـيــاز
ً
المسافات تضامنا مع الالجئين.

ً
جاسم بودي رئيسا
لمجلس إدارة «الخليج»

جاسم بودي
ا ج ـ ـت ـ ـمـ ــع مـ ـجـ ـل ــس إدارة
ب ـنــك «ال ـخ ـل ـي ــج» أم ـ ــس ،بـنــاء
ع ـل ــى رغـ ـب ــة  6مـ ــن أع ـضــائــه
هــم :جاسم مصطفى بــودي،
وعلي مــراد بهبهاني ،وعمر
حمد القناعي ،وخالد فيصل
المطوع ،وساير بدر الساير،

وفــواز محمد العوضي ،وتم
ً
انتخاب جاسم بودي رئيسا
ل ـم ـج ـلــس اإلدارة ،وا س ـت ـمــر
ً
علي بهبهاني نائبا للرئيس،
وعاد الرئيس السابق للبنك
ع ـ ـمـ ــر ال ـ ـغـ ــانـ ــم إلـ ـ ـ ــى م ـق ــاع ــد
األعضاء.

«التجاري» يطلق حملة «أكثر من راتب»
أطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
ال ـك ــوي ـت ــي ح ـم ـل ـتــه ال ـج ــدي ــدة
الـ ـم ــوجـ ـه ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ال ــذي ــن
يـ ـ ـح ـ ــول ـ ــون روات ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــم ع ـل ــى
ً
البنك وخصوصا الموظفين
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
ا لـحـكــو مــي وا لـقـطــاع النفطي
وال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـم ــدرج ــة ل ــدى
ال ـب ـنــك وك ــذل ــك الـمـتـقــاعــديــن،
وجاء ت الحملة تحت عنوان
«أكثر من را تــب» والمستمرة
مـ ــن بـ ــدايـ ــة م ـ ـ ــارس الـ ـج ــاري
حتى  31ديسمبر .2020
وعـ ــن ال ـح ـم ـلــة وم ــزاي ــاه ــا،
قالت هنادي المسلم المديرة
ا لـ ـع ــا م ــة ب ــا ل ــو ك ــا ل ــة – ق ـط ــاع
الخدمات المصرفية لألفراد
بالبنك ،في تصريح صحافي
أ م ـ ـ ـ ــس ،إن جـ ـمـ ـي ــع ا لـ ـعـ ـم ــاء
الكويتيين والمقيمين الذين
ي ـقــومــون بـتـحــويــل روات ـب ـهــم
عـلــى الـبـنــك ال ـت ـجــاري ســوف
تـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــره ـ ــم الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
المفاجآت والهدايا في نطاق
هذه الحملة.
وأ ضـ ــا فـ ــت ا ل ـم ـس ـل ــم« :دأب
التجاري على مكافأة عمالئه
ً
ت ـ ـقـ ــديـ ــرا لـ ــوالئ ـ ـهـ ــم وث ـق ـت ـه ــم
ف ــي الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـق ــدم ـه ــا
ال ـب ـنــك ل ـهــم ،م ـمــا دف ــع الـبـنــك
ً
إلى طرح هذه الحملة مجددا
ً
خصوصا بعد النجاح الكبير
الـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ـت ــه ف ـ ــي األعـ ـ ـ ــوام
السابقة».
وع ــن آل ـي ــة االن ـض ـم ــام إلــى
هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة

م ــن الـ ـم ــزاي ــا الـ ـت ــي ت ــوف ــره ــا،
أو ضـحــت أ نــه باستطاعة أي
م ــوظ ــف كــوي ـتــي يـبـلــغ رات ـبــه
 500د يـ ـن ــار أو أ ك ـث ــر ا ل ـق ـيــام
ب ـت ـح ــوي ــل راتـ ـب ــه إل ـ ــى ال ـب ـنــك
واالس ـت ـف ــادة م ــن م ــزاي ــا هــذه
الحملة والحصول على هدية
نقدية فورية تصل إ لــى 500
د يـنــار أو قــرض بــدون فائدة
بقيمة خمسة أضعاف الراتب
وبحد أقصى  10000دينار.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ـ ــه إضـ ــافـ ــة إل ــى
الـ ـ ـه ـ ــداي ـ ــا الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــة ،سـ ــوف
يكون هناك سحب أسبوعي
للعمالء الكويتيين الحاليين
والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـمـ ـ ــن يـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــون
بتحويل رواتبهم على البنك
لربح مبلغ يعادل راتب واحد
من الرواتب التي يتقاضونها
ً
شهريا .
و بـيـنــت المسلم أ نــه يمكن
لـ ـعـ ـم ــاء الـ ـبـ ـن ــك االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
ً
أيضا من المميزات اإلضافية
ال ـت ــي ت ــوف ــره ــا ال ـح ـم ـلــة مـثــل
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
بـطــاقــة Visa Signatureدون

هنادي المسلم

رس ـ ــوم لـ ـم ــدة  5سـ ـن ــوات مــع
اس ـتــرداد نـقــدي يـصــل إلــى 3
ف ــي ا ل ـم ـئ ــة و حـ ـس ــاب E-gov
و ه ـ ـ ــو األول م ـ ــن نـ ــو عـ ــه فــي
الكويت الذي ُيمكن العمالء
م ــن ال ـت ـح ـكــم بـجـمـيــع ق ـنــوات
االس ـت ـخ ــدام وك ــذل ــك الـحـلــول
الـمـبـتـكــرة لـلــدفــع والـتـحــويــل
ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ال ـت ـج ــاري مــع
خــدمــة  T-Payبــاإلضــافــة إلــى
ال ـعــديــد م ــن ال ـمــزايــا األخ ــرى
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــره ـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة
لـجـمـيــع ال ـع ـمــاء الـكــويـتـيـيــن
والمقيمين والمتقاعدين.

« »KIBالراعي الرئيسي
«وربة» يطلق أعلى برنامج
لالسترجاع النقدي في الكويت لـ «موتوكروس »2020
أع ـل ــن ب ـنــك وربـ ــة إط ــاق
ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرج ـ ـ ــاع
الـ ـنـ ـق ــدي الـ ـج ــدي ــد لـجـمـيــع
ع ـم ــائ ــه ح ــام ـل ــي ب ـطــاقــات
ا لـبـنــك اال ئـتـمــا نـيــة .ويتيح
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء حــق
ا س ـ ـ ـتـ ـ ــر جـ ـ ــاع حـ ـ ـت ـ ــى  6ف ــي
المئة إ لــى  500دينار على
ال ـم ـش ـت ــري ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة؛
ً
ً
محليا ودو لـيــا  ،مهما كان
ُ
ق ـي ـم ـت ـه ــا ،لـ ــذلـ ــك ي ـ ـعـ ــد مــن
أعلى البرامج لالسترجاع
النقدي في الكويت.
وق ــال عـبــدالـلــه الـشـعـيــل،
م ــد ي ــر إدارة أول ا لـ ـف ــروع
ف ـ ــي «ور بـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،إن «إ ط ـ ـ ــاق
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ي ـ ــأت ـ ــي ض ـم ــن
إط ـ ـ ـ ــار ري ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ف ــي
طــرح الـبــرامــج والـخــدمــات،
وا ل ـح ـلــول ا لــر ق ـم ـيــة ،تلبية
الحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج ـ ـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء
ً
ال ـم ـصــرف ـيــة» ،مــوض ـحــا أن
«وربـ ـ ـ ــة» يـ ـه ــدف مـ ــن خ ــال
إطالق برنامج االسترجاع
الـنـقــدي إل ــى تـمـيـيــز عـمــاء
الـ ــراتـ ــب ب ـم ــزاي ــا ح ـصــريــة،
وتشجيعهم على استخدام
البطاقات االئتمانية ،حيث
ُيعد البرنامج قيمة مضافة
لعمالء الراتب.
و حــول مــزا يــا البرنامج،
أ ش ـ ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـش ـ ـع ـ ـيـ ــل إ ل ـ ـ ـ ــى أن
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرج ـ ـ ــاع يـ ـ ـت ـ ــم ع ـل ــى
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ت ـ ـ ـ ـ ــودع ف ــي
المحفظة الرقمية «المخبة»
الموجودة بتطبيق «وربة»
في نهاية الشهر ،مبينا أن
طرق االستفادة من النقاط
ت ـك ــون ع ــن ط ــري ــق تـحــويــل
ال ـن ـقــاط إل ــى م ـبــالــغ نـقــديــة
فـ ــي حـ ـس ــاب ال ـس ـن ـب ـل ــة ،أو
تـعـبـئــة ال ـب ـطــاقــات مـسـبـقــة
ا لــد فــع ،أو ســداد البطاقات
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة .كـ ـم ــا ي ـم ـكــن

عبدالله الشعيل

لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن الـ ـنـ ـق ــاط
فــي بــرنــامــج «الـمـخـبــة» من
خــال شــراء المنتجات من
قائمة مختارة من التجار،
أو س ــداد فــواتـيــر الـهــواتــف
الـ ـمـ ـحـ ـم ــول ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
م ـيــزة تـحــويــل ال ـن ـقــاط إلــى
صديق.
وتابع الشعيل« :تطبيق
(ور بـ ــة) ا لـمـتـطــور يتضمن
عـ ـ ـ ــدة خـ ـ ــدمـ ـ ــات مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة،
مثل :الحصالة ،الجمعية،
م ـي ــزان ـي ـت ــي ،والـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـحـ ــرص
البنك على إطالقها ،بهدف
تـسـهـيــل ال ـع ـم ـل ـيــات بـشـكــل
م ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــر ،وي ـ ـت ـ ـيـ ــح حـ ـل ــوال
مـبـتـكــرة وإ بــدا ع ـيــة تضاف
إلـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
الــرق ـم ـيــة ال ـت ــي ي ـم ـتــاز بـهــا
البنك».

مشاركون في الفعالية
في إطار حرصه على دعم الرياضيين ومختلف
الفعاليات الرياضية ،قـ ّـدم بنك الكويت الدولي
ً
« »KIBمؤخرا رعايته الرئيسية لبطولة الكويت
الدولية لرياضة الدراجات النارية (موتوكروس
 ،)2020والـتــي نظمها ال ـنــادي الــدولــي الكويتي
لرياضة السيارات والــدراجــات اآللية ،بالتعاون
مع النادي الدولي الكويتي للسيارات ،على حلبة
«موتوكروس» الدولية بمدينة الكويت لرياضة
المحركات.
وشـهــدت البطولة وج ــود أب ــرز نـجــوم رياضة
الــدراجــات الـنــاريــة فــي الـعــالــم ،كما تمكن أبطال
الكويت من حصد األلقاب والصعود على منصات
التتويج.
ففي بطولة الكويت المحلية حقق المتسابق
الكويتي عبداللطيف الخنة المركز األول في فئة
(ام اكس  ،)2بينما حصل المتسابق خالد الفايز
على المركز الثاني ،وحــل الكويتي عمر المدلج
ً
ثالثا ،كما أحرز المتسابق براك الجسمي المركز
الثاني عن فئة (ام اكس  ،)1بينما حصل المتسابق
بدر الدويسان على المركز الثالث عن فئة (كلوب
مان) في منافسات البطولتين الدولية والمحلية.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ص ــرح ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي
ل ــوح ــدة االت ـص ــال الـمــؤسـســي ف ــي ال ـب ـنــك ،ن ــواف
ً
نــاجـيــا ،ق ــائ ــا :إن «رع ــاي ــة « »KIBل ـهــذه البطولة
الدولية جــاء ت لحرصه على المشاركة في دعم
مختلف الفعاليات المجتمعية التي تبرز اسم
الكويت على الساحة الدولية ،والسيما البطوالت

ال ــري ــاض ـي ــة» .وأوضـ ــح أن بــرنــامــج الـمـســؤولـيــة
ً
االجـتـمــاعـيــة لـلـبـنــك يـسـعــى دائ ـم ــا إل ــى الـتــأثـيــر
اإليجابي على المجتمع ،من خالل تعزيز صحة
أفـ ـ ـ ــراده وت ـش ـج ـي ـع ـهــم ع ـل ــى م ـم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة
بمختلف أنواعها ،خصوصا التي تستقطب فئة
الشباب.
كما أشاد ناجيا بأداء الرياضيين الكويتيين
الموهوبين الذين استطاعوا أن يحققوا مراكز
متقدمة فــي البطولة على المستويين المحلي
ً
ً
وال ــدول ــي ،مـنــوهــا إل ــى أن « »KIBمستعد دائ ـمــا
لدعم هذه الشريحة من الشباب لتشجيعهم على
ً
االستمرار في ممارسة رياضة المحركات ،داعيا
ً
إياهم إلى تكريس جهودهم لتحقيق الفوز دائما،
وحصد المزيد من األلقاب.
يــذكــر أن بــرنــامــج الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة لـ
« »KIBيهدف إلى دعم مختلف البطوالت واألنشطة
الــريــاضـيــة ،الـتــي تـســاهــم فــي نـشــر الــوعــي حــول
ً
أهمية ممارسة الرياضة ،مما ينعكس إيجابيا
على الصحة العامة في البالد .هذا باإلضافة إلى
حــرص البنك على تمكين الـشـبــاب فــي مختلف
الـمـجــاالت ،باعتبارهم الشريحة الـتــي يمكن أن
ُيعتمد عليها فــي بـنــاء مستقبل أ فـضــل للبالد
على كل الصعد.

١٥
«كورونا» يجبر «الفدرالي» األميركي على خفض مفاجئ للفائدة
ةديرجلا
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اقتصاد

األسواق بدأت تقييم الخطوة «النادرة» دون االنتظار الجتماع مارس الجاري لإلفصاح عنها
قال مجلس االحتياطي
االتحادي األميركي إن
«أساسيات االقتصاد األميركي
تظل قوية ،ومع ذلك ،فإن
الفيروس التاجي يشكل
مخاطر متنامية على النشاط
في ضوء هذه
االقتصاديً .
المخاطر ودعما لتحقيق
أهداف التوظيف واستقرار
األسعار ،تقرر خفض النطاق
المستهدف لسعر الفائدة».

تطورات
«كورونا»
والجهود
المبذولة
الحتوائه
ستنعكس
على النشاط
االقتصادي
ً
ً
محليا وعالميا

جيروم باول

أعـ ـ ـل ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الفدرالي األميركي «البنك المركزي»
ً
ً
تخفيضا ط ــارئ ــا لـسـعــر الـفــائــدة
الــرئـيـســي ب ـم ـقــدار  50نـقـطــة إلــى
النطاق بين  1.25في المئة و1.00
في المئة لحماية االقتصاد مما
أسماها «المخاطر الناشئة» بسبب
تفشي فيروس كورونا.
وقــال المجلس ،فــي بيان على
م ــوق ـع ــه ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت« ،ت ـظــل
أس ــاس ـيــات االق ـت ـصــاد األمـيــركــي
قــويــة»« ،وم ــع ذل ــك ،فــإن الفيروس
الـتــاجــي يشكل مخاطر متنامية
على النشاط االقتصادي .في ضوء
ً
ه ــذه الـمـخــاطــر ودع ـم ــا لتحقيق
أهـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــوظـ ـي ــف واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
األس ـ ـعـ ــار ،ت ـق ــرر خ ـفــض ال ـن ـطــاق
المستهدف لسعر الفائدة».
ورح ـ ـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب بـهــذا ال ـقــرار لكنه
ط ــال ــب ال ـب ـنــك ال ـف ــدرال ــي بخفض
مـشــابــه لـلـفــائــدة بخمسين نقطة
أساس إضافية.
وسـ ـ ـي ـ ــراق ـ ــب الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــدرال ـ ـ ــي ع ــن
كـ ـث ــب ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات وت ــداع ـي ــات ـه ــا
ع ـل ــى الـ ـت ــوقـ ـع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وستستخدم أدوات ـه ــا وستعمل
حسب مــا تقتضيه الـحــاجــة دعم
االقتصاد.
وتعتبر هذه المرة األولى التي
يخفض فيها مجلس االحتياطي
ال ـف ــدرال ــي أس ـع ــار ال ـفــائــدة خ ــارج
جـ ــدولـ ــه الـ ـمـ ـعـ ـت ــاد الج ـت ـم ــاع ــات
السياسة العامة منذ األزمة المالية
عام .2009
وقال الرئيس التنفيذي لمركز
كــوروم للدراسات االستراتيجية،
طـ ــارق ال ــرف ــاع ــي ،ف ــي مـقــابـلــة مع
«العربية» ،إن السياسات المالية
لــن تصلح الـخـلــل فــي االقـتـصــاد،
فليس لــديـنــا صــدمــة ال ـعــرض بل
لدينا صدمة الطلب.
وأض ـ ــاف ال ــرف ــاع ــي أن أس ــواق
المال تركز على انقطاع سالسل
التوريد الذي سيتكرر من الصين
ً
في المستقبل ،معتبرا أن «خفض
الفائدة لن يفتح مصانع الصين».

وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـحـ ـل ــول لـيـســت
ً
متفقة مع المشكلة ،واصفا خطوة
خفض أس ـعــار الـفــائــدة بأنها لن
ت ـن ـع ـك ــس ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي عـلــى
مخاوف المستثمرين من الفيروس
الناشئ في الصين.
كـمــا اعـتـبــر أن ع ــدم الــوضــوح
في تطورات التعامل مع فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا هـ ــو الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
تقلبات ح ــادة فــي أس ــواق الـمــال،
والتي تلقفت حركة خفض الفائدة
بـشـكــل اس ـت ـبــاقــي وص ـع ــدت قبل
إعالن القرار.
وبـ ـ ــدأت األس ـ ـ ــواق تـقـيـيــم هــذه
الخطوة المفاجئة والنادرة التي
اتـخــذهــا الـفــدرالــي دون االنتظار
الجتماع الشهر الجاري كي يفصح
عنها ،فماذا وراءها؟

ركود محتمل؟
 يـ ـ ــرى م ـح ـل ـل ــون أن ال ــرك ــوداالق ـت ـصــادي فــي أمـيــركــا ال يمكن
استبعاده في ضوء تأثر االقتصاد
األكـ ـ ـب ـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ب ــال ـت ـب ــاط ــؤ
الـ ـ ــذي ي ـع ـت ــري اق ـت ـص ــاد الـصـيــن
واق ـت ـصــادات شــرق آسـيــويـ ّـة ،مما
ً
ي ــؤث ــر س ـل ـب ـيــا ع ـلــى الـمـصــنـعـيــن
وتـ ـج ــار ال ـت ـج ــزئ ــة ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة.
 ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ــر ،س ـ ــوف يـضــرال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس ب ـ ـسـ ــاسـ ــل اإلمـ ـ ـ ـ ــداد
وال ـتــوريــد وت ـجــار الـتـجــزئــة دون
اإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ــال ـ ـط ـ ـلـ ــب ،ل ـ ـكـ ــن هـ ــذا
ً
االفـ ـ ـت ـ ــراض ك ـ ــان م ـن ـط ـق ـيــا حـتــى
األسـبــوع الماضي قبل أن يتخذ
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ق ـ ـ ـ ــراره ي ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
بخفض الفائدة.
 ل ـس ــوء ال ـح ــظ ،ل ــن ي ـك ــون فيجعبة الفدرالي الكثير من األدوات
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة سـ ـ ــاسـ ـ ــل اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــداد
العالمية ،كما أن قــدرتــه ستكون
م ـح ــدودة ح ــال تـفـشــي الـفـيــروس
بـ ـشـ ـك ــل وبـ ـ ــائـ ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة ،فلو حدث ذلك ،فسيعزل
المواطنون أنفسهم في المنازل -
ومن ثم تأثر الطلب.

 رغ ــم ال ـت ـفــاؤل ب ـشــأن اح ـ ّتــواء«كــورونــا» ،فإن من السهل تفشيه
كـمــا ح ــدث ف ــي الـصـيــن وانـتـقــالــه
ً
سريعا إلى عشرات الدول األخرى
ً
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم؛ م ـم ــا دف ـ ــع ب ـنــوكــا
وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات بـ ـ ـ ـ ـ ــارزة ك ـم ـن ـظ ـمــة
ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي والتنمية
ل ـخ ـفــض ال ـت ــوق ـع ــات إزاء الـنـمــو
االقتصادي العالمي في .2020
 فـ ــي ه ـ ــذه األث ـ ـن ـ ــاء ،س ـي ـكــونالالعب الرئيسي هو المواطنون،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي« ،ف ـ ـتـ ــش ع ـ ــن إنـ ـف ــاق
المستهلكين  -العمود الرئيسي
لالقتصاد األميركي  -ففي أسوأ
الـسـيـنــاريــوهــات ،سيسفر تفشي
الفيروس بشكل وبائي عن ضعف
إنفاق المستهلكين بشكل حاد.
 من صور إنفاق المستهلكينالسفر وارتياد المطاعم والمناطق
الترفيهية والــريــاضــة والتعليم
وحتى األح ــداث السياسية ،بعد
تــأثــر اإلنـ ـف ــاق ،سـيـفـقــد الـمــايـيــن
وظ ــائ ـف ـه ــم وس ـ ـ ــوف تـ ـه ــدد آالف
ال ـش ــرك ــات ب ــاإلغ ــاق  -أي رك ــود
اقتصادي بمعنى أصح.
 ضمن هذا السيناريو القاتم،سيكون على الــواليــات المتحدة
ال ـت ـف ـك ـيــر خ ـ ــارج الـ ـصـ ـن ــدوق مــن
خ ــال اس ـت ـخــدام أدوات كــالـمــزج
بين السياستين النقدية والمالية
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى اح ـ ـتـ ــواء ان ـت ـش ــار
الفيروس بشتى السبل.

«كورونا»
 يعكس قرار الفدرالي بخفضتفش
الفائدة مــدى المخاوف من
ٍ
وبــائــي لـفـيــروس «ك ــورون ــا» ،مما
ً
ي ـن ـع ـكــس س ـل ـب ــا ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
األم ـيــركــي ،إذ ع ــادة يــدخــر البنك
المركزي هذه الخطوات في أوقات
التكهنات االقتصادية القاتمة التي
تنذر بالركود.
 ب ـع ــد قـ ـ ــرار خ ـف ــض ال ـف ــائ ــدة،اتـجـهــت األس ـهــم األمـيــركـيــة نحو
ً
الهبوط لتعكس هي األخرى قلقا
ً
بــال ـغــا ل ــدى الـمـسـتـثـمــريــن بـشــأن

جيروم باول
ق ــدرة الـبـنــك ال ـمــركــزي عـلــى وقــف
أضرار «كورونا» على ثقة وإنفاق
المستهلكين.
 أكد «باول» أن التطورات حول«ك ـ ــورون ـ ــا» والـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـبــذولــة
الحتواء الفيروس سوف تنعكس
ً
على النشاط االقـتـصــادي محليا
ً
ً
وعالميا ،كما أن القرار يدل أيضا
على مدى القلق لدى أعضاء البنك
المركزي من تفشي الفيروس بشكل
وبائي خارج عن السيطرة.
 اعـتــرف رئـيــس الـفــدرالــي بأنخ ـفــض ال ـف ــائ ــدة ل ــن يـقـلــل تفشي
«ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» ولـ ـ ــن ي ــدع ــم ســاســل
اإلم ـ ــداد ،لكنه سـيــدعــم االقـتـصــاد
األم ـي ــرك ــي بـشـكــل ج ــوه ــري ،كما
سـيـبـعــث بــرســالــة ل ــأس ــواق بــأن
الـ ـبـ ـن ــك الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي جـ ــاهـ ــز ل ـل ــرد
ومــواجـهــة أي مـخــاطـّـر كـمــا حــدث
عــام  2019عندما خفض الفائدة
ً
ثالث مرات ردا على مخاطر الحرب
التجارية.
 ب ــال ـط ـب ــع لـ ــن تـ ـك ــون خ ـط ــوةالفدرالي كافية ،بل يجب أن تدعمها
سياسة مالية من جانب الحكومة

األسهم األميركية تزيد خسائرها إلى نحو %3
ت ــراج ـع ــت األسـ ـه ــم األم ـيــرك ـيــة
خ ــال ت ـ ــداوالت أم ــس األول ،بعد
جـلـســة مـتــذبــذبــة تخللها ال ـقــرار
المفاجئ مــن جــانــب االحتياطي
الفدرالي بخفض الفائدة.
وهـ ـب ــط م ــؤش ــر «داو ج ــون ــز»
بنسبة  2.9في المئة أو  786نقطة
إلى  25917نقطة ،كما تراجع «S&P
 »500بنحو  2.81في المئة أو 87
نقطة عند  3003نقاط ،وانخفض
«ناسداك» بنحو  3في المئة أو 268
نقطة إلى  8684نقطة.
وعـ ـ ـ ــن أداء ال ـ ـع ـ ـقـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة
ل ـل ـمــؤشــرات ،ارت ـف ــع «داو جــونــز»
الـصـنــاعــي بنسبة  1.4فــي المئة
( 405 +نقاط) إلــى  26285نقطة،
بـحـلــول ال ـســاعــة  10:05صباحا
بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفع « »S&P 500األوســع
نطاقا بنسبة  1.3في المئة (39 +
نقطة) عند  3037نقطة ،وصعد

«ناسداك» بنحو  1.5في المئة (+
 127نقطة) إلى  8709نقاط.
وفي األسواق األوروبية ،ارتفع
مــؤشــر «س ـتــوكــس ي ـ ــوروب »600
بـنـسـبــة  1.4ف ــي ال ـم ـئــة أو بنحو
خمس نقاط إلى  381نقطة .وصعد
مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة
 0.95فــي المئة ( 63 +نقطة) إلى
 6718نقطة ،كما صعد «داك ــس»
األلـمــانــي بنحو  1.1فــي المئة (+
 127ن ـق ـطــة) ع ـنــد  11985نـقـطــة،
بينما ارتفع «كاك» الفرنسي 1.12
في المئة ( 59 +نقطة) إلى 5393
نقطة.
وفي آسيا ،ستقر مؤشر «نيكي»
الياباني في نهاية تعامالت أمس
ت ــزام ـن ــا م ــع ت ــراج ــع الـ ـي ــن ،وبـعــد
القرار المفاجئ لبنك االحتياطي
الفدرالي.
وتـ ــراجـ ــع قـ ـط ــاع الـ ـبـ ـن ــوك فــي
البورصة اليابانية بعد انخفاض

ال ـع ــائ ــد ع ـل ــى سـ ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة
األم ـيــرك ـيــة ألجـ ــل ع ـشــر س ـنــوات
أدن ـ ـ ـ ــى  1ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ألول م ــرة
على اإلطـ ــاق ،وهـبــط سهم بنك
«مـيــزوهــو» بنحو  1.9فــي المئة،
كما انخفض سهم «سوميتومو»
بنسبة  2.1فــي الـمـئــة ،فــي حين
ت ـ ــراج ـ ــع سـ ـه ــم «م ـي ـت ـســوب ـي ـشــي

فاينانشيال» بنسبة  1.2في المئة.
وفيما يتعلق بتطورات «كورونا»،
وصل عدد المصابين في اليابان
ً
إل ــى  282شـخـصــا إل ــى جــانــب 6
حاالت وفاة.
وعـنــد اإلغـ ــاق ،اسـتـقــر مؤشر
«نيكي» عند  21100نقطة ،فيما
ً
ت ــراج ــع ال ـمــؤشــر األوس ـ ــع نـطــاقــا

«توبكس» بنسبة  0.2في المئة إلى
 1503نقاط.
من جانبها ،ارتفعت مؤشرات
األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـص ـي ـن ـي ــة ف ـ ــي ن ـهــاي ــة
التعامالت ،بالتزامن مع صعود
ال ـيــوان ألعـلــى مـسـتــوى فــي شهر
ونـصــف أم ــام الـ ــدوالر ،وذل ــك بعد
قـ ــرار بـنــك االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي
بخفض معدل الفائدة.
واليزال عدد اإلصابات الجديدة
ب ـ ــ«كـ ــورونـ ــا» ف ــي ال ـص ـيــن يــرتـفــع
بــوتـيــرة مـعـتــدلــة مـقــارنــة بتطور
األوضاع في دول أخرى مثل كوريا
الجنوبية وإيطاليا ،إذ سجلت 119
حالة إصابة جديدة في آخر أربع
وعشرين ساعة.
وفـ ــي ن ـهــايــة ال ـج ـل ـســة ،ارت ـفــع
مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة
 0.6فــي الـمـئــة عـنــد  3012نقطة،
وصعد «شنتشن المركب» بنسبة
 0.4في المئة إلى  1896نقطة.

ً
البنك الدولي يخصص تمويال
ً
عاجال بـ  12مليار دوالر
خصص البنك الــدولــي تمويال بقيمة  12مليار دوالر
فــي ص ــورة مـســاعــدات مالية عاجلة لـلــدول الـتــي تصارع
فيروس «كورونا» ،مؤكدا أن األمر قد يتطلب تقديم مزيد
من المساعدات.
ودعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس دول العالم إلى
ً
مؤكدا
تنسيق قراراتها على الصعيدين الدولي واإلقليمي،
أن سرعة االستجابة ستكون أمرا ضروريا لحماية األرواح
من الفيروس الذي تفشى في نحو  80دولة حتى اآلن.
وأكد مالباس أن بعض الــدول طلبت بالفعل الحصول
على مساعدات مالية ،لكنه لم يشر إلى أسمائها ،مبينا أن
المبلغ ُ
سيقدم في صورة منح سريعة وقروض منخفضة
الفائدة.

هبوط مبيعات السيارات في
الصين بأكبر وتيرة شهرية
سجلت مبيعات الـسـيــارات فــي الصين هبوطا حــادا
خالل الشهر الماضي ،في ظل تفشي «كورونا» ،مما يعزز
الضغط على شركات صناعة السيارات.
ووفقا لبيانات أولية صادرة عن رابطة سيارات الركاب
الصينية ،نشرتها «بلومبرغ» ،هبطت المبيعات بنسبة
 80في المئة خالل فبراير ،على أساس سنوي ،في أكبر
وتيرة هبوط شهري على اإلطالق ،رغم تحسن متوسط
المبيعات اليومي قرب نهاية الشهر ،مقارنة باألسابيع
الثالثة األولى.
كما انخفضت المبيعات من شركات صناعة السيارات
إلى الوكالء بنسبة  86في المئة خالل فبراير ،مع تأثير
تفشي «كورونا» على اإلنتاج أيضا إلى جانب الطلب.
وتراجعت المبيعات في ظل انتشار فيروس «كورونا»،
الذي أبعد المشترين عن صاالت المعارض في الصين،
التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم.

ً
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن تـحــركــات
وجهود أكبر من السلطات الصحية
الحتواء الفيروس.
 ب ـعــد ق ـ ــرار الـ ـث ــاث ــاء ،يـتــوقــعً
مـحـلـلــون ات ـخ ــاذ ال ـف ــدرال ــي قـ ــرارا
بـخـفــض ال ـف ــائ ــدة بـشـكــل إضــافــي
خــال األسابيع القليلة المقبلة -
ربما في اجتماع مارس لجاري.
 عـلــق مـســؤولــو ال ـفــدرالــي فيالعام الماضي على خفض الفائدة
ثالث مرات بأن من المهم التصرف
ً
بشكل حاسم ردا على أول إشارة
تـ ـب ــاط ــؤ فـ ــي اإلنـ ـ ـف ـ ــاق أو وتـ ـي ــرة
التوظيف.
 ت ـجــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ق ــرارالفدرالي سبقته خطوة من جانب
الـبـنـكـيــن ال ـمــركــزي ـيــن ف ــي ك ــل من
أستراليا وماليزيا بخفض الفائدة
وبيان من مجموعة الــدول السبع
ببذل كل الجهود الممكنة لمواجهة
«كورونا».

وقاية أم هلع؟
 -قال المحلل لدى «سي إن بي

سي» «جيم كريمر»  -الذي اشتهر
بالدفاع عــن الفائدة المنخفضة
ً
 تعقيبا على ال ـقــرار ،إن خفضالـ ـف ــدرال ــي ل ـل ـفــائــدة خ ــاط ــئ ولــن
يمنع سوق األسهم األميركية من
الهبوط.
 هـ ــذا م ــا حـ ــدث بــالـفـعــل بعداإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـفـ ــائـ ــدة
وتعقيب «باول» على القرار حيث
هبطت ســوق األسـهــم األميركية
وأغـلــق «داو جــونــز» على تراجع
بـنـحــو  786نـقـطــة أدن ــى  26ألــف
نقطة.
 يــأتــي ذل ــك ف ــي ظ ــل م ـخــاوفالمستثمرين في «وول ستريت» من
إضرار «كورونا» بأرباح الشركات
خاصة بعد أن دق البعض منها
ك ــ«آبــل» و«مــايـكــروســوفــت» جرس
إن ــذار بـشــأن نـتــائــج أع ـمــال الــربــع
السنوي الجاري.
 ي ــرى «ك ــري ـم ــر» أن المشكلةت ـك ـمــن ف ــي أن ال ـف ـي ــروس يمكنه
اإلض ـ ــرار بــاالق ـت ـصــاد األم ـيــركــي
بـشـكــل كـبـيــر ،وم ــن ث ــم ،ف ــإن قــرار
خفض الفائدة ليس الحل.

