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داخل العدد

شاكيرا تطرح فيديو كليب أغنيتها
« »Me Gustaعلى قناتها في «يوتيوب» ص ٢٥

الشيتان يحاول فرض «الشريعة»
ويتنازل عن «القرض الحسن»
الضغوط النيابية على الوزير تنجح و«التأمينات» متمسكة بموقفها من «االستبدال»
• تراجع استقطاع القرض الحسن من  %25إلى  %12كلفة يتكبدها المال العام
محيي عامر

لم تنجح مساعي وزير المالية براك الشيتان
الــرامـيــة إلــى فــرض ال ــرأي السياسي على الفني
واالقتصادي في قانون «االستبدال» ،عبر محاولته
إقحام الشريعة اإلسالمية في هذا القانون ،بعد أن
شرحت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
أبعاد مثل هذا الفرض.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادر نيابية ،أمس أن
الضغوط النيابية على الشيتان نجحت في تغيير

رأيه من منطلق شرعي بما يتوافق مع توجهاته
الفكرية اإلسالمية ،إال أن االجتماعات المتتالية
م ــع «ال ـت ــأم ـي ـن ــات» أعـ ـ ــادت األمـ ـ ــور إلـ ــى مـســارهــا
الـصـحـيــح ،م ـح ــذرة م ــن اح ـت ـمــال ت ــراج ــع الــوزيــر
ً
مجددا خالل اجتماع اللجنة المالية البرلمانية
المقرر هذا األسبوع.
ً
ورأت ال ـم ـصــادر أن الـحـكــومــة تـعـيــش حــالـيــا
فــوضــى غـيــر مـسـبــوقــة فــي ظــل سيطرة 02

●

الساير :استمرار نمو حجم أعمال
«الوطني» يزيد قوة ميزانيتنا ويؤكد
جودة إيراداتنا وتنوعها
١٧-١٦

ف ـ ــي وق ـ ـ ــت أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،أم ـ ــس ،ت ـس ـج ـيــل 3
إصـ ــابـ ــات ج ــدي ــدة ب ـف ـيــروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،ليرتفع
ع ــدد الـم ـصــابـيــن ب ــه إل ــى 61
ً
ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا ح ـ ـتـ ــى اآلن ،قـ ــرر
مجلس الـ ــوزراء وقــف جميع

 84.7مليون دينار أرباح
«برقان» في 2019
بنمو %3

٢٩-٢٨

تأجيل جلسة مجلس األمة أسبوعين
أعلن رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم أن
مكتب المجلس قــرر تــأجـيــل الجلسة الـعــاديــة
المقرر عقدها يومي الثالثاء واألربعاء القادمين

مدة أسبوعين ،لتكون يومي  24و 25الجاري؛
ً
ً
تـغـلـيـبــا لـلـمـصـلـحــة ال ـعــامــة ،ون ـظ ــرا لـلـظــروف
ً
وال ـم ـس ـت ـج ــدات ال ـ ـطـ ــارئـ ــة ،والـ ـت ــزام ــا

02

 3إصابات جديدة بـ «كورونا» ...و 240طالبا بالقاهرة يرغبون في العودة
عادل سامي
وفيصل متعب

21

مسك وعنبر

وقف رحالت الطيران ًمع مصر و 6دول
رح ــات الـطـيــران الـقــادمــة من
بـنـغــادش والفلبين والهند
وسريالنكا وسورية ولبنان
ومـ ـص ــر ،والـ ـمـ ـغ ــادرة إل ـي ـهــا،
مدة أسبوع ،ضمن اإلجراءات
االحترازية لحماية المواطنين
والمقيمين من تفشي عدوى
الفيروس.
ووف ـ ــق ال ـ ـقـ ــرار ،ال ـ ــذي جــاء
عقب االجـتـمــاع االستثنائي

اقتصاد

الـ ــذي ع ـقــده مـجـلــس ال ـ ــوزراء
أم ــس األول «سـ ُـيـمـنــع دخــول
الـقــادمـيــن إل ــى ال ـبــاد مــن أي
جنسية مــن حـمـلــة اإلقــامــات
الصالحة أو سمات الدخول
الـســابـقــة ،وكــذلــك المحولون
من مطارات أخرى ممن كانوا
م ــوج ــودي ــن فـ ــي ت ـل ــك ال ـ ــدول
خالل األسبوعين الماضيين،
ُ
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن ي ـ ـس ـ ـمـ ــح 02

«موسيقى من الكويت»
تعزف في فيينا

دوليات

قيود سعودية إضافية على الخليجيين

لبنان بال «حياة ليلية» و 16ألف مشتبه في إصابته بإيران 31
مع تزايد الخوف من االنتشار
ال ـس ــري ــع وال ـم ـق ـل ــق ل ـ ـ «ك ـ ــورون ـ ــا»،
الذي أودى بحياة أكثر من ،3500

وتجاوز عــدد المصابين به عتبة
ال ـ ـ  100أل ــف ش ـخــص ف ــي ال ـعــالــم،
ّ
أقرت السعودية إجراءات 02

اتهامات بين أنقرة
وأثينا وإردوغان يوقف
الهجرة بحرًا

ةديرجلا

•
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األمير :الهجوم اإلرهابي بتونس يتنافى مع الشرائع

الناصر ينقل لظريف حرص األمير
على دعم إيران لمواجهة «كورونا»

سموه بعث ببرقيتين إلى ّ
سعيد وترامب
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ
صباح األحمد ببرقيتين إلى كل من الرئيس
الـتــونـســي قـيــس سـعـ ّـيــد والــرئ ـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب عبر فيهما سموه عن استنكار
الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم اإلرهابي
أمام دورية أمنية بالقرب من محيط السفارة
األميركية في العاصمة تونس الذي استهدف
أرواح األب ــري ــاء اآلم ـن ـيــن ،ويـتـنــافــى مــع كــافــة
ال ـشــرائــع وال ـق ـيــم اإلن ـســان ـيــة وم ــا أس ـفــر عنه
من مقتل شرطي وإصابة عدد آخر من رجال
األمن والمدنيين.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق
مــواســاتــه بـضـحـيــة ه ــذا ال ـه ـجــوم اإلج ــرام ــي،
ً
متمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ نـ ــواف
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية
أعرب عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين
للتفجير "اإلر هــا بــي" ا لــذي استهدف الدورية
األمـنـيــة فــي الـعــاصـمــة وأدى إلــى مـقـتــل رجــل
أمن وإصابة آخرين.
وشـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــف الـ ـك ــوي ــت
المبدئي الثابت والرافض لكل أشكال اإلرهاب
ً
وال ـع ـنــف ،م ــؤك ــدا وق ــوف ال ـكــويــت إل ــى جــانــب
الشقيقة تونس وتأييدها لكل اإلجراء ات التي
تحفظ أمنها واستقرارها.
ك ـمــا أع ــرب ع ــن خــالــص ال ـت ـعــازي وص ــادق
ا ل ـ ـمـ ــوا سـ ــاة إ ل ـ ــى ذوي ا ل ـض ـح ـي ــة و ت ـم ـن ـيــا تــه
للمصابين بالشفاء العاجل.

ً ً
الغانم لمنح المرأة دورا فعاال
في التنمية المستدامة
أشـ ــاد رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم بـعـطــاء ال ـمــرأة
الكويتية في كل المجاالت ،داعيا السلطتين إلــى العمل على
تمكينها للعب دور فعال في التنمية المستدامة.
وقال الغانم ،بمناسبة اليوم العالمي للمرأة" :ال يسعني اال ان
أحيي عطاء المرأة الكويتية في كافة المجاالت والحقول ،وهو
عطاء اتسم بالمثابرة واالخالص والمهنية العالية".
وأضاف" :ولعل آخر مثال حي على عطاء المرأة الكويتية،
هو وجودها الفاعل والحيوي في التعامل مع ملف التعاطي مع
تفشي فيروس كورونا ،فها هي الكويتية حاضرة في الصفوف
األول ـ ــى م ــن خ ــال ال ـطــواقــم الـطـبـيــة والـتـمــريـضـيــة واإلغــاث ـيــة
والتطوعية وغيرها".
ودعا الغانم السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى العمل
حثيثا على تمكين المرأة الكويتية من لعب أدوار أكبر وأوسع
في كل المجاالت ،من خالل تذليل كل العقبات ومعالجة أوجه
القصور التشريعية والعملية ،لتحقيق دور فعال وفاصل للمرأة
في عملية التنمية المستدامة في دولة الكويت.

أجـ ـ ــرى وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـش ـي ــخ د .أحـ ـم ــد ال ـن ــاص ــر،
ً
ً
أمــس األول ،اتـصــاال هاتفيا
مع وزير الخارجية اإليراني
محمد ج ــواد ظــريــف ،حيث
عبر له عن األلم لما تواجهه
إيـ ـ ــران م ــن أوضـ ـ ــاع صحية
صـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــة ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة تـ ـفـ ـش ــي
وان ـت ـش ــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا
ً
ا لمستجد متمنيا للشعب
اإلي ــران ــي الـصــديــق السالمة
وتجاوز هذه األوضاع.
وقــالــت وزارة الـخــارجـيــة
ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،إن
الناصر نقل لنظيره اإليراني
تــوجـيـهــات صــاحــب السمو

«أنجزنا تشريعات تصب في مصلحتها وخطة لمواجهة العنف ضدها»
دع ــم وتـعــزيــز مـشــاركــة الـمــرأة
في الحياة العامة والسياسية.
وبينت أن سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد حريص
على ممارسة المرأة ألدوارها
المختلفة بالمجتمع ،وسموه
مهتم بها و مــؤ مــن بطاقاتها،
مبينة أن الـكــويــت سـتــواصــل
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا فـ ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـ ـمـ ــرأة
واالستمرار في توفير جميع
ال ـس ـب ــل لـتـمـكـيـنـهــا ف ــي شـتــى
المجاالت.
وأو ض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
تؤكد إيمانها والتزامها بدور
ال ـ ـمـ ــرأة ،وع ـم ـلــت ع ـلــى تهيئة
الظروف واآلليات التشريعية

ق ـ ــال ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـش ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وزيـ ـ ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة مــريــم
العقيل ،أمس ،إن الكويت عززت
دور المرأة من خالل تضمين
خطة التنمية الوطنية للبالد
( )2020 -2015ع ـ ــدة أ ه ـ ــداف
تـ ـعـ ـن ــى بـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ب ـم ـخ ـت ـلــف
المجاالت.
وأضافت العقيل ،في بيان،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
لـلـمــرأة ال ــذي ي ـصــادف ال ـيــوم،
أن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وض ـ ـ ـعـ ـ ــت عـ ــدة
أهداف للقضاء على كل صور
الـتـمـيـيــز ض ــد الـ ـم ــرأة ،شملت
التمكين السياسي مــن خالل

والمؤسسية المناسبة لنيل
ك ـ ــل ح ـق ــو ق ـه ــا وأداء دور هـ ـ ــا
ال ـت ـن ـم ــوي ك ـش ــري ــك ع ـل ــى ق ــدم
المساواة مع الرجل.
وأفـ ـ ــادت ب ــأن خ ـطــة ال ــدول ــة
ال ـت ـن ـم ــوي ــة ت ـض ـم ـنــت تـمـكـيــن
الـ ـم ــرأة اق ـت ـص ــادي ــا م ــن خــال
دع ـ ــم م ـش ــارك ـت ـه ــا فـ ــي جـمـيــع
ال ـق ـط ــاع ــات ،وزي ـ ـ ــادة ال ــوع ــي،
وتطبيق السياسات االيجابية
بين الجنسين ،وو ض ــع خطة
وطنية شاملة لمعالجة العنف
ضد المرأة.
وأشارت إلى إنجاز عدد من
ال ـت ـشــري ـعــات ال ـت ــي ت ـصــب في
مصلحة ال ـمــرأة ،منها قانون

توليد التضامن
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد ع ـضــو
مجلس اإلدارة فــي مؤسسة

ً
العتيبي متحدثا خالل الندوة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـلـ ـتـ ـق ــدم ال ـع ـل ـم ــي
المستشار بالديوان األميري
د .يوسف اإلبراهيم لـ"كونا"
أهمية هذا المؤتمر لتوليد
ال ـت ـض ــام ــن م ــن أج ـ ــل إح ــال
السالم في العالم.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اإل ب ـ ـ ـ ــرا هـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم ،إن
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ب ـيــن
م ــؤسـ ـس ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم

فريق تطوعي
ب ــدوره ــا ،أت ـمــت جـمـعـيــة الــرح ـمــة الـعــالـمـيــة
برنامجا إنسانيا متنوعا لالجئين السوريين
فــي األردن بمشاركة فــريــق تطوعي مــن طالب
وطالبات جامعة الكويت.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـك ـتــب س ــوري ــة واألردن فــي
«الرحمة العالمية» وليد السويلم ،إن البرنامج
ال ــذي نـفــذتــه الجمعية عـلــى م ــدى خمسة أيــام

اشتمل على توزيع مساعدات ،وزيــارة األيتام
واألرامل ،وإجراء العمليات الجراحية.
وأض ــاف أن الــوفــد حــرص على الــوجــود في
مراكز األيتام التابعة لـ «الرحمة العالمية» ،وأقام
أعضاؤه يوما مفتوحا تخلله االحتفال بالذكرى
الوطنية مــع األيـتــام ،وتــوزيــع «كـســوة الشتاء»
والطرود الغذائية عليهم ،بمجموع مساعدات
بلغت قيمتها  75ألف دوالر.
وأوضح السويلم أن وفد «الرحمة العالمية»
قام بالتعاون مع فريق «سنا الخير» التطوعي
الكويتي برئاسة المهندس عبدالرحمن العليان
ب ــرع ــاي ــة ح ـفــل ل ـت ــزوي ــج  17ش ــاب ــا وش ــاب ــة من
األردنيين والفلسطينيين والسوريين.

قدرات الشباب
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،وق ـع ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لـلـشـبــاب مــع جمعية الـبـنــك الـكــويـتــي للطعام
واإلغــاثــة برتوكول تـعــاون وشــراكــة باألنشطة
بهدف تنمية قدرات الشباب ،وتوفير الوسائل
الكفيلة لهم لاللتحاق باألعمال التطوعية ذات
البعد اإلنساني لخدمة مجتمعهم وبلدهم.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ع ـبــدالــرح ـمــن
المطيري ،في كلمته عقب توقيع البرتوكول ،إن
الهيئة ستخصص مركز الجوالة الواقع بمنطقة
الصليبية ل ـكــوادر الجمعية لتوعية الشباب
وتدريبهم وتنمية قدراتهم على المشاركة في
االعمال االنسانية للجمعية ،مضيفا أن الشباب
ستتاح لهم المشاركة في دورات مجانية بالعمل
التطوعي بالتنسيق بين الهيئة والجمعية.

الـعـلـمــي وجــام ـعــة "ســايـنــس
ب ــو" الـ ــذي يـسـتـمــر أك ـثــر من
عـ ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
تنظيم أنشطة و ن ــدوات لها
ع ــاق ــة بــال ـم ـن ـط ـقــة وب ــدول ــة
الكويت.
وأ ضـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـفـ ـك ــرة مــن
هــذه ا لـمــؤ تـمــرات تتمثل في
تـعــزيــز ال ـت ـعــاون األكــادي ـمــي

وال ـب ـح ـثــي ال ـم ـش ـتــرك بـهــدف
نشر المعرفة ضمن الهيكل
األكاديمي في الكويت.
وأ شـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ــى دور األ م ـ ــم
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة وال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات
ال ــدول ـي ــة ف ــي م ـنــع ال ـح ــروب
والنزاعات وحل الصراعات
ودور األ نـثــرو بــو لــو جـيــا في
أماكن النزاع.

الشيتان يحاول فرض...
الرأي السياسي على الفني ،كما حصل في قرار اشتراط
فحص الـ « »PCRعلى القادمين إلى الكويت من عدة دول
ثم إلغائه ،ثم إعادته بصورة أخرى عبر منع القادمين
من تلك الدول ،مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار في
التعاطي مع قانون «االستبدال» يسبب مخاطر كبيرة
على النظام التأميني في الدولة.
وحول الخالف الحكومي -النيابي بشأن قيمة قسط
القرض الحسن ،ذكرت المصادر أن الشيتان تراجع عن
الموقف الحكومي المتمسك بنسبة ال ـ  ،%25وأبــدى
عدم ممانعته أن يتم تخفيضه بين  %12و %17وفق
ً
ما تنتهي إليه دراسة الجهات المختصة استنادا إلى
عمر المتقاعد ،وهو ما من شأنه أن يكلف المال العام
ال ـتــزامــات ضـخـمــة ،م ـشــددة عـلــى أن الـحـكــومــة مــازالــت
ترفض االقتراح النيابي بتخفيض القسط إلى .%10

تأجيل جلسة مجلس األمة...
بتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
ً
وص ــرح الـغــانــم ،أم ــس ،بــأنــه تــم التنسيق أيـضــا مع
وزارة ال ـص ـحــة لـتـخـصـيــص يــومــي  22و 23ال ـجــاري
لفحص جميع الحضور من النواب وموظفي األمانة
واإلعالميين.
وأوضـ ــح أن مـكـتــب الـمـجـلــس ق ــرر أن ي ـعــرض على
المجلس تمديد مدة دور االنعقاد الحالي بحيث ال يقل
عدد الجلسات عن العدد المقرر السابق وفق الجدول
الموزع.

وقف رحالت الطيران مع مصر...
للمواطنين الكويتيين القادمين من تلك الدول بالدخول
مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي الالزمة عليهم».
وفــي السياق ،وبينما دعــت السفارة الكويتية لدى
مصر المواطنين الموجودين هناك للتواصل معها
لتنظيم عودتهم إلى البالد في أسرع وقت ممكن ،قال

مريم العقيل

«تأهيل حقول الشقايا لتوفير المياه المطلوبة إلنتاج المياه العذبة»
●

كويت اإلنسانية تواصل مساعدة
الالجئين باألردن
واصـ ـل ــت م ــؤسـ ـس ــات الـ ـك ــوي ــت وه ـي ـئــات ـهــا
المعنية بالعمل اإل نـســا نــي نشاطها اإل غــا ثــي
بتقديم الدعم للمحتاجين ،اذ تركزت المساعدات
خــال األسـبــوع المنتهي أمــس األول على دعم
أوضاع الالجئين باألردن.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار أق ــام ــت ج ـم ـع ـيــة اإلغ ــاث ــة
اإلن ـســان ـيــة الـكــويـتـيــة بــرنــام ـجــا خ ـيــريــا شمل
توزيع مساعدات عينية ومادية لدعم األوضاع
اإلنسانية لالجئين السوريين في األردن ،ضمن
حـمـلــة شـ ــارك فـيـهــا  42مـتـطــوعــا م ــن الـشـبــاب
والشابات الكويتيين.
وقال المدير العام للجمعية خالد الشامري لـ
«كونا» ،بعد اختتام البرنامج الخيري في األردن،
إن وفد الجمعية وزع مساعدات متنوعة ،منها
 500سلة مــن الـمــواد الغذائية األساسية على
األسر السورية الالجئة.
وأضاف الشامري أن عمليات التوزيع شملت
أيضا  300جهاز تدفئة ،و 600بطانية إلى جانب
تقديم الدعم المادي لـ  50أسرة ،ومنح دراسية
ل ـثــاث طــال ـبــات جــام ـع ـيــات ،وإجـ ـ ــراء عمليات
جراحية لعشر حاالت.