 ف ـ ّـس ــر ال ـم ـح ـلــل االق ـت ـص ــاديالشهير قرار خفض الفائدة بأنه
ً
ً
يعكس هلعا شديدا لدى أعضاء
الفدرالي من تحول «كورونا» إلى
ً
وباء ،كما أن «باول» بدا خائفا من
ارتفاع معدل البطالة في الواليات
المتحدة.
 لم يدعم قــرار خفض الفائدةثـقــة ال ـشــركــات أو المستثمرين،
بل إن القرار تسبب في مزيد من
الـضـغــوط عـلــى س ــوق الـسـنــدات،
وهـ ــذا م ــا ات ـضــح عـنــد انـخـفــاض
العائد على الـسـنــدات األميركية
ألج ــل عـشــر س ـن ــوات أدنـ ــى  1في
المئة للمرة األولى في تاريخه.
 رغــم أن «ب ــاول» ألـمــح إلــى أنخفض الفائدة يعد بمثابة وقاية
اس ـت ـبــاق ـيــة م ــن أضـ ـ ــرار محتملة
سيسببها «ك ــورون ــا» لالقتصاد
األم ـيــركــي ،إال أن ــه  -دون قـصــد -
بعث برسالة للمستثمرين مفادها
ً
بأن البنك المركزي يتوقع أضرارا
بالغة على النشاط االقتصادي.

الدوالر يتراجع والذهب يرتفع
ح ــام الـ ــدوالر ق ــرب أدن ــى مـسـتــوى فــي  5أشهر
مـقــابــل ال ـيــن ،أم ــس ،بـعــد أن أث ــار خـفــض الـفــائــدة
المزيد من القلق بشأن أثر فيروس كورونا ،ودفع
عــائــدات س ـنــدات الـخــزانــة األمـيــركـيــة لـلـنــزول إلــى
مستويات قياسية متدنية.
وجـ ــرى ت ـ ــداول الـعـمـلــة األم ـيــرك ـيــة أي ـضــا قــرب
أدنــى مستوياتها في نحو عامين مقابل الفرنك
السويسري ،مع تدافع المستثمرين إلى المالذات
اآلمنة التقليدية ،إذ بدا أن خفض أسعار الفائدة
ال يكفي لموازنة المخاطر التي يشكلها انتشار
فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وكــان اليورو من بين العمالت التي استفادت
بأكبر قدر من ضعف الــدوالر بوجه عام ،إذ راهن
متعاملون على أن المركزي األميركي سيخفض

الفائدة بأكثر مما سيفعل البنك المركزي األوروبي.
وتراجع الدوالر إلى  106.85ين في آسيا أمس،
وهو أدنى مستوياته في قرابة  5أشهر ،ثم استقر
عند  107.36ين ،وبلغت العملة األميركية 0.9566
فرنك سويسري قرب أضعف مستوياتها في نحو
عامين.
وف ــاج ــأ «الـ ـم ــرك ــزي» األم ـي ــرك ــي الـمـسـتـثـمــريــن
بخفض أسعار الفائدة  50نقطة أساس إلى نطاق
مستهدف بين  1في المئة و 1.25في المئة ،أمس،
قبل أسبوعين من اجتماع اعتيادي مقرر بشأن
السياسات.
إلى ذلك ،صعدت أسعار الذهب ،أمس ،لتواصل
مكاسبها ،بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة ثالثة في
المئة بالجلسة السابقة.

اقتصاد
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«الكويتية» تتسلم طائرة إيرباص 800-A330
الغيث :تأثير بالغ لتعليق «الماكس» على استراتيجية النمو بالشركة
في الربع الثالث من 2020

 53.9مليون دوالر أرباح «فالي دبي» في 2019

تعتبر األطول ً
مدى للتحليق من هذا الطراز وتمتاز بخفض استهالك الوقود

الطائرة تستخدم
محركات رولز
رويس «ترينت
 »7000الجديدة

أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
الكويتية انتهاء مصنع «اإليــربــاص»
م ـ ــن ت ـج ـه ـي ــز أول ط ـ ــائ ـ ــرة م ـم ـل ــوك ــة
للخطوط الجوية الكويتية من طراز
ّ
ً
 ،800-A330وذ ل ــك تمهيدا لتسلمها
خالل الربع الثالث من هذا العام ،حيث
تعاقدت الشركة على شراء  8طائرات
ّ
ً
من هذا الطراز؛ سيتم تسلمها تواليا
حتى عام  ،2026حسب الخطة المتفق
عـلـيـهــا م ــن خـ ــال ال ـع ـقــد ال ـم ـب ــرم مع
المصنع في  30سبتمبر .2018
وأضـ ــافـ ــت «ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ،ف ــي ب ـيــان
صحافي ،أن طــائــرة إيــربــاص -A330
ً
 800قــد حصلت مــؤخــرا على شهادة
«صالحية الطراز للطيران» من وكالة
ســامــة ال ـط ـيــران األوروبـ ـي ــة ()EASA
وإدارة الـطـيــران الـفــدرالـيــة األميركية
( ،)FAAوذلك عقب نجاحها في اجتياز
جملة اختبارات الطيران ،حيث أجرت
الطائرة التي تحمل الرقم التسلسلي
ً
 1888برنامجا من  370ساعة طيران
تـجــريـبــي و 132رح ـلــة م ـنــذ رحلتها
األولى في نوفمبر  ،2018الفتة إلى أنه
ً
تم اعتماد طائرة  800-A330مبدئيا،
مع وزن أقصى لإلقالع بلغ  242طنا،
وقدرة التحليق لمدى يصل إلى 7.500
ميل بحري ،مع متوسط سعة يتراوح

ً
بين  220إلى  260راكبا في مقصورة
مقسمة إلى ثالث درجات ،أو ما يصل
إلــى  406مسافرين فــي مقصورة من
درجة واحدة بكثافة عالية.
وأشارت إلى أن الطائرة تعد ضمن
ال ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد م ــن عــائ ـلــة ط ــائ ــرات
 ،A330neoو ت ـع ـت ـبــر األ ط ـ ـ ــول م ـ ً
ـدى
للتحليق ضـمــن فـئـتـهــا م ــن طــائــرات
الهيكل العريض ،كما أنها تستخدم
مـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات رولـ ـ ـ ـ ــز رويـ ـ ـ ـ ــس «ت ــريـ ـن ــت
 »7000ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــدة و ج ـ ـ ـنـ ـ ــاح ج ــد ي ــد
ّ
محسن بتكنولوجيا ثالثية األبعاد،
وجـنـيـحــات «شــارك ـل ـي ـتــس» الـجــديــدة
المصنوعة مــن م ــواد خفيفة ،مبينة
أن ه ــذه الـتـحـسـيـنــات أث ـم ــرت خفض
استهالك الوقود بنسبة  25في المئة
مقارنة بالطائرات المنافسة من الجيل
السابق ذات الحجم المماثل.
وأوضحت أن المسافرين على متن
 800-A330سيحظون بتجربة سفر
بــأعـلــى مـسـتــويــات ال ــراح ــة ،مــن خــال
مقصورة «إيرسبيس» من «إيرباص»
الحائزة على جوائز مرموقة والمزودة
بأحدث التجهيزات والمزايا ومساحة
أكـ ـ ـب ـ ــر ل ـ ـخـ ــزائـ ــن األم ـ ـت ـ ـعـ ــة الـ ـعـ ـل ــوي ــة
وإض ـ ـ ــاءة م ـت ـط ــورة وأحـ ـ ــدث وســائــل
الترفيه واالت ـصــال ،وستكون مقاعد

طائرات الشركة من هذا الطراز بنظام
ال ــدرج ـت ـي ــن ،أواله ـ ـمـ ــا «درج ـ ـ ــة رج ــال
االعمال» بعدد  23مقعدا ،وثانيتهما
«الدرجة السياحية» بعدد  203مقاعد
ً
ً
وبـسـعــة إجـمــالـيــة  226م ـق ـعــدا ،وفـقــا
لـتــرتـيـبــات داخ ـل ـيــة وم ـعــاي ـيــر عــالـيــة
تجمع بين الراحة والفخامة الستمتاع
الــركــاب فــي الــرحــات الـتــي تـقــوم بها
هــذه الـطــائــرة على الـمــدى المتوسط
والطويل.
وت ــاب ـع ــت «ال ـك ــوي ـت ـي ــة» بـ ــأن عــائـلــة
طــائــرات  A330neoتتميز بالتماثل
الكبير من جانب استخدام الطيارين
م ــع عــائ ـلــة ط ــائ ــرات  A350XWBمن
الطائرات العريضة الهيكل والمتعاقد
عـ ـل ــى ش ـ ـ ــراء خ ـم ـس ــة م ـن ـه ــا مـ ــن قـبــل
الخطوط الجوية الكويتية ،مما يسهم
ف ــي خـفــض تـكـلـفــة ت ــدري ــب الـطـيــاريــن
وتــأهـيـلـهــم وي ـع ــزز إنـتــاجـيـتـهــم ،كما
سيستفيد موظفو الصيانة من مزايا
تــرا بــط البيانات عبر منصة «سكاي
واي ــز» ال ـجــديــدة ،وال ـتــي ستساعدهم
على التنبؤ بالمشاكل المحتملة قبل
حـصــولـهــا ،وبــالـتــالــي ض ـمــان أقصى
إنتاجية اقتصادية للطائرة.

كشفت شــركــة «ف ــاي دب ــي» أمــس،
عن نتائجها المالية السنوية للسنة
ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي  31ديسمبر
ً
 2019محققة أر ب ــا ح ــا بلغت 198.2
مليون دره ــم « 53.9مليون دوالر»،
ومسجلة عــائــدات بلغت  6مليارات
درهــم « 1.6مليار دوالر» مقارنة مع
عائدات بلغت  6.2مليارات « 1.7مليار
دوالر» في العام الذي سبقه ،بتراجع
نسبته  2.6في المئة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال غ ـ ـيـ ــث ال ـ ـغ ـ ـيـ ــث الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي لـ «فالي دبي» في تصريح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس« :ت ـع ــام ـل ـن ــا خ ــال
ال ـ ـعـ ــام مـ ــع عـ ـ ــدد مـ ــن مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
غير المسبوقة التي وا جـهــت قطاع
ُ
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ،وتـ ـظـ ـه ــر ن ـتــائ ـج ـنــا أن ـنــا
اس ـت ـف ــدن ــا مـ ــن األسـ ـ ــاسـ ـ ــات ال ـق ــوي ــة
الـ ـت ــي ب ـن ـي ـنــاهــا ،ل ـك ــن ال ـم ــؤس ــف أن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـن ـمــو لــدي ـنــا تــأثــرت
إلــى حد كبير وبالغ بتعليق العمل
بطائرات بوينغ  737ماكس.
وأضـ ــاف الـغـيــث أن ــه «ع ـلــى الــرغــم
مــن أن عــام  2019شهد عودتنا إلى
الــرب ـح ـيــة ،ف ــإن ذل ــك ل ــم ي ـع ـ ّـوض عن
تراجع حصتنا في السوق والفرص
التي كانت تستشرفها الناقلة».
وفيما يتعلق بالتسوية المؤقتة
مع بوينغ أوضح «أننا أبرمنا اتفاقية
تسوية مؤقتة مع بوينغ للحصول
على تعويضات معينة بسبب تعليق
العمل بأسطول طــائــرات فــاي دبي
مــن ط ــراز بوينغ  737مــاكــس .تبقى
تفاصيل اتفاقية التسوية المؤقتة
ســريــة .ســاهـمــت ه ــذه االتـفــاقـيــة في
تحقيق ه ــذه الـنـتــائــج ل ـهــذا ال ـعــام ،

لكن اليمكنها بأي حال من األحوال
تعويض خسارة الفرص أو الحصة
الـ ـس ــوقـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــأثـ ــرت بــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـنــاق ـلــة ،ون ـح ــن ع ـل ــى ت ــواص ــل مــع
بوينغ بشأن تأثير استمرار تعليق
العمل بطائرات الماكس».
من جانبه ،قال فرانسوا أوبرهولز
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ــال ــي ف ــي «ف ـ ــاي دبـ ــي»:
«ت ـعــام ـلــت ال ـش ــرك ــة ب ـم ــرون ــة كـبـيــرة
مــع المتغيرات وتــأثـيــرات ذلــك على
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا لـلـنـمــو واألس ـط ــول
بشكل ع ــام ،وحافظنا على تماسك
قوي فيما يتعلق بأعمالنا مع حالة
عدم اليقين الناجمة عن تعليق العمل
بطائرات الماكس.
وأض ـ ــاف أوب ــره ــول ــز أن الـنـفـقــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة الـ ـمـ ـب ــاش ــرة تــراج ـعــت
بنسبة  17.8في المئة في حين شهد
ً
الدخل نموا من خانتين « »Yieldمما
أدى إلى تراجع اإليرادات بنسبة 2.6
فــي الـمـئــة مــع تــراجــع الـسـعــة بــواقــع
 15.8فــي الـمـئــة .كـمــا نجحنا خــال
العام الحالي بإعادة تمويل للصكوك
التي أصدرناها في .2014

أداء التكاليف والعائدات
العائدات قبل الضرائب والرسوم:
ً
سجلت نـمــوا بــواقــع  29.5فــي المئة
مقارنة مع  21.1في المئة في .2018
الـنـقــد والـنـقــد ال ـم ـعــادل :يتضمن
مـ ـ ــدفـ ـ ــوعـ ـ ــات س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة قـ ـ ـب ـ ــل ت ـس ـل ــم
ال ـطــائــرات وبـلـغــت  2.6مـلـيــار درهــم
مقارنة مع  2.1مليار في العام الذي
سبقه.

غيث الغيث

تكاليف الوقود :شكلت ما نسبته
 25.8في المئة من إجمالي النفقات
التشغيلية السنوية وهذا يعود إلى
تراجع أسعار خام برنت بنسبة  9في
المئة .مزايا هذا األمر والمتوقعة من
طائرات  737ماكس لم تتحق بسبب
استمرار تعليق هذه الطائرات.
العائدات اإلضافية :وتشمل رسوم
الحقائب والشحن والمبيعات على
م ـت ــن الـ ــرحـ ــات وس ــاهـ ـم ــت بـنـسـبــة
 8.9في المئة من إجمالي العائدات
مـقــارنــة مــع  9.4فــي الـمـئــة فــي الـعــام
الذي سبقه.
ال ـت ـمــويــل :حـصـلــت ال ـنــاق ـلــة على
ت ـم ــوي ــل ط ــوي ــل األجـ ـ ــل ب ـق ـي ـمــة 500
مليون دوالر أميركي في  14نوفمبر.
واستخدمت هذه التسهيالت إلعادة
تمويل صكوك الناقلة التي أصدرتها
عام  2014واستحقت في  26نوفمبر.

«األولى للوقود» تغلق محطة حولي
لتطويرها بالكامل
قالت الشركة األولى للوقود ،إنه سيتم إغالق محطة
حــولــي ،لـتـطــويــر جـمـيــع ال ـمــرافــق ،وتــوسـيــع الـخــدمــات
المساندة ومستوى السالمة والبيئة.
وقد َّ
صرح م .عادل العوضي– الرئيس التنفيذي في
الشركة األولى ،بأنه سيتم تطوير محطة حولي ،لتتطابق
مع أعلى المعايير المعتمدة من «األولــى للوقود» ،كما
ستتم إضافة خدمات إلى المحطة تشمل سوقا مركزيا
وخدمة صيانة السيارات ،إضافة إلى خدمة الغسل اآللي.

ولفت إلى أنه ستتم زيادة مستوى السالمة عن طريق
تركيب الجيل الثاني من نظام استرجاع األبخرة ،وتزويد
المحطة بالمعدات الصديقة للبيئة واإلضاء ة الموفرة
للطاقة.
وأضــاف« :إن تطوير محطة حولي ضمن الخطوات
لتنفيذ استراتيجية التطوير لجميع محطات (األولى)،
َّ
المعنية».
وفقا لما تسمح به الجهات
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١٨

يكتب األديب سمير الفيل
الرواية والقصة القصيرة،
بعد أن أمضى في دائرة
الشعر  30عاما .

١٩

مسك وعنبر

مسك وعنبر
تتابع الفنانة إيمان
العاصي ردود الفعل على
مشاركتها في مسلسلي
«مملكة إبليس» ،و«بخط
ً
اإليد» بعد عرضهما مؤخرا.

٢٢

كشف الفنان محمد صفر
أنه حقق معادلة التنوع،
بمشاركته في العملين
الدراميين «في ذاكرة الظل»،
و«كأن شيء لم يكن».

٢٢

أغلق الفنان عبد المجيد
عبدالله حسابه على موقع
«تويتر» بعد موجة من
الهجوم عليه إثر مشادة
مع مغرد عراقي.

المغنيةهالزي لن تجري
أي مقابلة بعد اآلن
الناس يغضبون منها وال يتحملون النكات التي تطلقها
أعلنت المغنية العالمية هالز ي
أنها لن تجري أي مقابلة بعد اآلن،
ألن ا لـ ـ ـن ـ ــاس يـ ـغـ ـضـ ـب ــون مـ ـنـ ـه ــا وال
يتحملون النكات التي تطلقها في
مقابالتها ،ويعتقدون بأنها تتحدث
بـشـكــل ج ـ ّـدي ،وف ــق تـصــريـحــات لها
نقلها تقارير إعالمية.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأت هـ ـ ــالـ ـ ــزي وهـ ـ ـ ــي م ـغ ـن ـي ــة
وكاتبة غنائية وموسيقية أميركية
مسيرتها عام  ،2012وأ صــدرت أول
أ لـبــوم لها عــام  2014باسم "Room
ً
ً
 ،"93و ح ـقــق حـيـنـهــا ن ـجــا حــا كـبـيــرا
ً
ً
في العالم ،كما نالت عددا كبيرا من
ا لـجــوا ئــز التكريمية ر غــم مسيرتها
الفنية القصيرة.
و كــا نــت المغنية ا لـعــا لـمـيــة أشلي
ن ـي ـكــول ـيــت ف ــران ـج ـي ـب ــان ال ـم ـع ــروف ــة
ب ــاس ــمه ــال ــزي ،أثـ ـ ــارت الـ ـج ــدل بـيــن
جمهورها ومتابعيها بعد انتشار
صورة لها تظهر فيها وهي تتنشق
مادة مشبوهة في العلن وأمام أعين
الجميع.
ونشرت الصورة في "السوشيال
مـ ـي ــدي ــا" ظـ ـه ــرت ف ـي ـه ــا ه ــال ــزي "23

ً
عــا مــا " أ ثـنــاء قضائها عطلة بحرية
على يخت فاخر رفقة مجموعة من
أصدقائها وشوهدت تحمل صفيحة
ص ـ ُغ ـي ــرة وت ـق ــرب ـه ــا ب ـه ــا م ــن أن ـف ـهــا
وك ــث ــرت الـتـعـلـيـقــات ع ـلــى ال ـص ــورة،
ا ل ـ ـتـ ــي ّ
رجـ ـ ـح ـ ــت أن ت ـ ـكـ ــون ت ـت ـن ـشــق
الكوكايين.
وم ـ ــن أخـ ـب ــاره ــا ال ـف ـن ـي ــة ،ك ـس ــرت
الفنانة هالزي ،حاجز ا لـ  14مليون
ن ـس ـبــة م ـش ــاه ــدة ف ــي أس ـ ـبـ ــوع ،مـنــذ
ً
طرحها كليبا بعنوان "You should
 ،"be sadع ـب ــر ق ـن ــا ت ـه ــا ا لــر س ـم ـيــة
ب ـ ـمـ ــوقـ ــع ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــوهـ ــات الـ ـع ــالـ ـم ــي
"يـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــوب" ،ك ـ ـمـ ــا ط ـ ــرح ـ ــت أح ـ ــدث
كليباتها "."Graveyard
و ك ـل ـيــب " "You should be sad
ينتمي أللبومها " ،"manicا لــذي تم
طــرحــه بـجـمـيــع األسـ ــواق الـعــالـمـيــة،
وال ـم ـتــاجــر اإللـكـتــرونـيــة وي ـضــم 16
أغنية ومنهاAshley، Clementine، :
Graveyard، Dominic's Interlude،
I Hate Everybody، 3AM، Without
.Me
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك خ ـ ــرج ـ ــت هـ ـ ــالـ ـ ــزي ع ــن

ديمي لوفاتو

شعورها في حفلتها BudXMiami
ف ــي فـ ـل ــوري ــدا ،الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت أم ــس،
وانفعلت على أحد الحاضرين وسط
الجمهور ،بعد أن ردد اسم صديقها
السابق "جي إ يــزي" بشكل مستمر،
مـ ـم ــا أثـ ـ ــر ع ـل ـي ـه ــا وقـ ـ ـ ــررت ت ـه ــدي ــده
بالطرد.
ً
ً
وشكل ذلك موقفا محرجا لهالزي
إذ ظهرت في مقطع فيديو متداول
أث ـ ـنـ ــاء تـ ـه ــدي ــده ــا ل ـل ـش ـخ ــص الـ ــذي
ق ــرر ت ــردي ــد اس ــم صــديـقـهــا الـســابــق
جي إ يــزي ،وقالت له بالميكروفون
وسط الجمهور "إذا قلت جي إيزي
م ــرة أخ ــرى س ــوف أق ــوم ب ـطــردك من
الحفل ،اختبرني وسأنفذ في الحال
إذا رددتها ،ال تقلل من احترامي في
عرضي الخاص".
كـ ـ ـم ـ ــا أرسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة
لـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوره ـ ــا فـ ـ ـ ــي "الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري"
الـشـخـصــي لـهــا بــإن ـس ـت ـغــرام ،قــالــت:
"ال ت ــدع أي شـخــص يـجـعـلــك تشعر
بــالـجـنــون وي ـش ـعــرك بــأنــك مـتــزعــزع
أمـ ـ ــام ن ـف ـس ــك ،الت ـت ـس ــام ــح مـ ــع ع ــدم
االحترام ،أحبكم".

هالزي

إليزابيث موس

سونغول أودان

ديمي لوفاتو تكشف عن موعد طرح أغنيتها إليزابيث موس تنفي زواجها من توم كروز سونغول أودان غاضبة بسبب كيفانش تاتليتوغ
كشفت النجمةديمي لوفاتو عن موعد طرح أغنيتها الجديدة ( ،)I Love Meوالذي سيكون
ً
غدا ( 6الجاري).
وذكرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل االجتماعي ،أنها لم يعد بإمكانها ُّ
تحمل إبقاء
ً
األمر سرا.
وستكون األغنية األولى ضمن ألبومها السابع القادم ،السيما أن آخر ألبوم طرحته ديمي
كان في  17سبتمبر الماضي.
جدير بالذكر ،أن لوفاتو انفصلت أخيرا عن صديقها عارض األزياء أوستن ويلسون.
وأثناء ردها على أحد المعجبين على صفحتها الخاصة ،أعلنت لوفاتو هذا الخبر ،مؤكدة
أنها وأوستن انفصال ،وطلبت عدم مالحقته بالتعليقات.

أفادت تقارير إعالمية ،بأن النجمة إليزابيث موس نفت ما تم تداوله أخيرا
عن زواجها من النجم توم كرو ز ،وقالت إنه ال حقيقة لهذا األمر ،وإنها تلقت
ا تـصــاالت ور ســا ئــل من أصدقائها يتساء لون :لماذا لم أخبرهم بعالقتي به؟
َّ
مجر د شائعات ال أكثر ،وأنها شاهدت صــورة نشرت على غالف
إال أن األ مــر
إحدى المجالت ،ساهمت في انتشار الشائعة ،مؤكدة أن الصورة المرأة أخرى
وليست لها.
و كــا نــت إليزابيث احتفلت أ خـيــرا بالعرض ا لـخــاص لفيلمها الجديد "The
 ،Invisible Manالمقتبس من رواية المؤلف  ،H.G. Wellsفي المسرح الصيني
بلوس أنجلس.

ذكرت تقارير إعالمية ،أنه دائما ما تتدخل الصحافة التركية في حياة النجم
التركي كيفانش تاتليتو غ الخاصة ،وهذه المرة اتهمت زوجته ،بأنها وراء رفض
زوج ـهــا بـعــض ال ـع ــروض الـمـهـنـيــة ال ـتــي تـلـقــاهــا ،وأن ـهــا تـتــدخــل بـشـكــل كـبـيــر في
اختياراته المهنية.
وفور انتشار هذه األخبار َّ
أودان  ،التي تربطها
سونغول
التركية
النجمة
ت
رد
ّ
عالقة صداقة متينة بكيفانش ،داعية الصحافة التركية إلى الكف عن نشر هذه
األخبار الكاذبة ،والتقيد بأصول المهنة ،مشيرة إلى أن كيفانش ال يتدخل بحياة
ً
أي شخص ،ومن الواجب منهم أن يحترموا حياته الخاصة وعدم اإلساء ة لها أبدا.

نجل المخرج األميركي وودي ألن ينتقد
نشر كتاب حول مذكرات والده
انتقد رونان فارو ،نجل وودي ألن ،اإلعالن عن نشر مذكرات
المخرج األميركي في  7أبريل المقبل ،قائال إنه ال يرغب في
مشاركة دار النشر نفسها معه ،وبالتالي سيترك مجموعة
"آشيت".
وأوض ــح رون ــان ،ال ــذي ابـتـعــد عــن وال ــده مـنــذ فـتــرة طويلة
ووض ــع ح ــدودا بينهما" :لــم تــراجــع (آش ـيــت) مـحـتــويــات هــذا
الكتاب".
و لـفــت إ ل ــى أن ا لـنــا شــر لــم يـتـصــل بشقيقته د ي ــان ،للتأكد
من صحة ما رواه وودي ألن ،والدها بالتبني ،فيما اعتبره
"افتقارا لالحترافية".
فبعد انطالق حركة "مي تو" في أكتوبر  ،2017اتهمت ديالن

فــارو وا لــد هــا بالتبني ،وودي أ لــن ،بــاال عـتــداء عليها فــي عام
 1992عندما كانت في السابعة من العمر.
بدورها ،أعلنت دار غراند سنترال بابليشينغ ،التي تتخذ
في نيويورك مقرا لها والتابعة لمجموعة "آشيت" ،أنها حصلت
على حقوق نشر مذكرات المخرج األميركي.
ووصفت دار النشر كتاب "آ بروبو أوف نوثينغ" ،بأنه "قصة
شاملة لحياة وودي ألن على الصعيدين الشخصي والمهني".
وق ــد نـشــر رون ــان ف ــارو كـتــابــه الـثــانــي (كــاتــش آن ــد ك ـيــل) في
أكـتــوبــر ،وهــو يــدور حــول االتـهــامــات بــاالعـتــداء الموجهة ضد
المنتج الهوليوودي هارفي واينستين.
(أ ف ب)

وودي ألن

ثقافات
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سمير الفيل :السرد يقودني بإيقاعه فأسير معه وال أقاومه
ّ
يكتب «فك الضفيرة» عن حياة النساء في قريته

حصاد

«سيمبوزيوم» أسوان الدولي لفن
النحت يختتم «يوبيله الفضي»

ً
الفيل ًالرواية والقصة القصيرة ،بعد أن أمضى في دائرة الشعر  30عاما ويكاد يكون من أغزر أبناء جيله
يكتب األديب سمير ً
ً
ّ
إنتاجا ،وأحدث انعطافا قويا بمفارقته الشعر عام  ،2001ليركز كتاباته في مجال السرد ،فنال جائزة الدولة التشجيعية عن
ّ
القصة القصيرة عام  ،2016ثم جائزة يوسف أبورية عن اتحاد كتاب مصر في  ،2017وحاليا يفاجئ الفيل الوسط األدبي بثالث
أشهر.
مجموعات قصصية في أقل من 6
ّ
وحول مجموعاته الجديدة ومسيرته وتنقله من الشعر إلى السرد وأعماله ،التقته الجريدة ،وكان معه هذا الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

القصة القصيرة
طلقة تتجه
إلى الهدف
من أقصر طريق

• تزيد أعمالك اإلبداعية على
أكثر من  18مجموعة قصصية و3
روايات بعد كتابتك للشعر ،كيف
تصف هذه النقلة والرحلة الشاقة؟
 ب ــدأت ش ــاع ــرا ،وخ ــال حــرباالسـتـنــزاف قـ ّـدمـنــي عبدالرحمن
األبـ ـ ـن ـ ــودي ف ــي ج ـ ــرن ق ـم ــح سـنــة
 ،1969كما ّ
قدمني محمد النبوي
ســامــة فــي مقهى شعبي ،وبعد
خ ـم ـســة دواوي ـ ـ ـ ــن ات ـج ـه ــت ب ـقــوة
ل ـل ـســرد ،فــأن ـجــزت ث ــاث روايـ ــات
و 18مجموعة قصصية ،آخرها
ك ــان «ف ــك ال ـض ـف ـيــرة» ،وم ـنــذ عــام
 2011تجدني مخلصا تماما لفن
القصة القصيرة ،وحينما أكتب
في واحدة من دوائر اإلبداع أنسى
كل ما عداها ،هــذه التفرقة مهمة
ج ــدا ،وتعتمد على وعــي الكاتب
وحساسيته الفنية ،وأعتبر القصة
القصيرة هي الطلقة التي تتجه
إلى الهدف من أقصر طريق.

سؤال محوري
• م ــا ه ــي مـ ـح ــددات اخـتـيــارك
لموضوعات قصصك ورواياتك؟
 أتـصــور أن فــي كــل مجموعةكان هناك سؤال محوري يجب أن
أجيب عنه ،في

«مكابدات الطفولة والصبا» عن
حياة الطفولة المضمخة بعذابات
ال حــدود لها ،في «صندل أحمر»
عــن طبيعة الـعــاقــات المسكوت
عـنـهــا ف ــي أح ـي ــاء شـعـبـيــة تـ ّـدعــي
الـ ـصـ ـف ــاء وال ـ ـتـ ــرفـ ــع وه ـ ــي ت ـع ـ ّـج
ب ــال ـم ـت ـن ــاق ـض ــات ،ف ـ ــي» شـ ـم ــال...
يـمـيــن» ع ــن ال ـش ـبــاب واالنـ ـخ ــراط
في الجندية ،في «جبل النرجس»
س ــؤال عــن االنـفـتــاح االقـتـصــادي
وانـ ـ ـق ـ ــاب ال ـم ـع ــاي ـي ــر فـ ــي حـقـبــة
السبعينيات ،وفي «حمام يطير»
عــن العالقة الشائكة بين الرجل
والمرأة ،وأحاول في كل مجموعة
العثور على دالالت والبحث عن
ال ـع ـن ـصــر ال ـح ــاك ــم ال ـ ــذي يضبط
ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ـ ـيـ ــن ط ـ ـ ـمـ ـ ــوح ال ـ ـفـ ــرد
وت ـ ّ
ـوج ـه ــات ال ــواق ــع مـهـمــا كــانــت
أشكاله وانزياحاته الجمالية.

بين الواقع والخيال
• الـ ـك ــات ــب ال ـع ــال ـم ــي ال ــراح ــل
نجيب مـحـفــوظ ،ق ــال إن ــه يعرف
أبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ق ـ ـص ـ ـصـ ــه وروايـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــه،
وقصصك مرآة عاكسة للواقع ،ماذا
عن عالقتك بأبطالك؟
 بـشـكــل م ـبــدئــي ،أكـ ــاد أع ــرفأب ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،ف ـ ــإم ـ ــا ق ــابـ ـلـ ـتـ ـه ــم فــي
ال ـح ـي ــاة ،أو سـمـعــت عنهم

ش ـ ـفـ ــاهـ ــة ،أو ه ـ ــم أب ـ ـن ـ ــاء أم ـك ـن ــة
وم ـط ــارح أعــرفـهــا خـيــر المعرفة؛
لذلك أجد دائما أن السرد يقودني
بــإيـقــاعــه فــأسـيــر م ـعــه ،وال أق ــاوم
تياره الجارف إال في أحوال قليلة،
أص ـ ّـوب فيها مــا فشل الــواقــع في
تحقيقه ،ربما بالحلم أو بدخول
ّ
حيز المستقبل ،أو اختراق الهاالت
الرومانسية في ثياب جديدة.

عالقات فانتازيا
• مــا دور الخيال والفانتازيا
في قصصك؟
 يصعب ع ـلـ ّـي أن أح ــدد متىي ـن ـت ـهــي الـ ــواقـ ــع ل ـي ـب ــدأ ال ـخ ـي ــال،
كـ ـ ــل نـ ـ ــص يـ ـخـ ـتـ ـل ــف عـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــره،
لـ ّ
ـدي فــي مجموعة «ه ــوا بـحــري»
ع ــوال ــم م ـت ــرع ــة ب ــال ـخ ـي ــال بينما
فــي مجموعة «األبـ ـ ــواب» عــاقــات
فانتازيا تعلو الــواقــع ،غير أنها
ت ـعــود لتسقط خـطــابـهــا الـفـكــري
عليه ،وهكذا الكاتب مسكون دائما
بالخيال ،وعبر الواقع يتسع حدود
هذا الخيال ويضيق حسب مسار
األحداث ،وأنا ككاتب متمرس في
الـكـتــابــة مـنــذ أك ـثــر م ــن  50عــامــا،
ّ
وأميز بين وقائع الحياة الصارمة
بـ ـك ــل ع ـب ــوس ـه ــا وبـ ـي ــن فـ ـ ــردوس
ال ـخ ـي ــال ال ـ ــذي ي ـق ـتــرب ويـبـتـعــد،
يخاصم نصوصي أو يصالحها
ّ
بقدر من البراغماتية التي تتعلق
بالخطاب الفكري.

تيارات أدبية

غالف «هوا بحري»

• كتبت الشعر في سبعينيات
القرن الماضي ،وهــي فترة تعدد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس والـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات األدبـ ـي ــة
والشعرية في مصر ،ما الجماعة
التي انضويت تحت لوائها؟
 لم أنضم لجماعة ،لكنني فيتلك المرحلة المبكرة من حياتي
استفدت مــن صعيدية األبـنــودي
صور
ومزاج سيد حجاب وطزاجة ّ
صـ ــاح ج ــاه ـي ــن ،وهـ ــو م ــا تـمــثــل
في ديــوانــي األول «الـخـيــول» ،عام
 ،1982والـ ــذي ت ـحـ ّـول إل ــى عــرض
مـســرحــي «غ ـن ــوة لـلـكــاكــي» 1990
وكنت صديقا لحركة «إضاءة ،»77

غال
ف «جبل النرجس»

من أعمال السيمبوزيوم

سمير الفيل
وكان األقرب ّلنفسي الشاعر حلمي
سالم الذي مثل وجها مضيئا لتلك
الـحــركــات الفتية وقـتـهــا ،وأيضا
ّ
رفعت سلم قبل توجهه للترجمة
والناقد الملهم محمد بدوي .كلهم
ّ
وتعرفت إلى منجزاتهم
أفادوني
بشيء من األريحية.

القصة القصيرة
• في خضم أنــواء هذه الرحلة
األدبـ ـي ــة ال ـطــوي ـلــة ،إلـ ــى أي مــدى
تستطيع القول إنك مازلت تخلص
للشعر؟
 ال تقتلني بهذا السؤال ،انتهتمــرحـلــة الـشـعــر ،ومـنــذ ع ــام 2001
اتجهت للسرد وحصلت عام 2016
على جائزة الدولة التشجيعية في
القصة القصيرة عن مجموعة
«جبل النرجس» ،وأحيانا أكتب
الشعر لدائرة صغيرة من األصدقاء
أو أقوله لنفسي بشكل سري تام.

حمام يطير
• المساحة التي منحتها للمرأة
في المجموعة القصصية «حمام
يطير» حـ ّـدثـنــا عــن الــرســالــة التي
أردت أن توجهها من وراء هذا.
 فـ ـ ـ ــي أغ ـ ـ ـلـ ـ ــب مـ ـجـ ـم ــوع ــات ــيالـقـصـصـيــة ،ه ـنــاك اح ـتـفــاء كبير
بالمرأة ،وباألخص «حمام يطير»
التي أحاول عبر قصص واقعية ّرد
االعتبار للمرأة ،وهي عندي غير
مستسلمة ،وال يمكن إخضاعها،
وهــي تـحــارب فــي أكثر مــن جبهة
م ـس ـل ـحــة ب ــال ــوع ــي وال ـ ـض ـ ــرورة،
وعليها أن تملك سالح «الرفض»،
فتهرب أو ترفع السكين أو تقفز من
النافذة لتذوب في الظلمة المرأة
عـنــدي أق ــوى مـمــا تـتـصــور ،وهــي

تعرف هذا عن نفسها ،وبرغم أن
العصمة دائما في يد الرجل ،فلها
ح ـ َـي ــل وط ـ ــرق ووس ــائ ــل لـلـضــرب
بعنف وقوة.

أدب الطفل
• لك إسهامات عديدة في مجال
أدب الطفل ،خاصة المسرحيات
الغنائية ،أين أنت منه اآلن؟
 عشت أربعين عاما في وظيفةم ــدرس ،وكـنــت أكـتــب مسرحيات
ألطفال مدرستي وألطفال مدارس
ّ
ك ـث ـيــرة ب ـمــدي ـن ـتــي ،وت ـعــل ـمــت من
الـكـتــابــة للطفل أش ـيــاء أســاسـيــة؛
البساطة ،وروح التفاؤل ،وأهمية
الغناء ،والطفل بحاجة إلى البهجة
ّ
وال ـ ــرق ـ ــص وال ـ ــطـ ـ ـي ـ ــران مـ ــن دون
أجنحة ،لــو نجحت فــي ذلــك ،فقد
ً
ّ
حققت شيئا من الفن الصعب الذي
يراه البعض «سد خانة».

«فك الضفيرة»
• ح ــدثـ ـن ــا ع ـ ــن م ـج ـمــوع ـتــك
ال ـ ـق ـ ـص ـ ـص ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادم ـ ـ ــة «ف ـ ــك
الضفيرة»؟
 ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى وش ـ ــكالـصــدور ،وهــي لمحات قصصية
عن طبيعة العالقات بين الناس
فـ ــي «حـ ـ ـ ــارة ق ـب ـي ـل ــة» بـمـحــافـظــة
دمياط التي ولدت فيها ،عن الحب
والـكــراهـيــة ،عــن الـصـفــاء والـغــدر،
وأيـضــا عــن الـحــظ الـعــاثــر لرجال
هربت من بيوتهم نسوة للبحث
عن المتعة الحرام ،كل هذا وعيته
م ـب ـك ــرا ،وقـ ــد جـ ــاء ال ــوق ــت لـقـ ّـصــه
خالل نصوص جد قصيرة تحمل
حكمة الحياة وقانونها الصارم
الذي ال يعترف سوى باألقوياء أو
المتصوفة الزاهدين.

فنانو الكويت شاركوا في الملتقى العربي الثالث لرواد الكاريكاتير
المكرمون طه حسين وصادق ومحمد عمر وحمودي عذاب
افتتحت المديرة العامة
إلدارة المعارض والمتاحف
بدار األوبرا المصرية هبة
مراد فعاليات الدورة الثالثة
للملتقى العربي لرواد
الكاريكاتير.

املعرض تضمن
 ٢٠٠لوحة
نسجها فنانو
الكاريكاتير

تحت رعاية رئيس دار األوبرا المصرية الدكتور مجدي
صابر وبالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير،
افتتح الملتقى العربي الثالث لرواد الكاريكاتير.
وكــان االفتتاح بحضور ضيف شــرف ال ــدورة الفنان
العراقي حمودي عذاب رئيس جمعية رسامي الكاريكاتير،
ومشاركة فناني الكويت عبدالعزيز ارتي وفاضل الرئيس
وعبد الرضا كمال ،والمكرمين في هذه الدورة من رموز
الكاريكاتير الفنانين نبيل صادق وطه حسين ومحمد
ع ـمــر ،وكــوكـبــة كـبـيــرة مــن ن ـجــوم الـكــاريـكــاتـيــر ورواده،
والفنانين التشكيليين والمثقفين واإلعالميين ووسائل
اإلعالم المختلفة.
وتضمن معرض الملتقى  200عمل من اللوحات النادرة
واألصلية التي رسمها رواد الكاريكاتير ،وبعضها يعود
ألكـثــر مــن سبعين عــامــا ،ومـنـهــم الـفـنــان الـكـبـيــر محمد
عبدالمنعم رخــا وزه ــدي ال ـعــدوي وطــوغــان ومصطفى
حـسـيــن ول ـل ـمــرة األولـ ــى ال ـف ـنــان ال ــراح ــل بـيـكــار وص ــاح
جاهين وحسن حاكم ومحيي الدين اللباد وإيهاب شاكر
وحجازي وجمعة فرحات وعمرو فهمي ومحسن جابر،
إل ــى جــانــب لــوحــات الـفـنــانـيــن ال ـعــرب إبــراه ـيــم لـمـهــادي
والعربي الصبان والناجي بن ناجي وريهام الهور من
المغرب ،وعبد الرضا كمال وفاضل الرئيس من الكويت،
وآمنه الحمادي من اإلم ــارات ،وحـمــودي عــذاب وعاصم
ج ـهــاد وأرك ـ ــان ال ــزي ــدي م ــن الـ ـع ــراق ،وغ ـيــرهــم م ــن كـبــار
الفنانين العرب والمصريين.

إغالق الصحف
من جهته ،قال مؤسس ومدير الملتقى الكاتب الساخر
عماد جمعة« :بداية أتوجه بالشكر إلى رئيس دار األوبرا
المصرية الحتضانه هذه الــدورة ودعمها لالرتقاء بفن
الكاريكاتير الذي يكاد يندثر مع تتابع إغالق الصحف
الــورق ـيــة وال ـم ـج ــات ،وال ـش ـكــر م ــوص ــول إل ــى هـبــة م ــراد

رسم معبر عن كورونا

الفنانون المشاركون في أعمال الملتقى العربي
المديرة العامة إلدارة المعارض والمتاحف بدار األوبرا،
وللفنان الكبير جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية
للكاريكاتير ،على ما قدموه في سبيل نجاح فعاليات
ال ــدورة الثالثة من الملتقى العربي لــرواد الكاريكاتير،
وكــذلــك وســائــل اإلع ــام المسموعة والـمــرئـيــة والــورقـيــة
والمواقع االلكترونية التي تتابع الفعاليات».

والحوار حول مسيرتهم الكاريكاتيرية وعطائهم الزاخر
ومحطات في حياتهم بهدف إلقاء الضوء عليها واستفادة
الشباب من هذه التجارب الفنية ،والتعرف على أساليبهم
في الرسم ،وأهم المواقف في حياتهم الفنية ،وهناك ندوتان
األولى يقدمها الفنان واإلعالمي أحمد عبد النعيم مؤرخ
الكاريكاتير عن تاريخ المجالت الفكاهية الساخرة ،والثانية
عن الفنان الكبير الراحل عبدالمنعم رخا يقدمها الكاتب
عبدالله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير.

وأك ــد جمعة أن أحــد أه ــداف الملتقى تشجيع اقتناء
لوحات الكاريكاتير وانتشار هذا اللون الفني بعيدا عن
الـصـحــف وال ـم ـجــات ال ـتــي ظــل قــابـعــا فـيـهــا مـنــذ نشأته
والـخــروج به إلــى عالم المقتنيات في البيوت والمكاتب
واألماكن العامة ،ليصبح الكاريكاتير فنا شعبيا متداوال،
فـضــا ع ــن تـكــريــم ال ـ ــرواد وفـ ــاء لـعـطــائـهــم لــارت ـقــاء بفن
الكاريكاتير.
وحول الفعاليات أوضح أن «هناك العديد من الفعاليات
وال ـل ـق ــاءات الـمـفـتــوحــة والـ ـن ــدوات التكريمية مــع الفنان
الكبير حمودي عذاب ضيف الشرف للحديث عن تاريخ
الكاريكاتير العراقي ورواده ،ولقاء مفتوحا مع المكرمين

لوحات نادرة

أهداف الملتقى

من اللوحات المعروضة

وأضاف جمعة أن الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير
يتميز بحرصه على عــرض الـلــوحــات األصلية الـنــادرة
ل ــرواد ه ــذا الـفــن مــن الـعــالــم الـعــربــي إل ــى جــانــب لــوحــات
األجيال المتتالية من الفنانين ،وإحياء هذا اإلرث الفني
بدال من وجوده في أرشيف الصحف والمجالت وتخزينه
في البيت حتى يبلى ويضيع مع الزمن ،واتجاه معظم
الرسامين إلى الرسم الديجتال واستخدام التكنولوجيا
الحديثة ،مما يدخل الرسوم الورقية متاحف التاريخ.

عواصم عربية
وح ــول انـتـقــال الملتقى الـعــربــي ل ـلــرواد إلــى عــواصــم
عــربـيــة ،أك ــد جـمـعــة أن «الـمـلـتـقــى انـطـلــق فــي  2017من
الكويت ،وأقيمت دورتــه الثانية فــي القاهرة فــي ،2018
 2019في
وكان من المفترض أن تقام دورتــه الثالثة في ُ
إح ــدى الـعــواصــم الـعــربـيــة ،لـكــن ل ـظــروف خــاصــة أجـلــت،
وتقام دورات الملتقى في القاهرة ،وطموحنا أن تنتقل
إلى عواصم عربية مختلفة بعد ذلك ،خصوصا أن الدول
العربية بها فنانون عظماء ورواد كبار يجب إلقاء الضوء
عليهم وتكريمهم عبر دورات الملتقى المختلفة».
واختتم كلماته بتوجيه الشكر لكل الفنانين من فريق
العمل داخل الجمعية المصرية للكاريكاتير وخارجها
على ما بذلوه من جهد من أجل إنجاح هذه الدورة.

اختتم سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت أعمال الدورة
الخامسة والعشرين ،وال ــذي نظمه قطاع صـنــدوق التنمية
الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان .
وشهد السيمبوزيوم مشاركة أكثر من  300فنانا أجنبيا
وم ـصــريــا ع ـلــى م ــدى دورات ـ ـ ــه ،وكـ ــان ن ـتــاجــه واحـ ــد م ــن أهــم
المتاحف المفتوحة النادرة في العالم بموقعه الفريد الذى
يرتكز على ربوة عالية تطل على نيل وصحراء أسوان ،كذلك
اختيار عدد من األعمال النحتية المتميزة والتى أنتجت خالل
ال ــدورات السابقة لكبار الفنانين المشاركين لوضعها في
الحدائق العامة والميادين والجامعات والمبانى الحكومية
المصرية من أجل إضفاء العنصر الجمالى.
وشملت األمــاكــن الـتــي تتزين بتلك الـمـنـحــوتــات :حديقة
األزهر – مكتبة اإلسكندرية– قلعة قايتباى – الحديقة الدولية
بمدينة نصر -متحف الــرى بــاســوان باإلضافة إلــى تجميل
ميادين محافظة اسوان.
وش ـه ــدت دورة ه ــذا ال ـع ــام م ـشــاركــة  9فـنــانـيــن مصريين
وأجانب ،حيث شارك هذا العام من :هولندا الفنان «تون كال»،
إكرام القباج من «المغرب» وعلى نورى من «العراق»
ومن مصر شــارك عدد من الفنانين هم :د .حسن كامل ،د
شمس القرنفلى ،د .سعيد بــدر ،الفنان هانى السيد ،الفنان
ناثان دوس والفنان هشام عبد الله.
جدير بالذكر ،أن سيمبوزيوم أسوان هو األول واألقدم في
المنطقة العربية للنحت على األحجار ،أسسه الفنان الكبير
ً
مستخدما جــرانـيــت أس ــوان الشهير،
آدم حنين ع ــام 1996
ويـتــولــى اإلشـ ــراف عليه ه ــذا ال ـعــام الـفـنــان د .هــانــى فيصل
قوميسيرا عاما.

ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط
العربي بشعار «ادخلوها بسالم»

فن الخط العربي
تحت شعار (ادخلوها بسالم) ،تنطلق الدورة الخامسة من
ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي في مركز الجزيرة
للفنون بمشاركة نحو 160 ،فنانا من  24دولة.
ومــن بين الــدول المشاركة السعودية واإلم ــارات واألردن
وســوريــة ولبنان والـعــراق والجزائر وإندونيسيا وماليزيا
وبنالدش والصين ونيجيريا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا
وصربيا والواليات المتحدة.
وينظم الملتقى ال ــذي يستمر حتى  15م ــارس الـجــاري ،
صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بالتعاون مع
نقابة الخطاطين وتحمل الدورة اسم الخطاط المصري الراحل
عبد الرزاق سالم (.)1994-1908
وقــال نقيب الخطاطين مسعد خضير البورسعيدي في
مؤتمر صحفي إن مستوى األعمال المقدمة للمشاركة هذا
العام كان مرضيا جدا كما تقدم عدد كبير من الخطاطين بلغ
 142من مصر و 39من خارجها واختارت لجنة الفرز  121من
مصر و 37من خارجها.
ويكرم الملتقى خمسة من األكاديميين والممارسين لرسم
الخط العربي هم أوس محمد السنوسي األنصاري ومحمد
منير الرباط من مصر ،ومحمد أحمد سالم من موريتانيا،
ومحمد بوثليجة من الجزائر ،وماواي واي من الصين.
وقال قوميسير عام الملتقى محمد بغدادي في المؤتمر
الصحفي «أعتبر هــذه الــدورة من الملتقى دورة استثنائية
ألنها تــواكــب عــدة مناسبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالخط
العربي وتسلط الضوء عليه».
وأضاف «تحتفي القاهرة باختيارها عاصمة للثقافة في
العالم اإلسالمي لعام  2020وال يوجد أفضل من الخط العربي
للتعبير عن الثقافة اإلسالمية ،كما تستعد  16دولة عربية
بقيادة السعودية نهاية هذا الشهر للتقدم بملف إدراج الخط
العربي على القائمة التمثيلية للتراث اإلنساني غير المادي
لمنظمة اليونسكو».
وأشار إلى أن الملتقى يخصص هذا العام جناحا بعنوان
(كنوز الحضارة اإلسالمية في القاهرة) يشمل مخطوطات
أثرية ومصاحف نادرة مقدمة من مكتبة األزهر الشريف ودار
الكتب والوثائق القومية.
وبـ ـج ــان ــب عـ ـ ــرض أع ـ ـمـ ــال الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن وم ـس ـت ـن ـس ـخــات
المخطوطات والمصاحف األثرية يقيم الملتقى ندوة علمية
بمشاركة  30باحثا يناقشون موضوعات وقضايا من بينها
(تطور كتابة المصحف الشريف) و(رقمنة الحرف العربي)
و(تأثير الحداثة والعولمة في الحروف العربية) و(الحرف
العربي وطواعية التشكيل في مجال الخزف).
كما تقام  4ورش عمل متخصصة أيام الخامس والثامن
والتاسع من مارس بمركز الجزيرة للفنون.
(رويترز)
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إيمان العاصي :أرهقني دوري في «مملكة إبليس»

اعتبرت أن جيهان ال تشبهها في «بـخط اإليد»
تتابع الفنانة إيمان العاصي ً ردود الفعل على مشاركتها في مسلسلي "مملكة إبليس" ،و"بخط
اإليد" بعد عرضهما مؤخرا.
وفي دردشتها مع "الجريدة" تتحدث إيمان عن تجاربها الجديدة ،وسبب اعتذارها عن مسلسل
"البرنس" ،باإلضافة إلى تجربتها السينمائية الجديدة ...فماذا قالت:
القاهرة  -هيثم عسران

لن أرتبط
إال بالرجل
المناسب الذي
أعيش معه
قصة حب

● كـيــف وجـ ــدت ردود الفعل
عـلــى دورك فــي مسلسل "مملكة
إبليس"؟

الــدرام ـيــة ،ومــا تــوفــره المنصات
للجمهور من أعمال درامية يعبر
عن طريقة مختلفة للعرض.

سـ ـع ــدت ب ـ ــردود ال ـف ـع ــل عـلــىالمسلسل فور طرحه على منصة
"شـ ــاهـ ــد" ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،ألن
ال ـع ـمــل ح ـظــي بـنـسـبــة م ـشــاهــدة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي الـ ـ ــوطـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي،
ومـ ـ ـ ــا لـ ـمـ ـسـ ـت ــه مـ ـ ــن انـ ـطـ ـب ــاع ــات
جعلني أنـســى إره ــاق التصوير
وال ـت ـح ـض ـيــرات ال ـم ـك ـث ـفــة ،فعلى
ً
مدار  6أشهر تقريبا كنت أستعد
لدوري في المسلسل ،فهو واحد
م ـ ــن األع ـ ـم ـ ــال ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـغ ــرق ــت
فترة طويلة في التحضير حتى
أس ـت ـط ـيــع ت ـق ــدي ــم دوري بـشـكــل
واقعي.

األعمال الدرامية

المنصات اإللكترونية
● ألم تقلقي من طرح المسلسل
عبر "شاهد" فقط؟
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـع ـ ـكـ ــس ،الـ ـجـ ـمـ ـه ــوراآلن أص ـب ــح ي ـشــاهــد الـمـنـصــات
اإللـكـتــرونـيــة بشكل أكـبــر مــن أي
وقت مضى ،واألعداد التي تتابع
ه ــذه الـمـنـصــات ك ـب ـيــرة ،وعــرض
المسلسل عـلــى "شــاهــد" اعتبره
إضافة للتجربة ،خصوصا أنها
منصة رقمية لها جمهورها منذ
س ـن ــوات ،وم ــن أوائـ ــل الـمـنـصــات
الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي عـ ـ ــرض األع ـ ـمـ ــال

● كيف وجدت خروج العمل من
السباق الرمضاني؟
بـ ــرأيـ ــي أن ك ــل م ــوس ــم ل ــه مــايميزه ،فالسباق الرمضاني يشهد
زخما كبيرا بسبب كثرة األعمال
الدرامية التي يتم عرضها على
الشاشات ،ويكون هناك منافسة
ق ــوي ــة ،واألع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي ت ـعــرض
ً
خ ـ ـ ــارج رم ـ ـضـ ــان أي ـ ـضـ ــا تـحـظــى
بردود فعل من الجمهور إن كانت
جـ ـي ــدة ،فــال ـع ـمــل ال ـج ـيــد ي ـفــرض
نـفـســه بـغــض الـنـظــر عــن توقيت
عرضه.

مخرج مخضرم
● حدثينا عن كواليس "مملكة
إبليس"؟
عندما رشحت للعمل سعدتً
كـثـيــرا بأنني ســأكــون فــي العمل
ال ـج ــدي ــد ل ـل ـس ـي ـنــاري ـســت مـحـمــد
راضي الذي اعتادت أعماله إثارة
الجدل باستمرار ،وعندما قرأت
السيناريو تحمست للعمل أكبر،
ووج ـ ـ ــود مـ ـخ ــرج م ـخ ـض ــرم مـثــل
أحمد موسى أمر أسعدني أيضا،

ً
● تشاركين أيـضــا فــي تجربة
"بـخــط اإلي ــد" ،مــا سـبــب حماسك
لها؟
فـ ـك ــرة ال ـم ـس ـل ـســل أعـجـبـتـنــيب ـش ــدة ،ف ـهــو ت ـجــربــة اجـتـمــاعـيــة
قــريـبــة م ــن ال ــواق ــع ال ــذي نعيشه
وت ـع ـك ـســه بــال ـف ـعــل بــإيـجــابـيــاتــه
وس ـل ـب ـي ــات ــه ،ويـ ـن ــاق ــش ظ ــواه ــر
فــي المجتمع أصبحت منتشرة
م ـثــل الـ ـط ــاق وال ـت ـف ـكــك األسـ ــري
الــذي يحدث في بعض العائالت
وانـ ـعـ ـك ــاس ــات ــه عـ ـل ــى أب ـن ــائـ ـه ــم،
ل ــذا ش ـع ــرت أن ال ـع ـمــل سيلمس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور م ـ ــع ع ـ ــرض ـ ــه ،ف ـم ــن
ال ـح ـل ـقــات األول ـ ــى وجـ ــدت نسبة
مشاهدة كبيرة ،وردود فعل عن
التجربة بأنهم شاهدوا أو عاشوا
مواقف مشابهة من العمل.

ساعات التصوير
● ه ــل وجـ ــدت ص ـعــوبــة خــال
فترة التحضير للمسلسل؟
المشكلة ا لــو حـيــدة بالنسبةإلـ ــي ك ــان ــت ف ــي تـكـثـيــف ســاعــات
ً
التصوير بصورة كبيرة يوميا،
وص ــورن ــا بـشـكــل م ـتــواصــل عــدة
أيـ ـ ـ ــام ،وه ـ ــذا األم ـ ــر ك ـ ــان مــره ـقــا
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ـ ــي ،لـ ـك ــن ح ـمــاســي
لـلـتـجــربــة وت ـقــدي ـمــي لشخصية

روال سعد

إيمان العاصي
جيهان جعلني أتجاوز هذا األمر.
تقديم الدور
● هل تشبهك جيهان؟
ال ي ــوج ــد أي ت ـش ــاب ــه بـيـنــيوبينها على اإلطالق ،وهذا األمر
ً
كان تحديا لي استفزني وجعلني
أعمل على تقديم ال ــدور كما هو
مكتوب في السيناريو.

بشكل أكبر
● تـ ـ ـ ـ ــردد أنـ ـ ـ ــك اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذرت عــن
االشـتــراك في مسلسل "البرنس"
مع محمد رمضان ،فما السبب؟
أي م ـم ـث ــل ي ـت ـل ـق ــى ع ــروض ــالالشتراك في أعمال درامية ،ومن
الـطـبـيـعــي أن أوافـ ــق عـلــى أعـمــال
وأع ـ ـتـ ــذر ع ــن أخ ـ ـ ــرى ،خـصــوصــا
أنني عــادة مــا أتلقى ترشيحات
ألدوار في أعمال أكثر مما يمكن
أن أقدمه ،لكن في النهاية انتقي
ما أشعر أنه يناسبني بشكل أكبر
في كل مرحلة ،وهذا ما أعمل عليه
باستمرار.

● ما سبب غيابك السينمائي؟

إيمان مع ابنتها

أعشق السينما والعمل فيها،لكن مشاركتي بها قليلة ألسباب
مرتبطة بقلة اإلنتاج السينمائي
باألساس ،ال لرغبتي في االبتعاد
ع ـن ـه ــا ،فـ ـل ــدي رغـ ـب ــة ب ــال ــوج ــود
ً
المستمر سينمائيا ،وفي الوقت
الحالي اعمل على فيلم جديد مع

زميلي شريف سالمة ،يحمل اسم
"غريب" لكن ال أرغب في الحديث
عن تفاصيله حاليا ،وسيعرض
خالل العام الحالي بدور العرض
ومـ ـ ــا ي ـم ـك ــن أن أقـ ــولـ ــه فـ ـق ــط أن
ال ـت ـج ــرب ــة مـخـتـلـفــة ع ـم ــا قــدمـتــه
ً
سينمائيا من قبل.

عالقتي بابنتي قوية
● ك ـيــف تــوف ـق ـيــن ب ـيــن رعــايــة
ابنتك واشتراكك بأكثر من عمل
في نفس التوقيت؟
عــائـلـتــي تـســاعــدنــي ف ــي ذلــكبالتأكيد ،وطبيعة عملي تجعلني
ً
أعمل على تعويض ابنتي سريعا
عن فترة انشغالي عنها ،وأحرص
ع ـلــى ق ـض ــاء أوق ــات ــي ب ـع ـيــدا عن
ال ـت ـصــويــر بــرف ـق ـت ـهــا ،س ـ ــواء مــن
خالل اصطحابها للسفر في أحد
األم ــاك ــن ال ـتــي تـحـبـهــا أو الـبـقــاء
ً
بجوارها في المنزل لنلعب معا،
فعالقاتي بها قوية واعمل على
إسعادها طول الوقت.

ً
 لـيــس صـحـيـحــا ،ولـكـنــي لنأرت ـ ـبـ ــط إال ب ــال ــرج ــل ال ـم ـنــاســب
الـ ـ ـ ــذي أعـ ـي ــش مـ ـع ــه قـ ـص ــة ح ــب،
وهــذا األمــر لم يحدث حتى اآلن،
وم ــن وق ــت آلخ ــر ت ـخ ــرج شــائـعــة
ع ــن ارت ـب ــاط ــي ،ل ـكــن ه ــذا ل ــم يعد
يشغلني ،فــاعـتــدت تـجــاهــل مثل
هــذه الشائعات باستمرار وعدم
ً
الرد عليها مطلقا.

العسيلي وسعد وشيبة وهيثم شاكر مطلوبون

خلطة الطرب

المطرب
محمود
العسيلي
بدأ تصوير
مشاهد من
المسلسل
الجديد «وصل
أمانة»

وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـحـ ـت ــوي
المسلسل الكوميدي الجديد "والد
إم ـبــابــة" ،عـلــى ع ــدد كـبـيــر مــن نجوم
ال ـغ ـنــاء الـشـعـبــي بــالـمـسـلـســل ،حيث
انـ ـتـ ـه ــى ط ــاق ــم الـ ـعـ ـم ــل مـ ــن ت ـصــويــر
م ــا ي ـقــرب م ــن  3ح ـل ـقــات م ــن أح ــداث
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل بـ ــالـ ــدي ـ ـكـ ــور ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
بمنطقة "شبرامنت" بالجيزة داخل
دي ـك ــور الـ ـح ــارة ال ـش ـع ـب ـيــة ،واسـتـقــر
طــاقــم الـعـمــل عـلــى ال ــدف ــع بــالـمـطــرب
الشعبي سعد الصغير ا لــذي يظهر
مطربا باألحداث ومن المقرر الغناء
أيضا بالمسلسل.

تعود روال سعد إلى طرح أغنية جديدة و"كليب"
تقوم اآلن بتحضيره ،بعد غياب يصل إلى  6أشهر،
منذ طرح آخر أغنياتها.
و قــا لــت سعد عبر حسابها على "انستغرام" إنها
تنشغل حاليا بتصوير أغنية جديدة في كييف ،كما
صورت بعض المشاهد في سورية ،وهي من كلمات
أسامة مصطفى ،وألحان محمد يحيى ،وتوزيع أحمد
عادل ،وإخراج زياد خوري.
وكانت آخر األعمال التي قدمتها سعد في سبتمبر
الـمــاضــي "كـلـيــب" بـعـنــوان "دك ــان شــاطــة" ،ونـشــرتــه
عبر قناتها الرسمية على ا لـ"يوتيوب" ،وتغنت فيه
باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية.
كما قدمت أغنية "اتقدم يا فرعون" ،التي صورتها
فيديو كليب وطرحتها عبر قناتها على الـ"يوتيوب"،
وحققت نسب مشاهدة عالية تخطت حاجز المليون
خالل أسبوعين ،وأهدتها للمنتخب المصري ومحمد
صالح قبل انطالق بطولة أمم إفريقيا  ،2019واألغنية
من كلمات فضل الراوي ،وألحان شريف سعد ،ومن
تــوز يــع عمرو الخضري ،والكليب مــن إ خــراج إيهاب
عبداللطيف.

لبيب ينضم إلى «تيمون وبومبا»

● ه ــل عــاق ـتــك بــابـنـتــك سبب
ً
رفضك االرتباط مجددا؟

نجوم الغناء ضيوف استثنائيون في دراما رمضان
تعاقد صناع ونجوم
الدراما الرمضانية
للموسم الجديد مع عدد
من نجوم الغناء والطرب
الشعبي االستثنائيين،
ليشاركوا في األعمال
الجديدة.

روال سعد تصور «كليب» في كييف

تجربة اجتماعية

طبيعة عملي
تجعلني أعمل
على تعويض
ابنتي سريعا

القاهرة – محمد قدري

أخبار النجوم

وجعلني أشعر بالثقة أنني أمام
تجربة درامية مهمة في مسيرتي
الـفـنـيــة ،وكــوال ـيــس الـعـمــل كانت
أكثر من رائعة ،خصوصا أن هناك
حالة مــن العمل الجماعي كانت
السبب في الصورة المميزة التي
ظهر عليها المسلسل.

الوقت الحالي

أبرم عدد من صناع االعمال الفنية
ف ــي م ـصــر ع ـق ــودا م ــع ن ـجــوم الـغـنــاء
االستثنائيين ليكونوا ضيوفا في
دراما رمضان.
و ب ــدأ ا لـمـطــرب مـحـمــود العسيلي
تصوير عــدة مشاهد مــن المسلسل
ال ـج ــدي ــد "وص ـ ــل أم ــان ــة" م ــن بـطــولــة
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي ع ـ ـلـ ــي رب ـ ـيـ ــع،
ومـصـطـفــى خــاطــر وع ــدد مــن نـجــوم
ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا ،وي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ال ـع ـس ـي ـل ــي
بـشـخـصــه خ ــال أحـ ــداث الـمـسـلـســل،
وال تتعدى مشاهده عد أصابع اليد
ا لــوا حــدة ،و سـيـســا هــم فــي المسلسل
بالغناء لكن الشركة المنتجة وطاقم
الـعـمــل لــم يـسـتـقــروا بـعــد عـلــى منح
العسيلي فرصة تقديم أغنيات شارة
بداية ونهاية المسلسل الجديد الذي
صور طاقمه ما يقرب من  3حلقات
منه فقط.
يذكر أن العمل من تأليف فاروق
هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز
ال ـت ــون ــي وإنـ ـت ــاج ش ــرك ــة سـيـنــرجــي،
وب ـه ــذا ال ـع ـمــل ي ـع ــود رب ـي ــع وخــاطــر
للتمثيل معا في بطولة واحدة بعد
أن ق ــدم ك ــل واحـ ــد أع ـمــالــه الـخــاصــة
خ ــال الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن ،وحـقـقــا
ن ـج ــاح ــات ك ـب ـي ــرة ح ـت ــى جـمـعـتـهـمــا
الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـج ــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام فــي
المسلسل الكوميدي.
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لطفي لبيب
انـضــم الـفـنــان لطفي لبيب إل ــى فــريــق عـمــل مسلسل
"تيمون وبومبا" ،ويلعب من خالله دورا كوميديا ،والذي
يخوض به كل من الفنانين أحمد فهمي ،وأكرم حسني
السباق الرمضاني المقبل.
وانطلق تصوير "تيمون وبومبا" تحت إشراف المخرج
أحمد الجندي في قصة للكاتب أيمن وتار ،ومن إنتاج
سينرجي.
كم انضم لبيب إلى فريق مسلسل "والد إمبابة" ،حيث
يقدم أحــد األدوار الرئيسية في العمل ،والمسلسل من
تأليف أيمن بكري ،وإخــراج ممدوح زكــي ،وينتمي إلى
طبيعة األعمال الكوميدية ويعرض في موسم رمضان
المقبل.
ويـشــارك في بطولته الفنانون فريدة سيف النصر،
وسمير غانم ،وسعد الصغير ،وشمس ،وأحمد شيبة،
وريكو ،وأبوالليف ،ومصطفى أبوسريع ،وهاني األسمر،
وعمرو رمزي ،ومراد فكري ،ومحمود فارس ،وإسماعيل
فرغلي ،وعبدالله مشرف ،وبرلنتي فؤاد ،ومحمد فاروق،
فضال عن مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا ،ويسرا
المسعودي ،وبوسي شاهين ،وآخرين.

انفصال غير معلن ألوكا وأورتيجا

هيفاء وهبي
وي ـع ــود ال ـم ـط ــرب ال ـش ـع ـبــي ريـكــو
لـلـتـمـثـيــل ب ـعــد س ـن ــوات طــوي ـلــة بعد
أزم ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـع ـ ــرض ل ـ ـهـ ــا خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الماضية أبعدته عن التمثيل تماما،
كما تم التعاقد مع المطرب الشعبي
أبـ ـ ــو الـ ـلـ ـي ــف وأح ـ ـمـ ــد ش ـي ـب ــة وأوكـ ـ ــا
وأورتيجا.
واستثمر صناع المسلسل الهالة
المحيطة بالمطرب الشعبي حسن
ش ـ ـ ــاك ـ ـ ــوش ،وت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــدوا م ـ ـعـ ــه ع ـلــى
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـم ـس ـل ـســل ال ـجــديــد،
وبـ ـ ـ ــدأ ب ــالـ ـفـ ـع ــل تـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ـلــه
الجديد مع تقديم أغنية مهرجانات
جديدة خالل األحداث.
ويشارك في البطولة النجم سمير
غــا نــم و فــر يــدة سيف النصر وأحمد
شيبة وشمس وبرلنتي فؤاد وعبد
ال ـل ــه م ـش ــرف ومـ ـ ــراد ف ـك ــري وه ــان ــي
األس ـ ـمـ ــر ومـ ـحـ ـم ــود ف ـ ـ ــارس ويـ ـس ــرا
ا لـمـسـعــودي ،والمسلسل مــن تأليف
أيمن بكري.