مـحـكـمــة األسـ ـ ــرة (،)2015/12
وقــانــون إنـشــاء صـنــدوق دعم
األس ــرة ( ،)2015/104وقــانــون
( )1993/47ب ـ ـشـ ــأن ا ل ــر ع ــا ي ــة
السكنية وتعديالته ،وقانون
( )2000/21بـ ـ ــأن ي ـع ــا م ــل ذو
اإلع ــاق ــة غـيــر الـكــويـتــي م ــن أم
كويتية معاملة الكويتي مدى
الحياة.
ولفتت العقيل إ لــى حرص
الكويت على أن تكون الجهود
شاملة لكل الحقوق االساسية،
إذ كفلت للمرأة ممارسة حقها
ال ـس ـيــاســي سـ ــواء بــالـتــرشـيــح
أو االنتخاب في مجلس األمة
والمجلس البلدي ،إضافة إلى

تقديم المساعدة االجتماعية
ل ـل ـف ـئ ــات ال ـض ـع ـي ـف ــة ،خ ــاص ــة
ال ـن ـس ــاء ال ـم ـط ـل ـقــات واألرامـ ـ ــل
والكويتية المتزوجة من غير
الكويتي وكبيرات السن وأسر
المسجونين.
وأش ــارت إلــى ارتـفــاع نسبة
النساء في المناصب القيادية،
إذ زادت في السنوات األخيرة
لتمثل في القطاع الحكومي 15
في المئة ،وفي القطاع الخاص
 17في المئة.

«الكهرباء» :إلغاء آبار جنوب سعد
العبدالله يحتاج إلى وقت

يوسف اإلبراهيم :توليد التضامن من أجل إحالل السالم في العالم
نـظـمــت مــؤس ـســة الـكــويــت
ً
لـ ـلـ ـتـ ـق ــدم الـ ـعـ ـلـ ـم ــي م ــؤتـ ـم ــرا
ع ــن "ال ـ ـحـ ــرب وال ـ ـسـ ــام" فــي
بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ــع
جامعة "ساينس بو" لبحث
مـ ـ ــو ضـ ـ ــو عـ ـ ــات ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن دور
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة ومـ ـخ ــاط ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــروب وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــات
واأل نـثــرو بــو لــو جـيــا والتغير
المناخي.
وشـ ــارك ال ـم ـنــدوب الــدائــم
ل ــدول ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة ال ـس ـف ـيــر مـنـصــور
ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ف ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر
الـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد يـ ــومـ ــي الـ ــرابـ ــع
والخامس من مارس الجاري
لـ ـب ـ ـحـ ــث مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ـحـ ــرب
والـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة م ـ ــع ع ــدد
مـ ــن الـ ـمـ ـح ــاض ــري ــن أب ــرزه ــم
المبعوث األممي السابق إلى
سورية ستيفان دي مستورا.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــي ف ــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح لـ ـ ـ ــ"ك ـ ـ ــون ـ ـ ــا" ع ـل ــى
أهـمـيــة دور األ م ــم ا لـمـتـحــدة
وبشكل خاص مجلس األمن
الـ ـمـ ـكـ ـل ــف بـ ـم ــوج ــب م ـي ـث ــاق

أحمد الناصر

العقيل :الكويت مستمرة في دعم تمكين المرأة

العتيبي :خالفات «دول النقض» أبرز التحديات
األمم المتحدة صيانة السلم
واألمن الدوليين.
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــواجـ ــه
ال ـم ـج ـل ــس ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ـهــامــه
ومسؤولياته منها الخالفات
بين ا لــدول الخمس الدائمة
ال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة والـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة فــي
استخدام حق النقض إضافة
إلى عوامل أخرى.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة م ـن ـظ ـم ــة
األ مــم المتحدة التي تحتفل
بالذكرى الـ  75على انشائها
ك ــأه ــم ج ـه ــاز دول ـ ــي مـتـعــدد
األطراف وضرورة المحافظة
عليها وتعزيز دورها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
االس ـت ـث ـمــار بــالــدبـلــومــاسـيــة
ا لــو قــا ئ ـيــة و تـفـعـيــل األدوات
المتاحة في الفصل السادس
من الميثاق لمنع النزاعات.

أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ صـبــاح
األحمد للتواصل والتعبير
للقيادة اإليرانية عن حرص
سموه على الوقوف مع إيران
واس ـت ـعــداد الـكــويــت لتقديم
المساعدة لمواجهه انتشار
فيروس كورونا المستجد.
مــن جــانـبــه أع ــرب الــوزيــر
ظ ــري ــف عـ ــن شـ ـك ــر وت ـق ــدي ــر
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
قيادة وشعبا لهذه البادرة
اإلنسانية.

سيد القصاص

أ كـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــاء
وال ـ ـمـ ــاء ،أنـ ــه م ــن ال ـص ـعــوبــة
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان إلـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــاء اآلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الجوفية فــي منطقة جنوب
سعدالعبدالله بشكل فوري،
الف ـتــة إل ــى أن األمـ ــر يـحـتــاج
إل ــى بـعــض ال ــوق ــت ،مــن أجــل
تـعــويــض إن ـتــاج تـلــك الـمـيــاه
من آبار الشقايا بشكل دائم،
إضــافــة إلــى اإلج ــراء ات التي
تتبع في تلك الحاالت.
وقــالــت الـ ــوزارة فــي كتاب
وجـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة
ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة،
إن " ت ــأ ه ـي ــل ح ـق ــول و م ــوا ق ــع
اآلب ـ ــار ال ـجــوف ـيــة بــالـشـقــايــا،
والتي من شأنها أن ِّ
تعوض
كميات المياه قليلة ُ
الملوحة
ال ـم ـط ـل ــوب إن ـت ــاج ـه ــا بـشـكــل
مؤقت من آبار منطقة جنوب
سعدالعبدالله ،يحتاج إلى
مزيد من الوقت".

وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت" :مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات الـ ـم ـسـ ـت ـم ــرة
بين (الكهرباء) و(السكنية)
تـبـ َّـيــن أن شـبـكــة م ـيــاه اآلب ــار
الموجودة في منطقة جنوب
س ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ت ـت ـعــارض
مـ ــع الـ ـمـ ـش ــاري ــع اإلس ـك ــان ـي ــة
الموجودة بالمنطقة ،والبد
أن يتم تعويضها من شبكة
وآ ب ــار ا لـشـقــا يــا ،قـبــل أن يتم
إلغاؤها".

مراحل األعمال
وأوضحت أن األمر يحتاج
إلى عدة مراحل من األعمال،
ويـ ـ ـج ـ ــب اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب ال ـ ـمـ ــدة
الــزمـنـيــة لـكــل مــرحـلــة والـتــي
ل ـهــا مـتـطـلـبــا تـهــا ،وال يمكن
ال ـ ـشـ ــروع ف ــي م ــرح ـل ــة مـنـهــا
دون اال ن ـت ـهــاء م ــن ا لـمــر حـلــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـسـ ـبـ ـقـ ـه ــا ،لـ ـك ــونـ ـه ــا
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة ع ـ ـمـ ــل م ـت ـت ــال ـي ــة،
وت ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى ال ـم ــواف ـق ــات

رئيس اتحاد طلبة الكويت في مصر أيوب الصراف إن
ً
هناك أع ــدادا من الطلبة أنهوا االخـتـبــارات الدراسية،
ً
موضحا أن عدد الذين يرغبون في العودة إلى الكويت
ً
وصل حتى أمس إلى  240طالبا وطالبة من أصل 15
ً
ألفا يدرسون في مختلف الجامعات المصرية.
وأض ــاف ال ـصــراف ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن إعــان السفارة
ً
للراغبين فــي ال ـعــودة إلــى الـبــاد ليس ُمـلــزمــا بإجالء
ً
الطلبة ،موضحا أن عدد الملتزمين بالحضور للدراسة
في مختلف التخصصات الطبية يبلغ  1400طالب.

 ٣و ٦و٨

قيود سعودية إضافية على...

إضافية على بعض جاراتها في مجلس التعاونّ ،
وقررت
ً
قصر الــدخــول مــؤقـتــا للقادمين مــن الـكــويــت واإلم ــارات
والبحرين على المنافذ الجوية ،وأبقت المنافذ البرية
مفتوحة أمام الشاحنات فقط.
وأع ـ ـ ــادت الـمـمـلـكــة ف ـتــح ص ـحــن ال ـك ـع ـبــة أم ـ ــس ،عقب
ً
إغالقه مؤقتا لمنع انتشار الفيروس ،لكن ال يــزال قرار
ً
تعليق العمرة ،غير المسبوق ،قائما منذ إعالنه األربعاء
الماضي.
جــاء ذلــك بينما ارتفع عــدد اإلصــابــات في السعودية
إ لــى  ،7بعد تسجيل حالتين لمواطنتين قادمتين من
إيران والعراق.
وفي السياق ،أعلنت اإلمارات أن عدد اإلصابات لديها
ارتفع إلى  ،45في حين اكتشفت قطر حالة جديدة ليصل
ع ــدد المصابين فيها إل ــى  ،12أم ــا الـبـحــريــن فارتفعت
اإلصابات فيها إلى .62
وأعلنت الواليات المتحدة أن شخصين توفيا في والية
فلوريدا أمس األول ،مما يرفع إجمالي الوفيات إلى ،17
واإلصابات إلى  ،227بينها  70بوالية واشنطن.
ً
وت ـ ّـم تشخيص إصــابــات لــدى  21شخصا على متن
سـفـيـنــة «غ ــران ــد بــرن ـس ـيــس» ال ـس ـيــاحـ ّـيــة ق ـبــالــة ســاحــل
ً
كاليفورنيا ،والتي على متنها  3533راكبا.
وفي طهران ،دخل الحرس الثوري على خط األزمة ،بعد
أن طلبت وزارة الصحة مساعدته لفحص الناس بالقوة.

ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الرقابية المختلفة في الدولة
والدورة المستندية لها.
مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،أكـ ـ ـ ـ ــدت
م ـص ــادر "ال ـك ـه ــرب ــاء" حــرص
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
وا ل ـت ـن ـس ـيــق ا ل ـم ـت ـبــادل فيما
بينها وا لـمــؤ سـســة ،تطبيقا
لتوجيهات مجلس ا ل ــوزراء
ال ـخــاصــة بـتـكـلـيــف الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـع ـنـ َّـيــة ،إزال ــة
العوائق التابعة لكل منها،
بـمــا فـيـهــا "ال ـك ـهــربــاء" ،الـتــي
تمتلك عددا من المرافق في
مــوقــع م ـشــروع مــديـنــة سعد
العبدالله اإلسكاني.

وأعلنت وزارة الصحة اإليــرانـيــة ،أمــس ،تسجيل 21
وفاة جديدة ،بينها النائبة البرلمانية المحافظة فاطمة
ً
رهبر ،البالغة من العمر  55عــامــا ،مما يرفع الحصيلة
إلى  145وفاة.
وارتفعت حصيلة اإلصابات إلى  ،5823بينما كشف
المتحدث باسم «الصحة» كيانوش جهانبور ،أن هناك
ً
«أكثر من  16ألف شخص في المستشفيات حاليا ُيشتبه
في إصابتهم».
وأع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئــة اإلي ــرانـ ـي ــة ل ـل ـم ـســاجــد وقـ ــف إقــامــة
الـصـلــوات الجماعية حتى إشـعــار آخ ــر ،وكـشــف مجيد
فراهاني عضو مجلس بلدية طهران ،أنه يجري تجهيز
ّ
بأسرة ومعدات طبية قادرة على
 110مستودعات كبيرة
معالجة المصابين في حال ازدياد أعدادهم بشكل كبير
خالل األيام المقبلة.
وفــي لبنان ،وغــداة إعــان وزيــر الصحة حمد حسن،
أن لـبـنــان فـقــد الـسـيـطــرة عـلــى اح ـتــواء ال ـف ـيــروس ،قــررت
السلطات أمس تمديد إغالق المدارس والجامعات ،كما
تم اتخاذ قــرار إغــاق مراكز الترفيه ،والــذي شدد عليه،
ً
ّ
المشرفية ،أمس ،إذ أصدر
ضمنا ،وزير السياحة رمزي
ً
تعميما يدعو فيه أصحاب ومستثمري المالهي والنوادي
ّ
العامة على األراضي اللبنانية كافة،
الليلية والمراقص
ً
إلى اإلغالق بدءا من  7مارس الجاري حتى  15من الشهر
نفسه.
ً
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وص ـ ــل ع ـ ــدد وفـ ـي ــات إي ـط ــال ـي ــا إل ـ ــى ،197
واإلصابات إلى  ،4636بينهم رئيس الحزب الديمقراطي
الحاكم في إيطاليا نيكوال زينغاريتي ،مما يجعله أول
شخصية سياسية رئيسية في أوروب ــا ،يتم تشخيص
إصابتها.
ّ
وسجلت إسبانيا ثامن وفاة ،بينما ارتفع عدد
المصابين في ألمانيا إلى  ،684وإلى  716في فرنسا
التي وصل عدد الوفيات فيها إلى 		.11
(عواصم ـ ـ وكاالت) ١١-١٠
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ً
مجلس الوزراء يوقف الطيران مع  7دول أسبوعا
في اجتماع استثنائي نوقشت خالله مستجدات «كورونا» والتدابير االحترازية للوقاية من تفشيه
الوقف يشمل
الرحالت مع
بنغالدش والفلبين
والهند وسريالنكا
وسورية ولبنان
ومصر
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ق ـ ــرر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وق ــف
حركة الطيران مــع  7دول لمدة
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،ض ـ ـمـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة ال ـم ـت ـخــذة لحماية
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن مــن
انتشار وتفشي عــدوى فيروس
كورونا المستجد.
ووفـ ـق ــا لـلـبـيــان الـ ـص ــادر عن
مجلس الــوزراء ،عقب االجتماع
االستثنائي الــذي عقد برئاسة
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء سمو
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،لـيــل
أم ــس األول ،فــي قـصــر السيف،
فـقــد ت ـقــرر وق ــف جـمـيــع رح ــات
الطيران القادمة من والمغادرة
إلى بنغالدش والفلبين والهند
وســريــان ـكــا وس ــوري ــة ولـبـنــان
ومصر لمدة أسبوع.
وبحسب البيان ،الــذي أعلنه
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــداخـلـيــة وزي ــر الــدولــة لشؤون
مجلس ال ـ ــوزراء أن ــس الصالح،
عـقــب االج ـت ـمــاع ،فــإنــه "سيمنع
دخــول القادمين إلى البالد ،من
أي جنسية ،من حملة اإلقامات
ال ـصــال ـحــة أو س ـم ــات ال ــدخ ــول
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وكـ ــذلـ ــك ال ـم ـحــول ـيــن

مــن م ـطــارات أخ ــرى مـمــن كــانــوا
متواجدين في تلك الــدول خالل
األسبوعين الماضيين ،على أن
يسمح للمواطنين الكويتيين
القادمين من تلك الدول بالدخول،
على أن تطبق عليهم إج ــراء ات
الحجر الصحي الالزمة".
وأش ــار الـبـيــان إلــى أن "سمو
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء استهل
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـخـ ــاص بـمـتــابـعــة
جهود مكافحة انتشار فيروس
كــورونــا المستجد ،وتوفير كل
اإلمكانات واالحتياطات الالزمة
بـ ـم ــا يـ ـحـ ـف ــظ صـ ـح ــة وس ــام ــة
المواطنين والمقيمين".
وتابع" :كما قدم وزير الصحة
رئيس الفريق المكلف بمتابعة
تطورات فيروس كورونا الشيخ
د .باسل الصباح شرحا بشأن
آخر المستجدات في هذا الشأن،
كما بين االحصائيات والتقارير
الـمـتـعـلـقــة ب ـت ــداع ـي ــات ونـتــائــج
انتشار الفيروس في دول العالم".
في هذا الصدد ،أشاد مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء بــال ـج ـهــود الـمـخـلـصــة
وال ـت ـض ـح ـيــات ال ـت ــي ي ـق ــوم بها
األطباء والطاقم الطبي المساعد،

معبرا عــن اع ـت ــزازه بـهــذا ال ــدور
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـظ ـ ـيـ ــم ،ون ـ ـ ــوه
بالجهود الطيبة الـتــي تبذلها
الكوادر المساندة في أداء وإنجاز
مهامهم اإلنسانية.

وقف دائم ومؤقت
وف ــي إطـ ــار اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
يتم اتخاذها للحد مــن انتشار
وتفشي فـيــروس كــورونــا ،أعلن
مجلس الوزراء أن األمر استوجب
اتخاذ إجراءات احترازية مؤقتة
تتعلق بالجاليات األكـبــر عــددا
والـمـقـيـمــة فــي ال ـب ــاد ،وإلـحــاقــا
بالتعاميم الـصــادرة من اإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـيــران ال ـم ــدن ــي إلــى
جميع شركات الطيران العاملة
فــي مـطــار الـكــويــت الــدولــي منذ
ظهور الوباء في يناير الماضي،
وال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــإي ـق ــاف ال ــرح ــات
الجوية من وإلى كل من الصين
وه ــون ــغ كــونــغ وإي ـ ــران وكــوريــا
الـجـنــوبـيــة وتــاي ـل ـنــد وإيـطــالـيــا
وسنغافورة واليابان والعراق.
كـ ـم ــا اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـم ـج ـلــس
اإلجراءات المتخذة حاليا حيال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس األول
المسافرين القادمين من بعض
ال ــدول األق ــل خـطــورة حاليا في
مطار الكويت الدولي من فحص
حراري ومخبري ،للتأكد من خلو
القادمين من حمل الفيروس.
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء
المتخذ فــي اجـتـمــاعــه المنعقد
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي بـتـكـلـيــف
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ت ـق ــدي ــم
البدائل العملية التي تضمن خلو
المسافرين القادمين إلى البالد
من فيروس كورونا ،فقد أصدر

مـجـلــس الـ ـ ــوزراء قـ ــراره بــإيـقــاف
جميع رحــات الطيران القادمة
والمغادرة من وإلى مطار الكويت
الــدولــي من بنغالدش والفلبين
وال ـه ـن ــد وس ــري ــان ـك ــا وس ــوري ــة
ولبنان ومصر لمدة أسبوع.
وأك ــد مجلس ال ـ ــوزراء أن كل
اإلجـ ــراءات والـتــدابـيــر الـتــي يتم
اتـ ـخ ــاذه ــا ه ــي ل ـح ـمــايــة صحة
وسالمة المواطنين والمقيمين
بمن فيهم القادمون للبالد من
المقيمين فيها أو زائريها ،وال

ت ـس ـت ـهــدف أفـ ـ ـ ــرادا وال ف ـئ ــة وال
جنسية وال دوال ،مما يستوجب
م ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـي ــع أن ي ـت ـف ـه ــم تـلــك
اإلجراءات ويستجيب لها تقديرا
لخطورة الوباء.
ك ـم ــا ق ـ ــرر ال ـم ـج ـلــس تـكـلـيــف
الجهات المعنية إجراء مراجعة
يومية لكل اإلجـ ــراء ات القائمة،
واتخاذ ما يلزم نحو تصحيح
أي من هذه اإلجراءات أو إلغائها
أو اإلض ــاف ــة عـلـيـهــا مـمــا يـخــدم
الهدف المنشود.