«حب عمري»
ب ــدوره  ،ب ــدأ ا لـنـجــم ا ل ـشــاب هيثم
شاكر تصوير أولى مشاهد بطولته
التلفزيونية الجديدة عبر مسلسل
"حب عمري" الذي تعاقد عليه مؤخرا

محمود العسيلي
ك ـ ــأول ع ـم ــل م ــن ب ـطــول ـتــه ال ـخ ــاص ــة،
وال ــذي يـنـتـمــي إل ــى نــوعـيــة األع ـمــال
التي تضم عددا كبيرا من الفنانين
حـ ــول ال ـب ـطــل وال ـم ـس ـل ـســل سـيـقــدمــه
"شاكر" في قالب رومانسي من أجل
تقديمه خالل شهر رمضان القادم.
وتعاقدت الشركة مع مي القاضي
وأمــانــي كـمــال وأحـمــد ك ــرارة وسهر
الصايغ ومنة فضالي وميدو عادل
ودي ــان ــا ه ـش ــام وه ــاج ــر ال ـشــرنــوبــي
وع ـب ـي ــر م ـن ـي ــر ،وال ـع ـم ــل م ــن تــألـيــف
فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز
حشاد وإنتاج الذهب لإلنتاج الفني،
و م ـ ــن ا لـ ـمـ ـق ــرر أن يـ ـق ــدم ه ـي ـث ــم ع ــدة
أ غـنـيــات خــال المسلسل منها تترا
البداية والنهاية.

«أسود فاتح»
م ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا ،ت ــواص ــل ال ـف ـنــانــة
الـلـبـنــانـيــة هـيـفــاء وه ـبــي حـضــورهــا
فــي ا ل ــدرا م ــا ا لـتـلـفــز يــو نـيــة المصرية
من خــال مسلسلها الجديد "أ ســود
فــاتــح" ال ــذي قــاربــت عـلــى تـصــويــر 5
ح ـل ـقــات م ـنــه ح ـتــى اآلن ب ـيــن مــد يـنــة
بيروت وعدة عواصم أوروبية ،منها
أث ـي ـنــا بــال ـيــونــان ع ـلــى أن تـسـتـكـمــل
الشهر ا لـقــادم تصويرها في المجر

هيثم شاكر
وأوكرانيا وفقا للخطة الموضوعة.
وتـ ـ ـع ـ ــود هـ ـيـ ـف ــاء وط ـ ــاق ـ ــم ع ـم ـل ـهــا
ل ـ ـب ـ ـيـ ــروت م ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى السـ ـتـ ـكـ ـم ــال
ال ـت ـصــويــر ح ـتــى مـنـتـصــف رم ـضــان
المقبل ،وتعاقدت الشركة المنتجة
للمسلسل مع عدد كبير من النجوم
لـ ـمـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وم ـن ـه ــم
روجينا والفنان أحمد فهمي والنجم
مـعـتـصــم ال ـن ـهــار وال ـف ـنــان الـمـصــري
صـبــري ف ــواز وا ل ـشــاب عـمــر السعيد
وفـ ـ ـ ـ ــراس سـ ـعـ ـي ــد وران ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـن ـص ــور
وحـ ـس ــام ال ـج ـن ــدي والـ ـق ــدي ــرة حـنــان
س ـل ـي ـمــان والـ ـش ــاب ــة ن ــان ـس ــي ص ــاح
ون ــاص ــر س ـيــف ،وال ـع ـمــل م ــن تــألـيــف
ور شــة برئاسة أمين جمال وإ خــراج
كريم العدل ،ولم تقرر الشركة حتى
اآلن ه ـ ــل سـ ـتـ ـق ــدم هـ ـيـ ـف ــاء أ غ ـن ـي ــات
بالعمل أم ال؟
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ل ـ ــم ت ـس ـت ـط ــع ال ـف ـن ــان ــة
ش ـي ــري ــن عـ ـب ــدال ــوه ــاب الـ ــدخـ ــول فــي
ت ـجــربــة رم ـضــان ـيــة ج ــدي ــدة ب ـعــد أن
ب ــدأت ف ــي الـبـحــث ع ــن ف ـكــرة جــديــدة
بعد نجاح مسلسلها األول "طريقي"،
وفي البحث عن المعالجة المناسبة
م ــع ال ـم ــؤل ــف ت ــام ــر ح ـب ـيــب ،ولـكـنـهــا
ق ــررت ا ل ـعــودة عـبــر فـيـلــم سينمائي
جديد.

أوكا وأورتيجا
طــرح المطرب الشعبي أورتيجا أغنية "أنــا هاتجنن"
بشكل منفرد ،بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا
من خــال عشرات األغاني التي قدمت خــال مشوارهما
الغنائي على مدار  10سنوات.
ً
ً
شعبيا
أورتيجا قدم خالل "أنا هاتجنن" مواال وغناء
وراب ،بعد أن أعلن منذ فترة أن ما يقدمه غناء شعبي
وراب ال مهرجانات.
واألغنية بداية انفصال فني غير معلن بين الثنائي
أوكا وأورتيجا ،بعد أن أصدر األخير أغنية منفردة بعد
فترة قصيرة من إصــدار أغنية "اصحي يا منطقة" التي
قدمتها بصحبة أوكا.
وأغ ـن ـيــة "أنـ ــا هــاتـجـنــن" م ــن غ ـنــاء وأل ـح ــان أورت ـي ـجــا،
وكلمات كالوشا ،وتــوزيــع شيندي وخليل ،ومــن إخــراج
أورتيجا.
وط ــرح ثـنــائــي أغــانــي الـمـهــرجــانــات أوك ــا وأورت ـي ـجــا،
فيديو كليب أغنيه "إمـتــى" ،عبر قناتهما الرسمية على
ال ــ"يــوت ـيــوب" ،وشــاركـهـمــا الـغـنــاء الـمـطــرب أحـمــد شيبة،
وأغنية "إمتى" من كلمات وتوزيع أوكــا ،وألحان أسامة
طارق ،وإخراج ميا المهدي.
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كلمات متقاطعة
كورونا

كلمة السر

القشرة األرضية تحملها
ال ـس ـي ــول واألن ـ ـهـ ــار ال ــى
المنخفضات والبحار.
ّ
 – 7غـ ـ ــن ـ ـ ـجـ ـ ــوا – أ ح ـ ــد
الوالدين.
ّ
 – 8متشابهان – نعري
– أصل البناء.

 – 9ح ـ ـ ـ ــرس األ مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر –
مدينة المانية.
 – 10ك ـشــف وإظـ ـه ــار –
قديس.
 – 11م ـ ـ ــدار الـ ـنـ ـج ــوم –
ماركة سيارات.
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خالص.
ً
:
عموديا
 – 4غطى – من الحبوب
 – 1اس ـت ـجــواب – مــادة – خشن صوته.
ّ
قاتلة.
 – 5نـهــر أوروبـ ــي – رث
 – 2مدينة اميركية.
الثوب – ضمير متصل.
 – 3م ـ ـك ـ ـيـ ــال ق ـ ـيـ ــل إ نـ ــه  – 6ي ـ ـ ـخـ ـ ــرب – أ تـ ــر بـ ــة
ً
أربـ ـع ــون أردب ـ ـ ــا – ذهــب وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــواد

ً
ً
ً
ً
قريبا  ،مهنيا :إذا أرغمك أحدهم على ممارسة مهنة
مهنيا  :ســوف تصبح مرجعا فــي مهنتك
ّ
ّ
ما فاصبر علك تحبها.
وستتلقى التهاني من الغير.
ً
عاطفياّ :
ً
القوة التي يمكن أن تكون في الرفق
عاطفيا :تشاطر الحبيب آمالك وأحالمك وهو على
ً
بالحبيب ستجعلك سعيدا.
استعداد لتنفيذها معك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيـ ًـا :أج ـمــل إح ـس ــاس يـمـكــن أن يـشـعــر به اجـتـمــاعـيــا :تـمـ ّـر بلحظات ضـعــف فــا تخجل
ّ
انسانيتك.
منها ألنها جزء من
اإلنسان هو مجالسة الكتاب.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

القوس

8

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مـهـنـيــا :اتـقــن عملك يحترمك الـغـيــر وتـحـقــق من مهنيا  :إذا كنت قــو يـ ّـا فاعمل لمستقبلك ألن
الضعيف هو من يتمنى.
خالله جميع أحالمك.
ً
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :تصادق شخصا من الطرف اآلخر وتشعر عاطفيا :تعشق قلبا ناصعا تتمنى أن يبقى
طوال العمر بقربك.
بميل قوي نحوه.
ً
ً
ً
ّ
خصوصياتك اجتماعيا  :ال تطمع كـثـيــرا فــي مــا ليس معك
اجتماعيا :أحد الرفاق يقترب من
فالقناعة كنز ال يفنى.
وال تعرف ما في قلبه.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

4

7

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :لن يوصلك اليأس إلــى مكان فابحث عن مهنيا :تقف بوجهك الكثير من المصاعب فكن
ً
جريئا وعالجها واحدة تلو أخرى.
مواقع الخطأ في عملك.
ً
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :ليس عليك أن تـكــون صــارمــا دوم ــا مع عاطفيا :ما دام في قلبك نبض يخفق للحبيب
ّ
فإن السعادة قريبة منك.
الحبيب ،فقد بدأ يملك.
ً
ً
اجتماعيا :الصديق الذي ال يرتاح له قلبك ابتعد اجتماعيا :فــي عالم التفاهة الــذي يحيط بك
ابحث عن صداقة حقيقية.
عنه وال تثق به.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

الحلول
١١ ١٠

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ّ
ً
ً
مهنيا :إن عملت وفشلت خير من أال تعمل أبدا .مهنيا :كل سعي تقوم به لن يؤتي ثماره إن لم
ً
ً
عاطفيا :من ال تنتابه الغيرة إنسان بليد الشعور ،يكن مدروسا.
ً
عاطفيا :لم يعد بإمكانك السيطرة على عواطفك
لكن كل أمر له حدود.
ً
ً
اجتماعيا :إذا لــم تجد أح ــدا يسمعك فاكتب ألن بعدما أحببت.
ً
اجتماعيا :الطمع واحدة من أكبر اآلفات فكن
الورقة تصغي إلى قلمك.
ً
متنوعا بما لديك.
رقم الحظ.17 :
رقم الحظ.38 :
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 – 1بياض الرصاص.
 – 2أ ع ـ ـل ـ ــى ش ـ ـ ـ ــال فــي
فنزويال والعالم.
 – 3تغلق الـبــاب – سئم
وضـ ـج ــر – فـ ـ ــرك ودعـ ــك
وغمز.
 – 4أن ـ ـ ــف م ـ ــن وكـ ـ ـ ــره –
سلطنة فــي شمال غرب
بورنيو.
 – 5ضمن – شرب ثانيا
ً
أو تباعا – نواقيس.
 – 6مــرفــأ فــي الـمـغــرب –
عاصفة بحرية.
 – 7خليج فــي تــونــس –
بين جبلين.
 – 8ال يـبــاح بــه – رقــد –
أداة شرط.
 – 9جفاف – أضاء.
 - 10الع ـ ــب وداعـ ـ ـ ــب –
رسام فرنسي راحل.

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

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
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فلك
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نطاق
بعض
مساهم
قاعدة
مستقبل
حجم
فصيلة
هالة
مستشفى
حجر
صحة
طفل
منظمة
جهاز
تنفس
بشر
مباشر
عالم

ٌ
ُمن  6أحــرف ًوهي اسم مجموعة من الفيروسات
تـسـبــب أم ــراض ــا لـلـثــديـيــات ،بـمــا فــي ذل ــك البشر
والطيور.
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :نصف مشكلتك تجد حال لها متى وجدت مهنيا :ال تنتظر ما يقال لك واصنع بيديك ما
ً
تريده أنت.
آذانا صاغية.
ً
ً
ّ
ّ
عاطفيا :قصة حبك قد تنتهي إذا تركت الروتين عاطفيا :في اللحظة التي أحببت بها شعرت
ّ
بالغيرة من أحد قد يشاركك حبك.
يتغلب عليها.
ً
ً
اجتماعيا :ال تخجل مــن االعـتــراف بخطئك أمــام اج ـت ـمــاع ـيــا :االن ـت ـصــار عـلــى ع ــادات ــك الـسـ ّـيـئــة
ومعالجتها أقوى انتصار.
األهل فسوف يغفرون لك.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :الشجاعة هي أن تكون قادرا على التعامل
مع أكبر المصاعب.
ً
عاطفيا :الحبيب أنـيــس لقلبك وهــو الــذي يبعد
عنك أتعاب يومك.
ّ
ً
اجتماعيا :اختر أصدقاء ك بدقة فال أحد سيدفع
ضريبة خيانتهم سواك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :األوقات العصيبة في أعمالنا تجعلنا
أقوى إذا عرفنا مواجهتها.
ّ
ً
ً
ً
عاطفيا :يملك الحبيب قلبا طاهرا ال يتسع
ّ
ّ
إال لك وألحبائك.
ً
اجتماعيا :القراءة تنتشلك من حزنك وتفتح
ً
أمامك آفاقا جديدة.
رقم الحظ.22 :
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نادي المصارف يحتفل باألعياد الوطنية
أقام نادي المصارف احتفالية ألعضائه وعائالتهم بمناسبة األعياد
الوطنية في منتزه الخيران.
وحرص أعضاء اللجنة االجتماعية على استقبال العاملين واالحتفاء
بهم كأسرة واحدة .وقال رئيس اللجنة يعقوب صادق" :نحرص على
استمرار هذه الفعالية لتوطيد العالقات بين الجميع ،وأدعو المولى
عز وجل أن يديم أعيادنا بالخير ويبارك بهذه المناسبة ،وأن يديم
علينا نعمتي األمن واألمان".
واس ـت ـم ـت ــع ال ـح ـض ــور بـ ــأجـ ــواء ال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ـتــرف ـي ـه ـيــة والـمـسـلـيــة
والسحوبات القيمة والفعاليات الرياضية ،و شــار كــت الشخصيات
الكرتونية األطفال فرحتهم.
وفي نهاية الحفل ،قدم المدير العام للنادي عباس البلوشي الجوائز
إلى الفائزين.
يعقوب صادق مع أعضاء اللجنة االجتماعية

عدد من األطفال المشاركين في الحفل بالزي الوطني

عباس البلوشي والسحب على الجوائز

جانب من االحتفاالت

«التطوعية النسائية» احتفلت باألعياد الوطنية
بالتعاون مع "مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية" ،احتفلت الجمعية الكويتية
التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع بــاأل عـيــاد الوطنية تحت شعار
"الكويت فخرنا" ،برعاية وحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية الشيخة فادية
السعد والعضوات والدارسات بدار القرآن الكريم ،في بهو مدرسة اسرار القبندي،
وبحضور هيئة التدريس والطالب وذويهم ومجموعة من الفرق التطوعية وكبار
الشخصيات واإلعالميين.
ورحبت السعد بالحضور والمشاركين ،وهنأت الكويت قيادة وحكومة وشعبا
وجميع المقيمين باألعياد الوطنية وذكرى التحرير ،وقالت" :إن هذا اليوم يذكرنا
بالنصر وتحرير بالدنا ،وبكل من ضحى بروحه فداء لهذا الوطن العظيم ،الذي
قبل التحديات وعاش المحن بعزة وكرامة".
وتقدمت بالتحية لكل أمهات الشهداء ،متمنية للشعب الكويتي دوام الوحدة
والصمود وأن يظل جميع أبنائه يدا واحدة وعلى قلب واحد ،جبهة داخلية قوية
ومتعاونة وصامدة.
وأوصــت السعد بأن يضع كل فرد وطنه أمــام عينيه ،متقدمة في نهاية كلمتها
بالشكر للجميع.

الشيخة فادية السعد متوسطة الحضور

صورة تذكارية

مجتمع

مسك وعنبر

٢٢
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عبدالله الخضر :جيل كامل ارتبط بفوازير «سينمائيات»

يشارك في فيلم جديد بموسم عيد الفطر

موسم درامي شديد المنافسة
ينتظره الفنان عبدالله
الخضر خالل شهر رمضان
المقبل ،باثنين من األعمال
التلفزيونية.

•

عزة إبراهيم

يستعد الفنان عبدالله الخضر للمشاركة في فيلم
سينمائي جديد من تأليف وإخراج صادق بهبهاني،
والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل ،ويجري
اآلن التفاوض مع عــدد من النجوم للعمل ضيوف
شرف ،فيما يؤدي هو دور البطولة.
وقــال الخضر لـ"الجريدة" ،إن العمل السينمائي
المرتقب يـتـنــاول قضية درا م ـيــة مهمة ويعالجها
بـعـمــق وب ـص ــورة ش ــدي ــدة الـتـمـيــز لـمـخــرج ومــؤلــف
مخضرم ،مما دفعه لخوض التجربة لتكون الخطوة
السينمائية التالية التي تعزز وتواصل نجاح فيلمه
األخ ـ ـيـ ــر" "The Endالـ ــذي جـســد فـيــه دور الـضــابــط
الفاسد "بشار" في مواجهة صديقه محمد الحملي
الـ ــذي ت ـصــدى لـتــألـيــف وإخ ـ ــراج الـعـمــل إل ــى جــانــب
مشاركته بالبطولة.

مسرح العيد

استمرار عروض
«سبايدر مان»
وجولة خليجية
بعد العيد

عبدالله الخضر

وع ـلــى خـشـبــة م ـســرح الـعـيــد كـشــف الـخـضــر عن
مشاركته بدور الجوكر الشرير في مسرحية "سبايدر
م ــان" ال ـتــي ج ــرى عــرضـهــا عـلــى م ـســرح دار المهن
الطبية لـ  6أيام متتالية بحضور الفت ،بالتعاون مع
زمالئه الفنانين محمد الحملي ،وعبدالرحمن الفهد،
وعبدالله الرميان ،وجمال الشطي ،وحسين المهنا،
وعبدالعزيز السعدون ،وعبدالله الشطي ،وعيسى
جمعة ،والمسرحية من تأليف نايف الراشد ،وإخراج
محمد الحملي.
وأضاف أن المسرحية تواصل عروضها في أبريل
المقبل بالكويت قبل الخروج في جولة خليجية بعد
عيد الفطر ،الذي سيشهد عرض مسرحية "موجب"
التي تخرج للمرة األولــى في جولة خليجية بقطر

فوازير رمضان
ويعود الخضر في عمل تلفزيوني ذي تاريخ كبير
ً
توقف قبل  20عاما ،وهو فوازير "سينمائيات" ،الذي
عرضه تلفزيون الكويت في نهاية التسعينيات ،الذي
يجري إنتاج جزء جديد منه بعنوان "سينمائيات
 ،"2من تأليف مجموعة من الكتاب الشباب بقيادة
الـفـنــان عـبــدالـعــزيــز المسلم وه ــم الـمــؤلـفــون محمد
الكندري ،ومحمد النشمي ،وخليفة الفيلكاوي ،ومن
إخراج نواف الشمري ،ويشارك في بطولته عبدالله
الخضر ،وانتصار الشراح ،ومحمد الحملي ،وهيا
الشعيبي ،وإبــراهـيــم الشيخلي ،وعـثـمــان الشطي،
وفاطمة العلوي ،وهيام الحسن ،وعبدالله الحمادي،
وناصر البلوشي .
وأوضح الخضر أن "سينمائيات  "2يعود بشكل
جديد ومتطور سيبهر الجمهور ،ويطرح مسابقات
ً
يومية حــول األفــام العربية والعالمية ،معربا عن
سعادته بالعمل الــذي يحمل العديد من الذكريات
الجميلة لجيل كامل ارتبط به وتربى عليه واستمتع
به.

الدراما التلفزيونية
وعن دوره في مسلسل "رحى األيام" ،قال الخضر،
إنه يجسد شخصية "نوخذة" ،في العمل الذي يناقش
ً
تاريخ الكويت في ستينيات القرن الماضي ،موضحا
أ نــه يجمع فــي شخصيته بالعمل بين الكوميديا
التي يجيدها ويمتلك أدواتـهــا بمهارة إلــى جانب
التراجيديا ،التي يفرضها العمل باعتباره درامــا
تراثية في فترة مهمة مرت بها البالد.

تأجيل طرح النسخة العربية
ّ
من فيلم « »Frozen 2للمرة الثانية بعد مشادة مع مغرد قلل من شأن األغنية السعودية
أعلنت شركة ديزني العالمية
تأجيل طــرح النسخة العربية
من فيلم " "Frozen 2أو "ملكة
الثلج  ،"2للمرة الثانية ،حيث
تم تأجيل موعد إطــاق الفيلم
بمتاجر  iTunesإلى  10مارس،
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة مــن
التأجيالت الغريبة بداية منذ
فبراير الماضي ،بعد أن تغير
موعد الطرح من  27فبراير إلى
 ،5ومن ثم  10مارس.
واحتفل محبو ديزني ليلة
أمس بخبر دبلجة جميع أغاني
الفيلم باللهجة المصرية ،وهي
ال ـمــرة األولـ ــى ال ـتــي سيستمع
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ال ـ ـعـ ــربـ ــي
لـشـخـصـيــاتـهــم ال ـم ـف ـض ـلــة من
فيلم "ملكة الثلج" وهم يشدون
األغاني باللهجة المصرية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة أن
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارات ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم س ـت ـب ـق ــى
بــالـفـصـحــى بـشـكــل كــامــل دون
أي كلمة مصرية ،وبذلك يصبح
ل ـ ــدى م ـح ـب ــي ديـ ــزنـ ــي  7أغـ ــان
كاملة باللهجة المصرية ،تمثل
جميعها ثلث مدة الفيلم ،بينها
األغـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت عـلــى
ترشيح لجائزة األوسكار "في

نسمة محجوب
طــريــق مـجـهــول" ،والـتــي قامت
ب ـغ ـنــائ ـهــا ال ـن ـج ـمــة ال ـم ـصــريــة
نسمة محجوب.
ويـ ـع ــود ال ـف ـض ــل ف ــي إق ـن ــاع
شــركــة ديــزنــي بــدبـلـجــة أغــانــي
"م ـ ـل ـ ـكـ ــة ال ـ ـث ـ ـلـ ــج  "٢ب ــال ـل ـه ـج ــة
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة إل ـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـخ ــرج ــة
الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــديـ ــرة ج ـي ـه ــان
ال ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ،الـ ـ ـت ـ ــي عـ ـ ـب ـ ــرت عــن
سعادتها الغامرة عندما وافقت
"دي ــزن ــي" ع ـلــى االقـ ـت ــراح ال ــذي
تقدمت به إليهم ،بعد أن طلبه
محبو الشركة لسنوات طويلة.
وقام بكتابة كلمات األغاني

الشاعر المصري القدير عمرو
ح ـس ـنــي ،ك ـمــا ق ــام ــت "دي ــزن ــي"
بتمصير أغنية كريستوف التي
تــم االسـتـمــاع إليها فــي الجزء
األول "الرنة أفضل من البشر"،
والتي سيغنيها بالجزء الثاني
ولكن باللهجة المصرية.
وقــالــت الناصر إن أغنيتها
ال ـم ـف ـض ـلــة م ــن ال ـف ـي ـلــم ،وال ـتــي
عشقت نسختها العربية ،هي
"ف ـ ــي ط ــري ــق مـ ـجـ ـه ــول" ،حـيــث
انـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــرت مـ ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض
ال ـ ـص ـ ــوت ـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـن ــان ــة ن ـس ـم ــة
محجوب.

عبدالمجيد عبدالله
وتقديري لجمهوري الحبيب" ،وسط ذهول
متابعيه من قراره بإغالق حسابه.
يشار إلى أن آخر أعمال عبدالمجيد ،وهي
أغنية "حن الغريب" ،القت تفاعال وانتشارا

واسعا بين الجمهور تجاوز معه عدد مرات
مـشــاهــدتـهــا ع ـلــى "ي ــوت ـي ــوب"  14مـلـيــونــا،
وتعاون فيها مع الشاعر فهد المساعد ،ومن
تلحين ُ"مبهم" ،وتوزيع عصام الشرايطي.

صفر لـ ةديرجلا  :أحقق معادلة التنوع في رمضان
•

ً
َّثمن لقاء العديد من الفنانين للمرة األولى دراميا وينتظر عرض «والدي العزيز»
محمد جمعة

كشف الفنان محمد صفر
أنه حقق معادلة التنوع هذا
العام ،من خالل مشاركته في
العملين الدراميين «في ذاكرة
الظل» ،و«كأن شيء لم يكن».

يجسد بمسلسل
«في ذاكرة الظل»
شخصية شاب
يتحمل مسؤولية
أسرته في وقت
مبكر

ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان م ـح ـم ــد
صـ ـف ــر سـ ـب ــاق درام ـ ـ ـ ــا رمـ ـض ــان
هــذا العام من خــال مسلسلين
ه ـمــا "ف ــي ذاك ـ ــرة ال ـظ ــل" و"ك ــأن
شيء لم يكن" ،ويرى أنه يحقق
م ــن خــال ـه ـمــا م ـع ــادل ــة الـتـنــوع
ف ـي ـم ــا يـ ـق ــدم مـ ــن أدوار ،و ب ـمــا
ي ـط ــرح ــه ك ــل ع ـم ــل م ــن قـضــايــا
تالمس اهتمامات المشاهدين.
الفنان الـشــاب فــي دردشـتــه مع
"الجريدة" ّ
ثمن لقاء العديد من
ً
الفنانين درام ـيــا للمرة األولــى
هذا العام ،وأثنى على تجربته
في مسلسل "والدي العزيز" الذي
ً
ي ـش ــارك ف ــي ب ـطــول ـتــه ،مـتــوقـعــا
ع ــرض ــه خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة
المقبلة.
استهل صفر حديثه بقوله:
"أشـ ـ ــارك بـ ــدور مـخـتـلــف ضمن
الـ ـسـ ـي ــاق الـ ـ ــدرامـ ـ ــي لـمـسـلـســل
(فــي ذاك ــرة الـظــل) ،حيث أجسد
شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاب يـ ـتـ ـحـ ـم ــل
مسؤولية أسرته في وقت مبكر
لظروف ستكشف عنها األحداث،
ولكن شخصيته تتطور بمرور
الــوقــت" ،مضيفا "أن ــا مستمتع
بالوجود مع فريق عمل للمرة
األولى أشارك مع أغلبهم دراميا
ما يعتبر تحديا كبيرا وإضافة
فــي الــوقــت نـفـســه ،وأتـطـلــع ألن
نترك بصمة في هذا العمل خالل
شهر رمضان المقبل".
وأض ـ ـ ــاف ص ـف ــر أن "ال ـف ـن ــان
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــوب ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه ي ـج ـس ــد
شـخـصـيــة شـقـيـقــي األكـ ـب ــر في
ال ـم ـس ـل ـســل ،وأعـ ـتـ ـب ــره بـمـثــابــة
ً
ش ـق ـي ـق ــي ف ـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع أي ـ ـضـ ــا،
فـهــو مــن الـفـنــانـيــن الــذيــن أحــب

تـمـثـيـلـهــم ،الس ـي ـمــا أنـ ــه خــالــط
أج ـ ـيـ ــاال ع ـ ــدة واكـ ـتـ ـس ــب مـنـهــم
خبرات كبيرة ،ولديه القدرة على
التلون ،وأن يمنح من حوله من
خبرته".

فريق عمل
وثمن الفنان الشاب التناغم
بين فريق العمل كله ،بــدء ا من
ال ـك ــات ـب ــة م ــري ــم ن ـص ـيــر م ـ ــرورا
بالمخرج محمد كاظم وجميع
من يشارك في بطولة المسلسل،
وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـفـ ـن ــان داود
حسين وعبير الجندي وأحمد
إيــراج ويعقوب عبدالله وروان
ال ـم ـهــدي ،وك ــل مــن ت ــرك بصمة
بدور في العمل.
وعـ ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــه الـ ـ ــدرامـ ـ ــي
ال ـثــانــي ه ــذا ال ـع ــام ،ق ــال صـفــر:
"أصور حاليا دوري في الدراما
الرمضانية (وكأن شيء لم يكن)
من تأليف سحاب ،ومن إخراج
حسين الحليبي ،ويـشــارك في
ب ـط ــول ــة ال ـم ـس ـل ـســل ن ـخ ـب ــة مــن
النجوم منهم زهرة عرفات وهبة
ال ـ ـ ــدري وفـ ـه ــد ال ـع ـبــدال ـم ـح ـســن
وخ ــال ــد ال ـشــاعــر ونـ ــور الـشـيــخ
وآخرون".

رحلة بين حقبتين
وحول اإلطار العام لألحداث
أوضح "في هذا العمل نصحب
المشاهد في رحلة بين حقبتين
زمنيتين فترة التسعينيات من
القرن الماضي والوقت الحالي،
وننتقل بينهما بخطوط درامية

تـتـشــابــك فــي الـنـهــايــة لتتبلور
ف ـك ــرة ال ـع ـم ــل بـ ـم ــرور ال ــوق ــت"،
موضحا "دوري مختلف ،ربما
يبدو لمن يشاهد أي عمل درامي
أن هناك تقاطعا بين األحــداث
بـسـبــب ال ـق ـضــايــا االجـتـمــاعـيــة
ال ـتــي تـتـكــرر ف ــي الـمـسـلـســات،
ول ـك ــن ح ـق ـي ـقــة األمـ ـ ــر أن ه ـنــاك
فــروقــا جــوهــريــة فــي المعالجة
الدرامية والطرح وفريق العمل
من الممثلين والفريق الفني".

لوك جديد
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـن ـت ـظــر
ص ـفــر ع ــرض مـسـلـســل "والـ ــدي
ال ـع ــزي ــز" خـ ــال األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ح ـس ـي ــن
المهدي ،وللمخرج علي العلي،
وإشــراف عام باسم عبداألمير،
وبـ ـط ــول ــة إبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـح ــرب ــي،
ومرام البلوشي ،وعبدالمحسن
القفاص ،ومحمد صفر ،وروان
مهدي ،وأسامة المزيعل ،وغدير
ال ـس ـب ـتــي ،وم ـح ـمــد الـعـجـيـمــي،
وح ـ ـسـ ــن إب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ،وي ــوس ــف
الحشاش وغيرهم.
وعـ ــن دوره ف ــي الـمـسـلـســل،
أوض ـ ــح أنـ ــه ي ـ ــؤدي "شـخـصـيــة
مختلفة لذلك أظهر بلوك جديد.
أراه ـ ـ ــن ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــدور ،ألن ــه
ً
يـخـتـلــف ت ـم ــام ــا ع ـمــا س ـبــق أن
قدمت من أعمال".
وثـ ـم ــن ص ـف ــر لـ ـق ــاء ال ـث ـنــائــي
ال ـم ـهــدي وال ـع ـلــي ع ـلــى صعيد
التأليف واإلخ ــراج ،إضافة إلى
مجموعة الممثلين المشاركين
في العمل ،وتمنى أن ينال أداؤه

صفر في مشهد من «والدي العزيز»
رضا المشاهدين في ظل حرصه
ع ـلــى ال ـت ـنــويــع ف ــي اخ ـت ـيــاراتــه،
ً
الفـتــا إلــى أنــه سينظر فــي عدد
مــن ال ـع ــروض الـمـقــدمــة لــه بعد
االن ـت ـه ــاء م ــن ت ـصــويــر أع ـمــالــه
الحالية.
ّيـ ـك ــر أن آخـ ـ ــر أع ـ ـمـ ــال صـفــر
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ك ـ ــان ـ ــت «أشـ ـ ـب ـ ــاح

جوزيف عطية يغني
بالخليجي في «خط أحمر»

وال ـس ـع ــودي ــة ب ـعــد عــام ـيــن م ــن الـ ـع ــروض المحلية
الناجحة والمستمرة.

عبدالمجيد عبدالله يغلق صفحته على «تويتر»

وق ـ ـعـ ــت مـ ـ ـش ـ ــادة ك ــامـ ـي ــة بـ ـي ــن ال ـف ـن ــان
عبدالمجيد عبدالله وأحد المتابعين على
موقع تويتر ،إثر تقليل األخير من األغاني
السعودية مقارنة بـ"العراقية".
وكـتــب الـمـتــابــع" :ي ــا شـيــخ معليش راح
تبقون أق ــزام ق ــدام األغــانــي الـعــراقـيــة" ،مما
استفز الـفـنــان الـسـعــودي ودفـعــه إلــى الــرد
"وأن ـ ــت تـبـقــى ق ــزم قـ ــدام خـشـمــي م ــع حبي
لألغاني العراقية وجمالها .المقارنة في
نظرك فقط .أغنيتنا من أجمل ألجمل".
وأضاف" :إنك توصل لمستوى يسمعوك
فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عما
بداخلهم هذا طموح كثير".
ت ـغ ــري ــدة ع ـبــدال ـم ـج ـيــد ع ـب ــدال ـل ــه دف ـعــت
البعض إلــى الــرد بعبارات مسيئة ،حملت
فــي طـيــاتـهــا إس ـقــاطــات واض ـح ــة ،وه ــو ما
قابله عبدالمجيد بنفس األس ـلــوب ،األمــر
الــذي استنكره المغردون باعتبار األخير
شـخـصـيــة م ـش ـهــورة يـتــابـعـهــا الـكـثـيــر من
ال ـع ـشــاق والـمـعـجـبـيــن م ــن مـخـتـلــف فـئــات
المجتمع ،وك ــان على "مـجـيــد" ،كما يحلو
لمحبيه تسميته ،مراعاة ذلك.
ودفع الهجوم الفنان الشهير إلى إغالق
ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى "ت ــويـ ـت ــر" ب ـع ــد دقـ ــائـ ــق مــن
تغريدته األخيرة التي كتب فيها" :مشواري
الفني  36سنة ،وكــل هــذه األلـفــاظ وأنــا في
الخمسينيات من عمري ،طز في الفن وطز
في تويتر ،وفي كل إنسان أرسل كالم جارح،
الله العالم كيف كــان وقعه علي ،مع حبي

خبريات

ه ــون ــول ــول ــو» وه ــي اجـتـمــاعـيــة
تدور أحداثها في إطار كوميدي،
وتـحـكــي قـصــة أف ـ ــراد عائلتين
يـ ـس ــاف ــرون ل ـق ـض ــاء إج ـ ـ ــازة فــي
إح ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ُـجـ ـ ــزر ،وي ـت ـع ــرض ــون
لـ ـبـ ـع ــض الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــف ف ـ ــي إط ـ ــار
كوميدي خفيف ،وشهد العمل
حضورا كبيرا،

وشارك في بطولة المسرحية
نـخـبــة مــن نـجــوم الـخـلـيــج ،هــم:
س ـع ــاد ع ـل ــي ،ل ـي ـلــى ال ـس ـل ـمــان،
علي السبع ،عبدالناصر الزاير،
والنجم الكويتي محمد صفر،
ومن إخراج مالك.

بعد أن أحيا النجم جوزيف
عطية ّ
عدة حفالت بني
دبي وعمان والكويت
وغيرها ُ
سيصدر أغنيته
الجديدة "خط أحمر"
األسبوع املقبل ليطل في
عمل باللهجة الخليجية
للمرة األولى ،وستحمل
هذه األغنية مزيجًا بني
الجو الرومانسي والراقص،
ُ َ
حتمل أن ُت ّ
صور على
وي
طريقة الفيديو كليب.
وهذه األغنية من كلمات
فراس الحبيب وألحان
بسام مهدي وتوزيع عمر
صباغ.
وتداول رواد مواقع
التواصل االجتماعي
مقطع فيديو لجوزيف
ظهر فيه وهو يحمل طفلة
أحد الحاضرين في حفله
األخير برأس الخيمة في
دبي ،والالفت في الفيديو
هو انسجام الطفلة معه ،إذ
وضعت رأسها على كتفه
وهو يغني مع حركات دلع
بريئة.

ساندي تصور مشاهدها
في «ختم النمر»

تصور الفنانة التونسية
ساندي مشاهدها في
مسلسل «ختم النمر» مع
الفنان أحمد صالح حسني
الذي انطلق على شاشة
 ON Eيوم  18يناير املاضي
ويتواصل عرض حلقاته
من السبت لألربعاء ،إذ
تظهر ساندي في الحلقات
العشر األخيرة من العمل
بشخصية «جوليا» التي
تقابل عمر النمر وتتطور
األحداث بشكل مثير.
و«ختم النمر» تأليف محمد
عبداملعطي وإخراج أحمد
سمير فرج وإنتاج شركة
سينرجي ،وهو من نوعية
أعمال الـ 45حلقة بطولة
أحمد صالح حسني،
ونسرين طافش ،وميرهان
حسني ،وإسالم جمال،
وعفاف شعيب ،وجميل
برسوم ،وأمير صالح الدين،
وتامر شلتوت ،وحنان
سليمان ،ورشدي الشامي،
ووفاء سالم ،وتميم عبده
ومجموعة من الفنانني
الشباب وتدور أحداثه فى
إطار اجتماعي رومانسي.

محام في
سمير غانم ٍ
«والد إمبابة»

يجسد الفنان سمير غانم
ضمن أحداث مسلسل «والد
محام
إمبابة» شخصية
ٍ
ويقدمه بشكل مختلف
وجديد عليه ،ويشارك في
بطولته كل من الفنانة
فريدة سيف النصر ،وسعد
الصغير ،وشمس ،وأحمد
شيبة ،ومصطفى أبوسريع،
وريكو ،وأبو الليف،
وبرلنتي فؤاد ،وهاني
األسمر ،وعمرو رمزي،
ومراد فكري ،ومحمود
فارس ،وإسماعيل فرغلي،
وعبدالله مشرف.
والعمل من تأليف أيمن
بكري ،وإخراج ممدوح زكي،
وينتمي إلى طبيعة األعمال
الكوميدية ويعرض في
موسم رمضان املقبل.
وعرض أخيرًا للفنان
سمير غانم مسرحية
«الزهر ملا يلعب» ويجسد
فيها شخصية تاجر
طيور يتوسع في تجارته
ليصبح مليونيرًا ،وعندما
لعب «الزهر معه» نسي
زوجته «شيرين» التي
وقفت بجواره وساندته
في مشوار الحياة ،ويتزوج
عليها ،حتى ساء حاله
وأعلن إفالسه ،لتقف زوجته
األولى معه من جديد.
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دوليات
إردوغان يستعجل ذخيرة ترامب ويسعى لهدنة مع بوتين
أنقرة تربط حل أزمة الهجرة بدعمها في سورية ...وباريس تتعهد بإبقاء حدود أوروبا مغلقة
قبل محاولتها األخيرة
لتفادي مواجهة مباشرة مع
روسيا في ًسورية ،طلبت
تركيا رسميا من الواليات
المتحدة ،شريكتها بحلف
شمال األطلسي ،مساندتها
بالذخيرة في المعركة الدائرة
بإدلب.

سورية
لم ترتكب
أي أعمال
عدائية
ضد األتراك
والخالفات
الحالية غير
منطقية
األسد

كـشــف الــرئـيــس الـتــركــي رجــب
طـيــب إردوغـ ـ ــان ،أم ــس ،عــن طلب
مـ ــن ن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ً
ترامب دعما بالذخيرة في عمليته
الـعـسـكــريــة األولـ ــى ض ــد الجيش
ً
ال ـس ــوري ،م ــؤك ــدا أن ــه ينتظر من
الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
اليوم ،تحقيق وقف إلطالق النار
في إدلب بأقرب وقت ممكن.
وبـ ـع ــد زيـ ـ ـ ــارة غ ـي ــر مـسـبــوقــة
لمعبر بــاب الهوى الـســوري ،أكد
خاللها استعداد واشنطن لتزويد
تــركـيــا بــالــذخ ـيــرة وال ـم ـســاعــدات
اإلنسانية وأنها تنظر تسليحها
ب ـم ـنـظــومــة «بـ ــاتـ ــريـ ــوت» ،تـحــدث
ال ـم ـب ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـس ــوري ــة
جيمس جيفري ،أمس ،عن دراسة
إجـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة ض ــد مــوسـكــو
ً
ودمشق ،ردا على «هجمات إدلب
ال ـش ـي ـط ــان ـي ــة وغـ ـي ــر األخ ــاقـ ـي ــة
ال ـهــادفــة إلج ـبــار الـمــدنـيـيــن على
المغادرة».
واستبق الجيش الروسي قمة
بوتين  -إردوغان ،وكال االتهامات
ً
لـتــركـيــا ،م ــؤك ــدا أن ـهــا فـشـلــت في
إن ـش ــاء مـنـطـقــة م ـنــزوعــة الـســاح
فـ ــي إدلـ ـ ـ ــب ،وان ـت ـه ـك ــت ال ـق ــان ــون
ال ــدول ــي ب ــإدخ ــال قـ ــوة عـسـكــريــة
ض ــارب ــة ب ـح ـجــم ف ــرق ــة بــاآلل ـيــات
ً
إلى المحافظة ،فضال عن اندماج
نـقــاط الـمــراقـبــة التابعة لقواتها
مع الجماعات المسلحة ،مما أدى

إلــى هجمات يومية على قاعدة
حميميم الجوية.
وفـ ـ ــي ح ـي ــن أش ـ ـ ــار ال ـم ـت ـحــدث
باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور
كوناشينكوف إلى محاولة تفجير
حاويات سامة في مدينة سراقب،
التي نشر فها شرطته العسكرية،
أمـ ـ ــل الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـكــرم ـل ـيــن
دي ـم ـتــري بـيـسـكــوف أن يـتــوصــل
بوتين وإردوغان إلى فهم مشترك
ألزم ــة إدل ــب وأسبابها وخـطــورة
ً
تداعياتها ،وصوال إلى حزمة من
اإلجـ ــراءات الـضــروريــة المشتركة
لمنع استمرارها.

«درع الربيع»
ومع تأكيده أن هدف قمة إدلب
هو إيجاد حل سلمي وسياسي،
شدد وزير الدفاع التركي خلوصي
أكــار على أن عملية «درع الربيع»
ً
تـسـيــر وف ـقــا للخطة الـمــرســومــة،
وت ـم ـك ـن ــت مـ ــن «تـ ـحـ ـيـ ـي ــد» 3138
ً
عـ ـنـ ـص ــرا مـ ــن ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
وإسقاط  3مقاتالت و 8مروحيات
و 3طــائــرات ب ــدون طـيــار وتدمير
 151دبابة و 52راجمة صواريخ
و 47مــدفـعـيــة و 8مـنـصــات دفــاع
ج ــوي تــابـعــة لـلـقــوات الحكومية
السورية.
وبعد اإلعالن عن مقتل جنديين

جديدين ،وإصابة  6آخرين بهجوم
جديد للجيش السوري في إدلب،
ارت ـف ـعــت حـصـيـلــة قـتـلــى ال ـق ــوات
التركية إلى  39خالل أسبوع واحد
وما ال يقل عن  50بشهر واحد.
وإذ أ ك ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع
ً
التركية أنها ردت ف ــورا وال تــزال
ع ـل ــى ال ـه ـج ــوم ال ـج ــدي ــد ل ـل ـقــوات
الـســوريــة ،أفــاد المرصد السوري
بأن طائراتها المسيرة والمدفعية
تواصل قصفها للمواقع الحكومية
ً
ف ــي س ــراق ــب ،ت ــزام ـن ــا م ــع قصف
تنفذه طائرات حربية روسية على
ريفها ومدينة سرمين.
وقال القيادي المعارض العميد
فاتح حسون إن الطائرات التركية
ال ـم ـس ـي ــرة اس ـت ـه ــدف ــت مــوقـعـيــن
ل ـل ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ســراقــب
ً
وقتلت أكثر من  20عنصرا بينهم
ض ــاب ــط بــرت ـبــة لـ ـ ــواء ،وهـ ــو قــائــد
ً
الفرقة التاسعة ،كما دمرت موقعا
في بلدة الدوير شرق المدينة ،ما
ً
تسبب بمقتل أكثر من  30عنصرا.

مصالح وعقوبات
في المقابل ،نفى الرئيس بشار
األس ــد ارت ـكــاب أي أعـمــال عدائية
ك ـب ـيــرة أو ص ـغ ـيــرة ض ــد تــرك ـيــا،

ً
مؤكدا أن الخالفات الحالية غير
منطقية ،لوجود مصالح مشتركة
حيوية وتــداخــل ثقافي تاريخي
متبادل.
وبحث وزير الخارجية الروسي
سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،مـ ــع ن ـظ ـيــره
اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظــريــف،
عملية التسوية السورية ،في إطار
اتـفــاقــات ال ــدول الضامنة لمسار
أستانة.
وب ـع ــد اتـ ـه ــام وزيـ ـ ــر خــارج ـيــة
فرنسا جان إيف لو دريان دمشق
ومــوسـكــو بــارتـكــاب جــرائــم حرب
يـجــري توثيقها ،اعـتـبــرت وزيــرة
الدفاع األلمانية أنيغريت كارنباور
أن الوضع في إدلب يسمح بفرض
عقوبات ضد روسيا ،على غرار ما
حدث بسبب أوكرانيا ،معربة عن
دعمها لطرح وتأييد المستشارة
أنجيال ميركل إلقامة منطقة آمنة
في شمال سورية ومناقشتها مع
جميع األطراف المعنية.
وب ـي ـن ـم ــا قـ ـ ــدم م ـب ـع ــوث األمـ ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة غـ ـي ــر ب ـ ـيـ ــدرسـ ــون فــي
ً
مستهل زيارة لمصر ،تقريرا خالل
اجتماع وزراء الخارجية العرب عن
آخر التطورات في سورية ،تحدثت
ثالث جهات غير حكومية ،أمس،
عن تحويل القتال ألجــزاء واسعة
فـيـهــا إل ــى م ـنــاطــق غ ـيــر صــالـحــة
ّ
تضيق
لـسـكــن الـمــدنـيـيــن ال ــذي ــن
الـمـعــارك الخناق عليهم ،فــي ظل
ظروف معيشية بائسة.

واسـتـنــد الـتـقــريــر ال ـصــادر عن
منظمتي « سـيــف ذي تشيلدرن»
(أن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــذوا األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال) و«ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة
العالمية» ،وجامعة هارفارد إلى
تـحـلـيــل ص ــور ملتقطة بــاألقـمــار
االصطناعية لمدن ومخيمات في
محافظة إدلب أجراه برنامج تابع
ً
لمبادرة هارفارد اإلنسانية ،مشيرا
إلى أن نحو ثلث المباني ّ
تعرضت
ألضرار كبيرة أو ُد ّمرت.

أزمة الهجرة
من جهة ثانية ،طالب الرئيس
الـتــركــي االت ـحــاد األوروبـ ــي بدعم
تـحــركــاتــه لـحــل ال ـن ــزاع ال ـس ــوري،
إذا أراد وضــع حد ألزمــة الهجرة،
ً
م ـت ـه ـمــا دولـ ـ ــه وب ـي ـن ـهــا ال ـي ــون ــان
ب ــ«ال ــدوس» على حـقــوق اإلنـســان
واستخدام كل الوسائل من «ضرب
وإغراق زوارق وحتى إطالق النار»
لمنع المهاجرين من الوصول إلى
أوروبا.
وفـ ـ ــي أقـ ـ ـ ــوى رد ،شـ ـ ــدد وزيـ ــر
خارجية فرنسا على أن «االتحاد
األوروبي لن يخضع لهذا االبتزاز،
وحــدود اليونان ومنطقة شنغن
ستظل مغلقة ،وسنضمن بقاءها
مغلقة ،لتكن األمور واضحة!».
بدوره ،حذر مسؤول السياسة
الخارجية في االتـحــاد األوروب ــي
جوسيب بوريل ،بعد يومين من
مـحــادثــاتــه مــع وزراء الـخــارجـيــة
والدفاع والداخلية األتراك ،من أن

قــرار أنـقــرة بفتح حــدودهــا مع
أوروبا ّ
يقوض الثقة.
وأكد وزير الداخلية سليمان
صويلو أن السلطات اليونانية
تواصل انتهاك حقوق اإلنسان
والقواعد الدولية في ردها على
ً
تدفق المهاجرين ،مشيرا إلى
مقتل الجئ آخر ،أمس ،وإصابة
 5آخرين على حدود تركيا.
وفي ظل تواصل الصدامات،
حيث أطلق مهاجرون الحجارة
فــي ات ـجــاه شرطيين يطلقون
القنابل المسيلة للدموع ،نفى
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة
ستيليوس بيتساس اتهامات
تــركـيــا بــإطــاق الــذخ ـيــرة على
الـمـهــاجــريــن وإص ــاب ــة الـعــديــد
منهم بجروح والتسبب بوفاة
أحدهم في وقت الحق.

ابتزاز ومال
وقالت مصادر دبلوماسية
إن س ـف ــراء االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
أبدوا غضبهم ،خالل اجتماعهم
فــي بروكسل يــوم االثنين ،من
محاولة إردوغ ــان «البتزازهم»
بالسماح للمهاجرين بالتجمع
على حدود اليونان.
غـيــر أن بـعــض المبعوثين
أقروا بأن االتحاد األوروبي في
موقف صعب ،فدوله األعضاء
غـيــر قـ ــادرة عـلــى االت ـف ــاق على
كيفية التعامل مــع الالجئين،
وم ــن أج ــل تـجـنــب ت ـك ــرار أزم ــة
ا ل ـ ـه ـ ـجـ ــرة ف ـ ــي  2015و2016
يعتقدون أنه ربما يضطر لضخ
ال ـمــزيــد م ــن ال ـم ــال لـتــركـيــا كي
تــواصــل منع دخــول الالجئين
إلى أوروبا.
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
خالد بن سلمان
يزور مسقط

قام نائب وزير الدفاع السعودي
األمير خالد بن سلمان بزيارة
إلى سلطنة عمان ،أمس.
وعقد سلطان عمان هيثم
بن طارق لقاء مع بن سلمان،
أمس ،وناقشا أوجه التعاون
القائم بين البلدين في شتى
المجاالت.
وذكرت تقارير أن اللقاء
بحث تطورات األزمة اليمنية،
خصوصا األحداث األخيرة
التي شهدتها محافظة المهرة
المتاخمة للسلطنة .وعرضت
فضائية «العربية» ،مقطع
فيديو يرصد لحظة استقبال
السلطان البن سلمان ،في قصر
العلم بمسقط.
وتأتي زيارة األمير للسلطنة،
بعد انتهائه من زيارة رسمية
لباكستان ،التقى خاللها كبار
المسؤولين في اسالم آباد.

«التحالف» يحبط
ً
هجوما على ناقلة

أعلن «التحالف العربي» لدعم
الشرعية في اليمن ،أمس ،أن
ً
قواته أحبطت هجوما على
ناقلة نفط قبالة اليمن.
ونقل عن المتحدث الرسمي
باسم قوات «التحالف» ،العقيد
الركن تركي المالكي ،أنه تم
«إحباط وإفشال عمل إرهابي
وشيك ،كان يستهدف إحدى
ناقالت النفط في بحر العرب
جنوب شرق ميناء نشطون
اليمني ،بواسطة  4زوارق يتم
التحكم بها عن بعد».

إيران« :الفبركة»
ال تلزمنا بالتفتيش

مقاتلون موالون لتركيا ِّ
يجهزون قاذفة صواريخ في إدلب أمس

(أ ف ب)

لبنان :بري يرفض سداد «اليوروبوند»
ال اقتراح بـ «المبادلة» ...والدوالر يرتفع إلى  2600ليرة
●

بيروت  -ةديرجلا

•

تقف الحكومة اللبنانية أمام
امتحان كبير ،فموقفها النهائي
مــن سـنــدات «الـيــوروبــونــد» ،التي
تستحق االثنين المقبل ،سيكون
مفصليا ،في تحديد مصير البالد،
سواء على الصعيد االقتصادي –
المالي ،أو على النطاق السياسي
– االستراتيجي.
السلطة لم تحسم بعد خيارها،
وعجلة االتصاالت بين المعنيين
بــالـسـنــدات ت ــدور ب ـقــوة ،تمهيدا
لـبـلــورة الـخـيــار االنـســب دفـعــا او
تخلفا ،في وقت وصل سعر صرف
ال ـ ــدوالر ،أم ــس ،إل ــى رق ــم قياسي
جــديــد ت ـجــاوز عـتـبــة  2600ليرة
للدوالر.
ويـبــدو أن األم ــور ذاهـبــة نحو
عدم الدفع مع إعادة هيكلة الدين،
ل ـكــن ه ــذا ال ـت ـ ّ
ـوج ــه ال ـم ـب ـ َّـرر نـظــرا
لوضع مالية الدولة المهترئ ،ال
يـمـكــن أن ي ـكــون م ـع ــزوال أو غير
مقرون بسلسلة خطوات ضرورية
ل ـصــون صـ ــورة ل ـب ـنــان وسمعته
دوليا.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
مـتــابـعــة إن «الـمـطـلــوب ق ــرارات
ج ـ ــريـ ـ ـئ ـ ــة ت ـ ـ ـقـ ـ ــاس ف ـ ـ ــي مـ ـ ـي ـ ــزان
الجوهرجي ال قرارات شعبوية»،
م ـض ـي ـف ــة أن «ث ـ ـمـ ــة مـ ـي ــا ل ــدى
الثنائي الشيعي عموما وحزب
ال ـل ــه خ ـص ــوص ــا ،الـ ــى االك ـت ـفــاء

بعدم الدفع ،دون االكـتــراث لما
يجب أن ُيرافق هذه العملية من
تدابير».
وت ــاب ـع ــت الـ ـمـ ـص ــادر« :بـيـنـمــا
يـشــن ال ـحــزب حملة شــرســة ضد
التعاون مع صندوق النقد الدولي،
ورف ـضــا إلمـكــانـيــة أن ي ـكــون أداة
في يد األميركيين للضغط على
ُ
ب ـي ــروت ،ت ـبــدي الـضــاحـيــة أيضا
تـشــددا إزاء اقـتــراح دفــع جــزء من
السندات للمدينين األجانب ،علما
أن إجراء من هذا القبيل ضروري
لحفظ ماء وجه الدولة اللبنانية
أمــام هــؤالء من جهة ،وفــي عيون
المجتمع الدولي والدول المانحة،
من جهة ثانية».
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـطـ ــرح
جمعية المصارف شــراء سندات
الـ ـ ـي ـ ــوروب ـ ــون ـ ــد الـ ـمـ ـحـ ـم ــول ــة مــن
األجانب ،لتصبح حصتها منها
توازي  75في المئة ،بشرط تأجيل
دفع أصل السندات المستحقة في
 ،2020واالستمرار في دفع الفوائد
البالغة قيمتها  1.5مليار دوالر،
بعد أن كان رئيسها سليم صفير
قال إنه قد يكون حاملو السندات
األجنبية على استعداد للموافقة
على التبادل إذا كان بإمكان الدولة
إقناعهم بحسن نيتها مــن أجل
القيام باالصالحات وتنفيذ خطة
موثوقة».
أم ــا وزيـ ــر ال ـم ــال غـ ــازي وزن ــي
فاقترح على المصارف أمس األول،

متظاهر لبناني في بيروت الشهر الماضي
بحسب وكالة رويترز ،أن توافق
على استبدال كــل السندات التي
تحملها بسندات جديدة تصدرها
وزارة المال بفائدة متدنية ،مقابل
مواصلة الخزينة ســداد الديون،
ل ـك ــن سـ ـت ــواص ــل ال ـخ ــزي ـن ــة دف ــع
االستحقاقات للخارج».
لكن اقـتــراحــه اصـطــدم برفض
الـقــوى السياسية وعـلــى رأسـهــا،
ل ـل ـم ـف ــارق ــة ،ال ـث ـن ــائ ــي ال ـ ُش ـي ـعــي.
وب ـ ــرز ف ــي ال ـس ـي ــاق ،م ــا ن ـق ــل عن
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ن ـب ـيــه
ً
بــري ،حيث قــال إنــه «مستاء جــدا
مـ ــنب ـع ــض ال ـ ـمـ ــواقـ ــف ال ـم ــؤي ــدة
لتسديد استحقاق اليوروبوند،

غانتس و«عرب  »48يتجهان لمنع تكليف «بيبي»

(رويترز)

وخصوصا من جمعية المصارف
التييبدو أنها تقترح أن يتم دفع
نـسـبــة  50ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـسـنــد
المستحق».
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى ذلـ ـ ــك أبـ ـل ــغ ب ــري
المعنيين أنه لن يوافق على دفع
دوالرواحد من هذا االستحقاق.
ك ـمــا ن ـفــى وزنـ ــي ف ــي ب ـي ــان أمــس
«ما ذكرته وكالة رويترز بأنه قدم
مـقـتــرحــا ب ـم ـبــادلــة ال ـس ـن ــدات مع
تعديل في الفائدة وتطويل مدة
السداد».
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أعـ ـل ــن ع ـض ــو كـتـلــة
«التنمية والتحرير» النائب علي
بزي بعد لقاء «األربعاء النيابي»،

فوز نتنياهو يتقلص ...وأول
محجبة تدخل «الكنيست»

أمس ،رفض رئيس مجلس النواب
نبيه بري الدفع المسبق لسندات
اليوروبوند ،وقال« :المطلوب دعم
الـحـكــومــة مــن قـبــل الجميع لهذا
الموقف ولو أدى الى تعثر».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ــري
ّ
حمل المسؤولية إلــى المصارف
التي أوصـلــت لخسارة نسبة 75
فــي المئة مــن الــديــن مــع الشارين
األجـ ــانـ ــب» ،مـضـيـفــا« :إذا أرادوا
إعــادة الهيكلة دون قيد أو شرط
ودون دفــع أي مبلغ أو نسبة من
المبلغ أو فــائــدة فليكن ،مــا عــدا
ذل ــك فــإنـنــا مــع أي تــدبـيــر تتخذه
الحكومة ما عدا الدفع هذا».

بدا أمس أن إسرائيل مقبلة على أزمة سياسية جديدة ،بعد أن
أظهر فرز األصوات ،الذي أوشك على االكتمال ،عدم تمكن رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو من الحصول على أغلبية واضحة لتكتل
يميني في البرلمان ،رغم أنه أعلن الفوز.
وبـعــد فــرز  99فــي المئة مــن األص ــوات أصـبــح مــن المتوقع أن
يحصل حزب «ليكود» ،الذي يتزعمه نتنياهو ،على  35مقعدا في
«الكنيست» ،الذي يضم  120مقعدا ،انخفاضا من  36مقعدا كان
متوقعا أن يفوز بها في بادئ األمر ،بعد االنتخابات التي أجريت
االثنين الماضي ،ومن المتوقع أن يحصل منافسه بيني غانتس،
من تيار الوسط ،على  32مقعدا لحزبه «أزرق أبيض».
وبينما يحتاج تكوين ائتالف حاكم إلى  61نائبا تشير نتائج
الـفــرز إلــى أن أي تحالف يمكن أن يشكله نتنياهو مــن األحــزاب
المتقاربة فكريا معه لن يحصل سوى على  58مقعدا.
ومــن شــأن تقلص مكسب اليمين ،بــزعــامــة نتنياهو الملقب
بـ«بيبي» ،أن يثير أزمة جديدة ،وربما يؤدي إلى انتخابات رابعة،
بعد التي أجريت االثنين الماضي .وذكرت تقارير أن «أزرق أبيض»
و«القائمة المشتركة» لـ«عرب  ،»48التي عززت موقعها وحصلت على
 15مقعدا ،بعد أن كانت تحتل  13في االنتخابات الماضية ،يتجهان
إلى طرح تشريع يمنع رئيس وزراء ُوجهت له اتهامات بتشكيل
حكومة ،في تحرك يهدف إلى إقصاء نتنياهو الذي يواجه اتهامات
بالفساد في  3قضايا ،تبدأ أولى جلساتها منتصف مارس الجاري.
ورفض غانتس مشاركة نتنياهو في حكومة ،مشيرا إلى توجيه
اتهامات له ،غير أن غانتس ،وهو جنرال سابق يقود حزب «أزرق
أبـيــض» الــوسـطــي ،يـبــدو بعيدا كــذلــك عــن تشكيل تحالف ،نظرا
للتباين الفكري داخــل معسكر الرافضين لنتنياهو ،الــذي يضم
أفيغدور ليبرمان ،وزير الدفاع السابق القومي المتطرف ،وأحزاب
عرب إسرائيل.
وفي وقت وصفت الصحافة اإلسرائيلية نتائج األحزاب العربية
بأنها «زلزال» ،تعهد زعيم «القائمة المشتركة» أيمن عودة بقيادة
المعركة ضد أي حكومة يمينية للوصول إلى مستقبل مشترك من
ً
السالم والمساواة .وإذا تأكد فوز «القائمة المشتركة» بـ 15مقعدا
فإن إيمان الخطيب ستصبح أول امرأة محجبة تدخل «الكنيست».

أعلن السفير اإليراني لدى
المنظمات الدولية في النمسا،
أمس ،أن الجمهورية اإلسالمية
«غير ملزمة» بالسماح لمفتشي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بدخول مواقع في إيران ،حين
تستند هذه الطلبات إلى
«معلومات مفبركة».
وقال السفير كاظم غريب ابادي
إن «المعلومات المفبركة من
أجهزة االستخبارات ،بما فيها
أجهزة النظام اإلسرائيلي ،ال
تلزم إيران بالنظر في هذه
الطلبات».
جاء هذا التصريح غداة صدور
تقرير للوكالة الدولية للطاقة
الذرية انتقد طهران لرفضها
السماح للمفتشين الدوليين
بتفتيش موقعين.

واشنطن تنهي العقوبات
االقتصادية السودانية

تلقى البنك المركزي في
ً
السودان ،أمس ،خطابا من مدير
مكتب العقوبات في الخارجية
األميركية ،يفيد بإنهاء جميع
العقوبات االقتصادية المطبقة
على السودان.
وأعلن محافظ البنك المركزي
السوداني ،بدر الدين إبراهيم،
في بيان ،إنهاء جميع العقوبات
االقتصادية المفروضة على
الخرطوم ،بموجب األمرين
التنفيذيين  13067و،13412
الصادرين منذ  12أكتوبر
2017م.
وأشار المحافظ إلى أنه
بموجب إلغاء هذين األمرين،
سترفع العقوبات عن 157
مؤسسة سودانية ،باستثناء
بعض األفراد والمؤسسات التي
لها ارتباطات بأحداث دارفور.
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«الثالثاء الكبير» يقلب الموازين ويضع بايدن في الصدارة
ساندرز يفوز بـ  4واليات بينها كاليفورنيا ...وبلومبرغ ينسحب لمصلحة نائب أوباما السابق

أعادت انتخابات «الثالثاء
الكبير» ،جو بايدن ،إلى صدارة
السباق الديمقراطي بعد أن
أوصلت حلمه إلى الحضيض
في األسابيع الماضية .وحقق
نائب الرئيس السابق باراك
أوباما سلسلة انتصارات في
ّ
واليات مهمة ،لكنه ال يزال
ً
بعيدا عن حسم المنافسة مع
خصمه اليساري الشرس بيرني
ساندرز.

انقلبت مــوازيــن الـقــوى داخــل
ال ـس ـبــاق الــدي ـم ـقــراطــي الخـتـيــار
منافس للرئيس دونالد ترامب
في االنتخبابت الرئاسية المقررة
في نوفمبر المقبل ،بعد اقتراع
"الـثــاثــاء الكبير" ال ــذي شاركت
فـ ـي ــه  14والي ـ ـ ــة وج ـ ـ ــزر س ــام ــوا
األمـيــركـيــة والــديـمـقــراطـيـيــن في
الـ ـخ ــارج ،لـلـتـنــافــس ع ـلــى 1357
ً
ّ
م ـنــدوبــا يـشــكـلــون ثـلــث أص ــوات
الـمـنــدوبـيــن الــذيــن سـيـخـتــارون
الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي لـ ـلـ ـح ــزب
الديمقراطي في المؤتمر الوطني
للحزب في يوليو.
وب ـ ـع ـ ــد أن ك ـ ـ ـ ــان سـ ـيـ ـن ــات ــور
فـ ـي ــرم ــون ــت ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري ب ـي ــرن ــي
س ــان ــدرز ف ــي الـ ـص ــدارة ،وكــانــت
ح ـم ـل ــة جـ ــو بـ ــاديـ ــن ع ـل ــى وش ــك
ّ
االضـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــال ،تـ ـم ــك ــن الـ ـن ــائ ــب
الـ ـس ــاب ــق ل ـل ــرئ ـي ــس أوبـ ــامـ ــا مــن
العودة بقوة
ً
الى الواجهة ،مستندا الى قوة
ال ــدف ــع ال ـتــي حـقـقـهــا ف ــي س ــاوث
كـ ــارول ـ ـي ـ ـنـ ــا وانـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب ث ــاث ــة
مــرشـحـيــن م ــن ال ـت ـيــار الـمـعـتــدل
لمصلحته.
وكـ ـ ـ ــان س ـ ــان ـ ــدرز ( 78ع ــام ــا)
الــذي يصف نفسه باالشتراكي
الديمقراطي الساعي إلى إعادة
هيكلة االقتصاد األميركيّ ،
يتقدم
بشكل واضح في السباق .وكان
يأمل في تسديد ضربة قاضية
أمس األول.

عودة الزخم
وق ــد أظ ـه ــرت ال ـن ـتــائــج ع ــودة
الــزخــم بـقــوة إلــى بــايــدن ،وفــوزه
بـ 9وربما بـ 10من تلك الواليات،
وك ـش ـفــت ن ـتــائــج أولـ ـي ــة ،تـقــدمــه
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 178ص ـ ـ ــوت ـ ـ ــا ،م ـ ـقـ ــابـ ــل 153
ل ـس ــان ــدرز ،و 8أص ـ ــوات لمايكل
بلومبرغ.
وقبل أسبوع فقط ،بدت حملة
ب ــاي ــدن ( 77ع ــام ــا) ع ـلــى شـفـيــر
االنهيار ،واليوم بات في مقدمة
مـ ـع ــرك ــة ال ـ ـفـ ــوز ب ـم ـق ـع ــد ال ـب ـيــت
األبيض.
ّ
غ ـي ــر أنـ ــه ح ــق ــق أمـ ــس األول،
عــودة مـ ّ
ـدويــة فــي سباق اختيار
ال ـ ـم ـ ــرش ـ ــح ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـح ــزب

بايدن يخلط بين زوجته وأخته
أظهر فيديو لنائب الرئيس األميركي السابق ،جو بايدن،
وهو يخاطب الحشود المؤيدة له في كاليفورنيا ،أمس األول،
حيث خلط بين زوجته وأخته بالخطأ.
ً
فأمسك بيد زوجـتــه متحدثا على أنـهــا "أخـتــه الصغيرة
فــالـيــري" ،بينما أمـســك بيد أخـتــه على أنـهــا زوج ـتــه ،إال أنه
تدارك األمر وقال إنهما تبادلتا الوقوف "فهذه زوجتي وهذه
أختي" ،وسط ضحكات المؤيدين للمرشح الرئاسي المحتمل
في االنتخابات األميركية .2020

نيوزيلندا مستنفرة بعد
تهديد بهجوم على مسجد

أعلنت الشرطة النيوزيلندية،
أمس ،أنها كثفت دوريات
الحراسة ملسجدين قبيل الذكرى
األولى لهجوم أدوى بحياة 51
شخصا ،بعدما ظهرت صورة
على مواقع التواصل االجتماعي
لها صلة بأحد املسجدين.
ونفذ مسلح الهجوم باستخدام
سالح نصف آلي ،وقتل املصلني
أثناء صالة الجمعة في
مسجدين بمدينة كرايستشيرش
في  15مارس املاضي في أسوأ
حادث إطالق رصاص تشهده
نيوزيلندا في وقت السلم.
وذكرت الشرطة أنها كثفت
الدوريات حول مسجدي النور
ولينوود اللذين استهدفهما
الهجوم ،وستبقى على نحو
واضح في املنطقة.