المجلس أكد
أن اإلجراءات
لحماية المواطنين
والمقيمين
وال تستهدف فئة
ً
أو دوال

الحربي :نؤمن بالتعليم اإللكتروني تحت إشراف «التربية»

غرفة التجارة تتبرع بـ  200ألف دينار
لـ «الهالل األحمر» لمكافحة الفيروس التقى أصحاب المنصات التعليمية ووعد بدراستها بجدية لالستفادة منها

الساير :يعكس الحس المجتمعي للغرفة والشراكة اإلنسانية
●

عادل سامي

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األح ـم ــر ت ـبــرع غــرفــة الـتـجــارة
والـصـنــاعــة بـ ــ 200أل ــف ديـنــار
للجمعية ،لمكافحة فيروس
كورونا المستجد.
وعبر رئيس مجلس إدارة
الجمعية د .هالل الساير ،في
تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،عن
ب ــال ــغ ش ـك ــره ل ـل ـقــائ ـم ـيــن عـلــى
ا ل ـغ ــر ف ــة ،لـتـبــر عـهــم للجمعية
لممارسة دور ه ــا المجتمعي
والتوعوي لمكافحة الفيروس،
م ـث ـم ـن ــا ال ـ ـحـ ــس ال ـم ـج ـت ـم ـعــي
واإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــرف ـ ــة ف ــي
المساعدة ،وحرصهم على دعم
جهود الجمعية المجتمعية.
وق ــال د .الـســايــر إن التبرع
ي ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار ال ـم ـســؤول ـيــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـحــرص
الـ ـغ ــرف ــة عـ ـل ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـهــا،
مـشـيــرا ال ــى أن ـهــا ت ـمــارس من
خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـبـ ــرع دوره ـ ـ ــا
اإلنساني الــذي اعـتــادت عليه
في مثل هذه األزمات.
ولـفــت إل ــى أن غــرفــة تـجــارة
وصناعة الكويت كانت دائما
سـ ـب ــاق ــة فـ ــي ت ـب ـن ــي ت ـب ــرع ــات
مماثلة ،وتسعى مــن خاللها
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف ع ـ ـ ـ ــن األشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء

هالل الساير

واالصـ ـ ــدقـ ـ ــاء وقـ ـ ــت األزمـ ـ ـ ــات،
م ـ ـعـ ــربـ ــا عـ ـ ــن ش ـ ـكـ ــر «الـ ـ ـه ـ ــال
االحمر» لهذه المبادرة الكريمة
من الغرفة ،وجهودهم الطيبة
لتقديم يد العون والمساعدة
للجمعية.
وأكــد استمرار التعاون مع
الغرفة في األنشطة والمشاريع
الـمـسـتـقـبـلـيــة ال ـت ــي تـلـبــي كل
اح ـت ـيــاجــات الـمـجـتـمــع ،الفـتــا
إلى أن الجمعية لديها الكثير
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـمـ ـحـ ـل ــي،
السيما المشاركة في الجهود
المجتمعية لمكافحة فيروس
كورونا.

وأفاد بأن هذا التبرع يعزز
ال ـشــراكــة الـقــائـمــة مــع «الـهــال
األحمر الكويتي» لإلسهام في
ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي وال ـخ ـيــري،
معربا عــن األم ــل فــي أن تقوم
المؤسسات والشركات األخرى
بـنـفــس ال ـ ــدور الـ ــذي ت ـق ــوم به
غ ــرف ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال االن ـس ــان ــي
المجتمعي.
واكد د .الساير أن الجمعية
تـ ـسـ ـع ــد دائـ ـ ـمـ ـ ــا ب ــالـ ـعـ ـم ــل مــع
ش ــرك ــائـ ـه ــا ال ـ ــذي ـ ــن ي ـظ ـه ــرون
التزاما عاليا في تبني برامج
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
والشراكة اإلنسانية ،مضيفا
أن «ال ـت ـعــاون مــن ه ــذا القبيل
يعد ضروريا لتعزيز مهمتنا
وتحقيق أكبر قدر من النجاح
ع ـنــدمــا نـعـمــل جـمـيـعــا ب ــروح
واحدة».
وأشار إلى أن تاريخ جمعية
الهالل األحمر الكويتي يزخر
بالعطاء والمواقف اإلنسانية،
ولــن تألو جهدا في لعب دور
فعال وريادي في سبيل حماية
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي مـ ــن أي
أخطار صحية.

قال وزير التربية وزير التعليم
العالي د .سعود الحربي إن
«التربية» ستدرس بجدية
موضوع االستفادة من
المنصات التعليمية المتوفرة،
إضافة إلى توفيرها لتطبيق
«سراج» لتوفير الدروس
«أونالين» السيما في فترات
األزمات.

أكد أهمية الخدمات
التي تقدمها
المنصات التعليمية
ودورها في تعزيز
التحصيل العلمي
للطلبة

●

فهد الرمضان

أكـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزيـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي د .س ـع ــود
الحربي حرص «التربية» على
ت ـح ـق ـيــق أعـ ـل ــى اسـ ـتـ ـف ــادة مــن
الوسائل التكنولوجية الحديثة
ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق م ـ ـبـ ــدأ ال ـت ـع ـل ـيــم
االلكتروني والتعلم عند بعد
لخدمة العملية التعليمية في
البالد السيما في ظل الظروف
ً
الــراه ـنــة ،مــوضـحــا أن ال ــوزارة
ً
شـ ــرعـ ــت ف ـع ـل ـي ــا فـ ــي ت ـحــديــث
ال ـ ـمـ ــواد ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـم ـن ــاه ــج
وال ـ ـ ـ ــدورس ال ـتــوض ـي ـح ـيــة فــي
القناة التربوية وعلى البوابة
التعليمية ،اضافة إلى تطبيق
«سراج» وفق آخر المستجدات،
مـسـتــدركــا بــأنـهــا جميعا تقع
تحت مظلة وإشراف «التربية».
جــاء ذلــك في اجتماع عقده
الحربي مع عــدد من أصحاب
المنصات التعليمية الخاصة،
ومنها منصة «الثريا» للتعليم
االل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي ،و«درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات»
للتعليم االلكتروني ،وتطبيق
«درسني» ،وتطبيق «مدرستي
ف ــي ب ـي ـتــي» ،وم ــوق ــع «»Biams
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي ،وذل ـ ـ ــك ب ـح ـضــور
وكيل الــوزارة باإلنابة الوكيل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة د .بـ ـ ـ ــدر ب ـ ـجـ ــاد،
والـ ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي لـ ـل ــوزارة

ً
الحربي متوسطا بجاد والسلطان أمس
ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـق ـط ــاع
التنمية الـتــربــويــة واألنـشـطــة
ف ـي ـصــل ال ـم ـق ـص ـيــد ،والــوك ـيــل
المساعد لقطاع التعليم العام
أسـ ــامـ ــة ال ـس ـل ـط ــان ،وال ــوك ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـنــاهــج
والـ ـبـ ـح ــوث ال ـت ــرب ــوي ــة ص ــاح
دبشة ،ومدير إدارة العالقات
الـ ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـت ــرب ــوي
ض ـ ـيـ ــدان ال ـع ـج ـم ــي ،وم ــدي ــرة
إدارة تـطــويــر الـمـنــاهــج أن ــوار
الحمدان ،ومديرة إدارة مركز
المعلومات م .هدى المطيري.
وأكد الحربي أهمية الخدمات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــات
التعليمية كافة ســواء التابعة
للوزارة أو الخاصة ،ودورها في

تعزيز التحصيل العلمي للطلبة
عـ ــن ط ــري ــق وسـ ــائـ ــل الـتـحـفـيــز
المتنوعة ،إضــافــة إلــى الفوائد
العديدة الذي تقدمها لعناصر
ً
العملية التعليمية ،مشيرا إلى
ً
أن وزارة التربية تــؤمــن تماما
بــأهـمـيــة الـتـعـلـيــم اإلل ـك ـتــرونــي
ال ــذي أضـحــى حــاجــة ملحة في
ال ـع ـصــر ال ـح ــدي ــث الس ـي ـمــا فــي
وقت األزمات.

تعزيز المشاركة
وش ــدد على حــرص ال ــوزارة
عـلــى تـعــزيــز م ـشــاركــة الـقـطــاع
ال ـخــاص فــي تـقــديــم الـخــدمــات
ً
الـتـعـلـيـمـيــة ،مـبـيـنــا أن جميع

«الهالل األحمر» تطلق حملة «نحميك» «القوى العاملة» :تثبيت أجهزة
التوقيع اإللكتروني في اإلدارات
لتوعية رواد «التعاونيات» بالفيروس
قال مدير إدارة الشباب والمتطوعين في
جـمـعـيــة ال ـه ــال األح ـم ــر د .مـســاعــد الـعـنــزي
إن حملة «نحميك» تـهــدف إلــى توعية رواد
الجمعيات التعاونية بفيروس كورونا.
وأشاد العنزي ،في تصريح لـ»كونا» ،بهذه
الحملة التي تعمل على توعية المستهلكين
بهذا الفيروس وإج ــراء ات الوقاية منه عند
دخول المحال التجارية.
وأضـ ــاف أن مــن أهـ ــداف الـحـمـلــة التوعية
ب ـهــذا ال ـف ـي ــروس ،وس ــام ــة رواد الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة ،وح ــث األف ـ ــراد والـمـجـتـمــع على
المداومة على الفحص للتأكد من سالمتهم،
مبينا أن هذه الحملة تنظمها نقابة العاملين
بالقطاع التعاوني وجمعية حماية المستهلك،
بالتعاون مع الجمعية الصيدلية الكويتية،
وبمشاركة الهالل االحمر الكويتي للوقاية
من فيروس كورونا.
وأف ـ ــاد ب ــأن رواد الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
استفادوا من البرامج المتنوعة التي قدمها
المشاركون في الحملة ،وتعرفوا على أساليب
ا لــر عــا يــة ا لـصـحـيــة ،مضيفا أن المتطوعين
في هذه الحملة ،التي شملت عدة جمعيات،
شاركوا في توزيع القفازات الطبية والكمامات
والـمـعـقـمــات ومـنـظـفــات الـيــديــن ،إضــافــة الــى
إجراء الفحص الحراري وضغط الدم.
وأكد أن هناك اهتماما كبيرا بهذه المبادرة
ودوره ــا في التوعية والحماية من فيروس
كورونا ،مشددا على أهمية التقيد بالرسائل
التوعوية ال ـصــادرة عــن وزارة الصحة على
هذا الصعيد ،وذكر أن جمعية الهالل حريصة
على إقامة دورات التوعية ســواء لمتطوعي
الجمعية أو غيرهم من خارجها.

ً
ً
المطوطح لـ ةديرجلا• :استعدادا إلطالق إنجاز المعامالت آليا
●

جانب من حملة الهالل األحمر
م ــن ج ـه ـت ــه ،أعـ ـل ــن ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـجـنــة
التعريف باإلسالم ،التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،فريد العوضي ،مشاركة اللجنة في
فعاليات المبادرة الوطنية المهمة (نحميك).
وذكر العوضي أن هذه المبادرة تغطي 10
جمعيات تعاونية بمختلف مناطق الكويت،
بمشاركة الكثير من الجهات الوطنية الخيرية
والتطوعية.
وق ــال« :قــامــت (التعريف بــاإلســام) بنشر

وتــدش ـيــن ال ـب ــان ــرات اإلع ــام ـي ــة الـمـتــرجـمــة،
وتوفير مواد إعالمية متنوعة تمثل شريحة
كبيرة مــن الجاليات الــوافــدة داخــل الكويت.
نهدف من خالل حملة (نحميك) ،إلى إيصال
رسـ ــالـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة ال ــرس ـم ـي ــة م ـت ــرج ـم ــة بـلـغــة
الجاليات الــوافــدة .قمنا بتوفير مترجمين
لتوصيل الرسالة التوعوية ألكبر قدر ممكن
من رواد الجمعيات التعاونية».

جورج عاطف

كـشــف نــائــب مــديــر الهيئة
العامة للقوى العاملة لقطاع
شـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ،ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــوطـ ـ ــح ،عـ ـ ـ ــن تـ ـثـ ـبـ ـي ــت
األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـل ــوحـ ـي ــة ال ــذك ـي ــة
(اآلي ـب ــاد) الـخــاصــة بالتوقيع
اإللكتروني ألصحاب األعمال
والـشــركــات فــي إدارات العمل
ك ــاف ــة الـ ـم ــوج ــودة ف ــي جـمـيــع
ً
المحافظات ،استعدادا إلطالق
النظام اآل لــي الشامل إلنجاز
جـمـيــع ال ـم ـعــامــات الـخــاصــة
بالقطاع األهلي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوط ـ ـ ــح ل ـ ـ
«الـ ـج ــري ــدة» أن ق ـطــاع ش ــؤون
ً
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــة يـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــف ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا
ع ـل ــى زي ـ ـ ــادة أع ـ ـ ــداد األجـ ـه ــزة
المستخدمة في جمع التواقيع
ً
دا خ ـ ـ ــل اإلدارات ،م ـ ــؤ ك ـ ــدا أن
ظ ـ ـهـ ــور إصـ ـ ــابـ ـ ــات ب ـف ـي ــروس
كــورو نــا المستجد لــن يعطل
العملية ،خـصــو صــا أن األ مــر
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرق أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن دقـ ـيـ ـق ــة
ً
إلن ـج ــازه ،ومـهـيـبــا بأصحاب
األع ـم ــال وال ـش ــرك ــات الـعــامـلــة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي إل ـ ــى
ضرورة مراجعة إدارات العمل
الـمـسـجـلــة م ـل ـفــات شــركــاتـهــم

عبدالله المطوطح

ل ــدي ـه ــا ل ـت ـس ـج ـيــل تــوق ـي ـع ـهــم
ً
اإللكتروني ،استعدادا إلطالق
النظام اآللي الجديد.

شرط التوقيع
وذكــر المطوطح أن النظام
ّ
الـ ـج ــدي ــد س ـي ـم ــك ــن أصـ ـح ــاب
األعمال من إنجاز معامالتهم
ك ــا ف ــة «أون ال يـ ـ ـ ــن» ،مـ ــن دون
الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة،
مـشــددا عـلــى أنــه عـقــب إطــاق
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام سـ ـيـ ـك ــون ال ـت ــوق ـي ــع
ً
ً
االل ـك ـتــرونــي شــرطــا أســاسـيــا
ً
إلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات آلـ ـ ـي ـ ــا،

ً
ومشيرا إلى أن القطاع يدرس
أن ي ـكــون اس ـت ـق ـبــال أص ـحــاب
األعمال الراغبين في تسجيل
تـ ــواق ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــم ع ـ ـلـ ــى ف ـت ــرت ـي ــن
صباحية ومسائية.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد أن قـ ـ ـط ـ ــاع شـ ـ ــؤون
ً
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــة ي ـ ـع ـ ـكـ ــف ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا،
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع مـ ــركـ ــز نـظــم
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــر
األنظمة اآللية كافة الخاصة
ً
ب ـ ـ ـ ــإدارات ال ـع ـم ــل ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
إلطـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـجـ ــديـ ــد،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه ت ــم االن ـت ـهــاء
من مراجعة شاشات النظام،
وتشكيل لجنة تضم مسؤولي
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ع ـم ـل ـيــة
الـتـطـبـيــق ،ومــراج ـعــة ق ــرارات
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء اآلل ـ ـيـ ــات
المعتمدة لعمل النظام.
وأضاف أن «ثمة اجتماعات
ع ـق ــدت م ــع م ـســؤولــي إدارات
العمل لشرح آلية عمل النظام
اآلل ـ ــي الـ ـج ــدي ــد ،وتـ ــم تـكـلـيــف
مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــاسـ ـ ــب اآلل ـ ـ ــي
التنسيق مــع مسؤولي مركز
نـ ـظ ــم الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ل ـم ـعــرفــة
ال ـن ـظ ــام وإب ـ ـ ــداء ال ـمــاح ـظــات
عـ ـلـ ـي ــه ،مـ ــع تـ ــدريـ ــب مــوظ ـفــي
اإلدارات على كيفية التعامل
معه».

االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـم ــت
م ـنــاق ـش ـت ـهــا س ـي ـتــم دراس ـت ـه ــا
بجدية وأخذها بعين االعتبار
قبل اتـخــاذ أي ق ــرار مــن شأنه
ً
مصلحة أ بـنــا ئـنــا الطلبة أوال
والعملية التعليمية برمتها.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب
المنصات التعليمية الخاصة
أبرز الخدمات التعليمية التي
ي ـم ـكــن ت ـقــد ي ـم ـهــا للمتعلمين
وال ـم ـع ـل ـم ـيــن وأول ـ ـيـ ــاء األمـ ــور
واإلدارات الـمــدرسـيــة فــي ظل
الظروف االستثنائية الحالية
الـتــي تـمــر بـهــا ال ـب ــاد ،إضــافــة
إلــى ال ـقــدرات والمميزات التي
تحملها كــل مـنـصــة تعليمية
وعوامل نجاحها.

«الكويتية»ً :وقف
رحالتنا مؤقتا
مع الدول الـ ٧
أعـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوط ال ـ ـ ـجـ ـ ــويـ ـ ــة
الكويتية و قــف تشغيل
ً
الـ ـ ــرحـ ـ ــات مـ ــؤق ـ ـتـ ــا مــن
دول م ـ ـصـ ــر و س ـ ــور ي ـ ــة
ولبنان والفلبين والهند
وبنغالدش وسريالنكا
ً
وإل ــى ال ـكــويــت ،اعـتـبــارا
مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ف ــي
إجراء احترازي للوقاية
مـ ــن إص ـ ــاب ـ ــات ف ـي ــروس
كورونا المستجد.
وقالت دائرة العالقات
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي ،إن هذا االجراء
ي ــأت ــي بـ ـن ــاء ع ـل ــى قـ ــرار
االدارة العامة للطيران
المدني رقم ( )26بوقف
تشغيل الرحالت للدول
المذكورة.
وأك ـ ـ ــدت «ال ـك ــوي ـت ـي ــة»
أنها بانتظار تعليمات
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ل ـت ـش ـغ ـي ــل
رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
للمواطنين الكويتيين
ال ـ ـمـ ــوجـ ــوديـ ــن فـ ــي تـلــك
ً
الدول الى الكويت وفقا
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوائـ ــم ال ـ ـم ـ ـعـ ــدة مــن
السفارات والقنصليات
الكويتية في تلك الدول.
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يهدد العالم

إشادة نيابية بقرار مجلس الوزراء إيقاف رحالت  7دول
ً
الغانم :شكرا لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين على تجاوبهم
محيي عامر

أشاد عدد من النواب بالقرار
ال ـ ــذي اتـ ـخ ــذه م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
في اجتماعه االستثنائي الذي
عقد امــس األول ،بــوقــف جميع
رحـ ــات ال ـط ـي ــران ال ـق ــادم ــة الــى
مطار الكويت الدولي والمغادرة
منه لسبع دول هي بنغالدش،
والفلبين ،والهند ،وسريالنكا،
وسورية ،ولبنان ،ومصر والذي
تـ ــم ت ـط ـب ـي ـقــه ف ـع ـل ـيــا مـ ــن ام ــس
ولمدة أسبوع.
وق ـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة

الدوسري إلجالء الطلبة
الكويتيين من مصر
طالب النائب ناصر الــدوســري بإجالء الطلبة الكويتيين
مــن مصر ،قــائــا :تابعنا باهتمام رســالــة الطلبة الكويتيين
المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر الشقيقة ،ويجب ان
تأخذها الحكومة بمحمل الجد وتقوم بإجالئهم من هناك فورا.

مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم :ش ـك ــرا لسمو
رئيس مجلس الوزراء واألخوة
الوزراء المعنيين على تجاوبهم
واتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة
االحترازية لحماية المواطنين
والمقيمين مــن وبــاء الكورونا
دون مجاملة او محاباة ألحد
ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــم الـ ـط ــارئ أمــس
األول ويبقى التنفيذ.
وأضـ ــاف ال ـغــانــم :أتـمـنــى من
الـحـكــومــة ال ـخ ــروج فــي مؤتمر
صحافي على مستوى الــوزراء
لـ ـ ــإجـ ـ ــابـ ـ ــة ع ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة
واالسـتـفـســارات ،وأك ــرر شكري
وتـقــديــري لكل ال ـكــوادر الطبية
والفنية في كل الجهات المعنية،
ف ـهــم ال ـع ـيــن ال ـس ــاه ــرة لـحـمــايــة
الكويت من هذا الوباء.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـغـ ــانـ ــم ص ـ ـ ــرح ع ـبــر
حسابه بتويتر قبيل اجتماع
مجلس ال ــوزراء بالقول :صحة
وسالمة المواطنين في الكويت
ف ــوق اي اع ـت ـب ــارات أخـ ــرى ،لــذا
أتمنى على األخــوة في مجلس

الـ ـ ــوزراء ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات الـتــي
تـحـمــي األمـ ــن ال ـص ـحــي لـلـبــاد
دون تـ ـ ـ ـ ــردد فـ ـ ــي ا ج ـت ـم ــا ع ـه ــم
الطارئ.
وت ـ ــاب ـ ــع :تـ ـح ــدث ــت مـ ــع أخ ــي
س ـمــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم (ام ـ ـ ــس االول)،
وكلي ثقة بحرصهم على اتخاذ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ـت ــي ت ـح ــاف ــظ عـلــى
صحة وسالمة المواطنين دون
محاباة ألح ــد ،وأدعــوهــم لعقد
مــؤتـمــر صـحـفــي عـلــى مستوى
الوزراء لتوضيح بعض األمور
التي شابها اللبس للمواطنين
بكل شفافية ووضوح ،كما أكرر
ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر وال ــدع ــم لكل
ك ــوادرن ــا الــوطـنـيــة الـعــامـلــة في
كافة الجهات المعنية.
من جهته ،قال النائب أحمد
ال ـف ـض ــل :قـ ــام م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
بعقد اجتماع استثنائي اتخذ
م ــن خــالــه إجـ ـ ــراء ات تحوطية
بشأن حظر القادمين من بعض
الــدول التي انتشر بها فيروس

(كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا) رغـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ــدم إعـ ـ ــان
ت ـلــك الـ ـ ــدول بـشـكــل رس ـم ــي عن
م ــدى انـتـشــار الـفـيــروس بشكل
إحصائي ودقيق.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل :ن ـش ـكــر
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ـت ـفــاع ـلــه مــع
ح ــال ــة االس ـت ـي ــاء وال ـه ـل ــع الـتــي
اصــابــت ال ـشــارع الكويتي بعد
دخول أفواج من الوافدين أكبر
مــن ق ــدرة الــدولــة على االعتناء
بهم وتوفير الـخــدمــات الطبية
ف ـ ــي حـ ـ ــال انـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس
بينهم ،مستدركا بالقول :الحي
ً
يحييك ...شكرا لمجلس الوزراء.
بدورها ،قالت النائبة صفاء
ً
الهاشم :شكرا كلمة ال تكفيكم
لمجلس ال ــوزراء برئيسه على
اتخاذ القرار الشجاع بإيقاف كل
الرحالت من دول موبوءة،ومع
االحترام أللقابكم:شكرا بحجم
السماء للوزير الشجاعد .باسل
الـصـبــاح ،وأن ــس الـصــالــح على
الــرغــم مــن ع ــزاء والـ ــده مستمر
ويعمل بضمير.

مرزرق الغانم

صفاء الهاشم

صالح عاشور

وأضافت:شكرا مريم العقيل
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـكــل األدوار رغــم
غياب الوزير الحريص الغريب،
وشكرا خالد الروضان ،ضابط
االرتباط الماهر ،وشكرا للشيخ
أحـمــد نــاصــر الـمـحـمــد دينامو
األزمة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
صـ ــالـ ــح عـ ـ ــاشـ ـ ــور :ق ـ ـ ـ ــرار وق ــف
الرحالت الى الكويت من مصر
ودول أخرى لمدة أسبوع فقط!
وبعد األسبوع ما هو العمل؟
وأضـ ـ ـ ــاف ع ـ ــاش ـ ــور :ن ـح ـتــاج

الــى بـيــان واض ــح مــن الحكومة
الط ـم ـئ ـن ــان ال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي
على إجــراء ات ـهــا بعد األسـبــوع
ألن مشكلة ف ـيــروس الـكــورونــا
س ــوف تـسـتـمــر ال ــى ب ـعــد شهر
رمـضــان الـمـبــارك ونحتاج الى
بيان واضح.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :عـ ـش ــر دول ض ـمــن
المراقبة الصحية بينها الهند،
وبنغالدش ،والفلبين ،ومصر،
وسورية ،وتركيا ،وغير واضح
ه ـ ــل يـ ــوجـ ــد فـ ـح ــص لـ ـه ــم ع ـنــد
الـ ـق ــدوم ف ــي ال ـم ـط ــار؟ وهـ ــل تم

فحص كل قادم من السفر خالل
الـ  3ايام الماضية؟ وهل يشترط
في الجهات الحكومية ألي مقيم
قادم من الخارج احضار شهادة
سالمة من فيروس كورونا؟
وقال النائب فيصل الكندري:
نشكر مجلس ال ــوزراء بتفاعله
مع مطالبنا بشأن حماية امننا
ال ـق ــوم ــي ب ــات ـخ ــاذ ق ـ ــرار بــوقــف
الرحالت الجوية مع  7دول؛ الن
هذا اإلجراء من شأنه المساهمة
في منع تفشي عــدوى فيروس
كورونا.

تحويل المراجعين الوافدين لمركز
صبحان الستكمال إجراءاتهم الوقائية
قالت وزارة الصحة إنــه جــرى تحويل كل المراجعين
الوافدين الستكمال إجراءاتهم الوقائية المتعلقة بالسفر
إلى مركز "صبحان" الصحي.
وأوضـ ـح ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،أنــه
باإلشارة إلى بعض االستفسارات المتداولة حول متابعة
وافدين بعض اإلج ــراء ات الوقائية المتعلقة بالسفر في
مركز "الرابية" الصحي ،ومركز "متعب عبيد الشالحي"
الصحي بمنطقة إشبيلية ،فإنه جرى تحويلهم إلى مركز
"صبحان" الصحي.
وأض ــاف ــت أن ــه ت ــم تــدعـيــم ال ـمــركــز ب ــال ـك ــوادر الصحية

واإلداريــة ،الستيعاب أعــداد المراجعين ،وتقديم الخدمة
وفق الجودة المطلوبة ،مؤكدة حرصها على تطبيق كل
الـخـطــوات فــي ظــل الـجـهــود المشتركة الح ـتــواء فيروس
"كورونا" المستجد.
ومن جهتها اطمأنت وكيلة وزارة الصحة المساعدة
لشؤون القطاع األهلي د .فاطمة النجار على سير العمل
في "صبحان" الصحي ،حيث تم التوسع في االستراحات
الخارجية بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم،
لتنظيم الفحص ،وتقليل االزدحــامــات واإلنجاز السريع
لجميع المراجعين.

ازدحام امام مركز صبحان امس

محافظة األحمدي تنظم حملة توعية
أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد،
ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الرسمية
واأله ـل ـي ــة وال ـت ـطــوع ـيــة لـتــوعـيــة الـمــواطـنـيــن
والمقيمين بفيروس كورونا وسبل الوقاية
من اإلصابة به.
وشـ ــدد الـشـيــخ فـ ــواز ال ـخــالــد ،ف ــي تصريح
صحافي أم ــس ،بمناسبة تنظيم "األح ـمــدي"
ح ـم ـلــة تــوع ـيــة ل ـلــوقــايــة م ــن "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،على
ضرورة الحصول على اإلرشادات والمعلومات

واألخبار المتعلقة بتطورات انتشار الفيروس
ً
من مصادرها الرسمية ،موجها فريق محافظة
األح ـم ــدي الـتـطــوعــي إل ــى ت ــوزي ــع ب ــروش ــورات
تــوعــويــة عـلــى رواد الـمـجـمـعــات والجمعيات
والقطاعات الحكومية في كل مناطق المحافظة،
ً
داعيا إلى المولى سبحانه أن تبقى الكويت واحة
أمن وأمان وأن ينعم أهلها بالخير والعافية.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ب ــدأ مـتـطــوعــو مـحــافـظــة
األح ـم ــدي تــوزيــع ع ــدد كـبـيــر مــن "الـ ــرول أب"

جانب من حمالت التوعية باألحمدي

و"البروشورات" باللغتين العربية واإلنكليزية
على رواد المجمعات التجارية والجمعيات
الـتـعــاونـيــة وال ـمــرافــق واإلدارات الحكومية
ك ــال ـم ــرور وش ـ ــؤون اإلق ــام ــة وم ــراك ــز خــدمــة
المواطن وغيرها من القطاعات التي تتعامل
مــع المراجعين مــن المواطنين والمقيمين،
ووجدوا التفاعل الكبير والتجاوب والحرص
من الجميع على التزود بالمعلومات الوقائية
من هذا المرض.

محليات
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كورونا الجديد

local@aljarida●com

يهدد العالم

تسجيل  3حاالت جديدة ترفع إصابات «كورونا» إلى 61

ً
أجهزة متطورة لفحص الفيروس في دقائق تصل إلى البالد قريبا
عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة ،أمــس،
ت ـس ـج ـي ــل  3إص ـ ــاب ـ ــات ج ــدي ــدة
ب ـف ـيــروس "ك ــورون ــا" المستجد
ف ــي ال ـكــويــت خ ــال الـ ـ ــ 24ســاعــة
الماضية ،ليصبح عدد الحاالت

الـمـصــابــة بــالـفـيــروس  61حتى
اآلن ،شفيت حالة واح ــدة منها
سابقا.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
باسم الوزارة ،د .عبدالله السند،

فــي بـيــان ل ــ"كــونــا" ،إن "الـحــاالت
الثالث كانت موجودة في الحجر
ال ـص ـح ــي اإلل ـ ــزام ـ ــي ومــرت ـب ـطــة
بالسفر إلى إيران".
وبالتزامن علمت "الـجــريــدة"

«الصحة» :تقديم استقاالت وكالء ...غير صحيح
نفت وزارة الصحة ،أمس ،صحة ما يثار عبر وسائل التواصل
االجتماعي بشأن تقديم وكــاء فيها استقاالتهم ،مؤكدة أنها
«معلومات غير صحيحة».
وأكدت الوزارة ،في بيان لها ،أن «كل قيادات الوزارة تعمل بروح
الفريق الواحد ،وتواصل أداء مسؤوليتها بكل اقتدار ،وبكامل

االنـسـجــام والـتـعــاون ،حفاظا على صحة وســامــة المواطنين
والمقيمين».
وأعــربــت عــن ثقتها فــي ق ــرارات مجلس ال ــوزراء الـتــي جــاء ت
ً
منسجمة تماما مع توصيات الوزارة ،حفاظا على مصالح البالد
العليا وأمنها الصحي.

أن أجـ ـ ـه ـ ــزة مـ ـتـ ـط ــورة لـفـحــص
ال ـف ـي ــروس س ـت ـصــل إلـ ــى ال ـبــاد
خالل ساعات.
وقالت مصادر صحية مطلعة،
إن هذه األجهزة قادرة على كشف
اإلصابة بالفيروس خالل دقائق
قليلة ،الفتة إلى أن الكويت طلبت
شراءها قبل أسابيع ،للمساعدة
على الكشف الـفــوري للفيروس
وس ـ ــرع ـ ــة ت ـش ـخ ـي ـص ــه ،ح ـفــاظــا
على األمــن الصحي للمواطنين
والمقيمين في البالد.
وأوض ـح ــت أن ه ــذه األج ـهــزة
ستزيد مــن جاهزية واستعداد
األجهزة الطبية ،ومنع دخول أي
ح ــاالت مصابة بالفيروس إلى

الكويت ،وسيتم توزيعها على
المنافذ ،السيما الجوية منها.
مــن جــانـبــه ،أك ــد األس ـتــاذ في
ك ـل ـيــة ال ـط ــب ب ـجــام ـعــة ال ـكــويــت
البروفيسور عــادل الحنيان ،أن
مخاطر "كورونا" المستجد بين
كبار السن تعتمد على مجموعة
من العوامل ،بما في ذلك الصحة
ال ـع ــام ــة ،وال ـم ـن ــاع ــة واألمـ ـ ــراض
المزمنة ،مشيرا إلــى أنــه حسب
الـتـقــديــرات األخ ـي ــرة ،فــإن نسبة
الــوفــاة اإلجمالية مــن الفيروس
ه ــي  3.4ف ــي ال ـم ـئــة ،إال أن هــذه
النسبة قد ترتفع إلى  8في المئة
لـلـمــرضــى ف ــوق س ــن الـسـبـعـيــن،
و 15في المئة فوق سن الثمانين.

وق ــال الـحـنـيــان ،فــي تصريح
له ،إن "منظمة الصحة العالمية
تلقت حتى اآلن طلبات لمراجعة
ً
واعتماد  40فحصا لتشخيص
"كــورونــا" ،ولمراقبة تطوير 20
ً
ً
لقاحا جديدا ،ولمتابعة العديد
مــن األبـحــاث موجهة الكتشاف
عالج فعال ضد الفيروس".
وأ ضـ ــاف أن منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة لــم تـصـنــف "ك ــورون ــا"
وبــاء حتى اآلن ،إال أنها شددت
على ضرورة استعداد الدول لهذا
االحتمال ،مكتفية بإعالن تفشي
الفيروس كحالة طوارئ صحية
ذات بعد دولي.

عبدالله السند

حجر إلزامي لـ  105كويتيين قادمين من النجف
خضعوا لفحص فوري لدى وصولهم ...و«الصحة» أخذت عينات لفحصها
وص ـلــت أم ــس ط ــائ ــرة تقل
 105مــواط ـن ـيــن م ــن الـنـجــف،
ً
و تـمــت إحالتهم جميعا إلى
مــركــز مـنـتــزه ال ـجــون للحجر
الصحي.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر صـحـيــة
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،إن
جميع ركاب الطائرة خضعوا
لفحص ف ــوري عقب نزولهم
من الطائرة في مطار الشيخ
سـ ـع ــد ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،م ـش ـي ــرة
إلـ ــى أن ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة
ب ــال ـم ـط ــار أخ ـ ـ ــذت مـ ــن ركـ ــاب
الـ ـط ــائ ــرة ع ـي ـن ــات لـفـحـصـهــا
مخبريا ،للتأكد من إصابتهم
بالفيروس من عدمه.
وأش ــارت المصادر إلــى أن
وزارة الصحة نفذت التعاميم

الرسمية للدولة ،والتي تلزم
إج ـ ــراء ح ـجــر ص ـحــي إلــزامــي
ب ــالـ ـمـ ـحـ ـج ــر م ـ ـ ــدة  14ي ــوم ــا
مــع إجـ ــراء مـسـحــة للقادمين
مــن ع ــدة دول بينها ال ـعــراق،
وإذا كــا نــت ن ـتــا ئــج المسحة
إيجابية يتم إدخال المصاب
إلى المستشفى لتلقي العالج
الالزم.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن وك ـي ــل
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا لـ ـمـ ـس ــا ع ــد
لـشــؤون الخدمات المهندس
عبدالعزيز الطشة أشرف على
تجهيزات استقبال المواطنين
القادمين من العراق في مطار
الشيخ سعد العبدالله.

مسؤولون أمنيون وصحيون أمام مركز الجون

الدماك لـ ةديرجلا  :مستعدون
لتزويد «الحجر» بمنتجاتنا
•

دعوة الجتماع المزارعين لوضع خطة طوارئ
● محمد الجاسم
قال رئيس االتحاد الكويتي
ل ـل ـم ــزارع ـي ــن ع ـب ــدال ـل ــه ال ــدم ــاك
ان االت ـحــاد عـلــى اسـتـعــداد تــام
للتعاون والتنسيق مع جميع
ً
وزارات ا ل ـ ــدو ل ـ ــة و خـ ـص ــو ص ــا
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة لـ ـت ــزو ي ــد ه ــا
بالمنتجات الوطنية الطازجة
م ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراوات وال ـ ـفـ ــواكـ ــه
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فـ ـ ـ ــي الـ ـحـ ـج ــر
الصحي.
ول ـفــت ال ــدم ــاك ،ف ــي تصريح
لـ "الجريدة" ،إلى أن المزارعين
ي ـ ـبـ ــذلـ ــون ط ــاقـ ـتـ ـه ــم ال ـق ـص ــوى
م ــن اج ــل س ــد ح ــاج ــات ال ـســوق
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ب ــالـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات ب ـعــد
ازم ـ ــة ان ـت ـش ــار وب ـ ــاء ال ـك ــورون ــا
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم وال ـت ــي
مـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أن تـ ـه ــدد بـعـجــز
مستقبلي في توفير المنتجات
ً
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردة خـ ـص ــوص ــا بـعــد
ق ـ ـ ــرارات ال ـم ـنــع م ــن االس ـت ـي ــراد
التي شهدتها العديد من الدول،
ً
مضيفا انهم يكثفون الزراعة في
هذه الفترة للمساهمة في رفع
مـسـتــوى االن ـت ــاج الــوطـنــي وان
كانت مكلفة بالنسبة إليهم اال

عبدالله الدماك

انهم يثابرون من اجل مصلحة
ال ـ ــوط ـ ــن م ـث ـل ـم ــا تـ ـعـ ـم ــل ب ــاق ــي
ق ـط ــاع ــات ال ــدول ــة ف ــي مـكــافـحــة
انتشار الوباء.
وق ــال انــه لحسن الـحــظ هذه
الفترة تشهد وفــرة في المنتج
ً
ال ــوط ـن ــي ت ـغ ـطــي ن ـس ـب ـيــا فـتــرة
ً
الصيف ،موضحا انــه سيكون
ه ـ ـنـ ــاك دعـ ـ ـ ــوة ل ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع
مـ ــع الـ ـم ــزارعـ ـي ــن لـ ــرؤيـ ــة حـجــم
المنتج ومدى إمكانية تغطيته
ل ـ ــأس ـ ــواق ال ـم ـح ـل ـيــة فـ ــي ح ــال
استمرار الطوارئ فترة طويلة.

«الثروة الحيوانية» :ارتفاع
أسعار األعالف يهدد «الحالل»
طالب رئيس االتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد
البغيلي ،رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،بالتدخل
العاجل إلنقاذ عشرات اآلالف من الماشية واألغنام وغيرها من اإلبل
ومختلف الحالل في الـبــاد ،بعد تضاعف أسعار األعــاف خالل
األيام االخيرة منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد.
وقال البغيلي ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن "الكويت اتخذت
إجراءات حماية البالد ومنع تسلل هذا الفيروس الخطير من بعض
الــدول الموبوء ة ،وذلــك بإلغاء الرحالت البحرية والجوية معها،
ووقف استيراد كل منتجاتها دون توفير أي بدائل لألعالف التي
كنا نستوردها من تلك الدول".
وأعرب عن استياء المربين الشديد لما شهده سوق األعالف من
بعض التجار مستغلي الظروف وضعاف النفوس من رفع أسعار
األعالف لما يقارب الضعف ،في وقت يفترض بهم خفض أسعار
جميع األعالف وتوفيرها بأسعار مناسبة للمربين الستمرار توفير
اللحوم في األسواق المحلية ،باعتبار الموضوع قضية أمن غذائي.
وشدد على ضرورة سرعة اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتوفير
األعالف من قبل شركة المطاحن بأسعار مدعومة قبل أن تحدث
كــارثــة ب ـهــاك تـلــك الـمــاشـيــة ،فــي ظــل ع ــدم وج ــود رؤي ــة حكومية
واضحة للتعامل مع مخاطر هذا الفيروس وأضــراره على قطاع
تربية الماشية في البالد ،وإنقاذ الحالل من الهالك ،وانقاذ جيوب
المواطنين من ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم المحلية.