السود ،الشريحة المهمة في ّ
أي
ت ــرش ـي ــح ل ـل ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
ل ـل ـش ـخ ـص ـيــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـخــوض
المعركة الرئاسية.
ل ـكــن فـ ــوزه ف ــي ت ـك ـســاس ذات
التنوع السكاني ،يشير إلــى أن
لـ ــدى ب ــاي ــدن الـ ـق ــدرة ع ـلــى بـنــاء
تحالف أوسع.
وت ـع ــزز ذل ــك االح ـت ـم ــال بـفــوز
ب ـ ــاي ـ ــدن ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ــوالي ـ ــات
الجنوبية الخمس األخرى التي
شاركت في انتخابات أمس األول.
ومـ ــن ب ـيــن ك ـب ــار الـمــرشـحـيــن
رئيس بلدية نيويورك السابق
( 78عـ ــامـ ــا) م ــايـ ـك ــل ب ـل ــوم ـب ــرغ
وال ـس ـي ـن ــات ــورة إل ـيــزاب ـيــث وارن
( 70عاما).
ورغــم إنفاقه مبالغ طائلة من
أم ــوال ــه ال ـخ ــاص ــة ع ـلــى الــدعــايــة
االنتخابية ،فإنها كانت انطالقة

م ـحــرجــة ل ـل ـم ـل ـيــارديــر بـلــومـبــرغ
ّ
الـ ــذي ل ــم يـتـمــكــن م ــن ال ـف ــوز بــأي
والية ،باستثناء فوز متواضع في
ساموا األميركية بجنوب المحيط
الـهــادئ التي تمنح  6مندوبين،
ليعلن مساء أمــس انسحابه من
السباق ودعمه بايدن.

ترامب
ّ
ووجـ ـ ـ ــه تـ ــرامـ ــب ،ال ـ ـ ــذي تــابــع
النتائج على التلفزيون ،إهاناته
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــادة لـ ـل ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـيـ ـي ــن
ع ـ ـلـ ــى "ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر" ،س ـ ــاخ ـ ــرا مــن
وارن الـ ـت ــي خـ ـس ــرت ف ــي والي ــة
ماساتشوستس مسقط رأسها،
والتي يبلغ عدد مندوبيها .91
وقال" :وارن كانت خاسرة في
االنتخابات ،ولم تقترب حتى من
ال ـف ــوز ب ــوالي ــة مــاســاتـشــوسـتــس

الـتــي تنتمي إليهاّ ،أمــا الخاسر
األكبر في االنتخابات فهو مايكل
بـ ـل ــو مـ ـب ــرغ ،إذ إن م ـس ـت ـشــار يــه
السياسيين خــدعــوه" ،وأض ــاف:
"لـ ـق ــد أهـ ـ ــدر  700م ـل ـي ــون دوالر
ول ـ ــم ي ـح ـصــل ع ـل ــى ش ـ ــيء س ــوى
لقب ميني مايك (مايك الصغير)
والتدمير الكامل لسمعته".
وقال ترامب إنه يتطلع إلجراء
مناظرات في وقت الحق من العام
الديمقراطي
الحالي مع المرشح ّ
النتخابات الرئاسة ،بغض النظر
عن هوية المرشح الذي سيتأهل
من االنتخابات التمهيدية ويفوز
بترشح الحزب الديمقراطي.
ً
ّ
ورد بايدن على "تويتر" قائال:
"عندما يأتي نوفمبر سنهزمك".
كـمــا أع ـلــن الــرئـيــس األمـيــركــي
فوزه بجميع السباقات التمهيدية
ل ـ ـل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ــوري ،ض ـمــن

أوكرانيا :استقالة
رئيس الوزراء
"الـ ـث ــاث ــاء ال ـك ـب ـي ــر" ،ف ــي نـتـيـجــة
غير مفاجئة ،حيث إنــه يخوض
االنتخابات من دون منافسة.
وش ـك ــر ت ــرام ــب ف ــي تـغــريــداتــه
والي ـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ـيـ ــرومـ ــونـ ــت ونـ ـ ــورث
كــارولـيـنــا وأالبــامــا وأوكــاهــومــا
وم ــاس ــات ـش ــوس ـت ــس وتـيـنـيـســي
ومين.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ــات
مـ ـث ــل ف ــرج ـي ـن ـي ــا ،ألـ ـغ ــى الـ ـح ــزب
االن ـت ـخــابــات الـتـمـهـيــديــة ،وســط
وضوح الرؤية بفوز ترامب ،حيث
ال يــواجــه منافسين جــديـيــن في
االنتخابات التمهيدية.
وستجرى االنتخابات المقبلة
فـ ـ ــي  10الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري فـ ـ ــي واليـ ـ ـ ــات
أيداهو وميسيسيبي وميشيغان
وم ـ ـيـ ــزوري وداكـ ــوتـ ــا الـشـمــالـيــة
وواشنطن.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

القاهرة ألديس أبابا :لن يتم ملء «النهضة» إال بموافقتنا
• اجتماع عسكري برئاسة السيسي • تنفيذ حكم اإلعدام بعشماوي

●

القاهرة  -رامي ابراهيم

ردت الـقــاهــرة عـلــى التصعيد
اإلث ـيــوبــي غـيــر الـمـسـبــوق بملف
سد النهضة ولغة التحدي التي
استخدمتها بتحديد موعد ملء
بـحـيــرة ال ـســد الـ ــذي تـقـيـمــه على
مـجــرى النيل مـســاء أمــس األول،
معلنة أن أديــس أبابا ال يمكنها
م ــلء ال ـب ـح ـيــرة أو ال ـب ــدء ف ـيــه إال
بموافقة مصر وال ـس ــودان ،وفقا
للبند رق ــم  5مــن اتـفــاقـيــة إ ّعــان
المبادئ لعام  ،2015التي وقعت
عليها أديس أبابا.
وأك ــد الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الموارد المائية المصرية ،محمد
السباعي ،في تصريحات أمس،
أنــه فــي حــال خالفت أديــس أبابا
ال ـب ـنــد ال ـخ ــام ــس ،فـ ــإن ذلـ ــك يعد
ّ
الدولية التي
بتعهداتها
إ ّخــاال
ّ
وق ـ ـعـ ــت ع ـل ـي ـه ــا ،وي ـ ـحـ ــق لـمـصــر
اللجوء للتحكيم الدولي ،مشددا
عـلــى أن ــه يــأمــل ف ــي عـ ــودة الــوفــد
اإلثيوبي إلى مائدة المفاوضات
وال ـت ـح ــاور ح ــول ح ــل ال ـخــافــات
للوصول إلى اتفاق ُمرض وعادل

ومنصف يحقق لها رغبتها في
التنمية ،وال يضر بمصالح مصر
والسودان المائية.
وع ـ ـق ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـص ــري
عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع
قادة القوات المسلحة .وقال بيان
رس ـمــي إن االج ـت ـمــاع ُع ـقــد بمقر
وزارة ال ــدف ــاع ،لـبـحــث ت ـط ــورات
األوضــاع وحماية األمــن القومي
ل ـل ـب ــاد ،ب ـح ـضــور ال ـق ــائ ــد ال ـعــام
ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة وزي ــر الــدفــاع
واإلنـ ـت ــاج ال ـحــربــي ،ال ـفــريــق أول
محمد زكي ،ورئيس أركان حرب
الـقــوات المسلحة الفريق محمد
فريد.
ً
وطـ ـلـ ـب ــت مـ ـص ــر رس ـ ـم ـ ـيـ ــا مــن
جامعة الدول العربية إدراج بند
ف ــي اج ـت ـم ــاع وزراء ال ـخــارج ـيــة
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ،أم ـ ـ ـ ــس ،مـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـس ـ ّـد
النهضة والـمـفــاوضــات الجارية
بشأنه ،وإدانــة انسحاب إثيوبيا
مــن جــولــة الـمـفــاوضــات األخـيــرة
ب ـ ــواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
إجـ ـم ــاع ع ــرب ــي ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن.
وأك ـ ــد دب ـل ــوم ــاس ــي م ـص ــري قبل
ب ـ ــدء االجـ ـتـ ـم ــاع أن هـ ـن ــاك شـبــه

إجماع عربي على دعــم القاهرة،
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـت ــم تــرجـمــة
ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى قـ ـ ـ ــرار عـ ــربـ ــي ص ــري ــح
ضـمــن ب ـنــود لـلـتــأكـيــد عـلــى دعــم
الموقف المصري في قضية السد
اإلثيوبي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
اإلثـيــوبــي ،غيتداحشو أنــدراغــو،
أعلن أمس األول ،أن بالده ستبدأ
ف ــي م ــلء "ال ـن ـه ـضــة" اع ـت ـبــارا من
يوليو المقبل .وق ــال فــي مؤتمر
بأديس أبابا بمشاركة وزير الري
والموارد المائية ،إن بالده ستبدأ
في التعبئة األولية لخزان السد
بعد  4شهور من اآلن ،مضيفا أن
"األرض أرضـنــا والمياه مياهنا
والمال الذي يبنى به سد النهضة
مالنا ،وال قوة يمكنها منعنا من
بنائه".
وبـعــد ســاعــات قليلة مــن هذه
ال ـت ـص ــري ـح ــات ،ت ـل ـقــى الـسـيـســي
ً
ً
اتـ ـ ـص ـ ــاال ه ــات ـف ـي ــا مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،حيث
ت ــم ال ـت ـب ــاح ــث وت ـ ـبـ ــادل وج ـه ــات
النظر بـشــأن آخــر ت ـطــورات ملف
سد النهضة.

فرنسا :البرلمان ّ
يقر
إصالح النظام التقاعدي

أقر النواب الفرنسيون في
قراءة أولى مشروع إصالح
أنظمة التقاعد ،الذي يثير حركة
احتجاجية واسعة النطاق في
البالد ،بعدما ردت األغلبية
الرئاسية طعنني قدمتهما
املعارضة.
وقررت الحكومة استخدام املادة
 3-49من الدستور التي تسمح
بإقرار نصف تشريعي من
دون طرحه على التصويت في
البرملان.
وندد رئيس الوزراء إدوار فيليب
بـ»عرقلة» اليسار الراديكالي،
الذي طرح آالف التعديالت التي
أبطأت املناقشات.
وحدها الطعون كان يمكن
أن تحول دون إقرار اإلصالح
الهادف إلى اعتماد نظام شامل
للتقاعد يقوم على أساس
النقاط.
لكن الطعنني اللذين تقدمت بهما
املعارضة اليمينية واملعارضة
اليسارية فشال ليل الثالثاء-
األربعاء في الحصول على
األغلبية املطلقة املطلوبة.

شقيقة بايدن تمنع محتجة من الصعود إلى المنصة مساء أمس األول
الــدي ـم ـقــراطــي ،مـمــا جـعـلــه أشبه
ب ـطــائــر ال ـف ـي ـن ـيــق ال ـ ــذي ينبعث
فــي نـهــايــة ح ـيــاة طبعتها أكـثــر
من مأساة.
وقال بايدن أمام حشد صاخب
ف ــي لـ ــوس أن ـج ـل ــس" :إنـ ـه ــا ليلة
جـيــدة ،بــل يـبــدو أنـهــا ستصبح
أفـ ـض ــل! ل ـي ــس ع ـب ـثــا أن اسـمـهــا
الثالثاء الكبير".
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز س ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــدرز ،حـ ـس ــب
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــروج م ــن
صـ ـن ــادي ــق االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ،ب ــوالي ــات
فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرم ـ ـ ــون ـ ـ ــت م ـ ـس ـ ـق ـ ــط رأسـ ـ ـ ـ ــه
وكـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــورادو وي ـ ــوت ـ ــا .وت ـش ـيــر
االسـتـطــاعــات أيـضــا إل ــى فــوزه
في والية كاليفورنيا ،التي لديها
أكبر عدد من أصوات المندوبين.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،فـ ـ ـ ــاز بـ ــايـ ــدن
وف ـ ــق االسـ ـتـ ـط ــاع ــات ب ــوالي ــات
فيرجينيا وكاروالينا الشمالية
وأالباما وأوكالهوما وتينيسي
وأركـ ـنـ ـس ــاو ومــاســات ـشــوس ـتــس
وحتى مينيسوتا الــواليــة التي
ك ــان م ــن الـمـتــوقــع أن ي ـفــوز بها
ساندرز بسهولة .ولمينيسوتا
الــواقـعــة فــي ال ـغــرب األوس ــط 75
ً
مندوبا.
وبعد منتصف الليل أظهرت
ال ـت ــوق ـع ــات فـ ــوز ب ــاي ــدن بــواليــة
تـكـســاس ،ثــانــي أكـبــر ال ــوالي ــات،
حيث كان فوز ساندرز مرتقبا.
وم ـ ــع  228م ـ ـنـ ــدوبـ ــا ،تـمـنــح
تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين
بعد كاليفورنيا.
ومــع احتساب  94بالمئة من
األصــوات في الوالية الجنوبية،
بــات بايدن يتقدم على ساندرز
بنحو  4نقاط مئوية.
ّ
وغرد المحلل ديفيد إكسلرود،
كـ ـبـ ـي ــر االس ـ ـتـ ــرات ـ ـ ّي ـ ـج ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ــي
حملتي أوباما "توقعنا ارتفاعا،
وحصلنا على ّ
مد هائل" وأضاف:
"سباق جديد .كليا".
وبنبرة ّ
تحد ،احتفل ساندرز
بفوزه في تلك الواليات بمهاجمة
ت ـ ــرام ـ ــب ،ووص ـ ـفـ ــه بـ ـ ـ "ال ــرئ ـي ــس
األك ـث ــر خ ـ ّط ــورة ف ــي ت ــاري ــخ هــذا
البلد" .لكنه هاجم بايدن ايضا
( 77عــا مــا) لتصويته لمصلحة
اجتياح العراق.
وقال" :نحن نتحدى المؤسسة
السياسية" ،مضيفا "ال يمكنكم
إل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاق ال ـ ـه ـ ــزي ـ ـم ـ ــة ب ـ ـتـ ــرامـ ــب
بالسياسات نفسها".
ورأى ب ـ ــاي ـ ــدن ف ـ ــي ال ـن ـت ــائ ــج
دليال على نجاح مساعي إعادة
السياسة األميركية إلى الوسط،
بعد أربع سنوات على شعبوية
ترامب اليمينية.
وق ــال أم ــام الـحـشــد فــي لــوس
أنجلس "نحن ننبض بقوة ،هذه
الحملة ستجعل ترامب يرحل".
وس ـج ـلــت مـعـظــم ان ـت ـص ــارات
بايدن بفضل الدعم القوي الذي
يحظى به أوباما بين األميركيين

سلة أخبار

وأك ــد تــرامــب تـقــديــر الــواليــات
المتحدة لقيام مصر بالتوقيع
باألحرف األولى على االتفاق الذي
أسفرت عنه جوالت المفاوضات
ح ـ ــول ال ـ ـسـ ــد ب ــواشـ ـنـ ـط ــن خ ــال
األشهر الماضية ،مشددا على بذل
الجهود الــدؤوبــة والتنسيق مع
مصر والسودان وإثيوبيا بشأن
هذا الملف الحيوي ،وصوال إلى
انتهاء الدول الثالث من التوقيع
على اتفاق نهائي.

جنوب السودان
على صعيد آخر ،أكد السيسي
أم ــس أهـمـيــة الـبـنــاء عـلــى الــزخــم
الـقــائــم عـلــى الـســاحــة السياسية
فــي جـمـهــوريــة جـنــوب ال ـســودان،
وتوافر اإلرادة الالزمة من قبل كل
األط ـ ــراف ،ب ـهــدف االس ـت ـمــرار في
تنفيذ استحقاقات اتفاق السالم
الموقع بينها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة
المصرية السفير بـســام راضــي،
في بيان ،إن ذلك جاء خالل لقاء
السيسي مع نائب رئيس جنوب

استقال رئيس الوزراء األوكراني
أوليكسي غونشاروك ،بعد مرور
 6أشهر على توليه املنصب،
وسيتم استبداله بأحد نوابه.
وكان غونشاروك ،البالغ 35
عاماّ ،
تقدم باستقالة في يناير
ُبعد تسريب تسجيل صوتي
نسب إليه شكك فيه بمدى إملام
الرئيس فولوديمير زيلنسكي
بامللف االقتصادي ،علما بأن
األخير لم يقبلها.
وكانت مصادر رسمية كشفت،
األسبوع املاضي ،أن زيلنسكي
ينوي استبدال غونشاروك،
رئيس الوزراء األصغر سنا في
تاريخ أوكرانيا ،ألنه لم يكن
راضيا عن أداء الحكومة في
امللف االقتصادي.
وكان زيلنسكي ّ
عي غونشاروك
أغسطس
رئيسا للوزراء في
ّ
ّ
خلفية تعثر
املاضي ،على
اقتصادي وحرب استنزاف مع
انفصاليني تدعمهم روسيا في
الشرق األوكراني.

ً
 25قتيال حصيلة
زوابع تينيسي األميركية
السيسي مستقبال نائب رئيس جنوب السودان جيمس وانى إيجا في القاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
السودان جيمس واني ايغا.
ورحــب الرئيس المصري ،في
هذا السياق ،بـ «الخطوة المهمة
التي حققتها مؤخرا األطراف في
جنوب السودان ،بإعالن الرئيس
س ـي ـل ـفــاك ـيــر م ـ ـيـ ــارديـ ــث ،وزع ـي ــم
المعارضة رياك مشار ،اعتزامهما
بدء تشكيل حكومة وحدة وطنية
تنفيذا لمقررات اتفاق السالم».
وأكد في الوقت ذاته «مواصلة
مـ ـ ـص ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــذل م ـ ـسـ ــاع ـ ـي ـ ـهـ ــا ع ـل ــى
المستويين اإلقليمي والــدولــي،
لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق
االس ـت ـق ــرار والـ ـس ــام ف ــي جـنــوب
السودان ،فضال عن حرصها على
تطوير عالقاتها معها».
على صعيد مختلف ،تم أمس
تنفيذ حكم اإلعــدام بحق ضابط

الجيش السابق هشام عشماوي
إلدانـتــه بارتكاب أعمال إرهابية
عديدة ،في  14قضية مختلفة.
وعشماوي هو ضابط سابق
بــال ـج ـيــش ،ت ـمــت إق ــال ـت ــه بـسـبــب
أفكاره المتطرفة ،وبسبب خبراته
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي عـ ـش ــرات
الجرائم اإلرهابية.
وبدأ اسم عشماوي يطفو في
عام  ،2013عندما اتهم بمحاولة
اغـتـيــال وزي ــر الــداخـلـيــة األسـبــق
محمد إبراهيم ،في شهر سبتمبر،
ب ـع ــد ت ـ ـعـ ـ ّـرض م ــوك ـب ــه الن ـف ـج ــار
سيارة مفخخة ،وأسفر الحادث
آنذاك عن إصابة  21شخصا.
وت ـ ــورط ف ــي تـفـجـيــر مــديــريــة
أم ــن الــدقـهـلـيــة ي ــوم  24ديسمبر
 ،2013ال ــذي أسـفــر عــن مقتل 16

مــن رجــال الشرطة والمواطنين،
كما اتهم باستهداف قوات األمن
في كمين عرب شركس بالقليوبية
واالشتباك معهم.
ووجهت له أصابع االتهام في
ح ــادث كـمـيــن ال ـفــرافــرة بــالــوادي
ال ـجــديــد ،فــي يــولـيــو  ،2014مما
ً
أسـفــر عــن مقتل  21جـنــديــا ،كما
تـ ّ
ـورط في التخطيط لواقعة كرم
ال ـق ــوادي ــس بـسـيـنــاء ف ــي أكـتــوبــر
 2014الـتــي سقط فيها نحو 28
جنديا.
وتسلمت السلطات المصرية
عشماوي ،في مايو الماضي ،من
ق ــوات شــرق ليبيا ،عقب القبض
عليه ،لـتــرؤســه أحــد التنظيمات
اإلرهابية بمدينة درنة.

قتل  25شخصا على األقل
نتيجة زوابع ضربت والية
تينيسي ،خصوصًا منطقة
ناشفيل ،عاصمة موسيقى
الكاونتري في الواليات املتحدة،
وخلفت عدة خسائر.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب،
الذي قال إنه يصلي «من أجل
جميع املتضررين من الزوابع
املدمرة» ،أنه سيزور تينيسي
(جنوب شرق) الجمعة.
وكانت الزوابع ضربت ليل
االثنني -والثالثاء.

ةديرجلا

•
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رياضة

عوض :عودة النشاط المحلي أفضل
خطة لتجهيز األزرق

«اآلسيوي» يكثف اجتماعاته لحسم مصير التصفيات وسط ترقب كويتي
أحمد حامد

في حين فضل مدير
منتخب الكويت لكرة
القدم فهد عوض عودة
النشاط المحلي ،من أجل
تجهيز األزرق للمنافسات
اآلسيوية المزدوجة ،كثف
االتحادان الدولي واآلسيوي
اجتماعاتهما من أجل حسم
مصير التصفيات ،وسط توجه
عام لتأجيلها؛ لدواعي انتشار
فيروس كورونا.

ثامر عناد وفهد عوض

أكــد مــديــر المنتخب فهد عــوض ان عــودة
النشاط ومزاولة األزرق لتدريباته ،استعدادا
للتصفيات اآلسيوية المؤهلة لمونديال قطر
 ،2022وكأس آسيا  ،2023لن تكون إال بقرار
مــن اللجنة األولـمـبـيــة الـكــويـتـيــة ،وبموافقة
وزارة الصحة ،بما يوفر أعلى درجات األمان
لالعبين خالل التدريبات واالستعداد للفترة
المقبلة.
وأضــاف عــوض أنــه درس مع االتحاد أمر
تجهيز األزرق لمواجهتي استراليا واألردن،
وسـ ــط ص ـع ــوب ــة ف ــي االسـ ـتـ ـق ــرار ع ـل ــى خـطــة
ً
بعينها ،خصوصا أن توفير مباريات ودية
في معسكر قطر ،والذي تم اقتراحه من قبل،
ً
ً
سيكون أمــرا صعبا جــدا في الوقت الحالي،
مشيرا إلى ان قناعته الشخصية حال اقتراب
مواجهات المنتخب في التصفيات ،أن يعود
النشاط المحلي ،حيث إن التجهيز من خالل
مـبــاريــات الـ ــدوري ،وك ــأس األم ـيــر أفـضــل من
مــزاولــة الـتــدريـبــات مــن دون تــوفـيــر احتكاك
قوي لالعبين.
وعلى صعيد الوضع القائم فيما يخص
إقـ ــامـ ــة ال ـ ـجـ ــوالت ال ـم ـق ـب ـلــة مـ ــن ال ـت ـص ـف ـيــات
اآلسيوية ،تترقب األوســاط الكويتية مصير
االجتماعات ،التي حددها االتحاد اآلسيوي
خــال الفترة الحالية مــن أجــل حسم مصير
التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر
 ،2022وكأس آسيا  ،2023إلى جانب منافسات

األنــديــة األبـطــال في النسخة الحالية ،وسط
تفشي فيروس كورونا في بعض الدول.
وجرى أمس اجتماع بين االتحادين الدولي
واآلسـ ـ ـي ـ ــوي ف ــي زي ـ ـ ــورخ ل ـم ـنــاق ـشــة ال ــوض ــع
الــراهــن ،فــي حين يقام فــي قطر غــدا اجتماع
آخ ــر لــات ـحــاد اآلسـ ـي ــوي م ــع ب ـعــض ممثلي
األنــديــة الـمـشــاركــة فــي دوري األب ـط ــال ،على
أن ي ـقــام األح ــد الـمـقـبــل اجـتـمــاع مـمــاثــل ،في
حين يقام اجتماع للجنة الطوارئ باالتحاد
اآلسـيــوي بمشاركة الكويت الثالثاء المقبل
في نيودلهي.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي،
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن ــه تــم ال ـتــواصــل مــع أصـحــاب
الـ ـق ــرار ف ــي االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي السـتـيـضــاح
الموقف فيما يخص تأجيل مباريات األزرق
المقبلة فــي الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة ،السيما
مواجهة أستراليا المقبلة ،والتي تليها أمام
األردن ،ليأتي الجواب بأن التأجيل لن يكون
إال بقرار من االتحاد الدولي وبعد التنسيق
مع االتحادات المعنية.
وأش ــار الـمـصــدر إلــى أن ق ــرار التأجيل لن
يكون منصبا على مباريات بعينها ،بداعي
انتشار فـيــروس كــورونــا فــي بعض البلدان،
م ــؤك ــدا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن ال ـتــأج ـيــل فيما
يخص مباريات التصفيات هو القرار األقرب،
وس ــط تـعــامــل ج ــدي م ــن الـجـمـيــع لـمــواجـهــة
فيروس كورونا.

وذكـ ــر أن ال ـت ــواص ــل ق ــائ ــم م ــع االت ـحــاديــن
األس ـت ــرال ــي واألردن ـ ـ ــي ،لـجــس الـنـبــض فيما
يخص االستضافة المحتملة لــأزرق خالل
الشهر الـحــالــي ،والتدابير المتبعة فــي مثل
الظروف القائمة.
وب ـيــن أن ســامــة الــاعـبـيــن أول ــوي ــة داخــل
االتـ ـح ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ،ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـح ـســابــات
ال ـم ـع ـق ــدة ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن ت ــأج ـي ــل م ـب ــاري ــات
التصفيات اآلسيوية.
وع ــن مستقبل الـمـســابـقــات الـمـحـلـيــة في
الكويت ،قال المصدر ان السيناريوهات التي
نوقشت خــال الفترة الماضية كثيرة ،ومن
بينها إن ـهــاء الـمــوســم الـحــالــي عـلــى وضعه
الحالي ،على أن يتم ترحيل الجوالت الحالية
من الدوري إلى بداية الموسم المقبل ،ودمج
الـمـســابـقـتـيــن ك ـمــا ح ــدث ع ــام  ،2003وســط
تهديدات صدامية آنذاك.
واعـ ـت ــرف أن ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،والـتـعــامــل
الـجــدي مــن الـكــويــت مــع فـيــروس كــورونــا قد
يستدعي مزيدا من الوقت من أجل استئناف
الـمـســابـقــات ،مـشـيــرا إل ــى أن ال ـع ــودة ،حسب
االجتماعات األخيرة التي جرت داخل االتحاد،
ق ــد ت ـكــون  20مـ ــارس الـ ـج ــاري ،ح ــال ص ــارت
األمور على خير فيما يخص السيطرة على
فيروس كورونا.

عامر يدعم «يد» العربي القطري في «العربية» السهو :استئناف نشاط المراحل السنية صعب
ت ـ ـعـ ــاقـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي الـ ـع ــرب ــي
القطري مع نجم نادي اليرموك
ومنتخبنا الوطني األول لكرة
الـيــد محمد عــامــر عـلــى سبيل
اإلع ـ ــارة ،لــدعــم ص ـفــوف فريقه
خ ـ ــال م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي ب ـطــولــة
األمير فيصل بن فهد العربية
ال ــ 15لألندية أبطال الكؤوس،
الـ ـت ــي يـسـتـضـيـفـهــا نـ ـ ــادي بــن
ً
خيار التونسي حاليا ،وتستمر
حتى  14الجاري.
وأكــد مــدرب اليرموك ،خالد
الـ ـ ـم ـ ــا ،أن عـ ــامـ ــر ت ـل ـق ــى ع ــدة
عـ ـ ـ ـ ــروض لـ ـ ـخ ـ ــوض الـ ـبـ ـط ــول ــة
العربية لــأنــديــة ،كــان أبــرزهــا
من ناديي اإلفريقي التونسي
والعربي القطري ،لكن األخير
ن ـجــح ف ــي إن ـه ــاء ال ـم ـفــاوضــات
وإجراءات التعاقد بشكل أسرع،
َّ
حتى يتمكن الالعب من اللحاق
بمباريات البطولة ،التي بدأت
أمس.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن تـ ـج ــرب ــة
الـلـعــب ضـمــن صـفــوف العربي
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ال ـتــي
تضم أنــديــة مميزة مــن قارتي
ُ
آس ـيــا وإفــري ـق ـيــا ،ت ـعــد مـفـيــدة،
وخطوة جيدة ومهمة بالنسبة
لعامر ،وستعود عليه بالنفع

تأجيل «خليجي
اليد» إلى مايو
ً
تـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة الـ ـت ــي تـشـهــدهــا
ً
دول المنطقة حاليا لمواجهة
تــداع ـيــات "ف ـي ــروس ك ــورون ــا"،
أعلن نائب رئيس اتـحــاد كرة
اليد ،عضو اللجنة التنظيمية
لكرة اليد بدول مجلس التعاون
الخليجي ،شبيب الـهــاجــري،
تأجيل منافسات النسخة الـ38
من البطولة الخليجية لألندية
األبطال لكرة اليد ،لتقام خالل
ال ـف ـتــرة م ــن  28مــايــو ح ـتــى 7
يونيو المقبلين.
وكان مقررا لهذه البطولة أن
يستضيفها نادي الكويت خالل
الفترة من  1الى  11الجاري.

ع ـل ــى ه ــام ــش الـ ـبـ ـط ــول ــة ،كـمــا
س ـي ـش ــارك ف ـي ـهــا م ــن ال ـكــويــت
المدربان مناور دهش ومحمد
حاتم.

أكد أن نادي الجهراء سيدعو األندية إلى اجتماع خالل أيام

كشف خلف السهو أنه
سيدعو األندية إلى اجتماع
اليرموك اطمأن على العبيه في الفترة المقبلة ،لمناقشة
صعوبة استئناف الموسم
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،قـ ــال الـمــا
إن "ف ــري ــق ال ـيــرمــوك اسـتــأنــف الرياضي بعد انتهاء فترة
تــدريـبــاتــه أمــس األول ،بعدما اإليقاف من اللجنة األولمبية،
اطـ ـ ـم ـ ــأن عـ ـل ــى الع ـ ـب ـ ـيـ ــه ،ع ـقـ
ـب في ظل الصعوبات الكبيرة
خ ـ ـض ـ ــوع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ل ـل ـك ـش ــف
الـطـبــي والـفـحــوصــات الــازمــة المترتبة على هذا األمر.

محمد عامر
ً
ً
م ـس ـت ـق ـبــا  ،مـتـمـنـيــا أن يظهر
بالمستوى المطلوب ،وأن يقدم
المردود المنتظر.
ولفت المال إلى أنه سيرافق
عـ ــامـ ــر إلـ ـ ــى تـ ــونـ ــس ل ـح ـضــور

البطولة ،ودراس ــات المدربين
الدولية التي ينظمها االتحاد
العربي مع الجامعة التونسية
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـي ـ ــد ،وت ـ ـحـ ــت إش ـ ـ ــراف
االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـعـبــة هـنــاك

لفيروس كورونا خالل اليومين
الماضيين ،وتأكد أن الجميع
ً
بخير" ،مضيفا" :سيشرف على
التدريبات خالل الفترة الحالية
الـ ـ ـم ـ ــدرب الـ ـمـ ـس ــاع ــد ع ـب ــدال ـل ــه
الهولي ،ومدرب الشباب أشرف
جاد المولى ،لحين عودتي من
تونس".
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن تـ ــدري ـ ـبـ ــات
الـفــريــق ستسير وفــق برنامج
ً
ُمعد خصيصا للفترة الحالية،
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
البدني والفني الــذي وصــل له
الــاعـبــون ،حتى يكون الفريق
جاهزا الستئناف الدوري.