٨

محليات

ةديرجلا
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يهدد العالم

ً
 240طالبا بمصر يرغبون في العودة بعد إنهاء اختباراتهم
«اتحاد الطلبة» لـ ةديرجلا  :من إجمالي  15ألف كويتي يدرسون في مختلف الجامعات
•

فيصل متعب

ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ـص ـح ـيــة الـتــي
تعيشها البالد واإلجراءات االحترازية
م ــن تـفـشــي مـ ــرض فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد ،دع ــت س ـفــارة الـكــويــت في
الـقــاهــرة المواطنين الموجودين في
مصر إلــى التواصل معها ،حتى يتم
تنظيم عودتهم إلــى البلد فــي أســرع
وقت ممكن.
ودعـ ــت س ـف ــارة ال ـكــويــت ف ــي مصر
المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر

عــودة إلــى البالد ابتداء من أمــس إلى
مراجعة مقر السفارة.
وأعلنت الـسـفــارة ،فــي بـيــان ،أن على
المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر
عودة خالل فترة إيقاف الرحالت الجوية
ابـتــداء مــن أمــس ،مراجعة مقر السفارة
بمنطقة الجيزة  6شارع محمد صبحي
كذلك مكتب السفارة المؤقت في فندق
ً
هيلتون هليوبوليس (فيرمونت سابقا)
في منطقة (مصر الجديدة) شرق القاهرة.

طلبة «الطب» متخوفون من انتقال العدوى إليهم
طالب مجموعة من الطلبة الكويتيين في مصر حكومة الكويت باتخاذ إجراء احترازي لحمايتهم من خطر اإلصابة
ً
بفيروس كورونا المستجد ،الذي ينتشر في دول العالم ،ويسبب قلقا ومضار صحية وخطر الوفاة.
وشدد الطلبة ،في بيان أمس ،على الحكومة بضرورة وضع الحالة الصحية للطلبة كأولوية قصوى ،الفتين إلى «أن
أغلبهم مبتعثون في التخصصات الطبية ،فهم يحضرون في المستشفيات التي تكون مرجعا لجميع المرضى ،ومن
الممكن ان يتعرضوا لهذا المرض ،وأن ينتقل إلى الطلبة الكويتيين ،مما يجعلهم في موقف صعب».
وناشد الطلبة السفارة الكويتية والمكتب الصحي والثقافي بسرعة إجالء الطلبة والكويتيين في مصر ،متخوفين
من قلة الرعاية الصحية وكذلك المعدات الوقائية في المستشفيات الجامعية.

وأكــدت ضــرورة أن يقوم المواطنون
الكويتيون بإحضار جميع الثبوتيات
الرسمية وتذاكر السفر مع االتصال على
رقم السفارة.
من جانبه ،قال رئيس االتحاد الوطني
لطلبة الكويت ،فرع مصر ،أيوب الصراف،
إن هناك أعدادا من الطلبة انتهوا أمس من
إجــراء االختبارات الدراسية ،ويرغبون
في العودة ،بعد إعالن السفارة الكويتية
للمواطنين بالتواصل معها للعودة إلى
البالد ،وذلك بعد التنسيق مع الخطوط
الجوية الكويتية ،مبينا أن عدد الراغبين
في العودة حتى أمس  240طالبا وطالبة،
من أصــل  15ألفا يدرسون في مختلف
الجامعات المصرية.
وأشـ ــار ال ـص ــراف ،فــي تـصــريــح
ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إل ــى أن إع ــان الـسـفــارة
الكويتية للراغبين في العودة إلى البالد
ليس ملزما للطلبة باإلجالء.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء
الذي صدر أمس األول فيما يخص إيقاف
الرحالت الجوية من مصر ،الفتا إلى أن
عدد الطلبة الملتزمين بالبقاء للدراسة

إحدى فعاليات طلبة الكويت في مصر (أرشيف)
في مختلف التخصصات الطبية يبلغ
 1400طالب وطالبة.

استعداد للطوارئ
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع أن "مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد،

بالتعاون مــع السفارة الكويتية في
مصر ،والمكاتب الثقافي والصحي
والعسكري على أتــم االسـتـعــداد ألي
طــارئ فــي حــال تفشي الفيروس في
مصر".
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـص ـ ــراف عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة

االلتزام بإرشادات السفارة واالتحاد،
الف ـتــا إل ــى أن االت ـح ــاد يـضــع سالمة
الطلبة ف ــوق كــل اعـتـبــار ،راج ـيــن من
المولى عز وجل أن يديم على الجميع
الصحة والعافية.

ً
المطيري لـ ةديرجلا  :ال إصابة بـ «كورونا» «الصحة» :إرشادات للحجر المنزلي
 831نزيال في مراكز الحجر
للحد من انتشار الفيروس
ألي طالب كويتي في مصر
•

●

حمد العبدلي

قال رئيس المكتب الثقافي
الـكــويـتــي فــي م ـصــر ،د .أحـمــد
المطيري ،إنه ال توجد أي حالة
إصــابــة بفيروس كــورونــا ألي
طالب كويتي يدرس في مصر،
م ــؤك ــدا أن ال ـم ـك ـت ــب ال ـث ـقــافــي
يتابع عن كثب أوضاع جميع
الطلبة الكويتيين في مصر.
وأوض ـ ــح د .ال ـم ـط ـيــري ،في
تصريح لـ"الجريدة" ،أ نــه على
تـ ــواصـ ــل م ـس ـت ـم ــر مـ ــع مـكـتــب
وزير التعليم العالي المصري
وعمداء الكليات ،لمتابعة آخر
التطورات في هذا الشأن ،الفتا
إلى أن قرار إيقاف الدراسة أو
تأجيلها بيد مجلس ا ل ــوزراء
المصري.
وب ـ َّـي ــن أن ــه م ـتــابــع ألوض ــاع

أحمد المطيري

الكويتيين بشكل مستمر مع
ال ـس ـف ــارة وال ـم ـك ـتــب الـصـحــي،
ل ــاط ــاع ع ـلــى آخـ ــر ال ـت ـقــاريــر
ال ـص ـح ـي ــة بـ ـش ــأن "كـ ـ ــورونـ ـ ــا"،
وم ـع ــرف ــة آخـ ــر الـ ـتـ ـط ــورات عــن

ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس م ــن عــدمــه
في مصر.
وق ــال د .الـمـطـيــري إنــه أقــام
م ـ ـحـ ــاضـ ــرة ع ـ ــن الـ ــوقـ ــايـ ــة مــن
ال ـف ـي ــروس ف ــي م ـقــر االتـ ـح ــاد،
بـحـضــور د ك ـت ــور متخصص،
وأ طـبــاء مــن المكتب الصحي،
كـ ـم ــا ت ـ ــم عـ ـم ــل "بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرات" عــن
ال ــوق ــاي ــة ُوزع ـ ـ ــت ف ــي الـمـكـتــب
الـ ـثـ ـق ــاف ــي وال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،داعـ ـي ــا
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــذر وح ـم ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــات وال ـ ـم ـ ـط ـ ـه ـ ــرات
بـشـكــل دوري ،واالب ـت ـع ــاد عن
التجمعات.
ولفت إلى أنه سيقوم بعدد
م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ــع ع ـم ــداء
ال ـجــام ـعــات ف ــي اإلس ـك ـنــدريــة،
للوقوف على أو ض ــاع الطلبة
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـ ــدارسـ ـ ـي ـ ــن فــي
التخصصات الطبية هناك.

●

عادل سامي

أصدرت وزارة الصحة عددا
من اإلرشادات الخاصة بالحجر
المنزلي .ووفقا لفيديو صادر
ع ــن الـ ـ ـ ــوزارة ،أكـ ــدت "ال ـص ـحــة"
أهمية البقاء في المنزل وعدم
ال ــذه ــاب إل ــى الـعـمــل أو مــواقــع
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة واألمـ ـ ــاكـ ـ ــن ال ـع ــام ــة،
واالع ـ ـتـ ــذار ع ــن ع ــدم اسـتـقـبــال
الضيوف.
وأشــارت الــوزارة إلى أهمية
االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ـ ـ ـفـ ـ ــوري ب ــال ـم ــرك ــز
الصحي عند الشعور بأعراض
ارت ـفــاع ال ـحــرارة أو الـسـعــال أو
العطس ،الفتة إلى أهمية إبقاء
الشخص معزوال عن اآلخرين
في المنزل.
ودع ـ ــت إل ـ ــى اخـ ـتـ ـي ــار غــرفــة
تتمتع بتهوية جـيــدة وإغــاق
الباب ،وإذا كانت دورة المياه

مشتركة البد للمعزول أن يكون
آخر من يستخدمها.
وش ـ ـ ـ ـ ــددت "الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة" ع ـلــى
أهمية غسل اليدين باستمرار
بالماء والصابون مدة  20ثانية
على األقل ،وفي حال عدم وجود
ال ـص ــاب ــون ،ال ب ـ ّـد م ــن تنظيف
ال ـيــديــن بـمـطـهــر يـحـتــوي على
الكحول بنسبة  60في المئة.
وقـ ــالـ ــت إن أه ـم ـي ــة ال ـح ـجــر
ال ـم ـنــزلــي تـكـمــن ف ــي ال ـح ــد من
انتشار المرض والسيطرة على
ّ
المعرضين لإلصابة ،وحماية
كبار السن وأصحاب األمراض
المزمنة.

 580في الخيران و ١٤٦في الكوت و ١٠٥في الجون

أ ع ـل ـنــت وزارة ا ل ـص ـحــة،
أم ــس ،أن ع ــدد األشـخــاص
ال ـ ـمـ ــوجـ ــوديـ ــن ف ـ ــي م ــراك ــز
ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي ال ـثــاثــة
بلغ  831شخصا.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فــي
تغريدة لها على موقعها
اإللكتروني ،الى أن منتزه
ال ـخ ـيــران يـسـتــأثــر بــالـعــدد
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن الـ ـم ــوج ــودي ــن
فـ ـ ــي ا لـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــر ،و هـ ـ ـ ــم 580
شـخـصــا ،يـلـيــه ع ــدد نــزالء
ف ـ ـنـ ــدق شـ ــاطـ ــئ الـ ـ ـك ـ ــوت بـ ـ
 146شـ ـخـ ـص ــا ،ث ـ ــم ن ـ ــزالء
م ـن ـتــزه ال ـج ــون ،وه ــم 105
أشخاص.

أعداد نزالء الحجر في المراكز الثالثة
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محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4367األحد  8مارس 2020م  13 /رجب 1441هـ

كورونا الجديد

ّ
إصابات «كورونا» تخطت  100ألف ...وقيود سعودية
ً

•  15أميركيا محجور عليهم في بيت لحم و 21إصابة على سفينة قبالة كاليفورنيا • حالتان في مؤتمر
• إصابة رئيس الحزب الديمقراطي اإليطالي

ترامب يحمل صورة لفيروس كورونا خالل زيارته مقرات السيطرة والوقاية من األمراض في جورجيا أمس األول (أ ف ب)

يتزايد الخوف حول
في حين ّ
العالم من تفشي فيروس
كورونا الجديد الذي تجاوز
عدد مصابيه عتبة المئة ألف،
يتخذ العديد من البلدان
إجراءات منع من الدخول
أو فرض حجر صحي على
المسافرين اآلتين من بلدان
متأثرة بالوباء.

تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز ع ـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن
بفيروس كورونا الجديد (كوفيد
 )19عتبة المئة ألف ،وأودى حتى
االن بـحـيــاة أك ـثــر مــن  3500في
نحو  92دولة مع تزايد انتشاره،
بينما ا عـتـبــرت منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة أن انـتـشــار الـفـيــروس
ً
«مقلق جدا».
ً
وخليجيا ،أعلنت السعودية،
ال ـتــي سـ ّـج ـلــت ،أم ــس ،اصــابـتـيــن
جديدتين ،انه ّ
تقرر قصر دخول
الـمـمـلـكــة مــؤق ـتــا ل ـل ـقــادم ـيــن من
الـكــويــت واإلمـ ـ ــارات والـبـحــريــن،
على المنافذ الـجــويــة فــي مطار
الـمـلــك خــالــد الــدولــي بــالــريــاض،
ومطار الملك عبدالعزيز الدولي
بجدة ،ومطار الملك فهد الدولي
بالدمام.
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت «وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة االنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
السعودية» الرسمية (واس) عن
م ـصــدر بــالــداخـلـيــة الـسـعــوديــة،
انه «سيكون المرور عبر المنافذ
البرية بين المملكة وتلك الدول
للشاحنات التجارية فقط ،على
أن تتخذ وزارة ا لـصـحــة جميع

اإلجراءات االحترازية الالزمة في
الـمـطــارات المشار إليها وكذلك
ح ـيــال ســائ ـقــي ت ـلــك الـشــاحـنــات
ومرافقيهم فــي المنافذ البرية،
حيث يبدأ تطبيق هذه اإلجراءات
فورا».
وبـ ّـيــن الـمـصــدر ان ــه بالنسبة
لدخول المواطنين السعوديين
والمقيمين في المملكة القادمين
من الدول الثالث ،فإن سريان هذا
اإلجراء بدأ من مساء امس.

شهادة PCR
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع مــن
يــرغــب فــي ال ـق ــدوم إل ــى المملكة
بـ ـم ــوج ــب ت ــأشـ ـي ــرة جـ ــديـ ــدة أو
تأشيرة سارية المفعول من أي
دولـ ــة ظ ـهــر فـيـهــا خ ـطــر انـتـشــار
الفيروس وفق القائمة المعتمدة
من الجهات الصحية المختصة
فــي الـسـعــوديــة أن يـقــدم شـهــادة
مـخـبــريــة  PCRتـثـبــت خ ـلــوه من
اإلصــابــة ،ويـســري ذلــك على من
أق ــام فــي تلك ال ــدول خــال الـ ـ 14

السديس :تعليق العمرة شرعي
بـعــدمــا لـفــت إم ــام وخـطـيــب المسجد
ا ل ـحــرام الشيخ عبدالله الجهني ،خالل
خطبة الجمعة في المسجد الحرام ،أمس
األول ،إلــى أن اإلجـ ــراء ات التي اتخذتها
ال ـس ـع ــودي ــة بـتـعـلـيــق ال ـع ـم ــرة وال ــزي ــارة
ً
مؤقتا ،للحد من انتشار «كورونا» ،جاءت
م ـت ــواف ـق ــة م ــع ن ـص ــوص ال ـش ــري ـع ــة ،أك ــد
الرئيس الـعــام لـشــؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن
عبدالعزيز السديس ،أن إغالق الحرمين
ال ـشــري ـف ـيــن ب ـعــد ان ـت ـهــاء ص ــاة الـعـشــاء
بساعة ،وإعادة فتحهما قبل صالة الفجر
بساعة «هي إجراءات استندت على قواعد
الشريعة ،بضرورة حفظ النفس والبدن،
َ
وسد الذرائع ،وت َو ِقي األمراض واألوبئة،

ً
واسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ل ـ ـ ــإج ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة
والتدابير الوقائية التي تقوم بها المملكة
لـمـنــع انـتـشــار ال ـف ـيــروس ،وإلب ـق ــاء بيئة
الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن مـثــالـيــة نموذجية
خالية من األمراض واألوبئة».
وق ــال الـســديــس ،ان الملك سلمان بن
ً
عبدالعزيز أصــدر أم ــرا ،بالسماح بفتح
المطاف للطائفين من غير المعتمرين،
ً
اعتبارا من أمس ،وفق الخطة المرسومة
لذلك .وأكد «ضرورة االلتزام باإلجراءات
االحترازية والتعاون مع جميع العاملين
فــي المسجد ال ـحــرام لـخــدمــة مــرتــاديــه»،
ً
الفتا «إلى حرص القيادة السعودية على
توفير سبل الــراحــة والطمأنينة واألمــن
واألمان للمواطنين والمقيمين».

يوما السابقة لدخوله المملكة».
وأك ــدت ،أمــس ،وزارة الصحة
ال ـس ـعــوديــة إص ــاب ــة مــواطـنـتـيــن
بالفيروس ،إحداهما قادمة من
إيـ ــران عـبــر الـبـحــريــن ،واألخ ــرى
قـ ــادمـ ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــراق عـ ــن طــريــق
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ول ـ ـ ــم ت ـف ـص ـح ــا عــن
ذل ــك عـنــد الـمـنـفــذ ،لـيــرتـفــع عــدد
االصابات في المملكة الى .7
يـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ،بـ ـع ــدم ــا أع ـل ـنــت
«ال ـص ـح ــة» ال ـس ـع ــودي ــة ،أن 128
ً
شخصا بادروا بكشف تواجدهم
في إيران خالل الفترة الماضية،
م ــوجـ ـه ــة الـ ـشـ ـك ــر ل ـم ـب ــادرت ـه ــم،
داع ـيــة مــن لــم يـتـقــدم بــاإلفـصــاح
إل ــى ال ـق ـيــام بــذلــك خ ــال المهلة
المحددة حتى نهاية يوم امس.
وذكرت أن من بين المفصحين
ً
« 26مواطنا موجودين حاليا في
المملكة ،و 95مواطنا موجودين
ً
حــالـيــا فــي إيـ ــران» ،الفـتــة إلــى أن
ه ـنــاك « 7مــواطـنـيــن مــوجــوديــن
ً
حاليا في دول أخرى».
وبينما أعلنت وزارة الصحة
اإلم ــاراتـ ـي ــة ،تـسـجـيــل  15حــالــة

سياح يتحدون كورونا ويزورون الكوليسيوم بالكمامات أمس
ليبلغ بذلك عــدد االصــابــات ،45
دع ــت وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ـ ــس ،ال ـعــام ـل ـيــن
وطلبة المنشآت التعليمية كافة،
الحكومية والخاصة ،القادمين
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ــدولـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ع ـمــل
الفحص الطبي الالزم ،وناشدتهم
الـتــزام الحجر الصحي المنزلي
لمدة  14يوما للتأكد من خلوهم
من الفيروس.
وفـ ــي وقـ ــت ذك ـ ــرت «ال ـص ـحــة»
القطرية أن عدد اإلصابات ارتفع
إلـ ــى  12ب ـع ــد اك ـت ـش ــاف إص ــاب ــة
مــواطــن عـقــب عــودتــه مــن إي ــران،
كشفت وزارة الصحة البحرينية،

●

ت ـس ــارع ــت وتـ ـي ــرة الـكـشــف
عن حــاالت اإلصابة بفيروس
«كورونا» في مصر ،أكبر الدول
العربية سكانا ،اذ أعلنت وزارة
الـصـحــة والـسـكــان المصرية،
ومـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة،
في بيان مشترك ،أمس األول،
اك ـت ـشــاف  12ح ــال ــة إيـجــابـيــة
ل ـل ـف ـيــروس لـمـصــريـيــن كــانــوا
عـ ـل ــى مـ ـت ــن إحـ ـ ـ ــدى الـ ـب ــواخ ــر
النيلية القادمة من أسوان إلى
األقصر بصعيد مصر ،ليرتفع
بــذلــك عــدد الـحــاالت المصابة
في مصر إلى  15حالة.
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة
الصحة خالد مجاهد ،كشف
الـتـفــاصـيــل ،قــائــا إن سائحة
أم ـيــرك ـيــة م ــن أصـ ــل تــايــوانــي
كـ ــانـ ــت عـ ـل ــى مـ ـت ــن الـ ـب ــاخ ــرة
السياحية ،وفور عودتها إلى
بــادهــا وردت مـعـلــومــات من
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة بــاك ـت ـشــاف
إصــابـتـهــا بــالـفـيــروس ،وعلى

وأع ـل ـنــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
أن شـخـصـيــن تــوف ـيــا ف ــي والي ــة
ف ـل ــوري ــدا أم ــس األول ،م ــا يــرفــع
اجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ال ـ ــوف ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـ ــى ،17
واالصــابــات الــى  ،227بينها 70
في والية واشنطن.
ك ـمــا ت ـ ّـم تـشـخـيــص إص ــاب ــات
ً
لدى  21شخصا على متن سفينة
ّ
«غ ــران ــد بــرن ـس ـيــس» الـسـيــاحــيــة
قبالة ســا حــل كاليفورنيا ،وفق