●

محمد عبدالعزيز

طـ ــالـ ــب أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر ن ـ ــادي
الجهراء خلف السهو جميع
االتحادات الرياضية بإلغاء
مـنــا فـســات ا لـمــرا حــل السنية
هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ،ب ـعــد ان ـت ـهــاء
فترة اإليقاف المفروضة من
ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة ،بـسـبــب
ت ــداعـ ـي ــات ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
كورونا.
وقال السهو ،لـ"الجريدة"،
إن اإل ج ـ ـ ـ ــراء ات اال حـ ـت ــراز ي ــة
التي تقوم بها الدولة حاليا
تـ ـنـ ـسـ ـج ــم مـ ـ ــع هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــرأي،
ك ــا ش ـف ــا أن نـ ـ ــادي ا ل ـج ـه ــراء
ي ـت ـش ــاور ح ــال ـي ــا م ــع بـعــض
األنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص هـ ــذا
الشأن ،وأوضح أن الكثير من
االندية تؤيد الفكرة.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن قـ ـ ـ ــرار
إلـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــات ل ــه
أسـ ـب ــاب ك ـث ـي ــرة ،إل ــى جــانــب
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة،
و هــي صعوبة إ قـنــاع أو لـيــاء
األمـ ـ ـ ــور بـ ـحـ ـض ــور أب ـن ــائ ـه ــم
ال ــاع ـب ـي ــن إل ـ ــى ال ـت ــدري ـب ــات

مباراتان في الدوري السعودي لكرة القدم
ً
يضع الحزم وضيفه االتحاد النقاط الثالث هدفا لهما ،عندما
يلتقيان الـيــوم فــي افـتـتــاح المرحلة الـحــاديــة والـعـشــريــن لـلــدوري
السعودي لكرة القدم،
وبعد أن أقال الحزم مدربه الروماني ايساليا وتعاقد مع البرازيلي
لويز ،استعاد توازنه وحقق فوزين ثمينين أمام الفيحاء واالتفاق،
ً
لكنه انتكس مجددا وخسر أمام النصر وضمك ،وأصبح في موقف
ال يحسد عليه بعدما تراجع للمركز الثالث عشر برصيد  22نقطة.
وال يختلف االتحاد صاحب المركز الثاني عشر عن مضيفه من
حيث وجوده في مركز متأخر ،ولكن يحسب له ارتفاع مستواه الفني
في آخــر مباراتين خاضهما بقيادة البرازيلي كاريلي ،وتحقيقه
لـفــوز كبير أم ــام الـشـبــاب بنتيجة  1-5أع ــاد لــأذهــان مـسـتــواه في
عصره الذهبي.
ويسعى الشباب إلــى تجاوز خسارته القاسية أمــام االتحاد
ومصالحة جماهيره عندما يستقبل العدالة.
وتلقى الشباب في آخر اربــع مباريات ثالث هزائم ،فقد على

إثرها فرصة الوجود في المربع الذهبي ،وبقي
في المركز الثامن برصيد  28نقطة.
ومـ ـ ـ ــع أن ال ـ ـفـ ــريـ ــق س ـي ـف ـت ـق ــد جـ ـه ــود
ال ـث ـن ــائ ــي ال ـس ـن ـغ ــال ــي م ــاك ـي ـت ــي ديـ ــوب
بسبب اإلصابة ،والفريد ندياي بداعي
اإليقاف ،إال أنه يسعى للفوز وتحسين
الصورة والتقدم في سلم الترتيب.
م ــن جــان ـبــه ،يــأمــل ال ـع ــدال ــة الـقــابــع
فــي المركز األخـيــر برصيد  14نقطة،
في تحقيق فــوزه األول بعد  16مباراة
تعادل خاللها في سبع وخسر في تسع
وأصبح بقاؤه بين الكبار صعبا ،إذ يحتاج
إلى الفوز في أغلب مبارياته المتبقية مع تعثر
منافسيه.
(أ ف ب)

 ...والمصري يعود إلى الدوران بمواجهة الطالئع وإنبي اليوم
●
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تـعــود عجلة الـ ــدوري المصري
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ح ـي ـن ـمــا
يستضيف فريق طالئع الجيش
نـ ـظـ ـي ــره إن ـ ـبـ ــي ف ـ ــي الـ ـس ــادس ــة
مـسـ ً
ـاء ،بتوقيت الكويت ،ضمن
منافسات ضربة الــدور الثاني،
وتحديدا الجولة الثامنة عشرة
للمسابقة.
ويخوض الطالئع مباراة اليوم،

باحثا عن استعادة نغمة االنتصارات،
ألن ــه خـســر آخ ــر مــواج ـهــة خــاضـهــا في
الدوري أمام األهلي بثالثة أهداف دون
رد ،إضــافــة إلــى أنــه يسعى إلــى تعديل
ترتيبه في المسابقة ،حيث إنه المركز
ال ــراب ــع ع ـشــر ب ـج ــدول تــرت ـيــب الـ ــدوري
برصيد  15نقطة بعد أن لعب  17لقاء
فاز في  3مباريات ،وتعادل في  ،6وخسر
 8مواجهات ،وسجل العبوه  17هدفا،
وتلقت شباكه  25هدفا.
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ط ـ ـلـ ــب ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد

بسيوني ،المدير الفني لطالئع الجيش
من العبيه تصحيح المسار أمام الفريق
البترولي في بداية رحلة الــدور الثاني
للمسابقة.
وي ـس ـت ـع ـيــد ط ــائ ــع ال ـج ـي ــش ج ـهــود
الع ـبــه عـلــي ال ـف ـيــل ،م ــداف ــع ال ـفــريــق ،في
مواجهة إنبي المقبلة بعدما غــاب عن
م ـبــاراة الـطــائــع أم ــام الـمـقــاصــة بكأس
مصر بداعي اإليقاف بعد الحصول على
اإلنذار الثالث في مباراة األهلي.
وعـلــى الـجــانــب اآلخـ ــر ،يـسـعــى إنبي

بقيادة مدربه المخضرم حلمي طوالن
إلى الفوز أمام الفريق العسكري ،من أجل
التقدم خطوة جديدة صوب المنافسة
على أحد مراكز المربع الذهبي ،إذ إنه
ً
يـحـتــل حــالـيــا الـمــركــز الـســابــع برصيد
 24ن ـق ـط ــة ،ب ـع ــدم ــا ح ـق ــق الـ ـف ــوز ف ــي 6
مباريات وتعادل في مثلها ،وهزم في 4
لقاءات ،في حين سجل العبوه  18هدفا،
واستقبلت شباكه  17هدفا ،وله مباراة
مؤجلة أمام األهلي.

خلف السهو

خــال ا لـفـتــرة المقبلة ،حتى
وإن ا سـتــؤ نــف ا لـنـشــاط ،كما
يمكن أن تشهد المسابقات،
في حال استئنافها ،العديد
مــن اال نـسـحــا بــات ،وبالتالي
فـ ـ ــإن االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات س ـت ـض ـطــر
إلى تطبيق العقوبات حسب
لوائح كل اتحاد.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــو أن
البطوالت الخاصة بالمراحل
ا لـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة إن ا س ـ ـتـ ــؤ ن ـ ـفـ ــت
فـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل فـ ـ ـ ــي ت ـ ــواقـ ـ ـي ـ ــت

االختبارات وشهر رمضان،
لذلك فإن هذا األمر قد يمدد
عـمــل ال ـمــدرب ـيــن واإلداري ـي ــن
الى شهر يونيو ،وهو األمر
الـ ـ ــذي يـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع ع ـقــود
ال ـ ـمـ ــدرب ـ ـيـ ــن ،ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـهــي
أغلبها في مايو ،وتمديدها
ي ـك ـل ــف مـ ـي ــزانـ ـي ــات األنـ ــديـ ــة
أمواال كثيرة.
وف ـي ـمــا ي ـخــص مـســابـقــات
ا لـ ـس ــن ا ل ـ ـعـ ــام ،ذ ك ـ ــر أن ه ــذه
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات مـ ـ ــن األف ـ ـضـ ــل
ا س ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ه ـ ــا ،ألن غ ــا ل ـب ـي ــة
الـ ــا ع ـ ـب ـ ـيـ ــن م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــون ،وال
يتعارض استئناف نشاطهم
مع عملهم ،مبينا أن الجهراء
سـيـكــون مــن الـمــدافـعـيــن عن
هذا القرار ،والفترة المقبلة
قد تشهد العديد من األمور
المرتبطة بهذا الشأن ،منها
ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ف ــي ال ـج ـه ــراء
لألندية لمناقشة هذا القرار.

إرجاء إطالق النسخة األولى
من الدوري اإلفريقي لكرة السلة
أعلنت رابـطــة دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين
أمـ ــس األول ،إرجـ ـ ــاء إط ــاق
النسخة األولــى من الــدوري
اإلف ــريـ ـق ــي الـ ـم ــدع ــوم مـنـهــا،
وذلك بسبب تفشي فيروس
كورونا المستجد.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض
أن ت ـن ـط ـلــق هـ ـ ــذه ال ـب ـطــولــة
الـ ـج ــدي ــدة ال ـم ـك ــون ــة م ــن 12
فريقا في  13مارس الجاري
م ــن ال ـع ــاص ـم ــة الـسـنـغــال ـيــة
دكـ ـ ـ ــار ،ل ـك ــن الـ ـمـ ـخ ــاوف مــن
ف ـي ــروس "ك ــوف ـي ــد "19 -أدت
الى إرجاء انطالقها ،لتنضم
ب ــذل ــك ال ـ ــى س ـل ـس ـلــة طــويـلــة
من األحداث الرياضية التي
تــأثــرت روزنــامــات ـهــا بسبب
ه ــذا ال ـف ـيــروس ،ال ــذي أودى
بـ ـحـ ـي ــاة أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  3آالف
شخص في العالم حتى اآلن.
وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار بـعــد
يــوم واحــد مــن اكتشاف أول
حالة مصابة بالفيروس في
الـسـنـغــال ،مـمــا يــرفــع الـعــدد
الــى حالتين فقط حتى اآلن
في إفريقيا جنوب الصحراء
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،بـ ـع ــد األول ـ ـ ـ ــى فــي
نيجيريا.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس راب ـ ـ ـطـ ـ ــة
الـ ـ ـ ــدوري اإلف ــريـ ـق ــي ون ــائ ــب
رئـ ـي ــس راب ـ ـطـ ــة دوري ك ــرة

السلة األميركي للمحترفين
السنغالي أمــادو غالو قرار
اإلرجـ ـ ــاء ،ق ــائ ــا" :ب ـن ــاء على
توصية الحكومة السنغالية
ب ـش ــأن ال ـم ـخ ــاوف الـصـحـيــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،سـيـتــم
تأجيل افتتاح الموسم األول
مــن ال ـ ــدوري اإلفــري ـقــي لكرة
السلة".
ومــن المفترض أن تكون
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة (مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر) ،وسـ ــا
(الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب) ،وال ـم ـن ـس ـت ـي ــر
(ت ــون ــس) ،ودك ـ ــار ،والغ ــوس
(نيجيريا) ولواندا (أنغوال)
الـ ـم ــدن ال ـم ـض ـي ـفــة لـلـمــوســم
المنتظم لهذا الــدوري ،الذي
أعلن عنه في منتصف فبراير
الماضي برعاية دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين
"أن بي أيه" واالتحاد الدولي
للعبة "فيبا".
ويـشــارك في هــذا الــدوري
 12نــاديــا مــن أن ـحــاء ال ـقــارة
ال ـس ـمــراء ،إذ سـيـتــم اعـتـمــاد
نظام المجموعتين من ستة
أن ــدي ــة ف ــي ك ــل مـنـهـمــا ،على
أن تـ ـخ ــوض كـ ــل م ـج ـمــوعــة
مـ ـب ــاري ــاتـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـم ــوس ــم
المنتظم في ثالث من المدن
الست المضيفة.
(أ ف ب)
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تشلسي يصعق ليفربول وينتزع
بطاقة ربع نهائي كأس االتحاد
تأهل فريقا تشلسي
ونيوكاسل إلى ربع نهائي
كأس االتحاد اإلنكليزي ،مساء
أمس األول ،بعد فوزهما على
حساب كل من ليفربول ووست
بروميتش.

مـ ـن ــي لـ ـيـ ـف ــرب ــول ب ـخ ـس ــارت ــه
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي عـنــدمــا
س ـق ــط أم ـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه تـشـلـســي
صـفــر ،2-أمــس األول على ملعب
"ستامفورد بريدج" في العاصمة
ل ـ ـنـ ــدن ،مـ ـ ّ
ـودعـ ــا م ـس ــاب ـق ــة ك ــأس
إن ـك ـل ـتــرا ل ـك ــرة ال ـق ــدم م ــن ال ــدور
الخامس.
وسجل البرازيلي ويليان ()13
وروس باركلي ( )64الهدفين.
وهي الخسارة الثالثة لرجال
الـمــدرب االلـمــانــي يــورغــن كلوب
فــي آخــر أرب ــع مـبــاريــات بجميع
المسابقات في غضون اسبوعين
بعد األولى امام مضيفه أتلتيكو
مــدريــد صـفــر 1-فــي ذهــاب الــدور
ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي لـ ـ ـ ــدوري أب ـط ــال
أوروب ــا في  18فبراير الماضي،
وال ـثــان ـيــة الـسـبــت عـنــد سقوطه
أمام واتفورد بثالثية نظيفة في
الدوري المحلي ،في أول هزيمة
لــه فــي الــ"بــرمـيـيــر ل ـيــغ" بـعــد 44
مباراة.
وف ـ ـشـ ــل ك ـ ـلـ ــوب مـ ـ ــرة ج ــدي ــدة
ف ــي ب ـل ــوغ الـ ـ ــدور ربـ ــع الـنـهــائــي
للمسابقة األعرق ،حيث لم ينجح
ب ـت ـج ــاوز ال ـ ــدور ال ـخ ــام ــس مـنــذ
تسلمه اإلدارة الفنية لـ"الريدز".
ورفع الـ"بلوز" عدد انتصاراته
في المواجهات مع الــ"ريــدز" في
المسابقة إلى سبعة انتصارات
مقابل أربعة لليفربول.
وع ـ ــزا كـ ـل ــوب الـ ـخـ ـس ــارة إل ــى

أخطاء العبيه ،وقال "لقد ارتكبنا
الكثير مــن األخـطــاء بالقرب من
الـمــرمــى .إنـهــا كــرة الـقــدم لكنني
أحـبـبــت رد فـعــل ال ـفــريــق ،كــانــت
مباراة متقاربة جدا".
وأضـ ـ ـ ــاف "ق ـ ــدم ت ـش ـل ـســي كــل
ش ــيء فــي ال ــدف ــاع ،كــانــت مـبــاراة
ب ــدنـ ـي ــة ج ـ ـ ــدا ول ـ ـ ــم ن ـت ـم ـك ــن مــن
التسجيل .علينا أن نعترف أننا
في المباريات القليلة الماضية
اسـتـقـبـلـنــا الـكـثـيــر م ــن األهـ ــداف
ولكن في مواقف مختلفة".
ً
وأك ـ ــد ك ـل ــوب أنـ ــه ل ـي ــس قـلـقــا
ب ـشــأن ديـنــامـيـكـيــة ال ـفــريــق "إن ــه
شيء يمكننا أن نستعيده إنها
ً
ك ــرة ال ـق ــدم ،لــم نـكــن نعتقد أب ــدا
أنـ ـه ــا س ـت ـك ــون مـ ـ ـب ـ ــاراة س ـه ـلــة.
ضد واتفورد كنا سيئين ،لذلك
أن ــا لـســت قلقا بـشــأن األداء .إذا
ارتكبنا أخطاء فسنخسر".
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أث ـ ـنـ ــى م ـ ــدرب
ت ـش ـل ـســي ف ــران ــك الم ـ ـبـ ــارد عـلــى
مستوى حارس مرماه اإلسباني
ً
كيبا أريساباالغا ،معتبرا أنه كان
ً
ً
سببا رئيسيا بالفوز بتصديه
ألكثر من فرصة خطيرة.
ً
ً
وقال "كيبا يكون حاضرا دوما
فــي االستحقاقات الكبيرة ،لقد
أدى بـطــريـقــة م ـم ـتــازة" ،معتبرا
أن فــري ـقــه ك ــان ال ـط ــرف األف ـضــل
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ــدرك
صعوبتها واستحق الفوز.
وفـ ـض ــل كـ ـل ــوب إراح ـ ـ ــة أغ ـلــب

ويليان نجم تشلسي يحتفل بهدفه في مرمى ليفربول
ع ـ ـنـ ــاصـ ــره األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ح ـيــث
أشرك أربعة فقط هم :الهولندي
فيرجيل فان دايك ،وجو غوميز،
والبرازيلي فابينيو ،والسنغالي
س ــادي ــو م ــانـ ـي ــه ،ق ـب ــل أن يــدفــع
بــالـمـصــري محمد ص ــاح (،)80
وال ـبــرازي ـلــي روب ــرت ــو فيرمينو،
وج ـي ـم ــس م ـي ـل ـنــر (ك ــاه ـم ــا فــي
الدقيقة  )80لقلب النتيجة دون
جدوى.
في المقابل ،أبقى المبارد على
االيطالي جورجينيو وماسون
ماونت على دكة البدالء.

ويليان يفتتح التسجيل
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـش ـ ـل ـ ـسـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ
بــال ـت ـهــديــد ع ـبــر ت ـس ــدي ــدة قــويــة
لــوي ـل ـيــان ت ـصــدى ل ـهــا ال ـحــارس
اإلسـبــانــي أدري ــان بـبــراعــة (،)13

مورينيو للمطالبين بباروت :ال تعرفون شكله!

مورينيو

قــال البرتغالي جوزيه مورينيو مــدرب توتنهام إن بعض جماهير النادي االنكليزي
المطالبة بمنح المهاجم االيرلندي تروي باروت فرصة أكبر ،ال تعرف شكل المهاجم الشاب.
ويواجه مورينيو ضغوطا اضافيا للدفع بباروت ،في ظل غياب المهاجمين االساسيين
هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين بسبب االصابة.
وك ــان ب ــاروت ( 18عــامــا) هــدافــا مميزا فــي فــرق الفئات العمرية ،وحـمــل أل ــوان منتخب
جمهورية ايرلندا في مباراة واحدة ،لكنه لم يخض بعد مباراة كاملة على مستوى
الكبار مع ناديه.
وكرر مورينيو أن باروت ليس جاهزا بعد للحلول بدال من كاين وسون؛
"نحن في عالم حيث هناك كثير من الناس ال يعرفون ما اذا كان شعر تروي
طويال أو قصيرا".
تابع "أو أشقر أو داكنا .ال يعرفون ذلك ،ويقولون :تروي ،تروي ،تروي،
تروي يجب أن يلعب".
وأضاف" :كان هناك شخص ورائي ذاك اليوم على دكة البدالء :ادفع
بتروي ،ادفع بتروي .ال أعتقد انه يعرف تروي".
ودفــع مورينيو بـبــاروت في الدقائق األخـيــرة من الخسارة ضد
ولفرهامبتون  2-3في الدوري المحلي.
وأرس ــل الــاعــب الـشــاب االثنين لخوض مـبــاراة مــع فريق تحت
ُ
 23عاما ،في رسالة واضحة إلظهار قدراته المتميزة مقارنة مع
باقي زمالئه.
وقال مورينيو انه سعيد لمجهوده خالل  45دقيقة من المباراة،
"قلت له قبل المباراة ،كل مرة تلعب مع شبان من عمرك ،يجب أن
تظهر لزمالئك سبب تميزك عنهم".
وتابع(" :تظهر لهم) لماذا انت تتدرب مع الفريق االول كل يوم
خالفا لهم".

لـكـنــه ع ــاد وأخ ـط ــأ م ـبــاشــرة في
التصدي لتسديدة قوية لويليان
من خارج المنطقة ،بعدما استغل
خ ـط ــأ ل ـم ــواط ـن ــه فــاب ـي ـن ـيــو عـنــد
حافتها ،حيث أخطأ اإلسباني
ت ـق ــدي ــره ــا ف ــارت ـط ـم ــت ب ـي ـس ــراه
وعانقت شباكه (.)13
وأنقذ كيبا المبعد عن تشكيلة
تـشـلـســي ف ــي الـ ـ ــدوري الـمـحـلــي،
مـ ــرمـ ــاه مـ ــن ه ـ ــدف م ـح ـق ــق بـعــد
تسديدة قوية لمانيه ارتدت منه
إل ــى البلجيكي دي ـفــوك اوريـغــي
ال ــذي ســددهــا قــويــة مــن مسافة
ق ــري ـب ــة ارتـ ـ ـ ــدت مـ ــن ج ـس ــم اح ــد
المدافعين وتهيأت أمــام الواعد
ك ــوت ـي ــس ج ــون ــز الـ ـ ــذي س ــدده ــا
بـ ــدوره ارتـ ــدت مــن كـيـبــا قـبــل ان
يشتتها الدفاع (.)22
وأه ـ ـ ـ ــدر الـ ـف ــرنـ ـس ــي أول ـي ـف ـي ــه
جيرو فرصة مضاعفة النتيجة

ً ً
زينغا مديرا فنيا
لكالياري
أعلن نادي كالياري اإليطالي
لـكــرة ال ـقــدم ،أمــس األول ،تعيين
والتر زينغا ليحل محل روالندو
م ــاران فــي تــدريــب الـفــريــق ،الــذي
يحقق نتائج مخيبة لآلمال في
الدوري اإليطالي.
ووق ــع زيـنـغــا ( 59عــامــا) على
عـقــد م ــع كــال ـيــاري حـتــى يونيو
.2021
وبدأ زينغا مسيرته التدريبية
م ــع ن ـيــو إن ـغ ــان ــد ريـفــولـيــوشــن
األميركي ،ثم تولى تدريب فرق
فــي رومــانـيــا ،وصربيا ،وتركيا،
واإلمارات ،والسعودية.
فـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،ت ــول ــى زي ـن ـغــا
تـ ـ ــدريـ ـ ــب كـ ــاتـ ــان ـ ـيـ ــا وب ــالـ ـي ــرم ــو
وكــروتــونــي وس ـم ـبــدوريــا ،فيما
أقــالــه فــريــق فـيـنـيــزيــا مــن دوري
ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة اإلي ـط ــال ــي في
مارس .2019
ولم يحقق كالياري أي انتصار
فــي آخ ــر  11م ـب ــاراة ،حـيــث حقق
أربع تعادالت وسبع هزائم ،رغم
البداية المشجعة للفريق مطلع
الموسم ،ويحتل كالياري حاليا
المركز الحادي عشر في الدوري.

بتسديدة ضعيفة ( .)28وتألق
كـ ـيـ ـب ــا مـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـت ـص ــدي ــه
لتسديدة مانيه القريبة (.)32
وكــاد ليفربول يتلقى الهدف
الثاني لوال العارضة التي ارتدت
منها كرة ماونت القوية من ركلة
حرة مباشرة من خارج المنطقة
(.)63

باركلي يحرز الثاني
وعـ ــزز بــارك ـلــي ت ـقــدم ال ـنــادي
اللندني بهدف رائع من مجهود
فـ ــردي م ــن خ ـلــف خ ــط منتصف
ال ـم ـل ـعــب ،ح ـيــث ان ـط ـلــق بـســرعــة
حـ ـت ــى مـ ـ ـش ـ ــارف م ـن ـط ـق ــة ج ـ ــزاء
الضيوف وسدد كرة قوية بيمناه
على يمين أدريان (.)64
وأض ـ ـ ـ ــاع اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي بـ ـي ــدرو
رودريغيز فرصة تسجيل الثالث

من انـفــراد داخــل المنطقة أنهاه
بتسديدة تـصــدى لها الـحــارس
في الوقت المناسب (.)67
وتدخلت عارضة أدريــان مرة
ثانية بتصديها لتسديدة جيرو
المنفرد من مسافة قريبة (.)74

نيوكاسل يتأهل
وحجز نيوكاسل بطاقته بفوز
صعب خارج قواعده على وست
بــرومـيـتــش ألـبـيــون مــن الــدرجــة
األولى .2-3
وكـ ــان ن ـيــوكــاســل ف ــي طــريـقــه
ال ــى تـحـقـيــق ف ــوز س ـهــل عـنــدمــا
تقدم بثالثية نظيفة تناوب على
تسجيلها البارغوياني ميغيل
أن ـخ ـيــل أل ـم ـي ــرون ( 33و)45+1
وال ـن ـم ـســوي فــالـنـتـيـنــو التـ ــزارو
(  ،)47لـ ـك ــن أ ص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األرض

ردوا بـثـنــائـيــة ف ــي ال ـثــانــي عبر
االسـكـتـلـنــدي م ــات فيليب ()74
وال ــدن ـم ــارك ــي كـيـنـيــث زوهـ ــوري
(.)90+3
واح ـ ـتـ ــاج شـيـفـيـلــد يــونــاي ـتــد
إلى التمديد للفوز على مضيفه
ريدينغ من الــدرحــة األولــى ،1-2
بعد انتهاء الوقت األصلي بهدف
لإليرلندي دافيد مــاك غولدريك
( )2مقابل هدف للروماني جورج
ألكسندر بوشكاش ( 43من ركلة
جزاء).
وجاء هدف الحسم عن طريق
بيلي شارب (.)105+1
ول ـحــق تـشـلـســي ونـيــوكــاســل
وش ـي ـف ـي ـلــد ي ــونــاي ـتــد ب ــأرس ـن ــال
الــذي كــان أول المتأهلين للدور
ربع النهائي ،بفوزه االثنين على
بورتسموث من الدرجة الثانية
(الثالثة فعليا) -2صفر.

دورتموند يسعى لخطف
الموهبة بلينغهام
ذك ــر تـقــريــر إخ ـب ــاري أم ــس أن ن ــادي بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد
األلماني لكرة القدم يسعى للتفوق في منافسة مع أندية إنكليزية
كبيرة ،على التعاقد مع الالعب الشاب الموهوب جود بلينغهام
من برمنغهام سيتي.
وأوضحت مجلة "شبورت بيلد" أن دورتموند سيتعاقد
مع العــب خط الوسط اإلنكليزي الشاب البالغ من
العمر  16عاما ،مقابل نحو  35مليون يورو (39.1
مليون دوالر) ،وهــو مــا يشكل صفقة قياسية
للنادي األلماني.
وح ـظ ــي بـلـيـنـغـهــام بــاه ـت ـمــام مــاتـشـسـتــر
يــونــايـتــد ولـيـفــربــول وتـشـلـســي ،لـكــن ينتظر
أن يلحق بمواطنه اإلنكليزي الدولي جادون
ســان ـشــو ،وي ـن ـضــم إل ــى دورت ـم ــون ــد بـنـهــايــة
الموسم الجاري.
ونجح نادي برمنغهام ،المنافس في دوري
البطولة اإلنكليزية ،في تطوير بلينغهام منذ أن
كان طفال حتى وصل إلى المشاركة مع الفريق
األول هذا الموسم .ويشتهر بوروسيا دورتموند
بسياسة التعاقد مع المواهب الشابة الواعدة،
وكــان منها النرويجي إيرلينغ هاالند المنضم
للفريق مؤخرا من ريد بول سالزبورغ النمساوي،
وقد قدم عروضا مذهلة مع الفريق األول.

بلينغهام
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تزايدت حدة التوتر بين
البرازيلي نيمار العب نادي
باريس سان جرمان الفرنسي،
ومواطنه ليوناردو المدير
الرياضي بالنادي الباريسي،
ويبدو أن نيمار سيلجأ إلى
الفيفا للعودة إلى ناديه
السابق برشلونة.

ذكــرت تقارير كتالونية أن
مهاجم بــاريــس ســان جرمان،
ال ـبــرازي ـلــي ن ـي ـمــار دا سيلفا،
مـ ــازال يــرغــب فــي ال ـع ــودة إلــى
ف ــريـ ـق ــه ال ـ ـسـ ــابـ ــق ب ــرش ـل ــون ــة،
مشيرة إلــى أنــه قــد يلجأ هذا
الموسم لالعتماد على لوائح
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
(فيفا) من أجل االنتقال لقلعة
الكامب نو.
ً
ووفـقــا لما أكدته صحيفتا
"سبورت وموندو ديبورتيفو"
الكتالونيتان ،فإن حالة التوتر
بين مهاجم السيلساو والمدير
الـ ــريـ ــاضـ ــي ل ـ ــ"بـ ــي إس جـ ــي"،
ليوناردو تزايدت بشكل كبير
خالل الفترة الماضية.
وك ــان نـيـمــار ( 28عــامــا) قد
دخــل فــي مواجهة بالفعل مع
ل ـيــونــاردو الـمــوســم الـمــاضــي،
بـ ـع ــدم ــا رف ـ ـ ــض ه ـ ـ ــذا األخـ ـي ــر
ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ـب ــرش ــا حــول
انتقال الالعب.
وتجدد الصراع اآلن بعدما
اتهم المهاجم المدير الرياضي
بمنعه من المشاركة مع الفريق
ح ـي ــن ك ـ ــان فـ ــي ح ــال ــة تـسـمــح
ل ــه بــال ـل ـعــب ،ب ـه ــدف أن يصل
فــي حــالــة جـيــدة إل ــى مواجهة
بروسيا دورتموند في ذهاب
ث ـمــن ن ـهــائــي دوري االب ـط ــال،
وال ـت ــي انـتـهــت بـهــزيـمــة ن ــادي
العاصمة الفرنسية (.)2-1
وأب ـ ـ ــرزت الـصـحـيـفــة أن كل
هـ ــذه األمـ ـ ــور س ـتــدفــع الــاعــب
ال ـبــرازي ـلــي لـلـضـغــط م ــن أجــل
الـ ــرح ـ ـيـ ــل عـ ـ ــن بـ ـ ــاريـ ـ ــس س ــان
جـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــان ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـم ــوس ــم
الجاري.
ومـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق هـ ــذا
الـ ـ ـه ـ ــدف ،س ـي ـس ـت ـع ـيــن ن ـي ـمــار

ب ـل ــوائ ــح ال ـف ـي ـفــا ال ـت ــي تسمح
ل ــاع ــب ب ــال ــرح ـي ــل ع ــن ن ــادي ــه
عقب مرور  3سنوات أو ثالثة
مواسم منذ توقيع العقد األول،
ش ــري ـط ــة أن ي ــدف ــع تـعــويـضــا
يجري تحديده بناء على سعر
شرائه.
وب ـم ــا أن ن ـي ـم ــار ل ــم ي ـجــدد
عقده مع باريس سان جرمان
منذ ذلك الحين ،ومع األخذ في
االعتبار أن صفقة انتقاله في
عــام  2017بلغت  222مليون
يـ ــورو ،ف ــإن ال ــاع ــب يستطيع
اآلن شــراء حريته مقابل 180
مليون ي ــورو ،وفقا للمصادر
ال ـتــي أش ـ ــارت إل ــى أن الـبــرشــا
ي ــرى أن ه ــذا ال ـس ـعــر مـنــاســب
الستعادة المهاجم البرازيلي.

البرشا عرض على كومان
من جانب آخــر ،قــال المدير
ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب ال ـهــول ـنــدي
رونـ ـ ــالـ ـ ــد كـ ـ ــومـ ـ ــان ،إن ف ــري ــق
برشلونة عــرض عليه خالفة
إرنستو فالفيردي عقب إقالته
من تدريب النادي الكتالوني.
وأشار كومان إلى أنه رفض
عــرض البرشا بسبب التزامه
مع المنتخب الهولندي الذي
تأهل به لكأس األمم األوروبية
 ،2020بـ ـع ــد  8سـ ـ ـن ـ ــوات مــن
الغياب عن البطوالت الكبرى.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات
المدرب بعد قرعة دوري األمم
 2021/2020التي احتضنتها
أمستردام.
واعـ ـتـ ـب ــر الـ ـ ـم ـ ــدرب أن ع ــدد
الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ـت ــي يـخــوضـهــا
الع ـبــه فــريـنـكــي دي يــونــغ مع
البرشا إيجابي ،لكنه قال إنه

تأجيل مباراتي قبل نهائي كأس إيطاليا
أعلنت رابطة الــدوري اإليطالي لكرة القدم،
أمــس ،تأجيل المباراة التي كانت مقررة بين
نابولي وإنتر ميالن اليوم في إياب الدور قبل
النهائي من بطولة كــأس إيطاليا ،ألجــل غير
مسمى ،بسبب مخاوف تزايد انتشار فيروس
كورونا.
ج ــاء ذل ــك بـعــد س ــاع ــات م ــن إع ــان الـسـلـطــات
اإليطالية تأجيل المباراة األخــرى بإياب الــدور
قبل النهائي التي كانت مقررة مساء أمس بين
يوفنتوس وضيفه ميالن ،ألجل غير مسمى أيضا.
وكانت السلطات قد اتخذت قرار تأجيل مباراة
يوفنتوس وم ـيــان ،ضمن اإلجـ ــراء ات الوقائية

رياضة

للحد من انتشار "كورونا".
وقال كالوديو بالومبا رئيس بلدية تورينو،
ال ـت ــي ك ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن ت ـق ــام ب ـهــا م ـب ــاراة
يوفنتوس وميالن ،إنــه كــان من الصعب ضمان
عدم حضور مشجعين قادمين من المناطق التي
سجلت إصابات بـ "كورونا" في إيطاليا ،وبالتالي
تقرر تأجيل المباراة بعد محادثات مع وزارات
الرياضة والصحة والداخلية.
وتشهد كرة القدم اإليطالية اضطرابا في ظل
تأجيل العديد من المباريات من بينها مباريات
فــي دوري ال ــدرج ــة األولـ ــى إل ــى جــانــب مـبــاراتــي
الكأس.

صورة أرشيفية لميسي ونيمار وسواريز
"يلعب في مركز غير مركزه".
وي ــدف ــع ك ــوم ــان ب ــدي يــونــغ
دائ ـم ــا كــاعــب وس ــط دفــاعــي،
ك ـم ــا ك ـ ــان ي ـل ـع ــب فـ ــي أي ــاك ــس
ال ـه ــول ـن ــدي ل ـك ـنــه م ــع ال ـبــرشــا
يلعب كالعب وسط متقدم.
ورف ـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
ال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى ت ـق ـي ـي ــم ه ــذه
الـمـســألــة ،وق ــال إنـهــا "قـ ــرارات
تخص المدير الفني".
وأض ــاف "إن ــه ال ي ــزال شابا
ولعب المباريات يعلم الكثير،
لكنه يلعب بشكل مختلف معي
في المنتخب".