●

بيروت  -ريان شربل

أعلنها وزير الصحة حمد حسن ،وبات لبنان بؤرة موبوءة
ً
بفيروس «الكورونا» ،مع اإلعالن عن  22إصابة مثبتة مخبريا
بالمرض .وتغير خطاب الوزير خالل الـ 48ساعة الماضية،
فبعد تكراره أنه ال داعي للهلع ،منذ تسجيل أول حالة مصابة
بفيروس «كورونا» في لبنان ،أكد ،أمس األول ،أن «لبنان أصبح
في دائرة الخطر ،مع بلوغه مرحلة انتشار كورونا».
وع ـقــدت لجنة متابعة الـتــدابـيــر واإلجـ ـ ــراء ات الوقائية
ً
ل ـف ـيــروس «كـ ــورونـ ــا» اج ـت ـم ــاع ــا ،أم ــس األول ،ف ــي ال ـســرايــا
الحكومية ،وقــررت استمرار الـتــزام المؤسسات التعليمية
ّ
الــرس ـم ـيــة وال ـخ ــاص ــة ب ـك ــل مــراح ـل ـهــا (مـ ـ ـ ــدارس ،وم ـعــاهــد،
وجامعات) باإلقفال حتى تاريخ  ،2020/3/14كما تم اتخاذ
ق ــرار إغ ــاق م ــراك ــز الـتــرفـيــه (األن ــدي ــة الــريــاض ـيــة ،الـمــاهــي

الليلية ،دور السينما )...والمعارض والمسارح والمؤتمرات،
ّ
المشرفية ،أمس ،إذ
وهو ما شدد عليه وزير السياحة رمزي
ً
اصدر تعميما يطلب فيه من أصحاب ومستثمري المالهي
ّ
والنوادي الليلية والمراقص العامة على األراضي اللبنانية
ً
كافة ،باإلقفال بدءا من تاريخ السبت  7مارس  2020إلى يوم
ً
األحد الموافق فيه  15مارس  2020ضمنا.
إلى ذلك ،أعلنت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس،
في بيان أمس« ،التوقف عن حضور الجلسات لمدة أسبوع
ابتداء من صباح االثنين الواقع في  ،2020/3/9وعدم القيام
بالمراجعات إال الضرورية والملحة منها أو التي تتضمن
مهال محددة ،أمــام المحاكم والــدوائــر الرسمية كافة ،نظرا
لألوضاع االستثنائية التي تمر بها البالد ،على الصعيد
ال ـص ـحــي ،وت ـمــاش ـيــا م ــع ال ـ ـقـ ــرارات واإلج ـ ـ ـ ــراءات الــوقــائـيــة
ال ـص ــادرة عــن وزارة الـصـحــة الـعــامــة ،وحــرصــا مــن نقابتي

• دعوى إلجبار الحكومة على تعطيل الدراسة •إلغاء الرحالت إلى الكويت
القاهرة  -حسن حافظ

أميركا

ما أعلن نائب الرئيس األميركي
مــايــك بنس ال ــذي ّ
ينسق جهود
مكافحة الفيروس في الواليات
المتحدة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــس ،ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
صحافي بواشنطن ،إن ّ
عينات
ُ
ّ
أخ ــذت مــن  46شـخـ ًـصــا ،وإن 21
مـ ــن ب ـي ـن ـهــم «ث ـب ـت ــت إصــاب ـت ـهــم
بكورونا».
والمصابون هم  19من أفراد
الطاقم واثنان من ركــاب «غراند
بــرن ـس ـيــس» ال ـت ــي ك ــان ــت قطعت
رحـلـتـهــا بـعــد اكـت ـشــاف أع ــراض
لـ ــدى ب ـعــض الـ ــركـ ــاب ،وع ــدده ــم
 ،3533ولدى بعض افراد الطاقم.

وك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
ـرام ــب ق ــال م ــن الـبـيــت
دون ــال ــد ت ـ ّ
األب ـي ــض «إنـ ـه ــا سـفـيـنــة كـبـيــرة،
علينا ّاتخاذ قرار ّ
مهم».
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل،
ّ
ت ــأك ــدت إص ــاب ــة شـخـصـيــن بعد
م ـش ــارك ـت ـه ـم ــا ب ـم ــؤت ـم ــر ل ــوب ــي
«آيـ ـب ــاك» ال ـم ـ ّ
ـؤي ــد إلس ــرائ ـي ــل في
واش ـن ـطــن والـ ــذي ح ـضــره بنس
ووزيــر الخارجية مايك بومبيو
إلى جانب العشرات من أعضاء
الكونغرس.
وإلــى جانب بنس وبومبيو،
حـضــر الـمــؤتـمــر زعـيــم األغلبية
ال ـج ـم ـه ــوري ــة فـ ــي مـجـلــس

لبنان :الفيروس يخرج عن السيطرة

مصر :إجراءات تستهدف السياحة بعد «سفينة أسوان»
الفور اتخذت «الصحة» المصرية
اإلجراءات الوقائية واالحترازية
حيال المخالطين للحالة ،وعمل
الفحوصات الالزمة.
وأشار مجاهد إلى أن الوزارة
ح ـ ـصـ ــرت جـ ـمـ ـي ــع ال ـم ـخ ــال ـط ـي ــن
لـلـســائـحــة وال ـم ــوج ــودي ــن معها
عـ ـل ــى مـ ـت ــن ال ـ ـبـ ــاخـ ــرة خـ ـ ــال 14
ً
يوما ،وتم إجــراء تحاليل ()PCR
لـ ـه ــم فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،14أي فــي
نهاية فـتــرة حضانة الـفـيــروس،
وثـبــت وجــود  12حــالــة إيجابية
لمصريين عاملين على الباخرة،
وتـ ــم ت ـحــوي ـل ـهــم إلـ ــى مـسـتـشـفــى
العزل الصحي بمحافظة مطروح
الـحــدوديــة مــع ليبيا ،فضال عن
إخضاع باقي الحاالت المخالطة
للعزل.
وأع ـل ـنــت مـصــر اك ـت ـشــاف أول
ح ــال ــة م ـص ــاب ــة ب ــال ـف ـي ــروس 14
فبراير الماضي ،وهــي لشخص
صـيـنــي الـجـنـسـيــة ،ثــم تــم إعــان
الحالة الثانية لكندي الجنسية
مـطـلــع مـ ــارس الـ ـج ــاري ،ك ـمــا تم
إعالن أول إصابة لمصري عائد

امـ ــس ،ارتـ ـف ــاع ع ــدد الـمـصــابـيــن
إلى .62

(أ ف ب)

مــن صربيا بعد م ــروره بفرنسا
«تــرانــزيــت» ،الخميس الماضي،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع إعـ ـ ــان أك ـث ــر مــن
دولة اكتشاف حاالت إصابة لدى
رعاياها بعد عودتهم من مصر.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أع ـل ـن ــت وزي ـ ــرة
الحصة هالة زايد إجراء تحاليل
ل ـ ـ ـ  2166حـ ــا لـ ــة م ـش ـت ـب ـه ــا فــي
إصابتها بالفيروس ،بداية من
ي ـنــايــر ال ـمــاضــي ح ـتــى الـجـمـعــة
ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت س ـل ـب ـي ــة،
باستثناء الحاالت الـ 15المعلنة.
وقررت الــوزارة االستمرار في
رفع درجات االستعداد القصوى
فــي جـمـيــع الـمـنــافــذ وال ـم ـطــارات
على مستوى الجمهورية ،بينما
أعلنت غرفة المنشآت الفندقية
إج ــراء ات وقائية إضافية سيتم
إقــرارهــا على الـفـنــادق لمواجهة
انتشار الفيروس ،بالتعاون مع
«الصحة».
ً
وزارة السياحة عممت منشورا
على جميع الـفـنــادق والمنشآت
السياحية بالتوصيات والتدابير
الــوقــائ ـيــة ال ــازم ــة ،كــذلــك إج ــراء

فحوص طبية للعاملين بالفنادق
بـ ـسـ ـب ــب م ـخ ــال ـط ـت ـه ــم ل ـل ـس ـي ــاح
األج ــان ــب ،بــاعـتـبــارهــم الـمـصــدر
الــرئ ـي ـســي ل ـن ـقــل ال ـف ـي ــروس إلــى
المصريين.
في األثناء ،ومع تنامي ظاهرة
غـ ـي ــاب ال ـ ـطـ ــاب عـ ــن الـ ـ ـم ـ ــدارس،
بـ ـسـ ـب ــب م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف ذوي ـ ـ ـهـ ـ ــم مــن
إصــابـتـهــم ب ـف ـيــروس «ك ــورون ــا»،
ت ـق ــدم أحـ ــد ال ـم ـحــام ـيــن بــدعــوى
أم ـ ــام مـحـكـمــة ال ـق ـض ــاء اإلداري
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ضـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،م ـص ـط ـف ــى م ــدب ــول ــي،
ووزي ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـصـ ـح ــة هـ ــالـ ــة زايـ ـ ــد،
ووزي ــر التربية والتعليم طــارق
شــوقــي ،للمطالبة بــإصــدار قــرار
عاجل وف ــوري بتعليق الــدراســة
والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـط ــاب ـي ــة داخـ ــل
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ع ـلــى
مستوى الجمهورية خالل المدة
ا لـمـنــا سـبــة ،للحد مــن احتمالية
ان ـت ـق ــال ال ـ ـعـ ــدوى ،ح ـف ــاظ ــا عـلــى
أرواح المواطنين واألمن القومي
المصري.
وق ــررت شركة مصر للطيران

ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلـ ـغ ــاء رحــات ـهــا
ال ـيــوم ـيــة إل ــى دولـ ــة ال ـكــويــت،
بـ ــدايـ ــة مـ ــن أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى حـيــن
إشـعــار آخــر ،وذلــك فــي أعقاب
قرار السلطات الكويتية بوقف
ال ــرح ــات بـيــن الـكــويــت وعــدة
دول مــن بينها مـصــر ،بسبب
انـتـشــار «ك ــورون ــا» المستجد
بها.
وطــالـبــت «مـصــر للطيران»
مـ ــن ع ـم ــائ ـه ــا ال ــراغ ـب ـي ــن فــي
مراجعة وتعديل حجوزاتهم
زي ـ ـ ـ ــارة مـ ـك ــات ــب ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،أو
وكيلهم السياحي ،أو من خالل
موقعها اإللكتروني.
وأوق ـ ـف ـ ــت سـ ـلـ ـط ــات م ـط ــار
القاهرة الدولي حركة الطيران
إلــى الـكــويــت ،بـنــاء على طلب
األخ ـي ــرة ،وت ــم إب ــاغ شــركــات
ال ـط ـيــران ال ـتــي تـنـظــم رح ــات
إلـ ــى ال ـك ــوي ــت إلب ـ ــاغ ركــاب ـهــا
بوقف الحجز مدة أسبوع بناء
عـلــى الـطـلــب الـكــويـتــي .وأدى
القرار إلى إلغاء  11رحلة إلى
الكويت أمس.

بيروت وطرابلس على الصحة والسالمة العامة» .كما أعلن
نقيب المهندسين جاد تابت ،أمس ،تأجيل انتخابات ممثلي
الفروع في هيئة المندوبين وممثلي الفروع لعضوية مجلس
النقابة ،التي كانت مقررة اليوم «بسبب الظروف الصحية
المتعلقة بالكورونا».
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة أص ـ ـ ـ ــدر ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــذكـ ــرة تـتـعـلــق
بالتشخيص المخبري لــ»كــورونــا» .وقــال« :بما أن الحاالت
المشتبهة باإلصابة بفيروس الكورونا المستجد هي في
ازدياد مستمر ،وبما أن الطلب على التحاليل سوف يتخطى
ً
قــري ـبــا ال ـق ــدرة االسـتـعــابـيــة لـمـخـتـبــر مـسـتـشـفــى الـحــريــري
الحكومي الجامعي ،يطلب من جميع المستشفيات الجامعية
فــي لبنان المباشرة بــإجــراء هــذه التحاليل .على أن تحال
الحاالت اإليجابية ،وحتى اشعار آخر ،إلى مستشفى الحريري
ً
ً
الجامعي للعزل او المعالجة وفقا لآللية المتبعة حاليا».

العراق 4 :وفيات وإصاب

تمديد إغالق المدارس والحدود مع إيران
أف ــادت م ـصــادر طبية فــي ال ـعــراق بتسجيل وف ــاة جــديــدة بـ
«ك ــورون ــا» فــي مـحــافـظــة كــربــاء لـيــرتـفــع ع ــدد الــوف ـيــاة إل ــى ،4
واالصابات الى .46
في السياق ،أفــاد محسن المدرسي ،نجل المرجع الشيعي
ً
هادي المدرسي ،بإصابة والده بالفيروس ،وهو يخضع حاليا
للعالج ويتماثل للشفاء.
ً
والح ـق ــا ،نـشــر مكتب ال ـمــدرســي تسجيال لــأخـيــر دع ــا فيه
بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
ويعد المدرسي من الشخصيات الدينية الشيعية البارزة،
ولديه أنشطة سياسية واجتماعية ،وهو يقيم حاليا في إيران.
وأمــس األول ،أعلنت خلية االزمــة في العراق تمديد تعطيل
الدوام الرسمي في جميع المراحل الدراسية والجامعات حتى
 21مارس الجاري ،وإغالق جميع المنافذ الحدودية البرية مع
ً
إيران ،وإمهال المواطنين أسبوعا للعودة منها.
وطــالـبــت الـلـجـنــة المعنية الـعــراقـيـيــن المقيمين فــي إي ــران
بالعودة قبل  15الجاري ،قبل أن تغلق جميع المنافذ الحدودية
عن استقبالهم ،باستثناء مـطــارات بغداد والبصرة والنجف
وأربيل.
ووض ــع ال ـعــراق فرنسا وإسـبــانـيــا على قائمة حظر دخــول
الوافدين األجانب ،ليرتفع عدد الدول على القائمة إلى  11مع
سعي بغداد لوقف انتشار الفيروس.
وأمس األول ،لم تقم المرجعية الدينية العليا في العراق صالة
الجمعة ،للمرة األولى منذ سقوط النظام السابق في عام .2003

local@aljarida●com

يهدد العالم
على الخليجيين

سلة أخبار
أميركا تحجر على العملة
اآلتية من آسيا

لـ «آيباك» حضره بنس وبومبيو

ُت َ
رسل أوراق العملة األميركية
العائدة إلى الواليات المتحدة
بعد استخدامها في آسيا
إلى محجر في محاولة لمنع
انتشار «كورونا» ،وفق ما
قالت متحدثة باسم المصرف
المركزي األميركي الجمعة.
ّ
وأوضحت أن األوراق تبقى
محتجزة بين سبعة و 10أيام
ً
على األقل ،بدال من خمسة
ً
ً
سابقا ،إلى  60يوما .وأضافت:
«جرى كتدبير احترازي تغيير
إجراءات التعامل مع األرواق»
التي «ترسل من آسيا».

عزل جزيرتين بالمالديف
بعد رصد إصابات

الـشـيــوخ مـيـتــش ماكونيل
وال ـ ـمـ ــرشـ ــح ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
السابق لالنتخابات التمهيدية
الديمقراطية مايكل بلومبرغ.

لقاح جديد
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع
األمـيــركـيــة «ال ـب ـن ـتــاغــون» ،الـبــدء
في إجــراء تجارب على لقاحات
جــديــدة داخ ــل مـخـتـبــرات تابعة
ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـبـ ــريـ ــة ضــد
«كورونا».
ووفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام
للبحوث الطبية بالقوات البرية

األميركية ،الجنرال مايكل تالي،
ت ـ ــم الـ ـ ـب ـ ــدء ف ـ ــي إجـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـج ــارب
ال ـل ـقــاحــات ع ـلــى ف ـئ ــران ت ـجــارب
بالتعاون مع مركز السيطرة على
األمراض والوقاية منها.
وعـ ـق ــب االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن إج ـ ــراء
ال ـت ـج ــارب ع ـلــى ال ـف ـئ ــران ،سيتم
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء االخ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـل ــى
الحيوانات القريبة من التشريح
البشري مثل القرود.

بيت لحم
كـ ـم ــا أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ــاس ــم
الحكومة الفلسطينية إبراهيم

ملحم ،امــس ،وضــع  15أميركيا
ف ـ ــي الـ ـحـ ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي ب ـف ـنــدق
فـ ــي م ــديـ ـن ــة بـ ـي ــت لـ ـح ــم بـسـبــب
«كورونا».
وكانت شوارع المدينة خلت
أمــس االول بالكامل من المارة،
في حين نظم أفــراد من الشرطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ــذيـ ــن وض ـع ــوا
كـمــامــات عـلــى أنــوفـهــم دوري ــات
بــالـمــديـنــة ال ـتــي يـقـصــدهــا آالف
الـسـيــاح سـنــويــا ،وال ـتــي ُتــأثــرت
بشدة بحال الطوارئ التي أعلنت
في وقت سابق بسبب «كورونا».
وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات الـكـنـسـيــة
أمرت بإغالق «كنيسة المهد» في

بيت لحم استجابة لتوصيات
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة و تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات
م ـح ــاف ــظ ب ـي ــت لـ ـح ــم ،فـ ــي إطـ ــار
خطة الطوارئ التي تم اعتمادها
لمواجهة الفيروس.
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا أعـ ـل ــن
الــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود
عباس ،الخميس الماضي ،حال
ً
الـطــوارئ لـ  30يوما في الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـع ــد اكـ ـتـ ـش ــاف سـبــع
ح ـ ــاالت إصـ ــابـ ــة فـ ــي ب ـي ــت لـحــم
بين عمال الفنادق الذين يعتقد
أن سائحين أ جــا نــب نقلوا لهم
المرض.
وفــي أجــزاء أخــرى من الضفة

ال ـغ ــرب ـي ــة ،أق ــام ــت قـ ـ ــوات األم ــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ن ـ ـقـ ــاط تـفـتـيــش
ومـ ـنـ ـع ــت بـ ـع ــض األج ـ ــان ـ ــب مــن
الدخول.

أميركا الالتينية
ودخـ ـل ــت أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة
«نـ ـ ــادي االص ـ ــاب ـ ــات» ،م ــع اع ــان
كــولــوم ـب ـيــا ،أول إص ــاب ــة لـفـتــاة
( 19عــامــا) زارت مدينة ميالنو
في إيطاليا ،في وقت أكد رئيس
ب ـي ــرو م ــارت ــن ف ـي ــزك ــارا ،اصــابــة
رجل ( 25عاما) بالفيروس بعد
ً
عودته من رحلة زار خاللها كال

تجارة «مالجئ القيامة» تزدهر
خالل الحرب الباردة بين االتحاد
ال ـســوف ـيــاتــي وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
انتشرت في الواليات المتحدة تجارة
بيع المالجئ التي تعرف بـ»مالجئ
الـ ـقـ ـي ــام ــة» ،وهـ ــي عـ ـب ــارة ع ــن م ـن ــازل
صـغـيــرة مصممة بطريقة محصنة
ضـ ــد حـ ـ ــرب ن ـ ــووي ـ ــة ،وف ـي ـه ــا جـمـيــع
الخدمات التي يحتاج إليها اإلنسان
للعيش سنوات عدة.
ومع بدء تفشي فيروس «كورونا»
الجديد ،عادت مبيعات هذه المالجئ
إلى الظهور من خالل
شــركــة «فـيـفــوس» ،الـتــي تتخذ من
كــالـيـفــورنـيــا م ـقــرا ل ـهــا ،والمختصة

ببناء وتحويل المالجئ تحت األرض
ّ
لتحمل أسوأ الكوارث الطبيعية ،وتلك
التي قد تكون من صنع اإلنسان.
ولدى «فيفوس» شبكة من المالجئ
الـخــاصــة فــي س ــاوث داك ــوت ــا ،تطلق
عليها اســم «فيفوس إكــس بوينت»،
حيث يمكن استئجار الملجأ الواحد
مقابل  35ألف دوالر مع رسم سنوي
قدره ألف دوالر.
وتزعم الشركة أن ما يصل إلى 10
آالف شخص يمكنهم البقاء على قيد
الحياة في الموقع الــذي يوفر مالذا
ض ــد أح ـ ــداث كــارث ـيــة م ـثــل ال ـح ــروب،
وال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،واألوبـ ـ ـئ ـ ــة،

وتتوفر فيه األغذية والمياه والوقود
واإلمـ ــدادات للبقاء على قيد الحياة
مدة عام على األقل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت «فـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــوس» فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان:
«أع ـ ـضـ ــاؤنـ ــا ل ـي ـس ــوا مـ ــن ال ـمــؤم ـن ـيــن
بنهاية الـكــون وال نخبة الــواحــد في
المئة مــن أثــريــاء الـعــالــم ،إنـمــا أنــاس
م ـت ـع ـل ـم ــون ج ـ ـيـ ــدا ول ــديـ ـه ــم م ـعــرفــة
باألحداث العالمية الحالية وشعور
بالمسؤولية ،وهم يعرفون أنهم يجب
أن يهتموا بحماية عائالتهم خالل
ه ــذه األوق ـ ــات الملحمية والـكــارثـيــة
المحتملة».
وأضافت« :نتيجة لتهديد الفيروس

بة المرجع المدرسي

ِّ
عامل صحي عراقي يعقم حسينية في البصرة أمس

من إسبانيا وفرنسا وجمهورية
التشيك.

آسيا
وفي حين يتزايد الخوف حول
العالم ،أعلنت الصين امــس28 ،
حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي
عــدد وفياتها إلــى  ،3070بينما
ارتفعت االصابات الى .80651
وفــرضــت  36دولــة على األقــل
ً ً
حظرا تاما على دخول الواصلين
من كوريا الجنوبية ،التي اعلنت
امس ،ارتفاع اإلصابات إلى 7041
بـيـنـمــا زاد ع ــدد ال ـض ـحــايــا الــى
 44وفاة.

أوروبا

الحالي وما سيتبعه من عواقب ،ازداد
الـطـلــب عـلــى مــاجــئ فـيـفــوس بشكل
كبير ،حيث يشعر الـنــاس أن العالم
ً
على وشك االنهيار عسكريا ،بدءا من
كوريا الشمالية إلى إيران ،واحتمال
اندالع حرب عالمية ثالثة مع روسيا
والصين».
وتابعت قائلة إن «كثيرا من الناس
يتنبأون باحتمال ظهور طاعون آخر،
أو ح ــدوث انـهـيــار اقـتـصــادي جديد،
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـك ـب ــرى فــي
األرض التي يحتمل أن تسببها قوى
كونية ،بما في ذلك شمسنا ،وسقوط
الكويكبات».

وف ـ ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا وص ـ ـ ــل ع ــدد
وف ـيــات ـهــا إل ــى  ،197وب ـل ــغ عــدد
االصــابــات  ،4636بينهم رئيس
الحزب الديمقراطي الحاكم في
إيطاليا نيكوال زينغاريتي ،ما
يجعله أول شخصية سياسية
رئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ي ـت ــم
تشخيص إصابتها.
و ّسـتـتـلـقــى إي ـطــال ـيــا ال ـت ــي ال
تصنع األقنعة 800 ،ألف قناع من
جـنــوب إفريقيا خــال الساعات
المقبلة ،لكنها تحتاج إلى أكثر
من  10ماليين لمواجهة الوضع
الحالي.
كما أعلن الفاتيكان امــس ،أن
ا لـبــا بــا فرنسيس سيقيم صــاة
التبشير المالئكي اليوم ،بالبث
المباشر عبر اإلنترنت ،بدال من

إطــال ـتــه ال ـم ـع ـتــادة م ــن الـنــافــذة
ال ـم ـط ـل ــة ع ـل ــى س ــاح ــة ال ـقــديــس
بطرس.
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
اإلسبانية امــس ،تسجيل ثامن
وف ــاة ،مشيرة الــى أن هناك 430
اصابة في  16منطقة.
كـ ـم ــا أع ـ ـلـ ــن «مـ ـعـ ـه ــد روب ـ ــرت
كـ ــوخ» ،ارت ـف ــاع ع ــدد المصابين
ف ــي ألـمــانـيــا إل ــى  684شخصا،
في حين ّ
تحدثت وزارة الصحة
البلجيكية ،عن ارتفاع اإلصابات
الــى  ،169معظمهم ســافــروا إلى
إيطاليا.
وفي باريس ،أكد المدير العام
لوزارة الصحة الفرنسية جيروم
سالومون ،ارتفاع عدد المصابين
الى  ،716بينهم  39يعانون من
وض ــع صـعــب ،فـيـمــا ارت ـفــع عــدد
الوفيات الى .11
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أب ـ ـعـ ــدت س ـل ـطــات
مالطا سفينة سياحية تقل أكثر
مــن ألـفــي شـخــص عــن موانئها،
بعد أن ه ـ ّـدد األط ـبــاء فــي البالد
بالقيام بإضراب بسبب مخاوف
من الفيروس.
يذكر أن مالطا سجلت أمس،
أول إصــابــة لـفـتــاة إيـطــالـيــة (12
ً
ع ـ ــام ـ ــا) ت ـع ـي ــش فـ ــي م ــال ـط ــا مــع
أسرتها ،لكنها كانت فــي عطلة
في إيطاليا حتى أوائل األسبوع
الماضي.
وأعـلـنــت الـسـلـطــات الصحية
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ت ـس ـج ـي ــل ح ــال ــة
وف ــاة ثــان ـيــة ،بـيـنـمــا وص ــل عــدد
االصابات المؤكدة الى  164حالة.
(عواصم  -وكاالت)

ذكر مسؤولو الصحة في
المالديف امس ،أنه تم عزل
جزيرتين يتردد عليهما
السياح بعد مخاوف إزاء
احتمال إصابة سائحين من
إيطاليا بالفيروس.
وكان السائحان يقيمان في
جزير كوريدو ،قبالة العاصمة
ماليه ،وتم وضعهما في
إحدى منشآت الحجر الصحي
للعالج .وجرى عزل جزيرة
ثينادهو بعدما أصبح
معروفا أن سائحا إيطاليا
كان يقيم هناك تبينت إصابته
بالفيروس ،بعد عودته إلى
وطنه .وظهرت أيضا أعراض
اإلصابة بالفيروس على
طبيب يعمل في الجزيرة،
وجرى نقله إلى إحدى منشآت
الحجر الصحي.

 ...وسفيرة كرواتيا
باالتحاد األوروبي

وضعت سفيرة كرواتيا لدى
االتحاد األوروبي إيرينا
أندراسي في الحجر الصحي
احترازيا بعدما اشتبه في
أنها كانت اتصال بموظف
في االتحاد األوروبي
أظهرت التحاليل أنه مصاب
بالفيروس .وقال وزير الصحة
العامة الكرواتي فيلي بيروس
في مؤتمر صحافي عقب
اجتماع استثنائي لوزراء
الصحة األوروبيين في
بروكسل« :لقد كان ممثلتنا
الدائمة على اتصال بشخص
يشتبه في إصابته بالفيروس
التاجي» .وأضاف «لقد اتخذت
جميع التدابير الالزمة ،وأنا
متأكد من أن نفس االجراء
سيتخذ مع من كانوا على
اتصال بها».

إيران« :الحرس» على الخط ...ونائبة بين الوفيات

(أ ف ب)

بعد مكالمة هاتفية بين قائد الحرس
الثوري مع وزيــر الصحة اإليراني ،أعلن
ً
ال ـ ـحـ ــرس ،أم ـ ـ ــس ،أن ـ ــه س ـي ـن ـشــئ ف ــروع ــا
لمواجهة فـيــروس كــورونــا تتبع لهيئة
األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية،
ً
وتـعـمــل أي ـض ــا ف ــي ع ــدد م ــن الـجــامـعــات
والمؤسسات الصحية.
وقــال العميد بالحرس الثوري أحمد
عـبــدالـلـهــي ،إن ال ـحــرس يـخـطــط إليـجــاد
 2000إلى  5000سرير في طهران ،وألف
سرير في محافظة كيالن ،ومستشفيات
متنقلة فــي م ــدن ق ــم ،ورشـ ــت ،وكــاشــان،
وكلستان.
وأع ـل ــن ال ـع ـمـيــد أح ـم ــد إخ ـ ـ ــوان ،قــائــد
دائرة الصحة العسكرية في القوة البرية
للحرس إن القوة أصبحت تمتلك اآلن 9
مستشفيات ثابتة و 10متنقلة جاهزة
للخدمة لمعالجة المصابين بالفيروس.
وكان وزير الصحة سعيد نمكي طلب
م ـس ــاع ــدة الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري وال ـبــاس ـيــج
لتسيير دوري ــات لفحص الناس بالقوة
بذريعة أن الكثير ممن يعانون عوارض
المرض يرفضون أن الخضوع للفحص
ً
خوفا من الحجر عليهم.
وأمس األول ،طلبت الشرطة اإليرانية
مــن «ال ـح ــرس» الـتــدخــل لمنع ال ـنــاس من
عـبــور الـحــواجــز فــي المنطقة الشمالية
الـسـيــاحـيــة حـيــث تــوجــه اآلالف لقضاء

إجـ ـ ــازة ع ـيــد ال ـ ـنـ ــوروز رغـ ــم الـتـعـلـيـمــات
الحكومية بعدم القيام بذلك.
وأعلنت وزارة الصحة اإليرانية ،أمس،
تـسـجـيــل  21وف ـ ــاة ج ــدي ــدة نــاج ـمــة عن
كورونا المستجد و 1076إصابة جديدة
بالمرض خالل الساعات الـ  24الماضية،
مما يرفع الحصيلة إلى  145وفاة و5823
إصابة.
وبين الوفيات النائبة المحافظة فاطمة
رهبر النائبة في البرلمان اإليراني البالغة
ً
مــن الـعـمــر  55ع ــام ــا .وك ـشــف المتحدث
باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور
فــي مؤتمر متلفز أم ــس ،أن هـنــاك «أكثر
مــن  16أل ــف شـخــص فــي المستشفيات
ً
ً
حاليا ُيشتبه في إصابتهم» ،مضيفا أن
ُ
 1669شخصا تأكدت إصابتهم تعافوا
ً
م ــن الـ ــوبـ ــاء الـ ـ ــذي أطـ ـل ــق ع ـل ـيــه رس ـم ـيــا
«كوفيد .»19
وأعـلـنــت الهيئة اإليــران ـيــة للمساجد
وق ــف إقــامــة ال ـص ـلــوات الـجـمــاعـيــة حتى
إشـعــار آخــر ،وقــالــت إن أب ــواب المساجد
ستفتح بعد كــل أذان مــدة نصف ساعة
إلقامة الصالة الفردية.
وكــانــت إي ــران أعلنت فــي وقــت سابق
وقف كل النشاطات والفاعليات الرياضية،
ً
كـمــا فــرضــت الـسـلـطــات اإليــران ـيــة قـيــودا
على دخول محافظتي جيالن ومازندران
الواقعتين شمال البالد.

وأعلن مجيد فراهاني عضو مجلس
ب ـل ــدي ــة ط ـ ـهـ ــران ،أن ـ ــه يـ ـج ــري ت ـج ـه ـيــز 8
مستودعات كبيرة بأسرة ومعدات طبية
قادرة على استيعاب  600مريض لمعالجة
المصابين في حال ازدياد أعدادهم بشكل
كبير خالل األيام المقبلة.
وأضاف فراهاني أنه يوجد في طهران
نحو  110مستودعات كبرى مخصصة
للحاالت الطارئة كالزالزل والفيضانات،
ً
مــؤكــدا أنــه تــم حتى الـيــوم تجهيز ثالثة
منها.
وتـ ــوقـ ــع ع ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة ال ـح ـكــوم ـيــة
اإلي ــرانـ ـي ــة لـمـكــافـحــة كـ ــورونـ ــا ،مـسـعــود
م ــردان ــي ،إصــابــة مــا بين  30إل ــى  40في
المئة من سكان طهران بالفيروس خالل
األسبوعين الـقــادمـيــن ،بسبب الــزيــارات
المكثفة للمراكز الصحية.
وفي قم ،المدينة المقدسة لدى الشيعة
والتي تفشى فيها الفيروس بشدة ،تأكدت
إصــابــة الطبيب ج ــواد خ ـ ــودادادي الــذي
يترأس مستشفى المدينة ،ليرتفع بذلك
إلى  14عدد المسؤولين الطبيين الذين
أصابهم الفيروس.
وب ـي ـن ـم ــا ق ـ ــال أم ـ ـيـ ــن م ـج ـل ــس األم ـ ــن
ال ـق ــوم ــي اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي ش ـم ـخــانــي ،إن
فـ ـي ــروس ال ـع ـق ــوب ــات ونـ ـق ــض ال ـع ـه ــود،
ي ـهــدد األمـ ــن ال ــدول ــي أك ـثــر م ــن ك ــورون ــا،
ً
مـنـتـقــدا تـصــريـحــات اإلدارة األمـيــركـيــة

حول استعدادها لتقديم المساعدة إلى
إيــران ،ردت السلطات اإليرانية على عدم
خ ـتــم أو وضـ ــع ع ــام ــات ع ـلــى ج ـ ــوازات
الـسـفــر بالنسبة للمسافرين الـقــادمـيــن
أو المغادرين منها ،وربط ذلك بانتشار
فيروس كورونا الجديد في عدد من الدول
بالمنطقة ومنها السعودية.
وقال عباس موسوي ،المتحدث باسم
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة إن «قــواعــد إص ــدار
التأشيرات االلكترونية في الجمهورية
االسالمية االيرانية لرعايا جميع الدول
هــي نفسها باستثناء حاملي ج ــوازات
السفر البريطانية واألميركية والكندية
تتوافق مع نظام التأشيرات في العديد من
البلدان المتقدمة والذي ال حاجة بموجبه
إل ـ ــى وض ـ ــع الـ ـع ــام ــات وخـ ـت ــم ال ــدخ ــول
والمغادرة بهدف تسريع إجراءات السفر
وعدم أخذ حيز في صفحات جواز السفر
وأن هذه السياسة ال تقتصر على رعايا
بلد معين فحسب».
إلــى ذل ــك ،ب ــدأت روسـيــا الـيــوم تعليق
مــرور القادمين من إيــران عبر حدودها،
وذل ـ ــك غ ـ ــداة إع ـ ــان م ـس ـت ـش ــار الـنـمـســا
زيباستيان كــورتــس إن ب ــاده ستحظر
ال ــرح ــات الـجــويــة الـمـبــاشــرة إل ــى إي ــران
بينما أعلنت البحرين أنها تعتزم بدء نقل
أول دفعة من مواطنيها الموجودين في
إيران الثالثاء المقبل.
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«تنفيذية طلبة الكويت» انتهت من إعداد تقرير
أميركا
اتحاد
انتخابات
أحداث
ِّ
«تم تسجيلهم في الفرقة الثالثة وهناك إقبال كبير على الدراسة»

«اتحاد مصر» :السماح لخريجي «التجارية»
و«القانون» بالتسجيل في الجامعات

شطب أسماء المخربين ومنعهم من التصويت في االنتخابات القادمة
حمد العبدلي

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في
االتحاد الوطني لطلبة الكويت ،أن الهيئة
التنفيذية انتهت من إعداد تقرير َّ
مفصل
ح ــول األحـ ــداث الـتــي وقـعــت بانتخابات
ف ــرع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة في
نهاية نوفمبر الـمــاضــي ،ومــا صاحبها
من تكسير لصناديق االقـتــراع ،وتمزيق
ك ـشــوف ال ـت ـصــويــت ،وال ـت ــي أس ـف ــرت عن
تأجيل االنتخابات إلى نهاية ديسمبر.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن الـتـقــريــر
انتهى بــإدانــة عــدد مــن الطلبة ،مناديب
إحدى القوائم التي خسرت االنتخابات،
بـ ـ ـه ـ ــدف تـ ـشـ ـتـ ـي ــت االن ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاه ،وت ـن ـظ ـي ــم
ان ـت ـخ ــاب ــات أخـ ـ ــرى ل ـتــرت ـيــب ص ـفــوف ـهــم،
الفتة إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات على
الطلبة المثبت في حقهم التخريب ،منها:
إيقافهم عن العمل النقابي في التصويت،
واالنتخاب ،وشطب أسمائهم من جميع
الكشوف.
وبينت الـمـصــادر أنــه مــن المتوقع أن
ي ـكــون مــؤت ـمــر االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي لطلبة

الكويت في مايو المقبل ،وسيتم عرض
التقرير خالل المؤتمر ،موضحة أنه سيتم
خالله اختيار الهيئة التنفيذية ،ومناقشة
تقرير إشهار االتحاد.
وأض ــاف ــت أن الـمــؤتـمــر ال ــذي ُي ـقــام كل

●

عامين يضم جميع فروع االتحاد الوطني
لطلبة الكويت ،لمناقشة عدد من القضايا
التي تهم الطلبة الكويتيين الدارسين في
الكويت وبالخارج.

فيصل متعب

أع ـ ـ ـلـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت فرع
مصر ،أيــوب الصراف ،أنه تم
السماح لخريجي دبلوم كلية
الــدراســات التجارية ودبلوم
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ب ــالـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل مــع
الفرقة الثالثة في الجامعات
المصرية الستكمال دراسات
الـبـكــالــوريــوس ،الفـتــا إل ــى أن
هناك إقباال كبيرا من الطلبة
على الدراسة ،وهذا أمر جيد
وداف ـ ـ ـ ــع ل ـخ ــري ـج ــي ال ــدبـ ـل ــوم
الستكمال دراستهم.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــراف ،ف ــي
تـصــريــح لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،أمــس
"أن تـسـجـيــل ط ـل ـبــة الــدب ـلــوم
ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر واج ـ ـ ـ ــه
صـعــوبــات ،لكن بمتابعة من
االتـ ـح ــاد وال ـم ـك ـتــب الـثـقــافــي
وا هـتـمــام الطلبة المقبولين

أيوب الصراف

باالستكمال ،وجدنا تسهيال
كبيرا في التسجيل ،ناصحا
ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت وض ــع
م ـ ـصـ ــر فـ ـ ــي ع ـ ـيـ ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار
كمحطة الستكمال الدراسة.
وقـ ــال إن ــه "ت ــم إغـ ــاق بــاب
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات

المتعلقة بــاال تـحــاد الوطني
ل ـط ـل ـبــة م ـص ــر خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ا لـ ـ ـس ـ ــا بـ ـ ـق ـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى أن ت ـع ـقــد
الجمعية العمومية العادية
بتاريخ  17أبريل المقبل خالل
الفترة الصباحية".
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرة انـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاد
االختبارات ،أضــاف الصراف
"أنـ ـ ـه ـ ــا سـ ـتـ ـك ــون بـ ـع ــد ف ـت ــرة
ع ـيــد ال ـف ـطــر ال ـم ـق ـبــل ،ك ـمــا أن
االتـ ـ ـح ـ ــاد ي ـن ـب ــه ال ـط ـل ـب ــة إل ــى
ضرورة االلتزام بالوجود في
مصر خالل تلك الفترة وعدم
ال ـغ ـيــاب ،الف ـتــا إل ــى أن هـنــاك
جاهزية في استقبال الطلبة،
خاصة فترة االختبارات ،مع
وجود أعضاء هيئة التدريس
لدينا باالتحاد".