البلوغرانا يتفاوض لضم موهبة أرجنتينية
أكدت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة يعمل حاليا من
أجــل إب ــرام صفقة ضــم العــب الــوســط األرجنتيني الصاعد،
ً
خوان سباستيان سفورزا ،البالغ من العمر  18عاما ،للعب
بفريقه الرديف.
ً
ووفقا لما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" أمس ،فإن
سفورزا يعد من الالعبين الواعدين في كرة القدم األرجنتينية،
وهو العب أعسر محترف بصفوف نيويلز أولد بويز.
وأكدت أن سفورزا يرغب في السير على خطى مثله األعلى،

ليونيل ميسي ،أسطورة برشلونة الحية ،والذي بدأ مسيرته
أيضا مع أولد بويز.
ويعد سفورزا ،المولود أيضا في روساريو ،مسقط رأس
"البرغوث" ،قائدا لمنتخب األرجنتين تحت  17عاما ،بقرار
من مــدرب المنتخب بابلو أيمار ،كما أنه يمتلك جــواز سفر
أوروبـيــا ،لــذا فإنه يواجه عقوبات للعب في صفوف أي ناد
بالقارة العجوز.
(إفي)

أياكس يضم مانسون بتدخل من «الفيفا»

مانسون

أع ـلــن ن ــادي أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام ض ــم ال ـبــرازي ـلــي جـيــوفــانــي
مــانـســون مــن خــال صفقة تــدخــل فيها االت ـحــاد الــدولــي لكرة
القدم (فيفا) ألن سانتوس ،ناديه السابق ،لم يرغب في التخلي
عن الالعب.
وأفاد النادي الهولندي في بيان بأن الفريق لجأ للفيفا ألن
سانتوس واالتحاد البرازيلي لكرة القدم حاوال إيقاف العملية.
وانتهت عالقة الالعب البالغ من العمر  18عاما ،بسانتوس
في يناير الماضي ،بعدما رفض توقيع أول عقد احترافي له
مع النادي البرازيلي.
وفي البرازيل ،اعتبروا أن رحيل مانسون ألمستردام يتعارض
مع قواعد "الفيفا" التي تنص على أن النادي الذي تأهل الالعب
بين صفوفه له األولوية لتقديم أول عقد احترافي لالعب.

فرنسا في مجموعة الموت بالنسخة الثانية من دوري األمم
أوقعت قرعة النسخة الثانية
من مسابقة دوري األمم األوروبية
في كرة القدم ،التي سحبت أمس
األول في أمستردام ،فرنسا بطلة
الـعــالــم مــع كــروات ـيــا وصيفتها،
والبرتغال حاملة اللقب ،والسويد
في المجموعة الثالثة األقوى في
المسابقة.
ووزع ـ ـ ـ ــت ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ـ ــ55
الـمـشــاركــة فــي الـنـسـخــة الثانية
على  4دوريات ،ضمت الـ 3األولى
أربع مجموعات من  4منتخبات،
ب ـي ـن ـمــا ضـ ــم ال ـ ـ ــ 4م ـج ـمــوع ـت ـيــن،
واحــدة من  4منتخبات ،وأخرى
من  3فقط.
وتهبط المنتخبات صاحبة
ال ـم ــرك ــز األخـ ـي ــر ف ــي ال ــدوري ـي ــن
األول والثاني إلى الدوري ألدنى
ت ـص ـن ـيــف ف ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـثــالــث

م ــو س ــم  ،2023-2022ف ــي حـيــن
يصعد أبـطــال الــدوريــات الثاني
والـثــالــث والــرابــع إلــى الــدوريــات
األعلى تصنيفا.
وتخوض المنتخبات األربعة
ص ــاحـ ـب ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــز األخـ ـ ـي ـ ــر فــي
ال ـ ـ ـ ــدوري الـ ـث ــال ــث دورا فــاصــا
بنظام الذهاب واإلياب في مارس
 ،2022يهبط على إثره الخاسران
إلى الدوري الرابع.

الدوري األول
الـمـجـمــوعــة األولـ ـ ــى :هــولـنــدا،
وإيطاليا ،والبوسنة ،وبولندا.
المجموعة ا لـثــا نـيــة :إنكلترا،
وبلجيكا ،والدنمارك ،وايسلندا،
المجموعة الثالثة :البرتغال،
وفرنسا ،والسويد ،وكرواتيا.

ليكرز يستعد بأفضل طريقة لموقعة الزعامة

ليبرون جيمس نجم ليكرز

استعد لوس أنجلس ليكرز بأفضل طريقة لموقعة
الزعامة ،التي تجمعه غدا بميلووكي باكس ،متصدر
المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل بالمجمل،
بعدما استعاد اعتباره من ضيفه فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز بالفوز عليه  107-120أمس األول ،في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
ودخل ليكرز اللقاء على خلفية  3هزائم متتالية
أمــام سيكسرز ،إحداها هــذا الموسم بنتيجة -91
 108في  25يناير ،لكن رجال المدرب فرانك فوغل
أفادوا أمس األول من النقص العددي في صفوف
ضيوفهم لتحقيق الثأر واالقتراب خطوة إضافية
من إعادة الفريق الى األدوار اإلقصائية "بالي أوف"
للمرة األولى منذ موسم .2013-2012
ومن المؤكد أن هذا الفوز سيعطي
رج ـ ــال ف ــوغ ــل ال ــدع ــم ال ـم ـع ـنــوي
الـ ـ ــازم ق ـبــل مــواج ـه ـت ـهــم غــدا
على أرضـهــم مــع ميلووكي،
الفريق الوحيد الــذي ضمن
تــأه ـلــه لـ ـ ــأدوار اإلقـصــائـيــة
" ب ـ ـ ـ ــاي أوف" حـ ـت ــى اآلن،
حـيــث س ـي ـحــاولــون أيـضــا
اس ـت ـعــادة اع ـت ـبــارهــم من
النجم اليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو ورفــاقــه
الذين فــازوا على ليكرز
ف ــي ال ـمــواج ـهــات الـســت
األخ ـ ـي ـ ــرة ،إحـ ــداهـ ــا ه ــذا
الموسم بنتيجة 104-111
في ديسمبر الماضي.
ويــديــن لـيـكــرز ب ـفــوزه الـتــاســع في

آخر  10مباريات ،وتعزيز صدارته للمنطقة الغربية،
الى أنتوني ديفيس ،الذي سجل  18من نقاطه الـ37
في الربع الثاني.
وع ـل ــى م ـل ـعــب "تـ ــي دي غ ـ ـ ـ ــاردن" ،فـ ــرط بــوسـطــن
سلتيكس في فــوزه الــ 24بين جمهوره من أصل 31
مباراة ،والـ 41بالمجمل هذا الموسم ،بعد تقدمه على
بروكلين نتس بفارق  21نقطة في الشوط الثاني،
قبل أن يخسر في نهاية المطاف بنتيجة 120-129
بعد التمديد.
ويدين نتس بالعودة الى االنتصارات ،بعد  4هزائم
متتالية ،الى كاريس لوفيرت الذي سجل  37من نقاطه
الـ 51في الربع الرابع والشوط اإلضافي ،مقدما أفضل
مباراة في مسيرته.
وأهــدى سان أنتونيو سبيرز نجمه السابق تيم
دانكن فــوزه األول كمدرب بديل مؤقت بتغلبه على
مضيفه تشارلوت هورنتس  103-104بفضل جهود
ديجونتي موراي ( 21نقطة).
واستعاد تورونتو رابتورز ،حامل اللقب ،توازنه
بعد سلسلة من  3هزائم متتالية ،وعزز مركزه الثاني
في المنطقة الشرقية ،بتغلبه على مضيفه فينيكس
صنز .114-123
ورغم تقهقره في قاع المنطقة الغربية والترتيب
العام بسبب الغيابات في صفوفه هذا الموسم ،تمكن
غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــزر مــن إس ـقــاط مضيفه دنفر
ناغتس ثالث المنطقة الغربية .116-100
وتغلب لــوس أنجلس كليبيرز على أوكالهوما
سيتي ثاندر  ،94-109ومينيسوتا تمبروولفز على
نيو أورليانز بيليكانز  ،134-139وساكرامنتو كينغز
على واشنطن ويزاردز .126-133

المجموعة الرابعة :سويسرا،
وإسبانيا ،وأوكرانيا ،وألمانيا.

الدوري الثاني:
ال ـم ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ـ ــى :ال ـن ـم ـســا،
والـ ـن ــروي ــج ،واي ــرلـ ـن ــدا الـشـمــالـيــة،
ورومانيا.
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة :تـشـيـكـيــا،
واسكتلندا ،وسلوفاكيا ،وإسرائيل.
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة :روسـ ـي ــا،
وصربيا ،وتركيا ،والمجر.
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة :ويـ ـل ــز،
وفـ ـنـ ـلـ ـن ــدا ،وجـ ـمـ ـه ــوري ــة إي ــرلـ ـن ــدا،
وبلغاريا.

الدوري الثالث:
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:

م ـ ــونـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــرو ،وق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرص،
ولوكسمبورغ ،وأذربيجان.
المجموعة الثانية :جورجيا،
ومقدونيا الشمالية ،وإستونيا،
وأرمينيا.
المجموعة الـثــالـثــة :الـيــونــان،
وكـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــو ،وس ـ ـلـ ــوف ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــا،
ومولدافيا.
الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة :ألبانيا،
وب ـ ـ ـيـ ـ ــاروس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ول ـ ـي ـ ـتـ ــوان ـ ـيـ ــا،
وكازاخستان.

الدوري الرابع:
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ـ ــى :مــال ـطــا،
وأندورا ،والتفيا ،وجزر فارو.
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة :س ــان
مارينو ،وليشتنشتاين ،وجبل
طارق.

وم ــع ذل ــك ،أعـطــى االت ـحــاد الــدولــي للعبة ال ـضــوء األخـضــر
لعملية انتقال مانسون ،إال أن أياكس سيضطر لدفع ما يقرب
مــن  500ألــف ي ــورو لسانتوس لتعويضه عــن نفقات تأهيل
الالعب ،وفقا لما ذكرته صحيفة "دي تيلغراف" الهولندية.
ووق ــع مــانـســون ال ــذي يلعب ع ــادة كــاعــب وســط هجومي،
ً
عقدا مع أياكس حتى صيف  ،2024وسيبدأ مشواره مع النادي
الهولندي بين صفوف الرديف.
وتأتي هذه العملية بعد أسبوعين من إعالن نادي امستردام
التعاقد مــع بــرازيـلــي آخــر ق ــادم مــن ســاو بــاولــو ،هــو أنطوني
ماتيوس دوس سانتوس ،مقابل  15.75مليون يــورو ،إضافة
إلى ستة ماليين متغيرات.
(إفي)

حجر صحي لفرق
في طواف اإلمارات
ُوض ــع فــريـقــا كــوفـيــديــس وغــروبــامــا لـلــدراجــات
ال ـهــوائ ـيــة ف ــي ح ـجــر ص ـحــي بـ ــاالمـ ــارات ح ـتــى 14
ال ـج ــاري ،بـعــد إع ــان تسجيل  6إصــابــات جــديــدة
بفيروس كــورونــا مرتبطة بحالتين ساهمتا في
إلغاء طــواف اإلمــارات األسبوع الماضي ،حسبما
ذكر األربعاء الفريقان الفرنسيان.
وقال تييري فيتو ،رئيس فريق كوفيديس ،في
بـيــان" ،أبلغنا رسميا للتو أننا فــي حجر صحي
حتى  14مــارس" ،متابعا" :مــن المؤكد أن الموعد
النهائي بعيد (رغــم أنه  10أيــام فقط) لكنه يشكل
ارت ـيــاحــا بـطــريـقــة مـ ــا ...ك ــان م ــن الـصـعــب العيش
بدون موعد نهائي ،والتوقع الدائم لنتيجة قريبة
لم تحدث ابدا".
وأض ـ ــاف أن ــه ب ـعــد حــالــة االربـ ـ ــاك ال ـتــي عــاشـهــا
الفريق في األيــام القليلة الماضية "نعرف اآلن ما
يمكن توقعه ،ولو أن الحجر في غرفة ما سيستمر،
سينجح الجميع في إيجاد أنشطة مختلفة للتلهي".

فرق فورموال  1تتمرد ضد التسوية السرية
بشأن محرك فيراري
أبــدت  7من الفرق العشرة المنافسة
ف ــي ب ـطــولــة ال ـعــالــم ل ـس ـبــاقــات س ـيــارات
ف ــورم ــوال  ،1وبـيـنـهــا فــريــق مــرسـيــدس
بـطــل ال ـعــالــم  6مـ ــرات ،اع ـتــراض ـهــا على
طريقة تعامل االتحاد الدولي لسباقات
ال ـس ـيــارات (ف ـيــا) مــع حــالــة ال ـجــدل التي
أثيرت حول محركات فيراري.
وذك ـ ــرت ف ــرق مــرس ـيــدس وريـ ــد بــول
وم ــاك ــاري ــن وري ـن ــو وريـسـيـنــغ بوينت
وكذلك ألفا توري وويليامز ،أمس ،أنها
"فــوجـئــت وصــدمــت" إزاء طــريـقــة إعــان
"فيا" عن انتهاء تحقيقاته قبل  5أيام.

وأعلنت الفرق أن "المسؤول الدولي
عن الرياضة يتحمل مسؤولية التصرف
ب ــأع ـل ــى م ـعــاي ـيــر ال ـح ــوك ـم ــة والـ ـن ــزاه ــة
والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة" ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن ـ ــه رب ـمــا
ستسعى إلــى الـحـصــول على تعويض
قانوني.
وك ــان ه ــاس وأل ـفــا روم ـيــو الفريقين
ال ــوحـ ـي ــدي ــن ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ل ـ ــم ي ــوقـ ـع ــا عـلــى
الخطاب ،وتجدر اإلشارة إلى أنهما يتم
تزويدهما بمحركات فيراري.
وك ــان "ف ـيــا" أع ـلــن قـبــل أي ــام أن ــه بعد
تحقيقات تقنية شاملة ،جرى التوصل
إلــى تحليل بـشــأن مـحــرك فـيــراري لعام
 ،2019وت ــم ال ـتــوصــل إل ــى ت ـســويــة مع
ال ـفــريــق ،مـضـيـفــا" :تـفــاصـيــل االتـفــاقـيــة

ستبقى (سرية) بين الطرفين".
وف ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،تـ ـك ــررت
التساؤالت من قبل الفرق التي ال تزود
سياراتها بمحركات فيراري ،بشأن نظام
الوقود الــذي يستخدمه فريق فيراري،
والذي يمنح السيارة سرعة ال تضاهى
في المسارات المستقيمة.
ولــم يعلن "فـيــا" بــوضــوح مــا إذا كان
محرك فيراري مطابقا للقوانين المعمول
بها في موسم .2019
وت ـف ـت ـتــح م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة ال ـعــالــم
لسباقات سيارات فورموال 1في موسم
 ،2020بــإقــامــة سـبــاق الـجــائــزة الكبرى
األسترالي في  15الجاري.
(د ب أ)

ةديرجلا

•
العدد  / 4365الخميس  5مارس 2020م  10 /رجب 1441هـ

www●aljarida●com

آخر كالم
أنقرة ...وأوروبا
المنافقة!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

اتحفنا بتصريح

عبدالمحسن جمعة

يبدو أن األوروبيين وحلفاءهم الغربيين عندما وضعوا قوانين
الالجئين بعد الـحــرب العالمية الثانية  - 1951 -كــانــوا يضعونها
ألن ـف ـس ـهــم ،ب ـعــد تـجــربـتـهــم ال ـم ــري ــرة ف ــي ت ـلــك ال ـح ــرب ،ول ــم يـقـصــدوا
بتعريفاتها الجميلة والمنمقة األعراق األخرى خارج النادي األوروبي
المسيحي.
العالم ومن ضمنه أوروبا يتفرج على مذابح بشار األسد وأعوانه
اإليرانيين والروس منذ عام  2011ضد الشعب السوري ،وهدم الروس
للمدن السورية على رؤوس سكانها ،وكانوا ومازالوا يكتفون ببيانات
النفاق والرياء إلدانته ،بينما تظاهرت فرنسا بأنها كانت على وشك
إجــراء عسكري ضد نظام بشار في أغسطس  ،٢٠١٣عندما استخدم
األسلحة الكيماوية ضد شعبه ،ولكنها انسحبت بسبب عدم وجود
ً
الدعم األميركي لها ،علما أن فرنسا قامت بعمليات عسكرية متعددة
في إفريقيا دون دعم واشنطن.
المهم أن تركيا حــذرت منذ  ٢٠١١من العواقب اإلنسانية لجرائم
بشار وأعوانه ،بينما اكتفى العالم بمعالجة تداعيات جرائم دمشق
وطهران وموسكو ،مثل جبهة النصرة التي خلقها نظام بشار نفسه
في نهر البارد بلبنان ،منتصف العقد األول من األلفية الحالية ،وما
تفرع منها من "داعش" وخالفه.
أوروبا المنافقة وإدارة دونالد ترامب العنصرية ال تريدان مهاجرين
(من أعراق معينة) لها ،وال تعترف بقانون اللجوء الذي وضعوه هم
بأنفسهم ،ألن الجئي سورية ليسوا من النادي المسيحي ،كما فعلوا
مع الالجئين الــروس بعد سقوط االتحاد السوفياتي ،وتدفق أعداد
ضخمة مــن ال ــروس إلــى أوروب ــا وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،بسبب األزمــة
االقتصادية الطاحنة هناك.
زعماء أوروبا يريدون أن تتكفل تركيا بما يقارب  ٥ماليين الجئ
سوري ،بينما تعلن حكومات عنصرية أوروبية ،مثل المجر والتشيك
والنمسا ،عن مواقف مخزية ضد المعاناة اإلنسانية السورية ،ويذهب
رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتساكوس إلى حدود بالده مع تركيا
ليربت على أكتاف الجنود اليونانيين الذين يطلقون الرصاص الحي
ً
على الالجئين السوريين ،فيقتلون مراهقا ويصيبون آخر ،وإلى جانبه
رئيس البرلمان األوروبي ومفوضة الالجئين في االتحاد األوروبي!
والالفت أن األوروبيين ال يمتلكون ذرة حياء أو ضمير وهم يتهمون
تركيا بأنها تبتز أوروبا ،ويريدونها أن تتحمل الشعب السوري كله لو
هاجر إليها .إنها منتهى األنانية والنفاق والكذب األوروبي عن حقوق
ً
ً
اإلنسان ،فهم يصنفون الالجئين عرقيا وعقائديا قبل أن يصلوا إلى
حدودهم ،ويمارسون الدجل والنفاق عندما يتحدثون في المحافل
الدولية عن أي معنى أو معيار لحقوق اإلنسان والالجئين.
وعـلــى أنـقــرة أن تبقي حــدودهــا مفتوحة لالجئين ،حتى يتحمل
العالم عواقب مهادنته لحاكم دمشق وأعوانه ،ويكشف حقيقة المزاعم
األوروبية عن صدق مسؤولياتهم تجاه االلتزامات اإلنسانية.
***
يردد البعض في الغرب :لماذا ال يذهب الالجئون السوريون إلى
الــدول العربية...؟ وهــو ســؤال خبيث ،إذ إن الالجئين السوريين هم
في غالبيتهم العظمى من ُّ
السنة العرب ،الذين يتعرضون لمذابح من
الميليشيات الشيعية اإليرانية واللبنانية والباكستانية ...إلخ ،ومعنى
ذهابهم في اتجاه مخالف للحدود التركية هو تعرضهم لمذابح من
تلك الميليشيات المتعاونة مع النظام األسدي العلوي.

السعدون لـ ةديرجلا« :.برد العجوز» األحد
ً

يستمر أسبوعا ...ورمضان سيشهد موسم السرايات
●

يوسف العبدالله

كشف الفلكي وال ـمــؤرخ الكويتي عــادل
السعدون أن الكويت شــارفــت على توديع
فـصــل ال ـش ـتــاء ،وتـمــر ه ــذه األيـ ــام فــي فترة
"بياع الخبل عباته" ،وهي آخر أيام موسم
ال ـع ـق ــارب ال ـ ــذي سـيـنـتـهــي ف ــي  20م ــارس
الجاري.
وقــال السعدون في تصريح لـ"الجريدة"
أمس ،إن أيام "برد العجوز" تحل على البالد
اب ـت ــداء م ــن األحـ ــد ال ـم ـق ـبــل ،وت ــدخ ــل ضمن
"ال ـع ـقــرب ال ـثــالــث" ،وه ــي أي ــام بـ ــاردة وبها
ً
عال ،مبينا أنه حل على الكويت قبل
هواء ٍ
موعده هذا العام.
ً
وأضاف أن "العجوز" سيستمر أسبوعا،
وستظهر بــرودتــه خــال أول يومين منه،

حرامي يصطاد العقود الذهبية
ً
التقطت كاميرا مراقبة مقطعا
ل ـس ــارق عـنــدمــا ك ــان "يـصـطــاد"
ً
ً
عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدا ذهـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـ ــن ت ـص ـم ـي ــم
"فيرساتشي" بصنارة من متجر
أسترالي.
وذكـ ـ ــرت ال ـش ــرط ــة الـمـحـلـيــة،
ّ
أم ـ ــس ،أن ال ـل ــص ح ــط ــم ن ــاف ــذة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــر فـ ـ ـ ــي وسـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـحـ ــي
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ف ـ ــي م ـ ـل ـ ـبـ ــورن ق ـبــل
استخدام صنارة صيد لسرقة
العقد الذهبي.
لكن "الصياد" استغرق نحو

وضع مظلم لـ «واتساب»
والمستخدمون فرحون

قرود نيبالية تغرق إلنقاذ زميلها

ثالث ساعات لإلمساك بصيده
الثمين ،إذ بعد فشل محاوالته
األولـ ــى بـصـنــارة صـغـيــرة ،قــرر
اس ـت ـخ ــدام ص ـن ــارة أك ـب ــر ،وفــي
النهاية تمكن من الحصول على
العقد البالغ سعره  700دوالر
من رقبة تمثال العرض.
وقـ ــال ال ـم ـس ــؤول ف ــي شــرطــة
فـ ـيـ ـكـ ـت ــوري ــا بـ ـي ــد ويـ ـ ـت ـ ــي" :م ــن
ً
الجريء جدا أن يحضر أحدهم
ب ـص ـن ــارة ص ـي ــد ف ــي مـنـتـصــف
(أ ف ب)
الليل" للسرقة.

ذكر مسؤول حكومي محلي
ف ــي ن ـي ـبــال ،أمـ ــس ،أن  13من
القرود البرية غرقت في بركة
مياه بقرية غربي نيبال.
وق ــال كــول كــونــوار ،رئيس
الـحــرس المحلي ،إن الحادث
وقع أمس األول في بركة مياه
اصطناعية في بلدية جورخا،
ً
على ُبعد نحو  140كيلومترا
غ ــرب كــات ـمــانــدو ،فـيـمــا كانت
الـ ـ ـق ـ ــرود ت ـ ـحـ ــاول إن ـ ـقـ ــاذ ق ــرد
بالقطيع كان يتعرض للغرق.

ومتوار عن األنظار
يعمل في جهة عسكرية
ٍ

يومية سياسية مستقلة

وفيات
عاتي عيد الشمري
مبارك
ً

 67ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :ال ــزه ــراء ،ق ،4ش  ،416م ،5ت:
99955524 ،55177733

شفيقة إدريس مبارك

ً
 69عاما ،شيعت ،الــرجــال :فهد األحمد ،ق ،1ش ،133م،12
ا ل ـن ـس ــاء :ا ل ـص ـبــا ح ـيــة ،ق ،1ش ،9م ،277ت،99971505 :
50202299

مريم حمد عبدالله المنصور

أرملة عبدالوهاب عيسى الحداد
ً
 80عاما ،شيعت ،الرجال :مقبرة الصليبيخات فقط ،النساء:
حـطـيــن ،ق ،4ش ،411م ،79ت،99013000 ،90094449 :
60333641

أحمد خليل إبراهيم البناء

ً
 62عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :مسجد ال ــوزان ،مـشــرف ،النساء:
الجابرية ،ق ،5ش ،2م ،537النساء عصرا فقط ،ت99664777 :
أرملة عبدالله علي دشتي
ً
 70ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ـج ــاب ــري ــة ،حـسـيـنـيــة ال ـب ـل ــوش ــي ،ت:
66399997

أصـ ـي ــب  3م ــواط ـن ـي ــن ب ـك ـس ــور م ـت ـفــرقــة،
إث ــر تـعــرضـهــم لـلــدهــس بـشـكــل متعمد من
"مستهتر" يـقــود مركبة رياضية بمنطقة
الفردوس ،مساء أمس األول.
وقـ ـ ــال مـ ـص ــدر أم ـ ـنـ ــي ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن
غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا
يفيد بقيام شخص باالستهتار بمركبته
الرياضية داخل منطقة الفردوس السكنية،
معرضا حياة المواطنين للخطر.
وأضــاف المصدر أن المستهتر دهس 3
أش ـخــاص بشكل متعمد ،بـعــد أن حــاولــوا
منعه ،وفور تلقي البالغ توجهت دوريات
إدارة مـ ــرور ال ـف ــروان ـي ــة ودوري ـ ـ ــات شــرطــة
النجدة وسيارات اإلسعاف ،التابعة إلدارة
الطوارئ الطبية ،إلى موقع الحادث.
ول ـفــت إل ــى أن ــه ت ــم ن ـقــل الـمـصــابـيــن إلــى
مـسـتـشـفــى ال ـف ــروان ـي ــة ،وت ـب ـيــن إصــابـتـهــم
بكسور متفرقة ،مضيفا أن رجــال دوريــات
المرور تمكنوا من ضبط مركبة المستهتر
والتحفظ عليها ،بينما ت ــوارى صاحبها
عن األنظار.
وأوضح أن رجال إدارة البحث والتحري
تمكنوا من تحديد هوية المستهتر الذي
تبين أنه يعمل في جهة عسكرية ،مشيرا إلى
أن وكيل النائب العام أصــدر أمــرا بضبطه
وإحـ ـض ــاره ،بـعــد أن سـجـلــت ض ــده قضية
شـ ــروع ف ــي ال ـق ـتــل ،وعـ ــدد م ــن الـمـخــالـفــات
المرورية.

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

ليت وزير المالية يصبح حاله من حال الوزيرين باسل
الصباح (وزيــر الصحة) ووزيــر الداخلية أنس الصالح،
ويخرج علينا بلقاء ات وتصريحات إعالمية عن الوضع
المالي واالقـتـصــادي لــدولــة "الـهــون أبــرك مــا يـكــون" بعد
انتشار وباء كورونا.
لدينا من السابق ومنذ عقود طويلة سرطان اقتصادي
قديم ،لكن لم يشعر به أحــد ألن السلطة الرشيدة كانت
ت ــوزع ال ــروات ــب وتـفـصــل كـ ــوادر مــالـيــة عــالـيــة عـلــى دولــة
الموظف العام ،مثلما كانت تهدي نخب "المؤلفة قلوبهم"،
من الجماعات الذين ال يتزحزحون عن مراكزهم العالية
(فرق إن حبتك عيني) ،هدايا المناقصات والدفع من تحت
الطاولة لصفقات سالح وغيرها" ،فلوس طيس" ال أحد
يحاسب عليها ،وال أحد يكترث في األغلب ،وعيش ليومك
ودع الغد للقدر والغيب!
اآلن ،وكم نتمنى أن يتحرك الوعي العام المخدر ،لدينا
فوق السرطان الريعي ومثلث الفساد ،آثار وباء كورونا،
كارثة بالعالم هي اقتصادية أكثر منها صحية ،فما هو
وضــع الــدولــة االقتصادي اليوم وأسـعــار بضاعة النفط
تتجه إلى مزيد من النزول؟ وكيف تنظر سلطة "البخاصة"
إلى المستقبل؟
وزي ــر المالية السابق بــدر الحميضي ق ــال ،فــي نــدوة
بشهر سبتمبر الماضي ،إن االحتياطي العام تقلص من
 21مليار دينار إلــى  7مليارات ،خسف رهيب لم يحرك
ً
ســاكـنــا ،ال عند فــرق السلطة وال الـفــرق الشعبية ،األمــر
س ــواء عـنــد الـفــريـقـيــن ،م ــادام ــت ال ــروات ــب ودهـ ــان السير
واالسترضاء ات السياسية لنواب الهدر تسير على قدم
وس ــاق ،أيـضــا ك ــان إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات الـتـقــديــريــة لسنة
 2021/2020حوالي  786 .14مليار دينار بتراجع  6.5في
المئة عن السنة الماضية ،كــان هــذا قبل خبر "كــورونــا"،
وكان عجز الميزانية أكثر من  9مليارات دينار ،ماذا عن
اآلن؟ ما هو تصور العجز المالي المحتمل غير عجزكم
السياسي؟ وماذا ستفعل الحكومة ،ومجلسها النيابي؟
هــل ستقترض أم تستهلك االحتياطي الـعــام واألجـيــال،
أم ستخفض قيمة الدينار؟! ومع هذا النهج السياسي،
يبدو أن تخفيض الدينار ومواجهة وضع مثل الوضع
الفنزويلي هما أقرب إلى التصور.
ً
لـيــس مـطـلــوبــا مــن وزي ــر الـمــالـيــة طـمــأنــة ال ـنــاس على
الحالة المالية ،بل المطلوب أن يدعهم يحيون في قلق من
المستقبل مثلما هم قلقون اليوم من "كورونا" ،ووضعوا
الكمامات والـقـفــازات الطبية ،تحريك أسـبــاب القلق هو
إيقاظ للوعي العام الغارق في سبات عميق ،وإذا تحرك
هذا الوعي يمكن للسلطة أن تصارح الناس بحلول ممكنة
يمكن أن يقبلها الجمهور ،مع أن هذا بعيد عن التفكير
فيه ،فغطس ال ــرؤوس في الــرمــال والـهــروب من مواجهة
الواقع هو الحاكم ،وتظل شعارات عش ليومك واهبش
لـغــدك وخ ــل الـقــرعــى تــرعــى هــي رم ــوز الـنـهــج السياسي
السائد باألمس واليوم وحتى في الغد المجهول.

كبرى خاني كريمي

محمد الشرهان

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

وذكر كونوار لوكالة األنباء
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،أن "م ـي ــاه
األم ـطــار الـتــي تساقطت أدت
إلــى اكتظاظ البركة بالمياه،
وأن القرود سقطت في البركة
ً
واحدا تلو اآلخر ،وغرقت".
وهــذه المرة الثانية منذ 6
أشـهــر الـتــي يـغــرق فيها أكثر
ً
م ــن  12قـ ـ ــردا ف ــي ب ــرك ــة مـيــاه
بنيبال.
(د ب أ)

مستهتر يدهس  3مواطنين بالفردوس
•

لطالما انتظر محبو تطبيق "واتساب" ميزة "الوضع المظلم"
ُ
التي ستتاح لجميع مستخدمي "أنــدرويــد" و"آي ـفــون" مــع أحــدث
إصدار من "واتساب" في األيام المقبلة.
وذكــر مــوقــع روسـيــا الـيــوم أمــس أن تطبيق المراسلة األشهر
في العالم كشف أن "الوضع المظلم" ،هو الميزة األكثر طلبا من
المستخدمين حول العالمُ .
وصممت الميزة لتقليل إجهاد العين
في بيئات اإلض ــاء ة المنخفضة ،وينبغي أن تمنعك من إضــاء ة
غرفة مظلمة بطريق الخطأ ،إذا كنت تحاول الوصول إلى هاتفك.
وتـعـتــرف "وات ـس ــاب" بــأخــذهــا الــوقــت ال ــازم لتطوير "الــوضــع
الـمـظـلــم" ،مــع وج ــود الـعــديــد مــن التطبيقات األخ ــرى الـتــي لديها
بالفعل هــذا الـخـيــار ،ولـكــن مـطــوري التطبيقات أرادوا إتاحتها
بالشكل الصحيح ،فركزوا على مجالين محددين" :قابلية القراءة"
و"التسلسل الهرمي للمعلومات" ،من خالل اختيار األلوان الداكنة
التي مــازالــت تساعد المستخدمين على انتقاء أهــم المعلومات
عـلــى الـشــاشــة .وإذا كـنــت ال تــرغــب فــي اسـتـخــدام الـمـيــزة الجديد
على "واتـســاب" ،فال تشعر بالذعر ،ألنك تملك الخيار بتشغيلها
أو إيقافها.

وأن موسم السرايات سيبدأ في  15أبريل
ً
ً
المقبل ،ويستمر شهرا كامال من بينها أيام
في شهر رمضان.
وذكر أن صيف الكويت هذا العام ستصل
فيه درجة الحرارة إلى مابين  49و 50درجة
م ـئــويــة ،ول ــم ي ـح ــدد ب ـعــد إن ك ــان ــت ال ـبــاد
ستشهد درج ــات ح ــرارة أعـلــى مــن ذلــك في
الوقت الراهن.
وأشـ ــار ال ـس ـعــدون إل ــى أن الـكــويــت على
مــوعــد مــع كـســوف جــزئــي للشمس فــي 21
ً
يــونـيــو الـمـقـبــل ،مــوضـحــا أن ذل ــك سيكون
ً
حـلـقـيــا م ـثــل الـ ــذي ح ـصــل ف ــي  7ديـسـمـبــر
الماضي ،إذ إن الشمس لم تحتجب كاملة،
وأصبح شكلها مثل "الــدبـلــة" ،بسبب ُبعد
ً
القمر عــن األرض ،مبينا أن ذلــك ال يسبب
أي ضرر للناس.

حسن العيسى

مزيد عيد العويد
عيد
ً

 39عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :العزاء
بــال ـم ـق ـبــرة ،ال ـن ـس ــاء :ال ـعــارض ـيــة ،ق ،11ش ،4ج ،4م ،3ت:
99939920 ،55454543

نوير حبيني سمره المطيري

أرملة مضحي زيد سمره المطيري
ً
 83عاما ،تشيع بعد صالة عصر اليوم ،الرجال :في المقبرة،
النساء :عبدالله المبارك ،ق ،2ش ،203م ،7ت50011444 :

مواعيد الصالة

المركبة بعد ضبطها

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:51

العظمى 24

الشروق

06:10

الصغرى 12

الظهر

12:00

ً
أعلى مد  09:33صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 06:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:50

ً
أدنى جزر  01:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:06

ً
 01:12ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه 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 :