«اتحاد الجامعة» لــ ةديرجلا  :تمديد
فترة سحب المواد للفصل الثاني

«األسترالية» تحصد المركزين األول والثالث بمسابقة
أفضل مشروع تكنولوجي في معرض «الصناع»

كشف رئيس االتحاد الوطني
لـطـلـبــة ال ـك ــوي ــت -فـ ــرع الـجــامـعــة
عـبــدالــرحـمــن الـهــامـلــي أن ــه سيتم
تمديد فترة سحب المواد للفصل
الــدراســي الثاني لمدة ال تقل عن
أس ـبــوع ـيــن ح ـســب خ ـطــة ع ـمــادة
الـ ـقـ ـب ــول وال ـت ـس ـج ـي ــل الـمـتـعـلـقــة
بـ ـق ــرارات مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بـشــأن
العطلة الـخــاصــة بــأزمــة فـيــروس
كورونا.
وب ـي ــن ال ـهــام ـلــي ف ــي تـصــريــح

أعلنت الكلية األسترالية في
ال ـكــويــت ح ـصــول مجموعتين
من طالب الهندسة لدى الكلية
على المركزين األول والثالث في
معرض الصناع Maker Faire
ف ــي م ـســاب ـقــة "أفـ ـض ــل م ـشــروع
تكنولوجي".
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـك ـل ـي ــة ،فـ ــي ب ـيــان
أم ـ ـ ـ ــس ،أن م ـ ـعـ ــرض الـ ـصـ ـن ــاع
حــدث سـنــوي للصناع لعرض
اخ ـتــراعــات ـهــم وتـصـمـيـمــاتـهــم،
كما يتيح لهم فرصة للمنافسة
بــإبــداعــات ـهــم م ــع اآلخ ــري ــن في
م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ،وي ـع ــد
م ـعــرض ه ــذا ال ـعــام هــو الــرابــع
في سلسلة هذه المعارض ،وقد
تضمن ا لـعــد يــد مــن المشاريع
المختلفة من أكثر من  12دولة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــت" :ش ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـ ــت
مـجـمــوعـتــان مــن ط ــاب الكلية
األسترالية بالكويت في مسابقة
أف ـض ــل مـ ـش ــروع ت ـك ـنــولــوجــي،
وت ـم ـك ـن ـتــا م ــن ال ـح ـص ــول على
المركزين األول والثالث أثناء
التنافس مع  30مشروعا آخر".
وب ـي ـنــت أن ال ـم ـش ــروع ال ــذي
تمكن من تحقيق المركز األول

•

●

حمد العبدلي

ل ــ"ال ـج ــري ــدة" أن "االتـ ـح ــاد متابع
آلخــر الـتـطــورات مــع المسؤولين
بالجامعة ،وخاصة عمادة القبول
والتسجيل فيما يخص التقويم
الدراسي لفائدة إخواننا الطلبة".
وأض ـ ــاف ال ـهــام ـلــي" :إن ـن ــا ننتظر
قرار مجلس الــوزراء بشأن تمديد
العطلة أسبوعين آخــريــن بسبب
ازدياد الحاالت المصابة بفيروس
كورونا ،ووصول أعداد كبيرة من
الـمـســافــريــن حـفــاظــا عـلــى سالمة
اخواننا الطلبة في جامعة الكويت".
عبدالرحمن الهاملي

جمعية «الهندسة» تطالب بتمديد
فترة االنسحاب من المقررات
●

فيصل متعب

ط ـ ــال ـ ــب أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر ج ـم ـع ـيــة
ال ـه ـن ــدس ــة والـ ـبـ ـت ــرول بـجــامـعــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـعـ ــازمـ ــي
مدير الجامعة باإلنابة د .فايز
الظفيري بضرورة تأجيل موعد
آخر يوم لالنسحاب من المقررات

الدراسية ،نظرا لتأجيل الدراسة
وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وقـ ــال ال ـع ــازم ــي ،خ ــال كـتــاب
رسمي موجه إلى مدير الجامعة
باإلنابة ،إن الجمعية تتقدم بهذا
االقتراح لما في هذه الخطوة من
ال ـحــرص عـلــى مصلحة الطلبة،
ألن معظم االختبارات تكون قبل

انتهاء موعد السحب ،ليتسنى
لـلـطــالــب االن ـس ـحــاب مــن الـمـقــرر
بعد االختبار.
وتـمـنــى م ــن الـمـســؤولـيــن في
الجامعة النظر بعين االعتبار،
ومراعاة ظروف الطلبة ،متمنيا
التوفيق والسداد لجميع الطلبة
في حياتهم الدراسية.

الطالب الفائزون بالمركز األول في المسابقة
ه ـ ــو "نـ ـ ـظ ـ ــام ت ـس ـخ ـي ــن ال ـم ـي ــاه
بــا لـطــا قــة الشمسية بمساعدة
المكثف الفائق" ،وتم تصميمه
من قبل فاطمة الهولي ومشعل
ال ـم ــزي ـع ــل ويـ ـعـ ـق ــوب ال ـب ـس ــام،
وهــم طــاب مــن قسم الهندسة
الكهربائية لــدى الكلية ،تحت

إشراف أستاذ مساعد هندسة
كهربائية د .علي غيتاسي.
وذك ـ ــرت أن ال ـم ـشــروع ال ــذي
حصل على المركز الثالث كان
ع ـنــوانــه "ال ـمــرك ـبــة الــروبــوت ـيــة
التي يتم التحكم فيها بترددات
الــراديــو مــع جـهــاز الكشف عن

ً
«اإلطفاء» :تعاملنا مع  13297بالغا خالل 2019
ً

 4492حريقا تجاوزت قيمة خسائرها  5.1ماليين دينار
اآلليات زادت
 %7والمراكز
بلغت  42في
المحافظات

إخطارات
شروط األمن
...12116
والفروانية
في الصدارة
بنسبة %23

قال نائب المدير العام لقطاع تنمية
الموارد البشرية باإلدارة العامة لإلطفاء
اللواء محمد الشطي ،ان عدد البالغات
التي تعاملت معها فرق اإلطفاء واإلنقاذ
خالل عام  2019بلغ  13297بنسبة أقل
من  8في المئة مقارنة بعام .2018
وأضاف الشطي في تصريح لـ "كونا"
أم ــس ،أن هــذه الـبــاغــات انقسمت إلى
 9120حــادثــا بــانـخـفــاض  3فــي المئة
مقارنة ب ـ  ،2018و 1098خــدمــة عامة،
و 4613حسن نية ،و 228استعدادا.
وأش ــار إل ــى إصــابــة  48رج ــل اطفاء
وانقاذ بانخفاض  46في المئة مقارنة
بـ  ،2018مع تسجيل  1083اصابة ،و194
حالة وفاة لجهات أخرى.
وذكــر أن عــدد الحرائق التي تعامل
معها رجــال االطفاء والجهات األخرى
خالل  2019بلغ  4492بانخفاض  3في
المئة عن  ،2018مبينا أن هذه الحرائق
انقسمت الى  1338سكنية ،و 607غير
سكنية ،و 1099بوسائل نقل ،و1448
في أماكن أخرى.
وأوضح أن التماس الكهربائي هو
السبب االكثر شيوعا للحرائق باألماكن
السكنية وغير السكنية ووسائل النقل
ال ـ ـبـ ــري ،ف ــي ح ـي ــن أن ع ـب ــث األح ـ ــداث
واألط ـ ـفـ ــال ب ـم ـصــدر ح ـ ـ ــراري أو م ــواد
اشتعال من األسباب األكثر شيوعا في
األماكن األخرى.
ولـفــت إل ــى أن ع ــدد ح ــوادث االنـقــاذ

إخماد أحد الحرائق (أرشيف)

التي قامت الفرق بتغطيتها خالل 2019
وصــل الــى  4575حــادثــا بانخفاض 2
في المئة عن سنة  ،2018في حين بلغ
إجمالي الخسائر المادية للحرائق خالل
 2019نحو  5151795دينارا في جميع
المحافظات.
وبين أن عــدد التراخيص الصادرة
من اإلدارة العامة لالطفاء خالل 2019
ب ــأن ــواع ـه ــا الـمـخـتـلـفــة ب ـل ـغــت 29521
رخ ـصــة ،فــي حين بلغ ع ــدد معامالت
الموافقات .1929
وأضاف أن عدد االخطارات وصوال

النويعم :عدم تجاوز قيد القضايا شهرين
أكد مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية بــوزارة العدل
عبدالله النويعم الـتــزام ال ــوزارة بالتعميم الـصــادر من
رئيس المحكمة المستشار د .عادل بورسلي بعدم تجاوز
الـمــدى الزمني لتحديد الجلسة األول ــى للقضايا مدة
شهرين عند قيد أي دعوى قضائية جديدة.
وأشار النويعم إلى أن هذا التعميم يأتي حفاظا على
حقوق المتقاضين ،وعدم التأخير في نظر القضايا أو
الفصل فيها من الدوائر القضائية في المحكمة الكلية.
وأضاف أن إدارة الكتاب تعمل على تنفيذ كل التعاميم
والقرارات التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية ،أو التي
تصدر من الجمعية العمومية لقضاة المحكمة ،لما تعود
بالنفع على مصلحة العمل.

عبدالله النويعم

الـ ــى ال ـغ ـلــق اإلداري نـتـيـجــة اإلخـ ــال
بشروط باألمن والسالمة بلغ ،12116
الفتا الى أن محافظة الفروانية تصدرت
النسبة األعلى من المخالفات الخاصة
ب ـشــروط االم ــن وال ـســامــة بالمنشآت
بواقع  23في المئة.
وذكر أن اجمالي الدورات التدريبية
التي اقامتها "االطفاء" خالل  2019لرفع
كفاءة منتسبيها من المدنيين ورجال
االطفاء من مختلف الفئات الوظيفية
بلغ  142دورة بواقع  391متدربا ،بينما
بلغ عدد الدورات التي قدمتها للجهات

«المحامين» تقيم
حفل «إنجازات
المرأة» اليوم
ي ـق ـيــم م ــرك ــز ش ـ ــؤون الـ ـم ــرأة
فـ ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـح ــام ـي ــن حـفــل
تكريم بعنوان "إنـجــازات المرأة
الكويتية" فــي الـســاعــة  7مساء
اليوم على مسرح الجمعية ،وذلك
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
ويضم حفل التكريم مــا يقارب
 35س ـي ــدة كــويـتـيــة م ــن الــاتــي
ً
قدمن جـهــودا مميزة في جميع
المجاالت.

الحكومية والدفاع المدني والشركات 27
دورة خضع لها  1109متدربين.
وأشار إلى أن عدد المجازين دراسيا
من منتسبي "االطفاء" بتخصص إدارة
الكوارث وهندسة اطفاء وعلوم اطفاء
بلغ  92طالبا من داخل البالد وخارجها.
ول ـفــت الـشـطــي إل ــى أن ع ــدد آلـيــات
"االطفاء" ارتفع بنسبة  7في المئة خالل
 ،2019كما ازداد عــدد المراكز التابعة
لــإدارة لتصبح  42مركزا في مختلف
المحافظات.

«المنبر» :التشكيالت المتداولة بشأن
الدستور تستوجب عقد مؤتمر وطني
أع ـلــن الـمـنـبــر الــدي ـم ـقــراطــي الـكــويـتــي
مـتــابـعــة م ــا أث ـيــر ف ــي ع ــدد م ــن الــوســائــل
اإلعــامـيــة عــن تشكيل ثــاث مجموعات،
تضم في عضويتها سياسيين وخبراء
اقتصاد وقانون ،بهدف وضع تصورات
شاملة حول الدستور وقانون االنتخاب،
وكذلك األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
وأشار "المنبر" ،في بيان ،إلى "مخاوف
شعبية أخذت بالظهور تجاه طبيعة عمل
هذه المجموعات ،فما يتداول اليوم يذهب
إلــى دور غير محمود فــي االنتقاص من
المكتسبات الدستورية وحقوق المواطنين
ال ـت ــي ثـبـتـهــا دس ـت ــور  ،1962ويـسـتــذكــر
أيضا الموقف الشعبي المناهض لتنقيح
دس ـت ــور ال ـكــويــت ف ــي الـنـصــف األول من
ثمانينيات القرن العشرين ،والتعهدات
التي قدمت في مؤتمر جدة أكتوبر 1990
بااللتزام الكامل بالدستور والعمل ضمن
إطاره".
واضــاف أن المنبر الديمقراطي يدرك
وي ـعــي الــرغ ـبــات ال ـصــادقــة ال ـهــادفــة إلــى
تغيير الوضع العام المتردي في السنوات
األخ ـي ــرة ،خـصــوصــا بـعــد إقـ ــرار سلسلة
قوانين تحد مــن حــريــة ال ــرأي والتعبير
وال ـم ـمــارســات ،وم ــا ظـهــر مــن مـمــارســات
الحقة لهذه القوانين بتعقب التغريدات
والمغردين ،وخلق أجواء ترهب أصحاب
ال ــرأي ،والتعسف الـمــرافــق لها عبر رفع
الـقـضــايــا ضــدهــم ،وال ـم ـحــاوالت الــرامـيــة
إلج ـ ـ ـهـ ـ ــاض ت ـ ـحـ ــركـ ــات قـ ـ ـ ــوى اإلصـ ـ ـ ــاح
وع ـنــاصــرهــا ،وإب ـع ــاد أص ـح ــاب الـنــوايــا
الـحـسـنــة م ــن الـشـخـصـيــات ال ـفــاع ـلــة في

الغبار حاصر البالد
تــأثــرت الـبــاد امــس اب ـتــداء مــن ســاعــات الصباح
األولـ ــى بـمــوجــة م ــن ال ـغ ـبــار تـسـبـبــت ف ــي انـخـفــاض
بــا لــرؤ يــة األ فـقـيــة إ لــى أ قــل مــن  2000متر فــي بعض
ال ـم ـنــاطــق ،وت ــزام ــن ذل ــك م ــع مـ ــرور جـبـهــة هــوائـيــة
باردة أدت إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية
ا لـتــي و صـلــت ســر عـتـهــا ا لــى أ كـثــر مــن  50كيلومترا
في الساعة.
ودع ــت "الــداخ ـل ـيــة" واالرص ـ ــاد ال ـجــويــة مــرتــادي
البحر الى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع األمواج
وك ــذل ــك ق ــائ ــدي ال ـمــرك ـبــات خ ـصــوصــا ع ـلــى ال ـطــرق
السريعة ا لـبــر يــة فيما د عــت "ا لـصـحــة" مــن يعانون
الربو والحساسية الى اخذ األدوية وعدم الخروج
اال للضرورة.

المعادن" ،وتم تصميمه من قبل
مـجـمــوعــة مــن ط ــاب الهندسة
الـمـيـكــانـيـكـيــة ،وه ــم ع ــاء عمر
وفـ ـيـ ـص ــل الـ ـمـ ـطـ ـي ــري وعـ ـم ــاد
ن ـع ـمــان ،ت ـحــت إش ـ ــراف أس ـتــاذ
مساعد هندسة ميكانيكية د.
عادل يونس.

وأعــربــت الكلية عــن فخرها
بـ ــإن ـ ـجـ ــازات ط ــابـ ـه ــا ،مـثـمـنــة
جهود معرض الصناع Maker
 ،Faireوم ـن ــح طــاب ـهــا فــرصــة
رائعة لتحدي أنفسهم وإظهار
مهاراتهم وقدراتهم.

الدولة وغير ذلك الكثير ،مما يشير إلى
أن الــرغـبــات القديمة فــي السيطرة على
مفاصل الــدولــة وتهميش الديمقراطية
ل ــم تـتـغـيــر رغ ــم مـ ــرور ال ــوق ــت واخ ـتــاف
الظروف.
ووأردف :ت ــأس ـي ـس ــا ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ف ــإن
المنبر يـجــدد مطالباته الـســابـقــة بعقد
مؤتمر وطني عام" يشمل كل االتجاهات
االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة والسياسية
فــي المجتمع لبحث سبل آمنة للخروج
مــن األزمـ ــة الــراه ـنــة ،ويــؤكــد فــي المقابل
على اآلتي:
• أن عملية تطوير أو تعديل الدستور
يجب أن تـكــون وفــق مفهوم "الـمــزيــد من
ال ـح ــري ــات الـ ـع ــام ــة" ،وأن ت ـمــر م ــن خــال
ال ـق ـنــوات الـشــرعـيــة ،ولـيــس آل ـيــات أخــرى
يتم ابتداعها.
• ضــرورة تعديل قانون االنتخابات
الحالي نحو آخر يعتمد في مضمونه على
مبدأ القوائم االنتخابية النسبية ،ويقضي
على السلبيات الموجودة.
• أن عـمـلـيــات اإلصـ ــاح االقـتـصــادي
والمالي يجب أن تنطلق من وجود برنامج
تنموي واضح ،وبيئة منتجة للعمل ،وعدم
االعتماد على إيراد مورد قابل للنضوب
يتأثر بتقلبات أسعار السوق ،وأن يتحمل
القطاع الخاص مسؤولياته الوطنية دون
أن يكون مستنزفا للمال العام.
• تعزيز دور الطبقة المتوسطة في
المجتمع الكويتي ،ودعمها ،فهي القادرة
ع ـلــى ص ـنــع ال ـ ـتـ ــوازن ال ـم ـف ـق ــود ،وصـنــع
عمليات التغيير واإلصالح الجذرية.

ةديرجلا

•
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الجلسات من  ٢٦أكتوبر  1938إلى  29نوفمبر 1938م

١٣

كتاب

(الحلقة السابعة)

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 26
أكتوبر حرر
ً
المجلس كتابا إلى
مدير الشرطة وافق
فيه على تدريب
أفراد الشرطة
للرماية في حوطة
الشيوخ الغربية

المجلس قرر يوم
ُ
 26أكتوبر أن تعقد
ً
جلساته نهارا
صباح كل أحد
وثالثاء وخميس

جلسة يوم األربعاء في  3رمضان سنة  )1(357فتحت
الجلسة برئاسة سمو الرئيس الساعة  3صباحًا
 -1يـحــرر كـتــاب إل ــى رئـيــس المحكمة الشيخ
عبدالله الجابر يبلغ فيه أن قضية ............و..............
مــن خصوص صحة رهــان  ............فــي موضوع
ال ــزل ( .................)2لـتـحــال إل ــى ق ــواع ــد الـتـجــارة
المعمول بها.
 - 2يـحــرر كـتــاب إلــى مــديــر الـشــرطــة يبلغ فيه
بـمــوافـقــة الـمـجـلــس عـلــى ت ــدري ــب أفـ ــراد الـشــرطــة
ل ـلــرمــايــة ف ــي حــوطــة ال ـش ـيــوخ ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى أن
يـسـتـعـمـلــوا خ ــرط ــوش ش ــد ال ـكــويــت ،وك ــذل ــك من
خصوص سائق مدير شركة الزيت ...............الذي
ً
يـســوق ســريـعــا فــوق ال ـعــادة ،يعامل كما يعامل
غيره من السواق.
 - 3م ــن خ ـص ــوص تـبـلـيــغ م ــدي ــر ال ـمــال ـيــة عن
طلب ..............راتبه يحال إلى مدير المالية.
ً
 - 4يستغنى ع ــن .............الذي كان موظفا في
ً
المحكمة صـبــاحــا عـلــى أن ُيــدفــع رات ــب شعبان
سنة .357
 -5تضمن حضور ( )3مسكان على......................
( )4لمدة خمس سنوات بمبلغ ستماية روبية على
أن يـقــوم الـضــامــن بـمــاحـظــة الـمـصـبــاح ( )5الــذي
نصب هناك.
ً
 -6جلسات المجلس تعقد نهارا في كل صباح
األحد والثالثاء والخميس.
حضر الجلسة:
يــوســف بــن عيسى ،حمد الـ ــداوود ،محمد بن
ش ــاه ـي ــن ،س ـل ـطــان ال ـب ــراه ـي ــم ،م ـش ــاري الـحـســن،
عبداللطيف الثنيان ،سيد علي ،مشعان الخضير،
يوسف الحميضي.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة ليلة الجمعة في  5رمضان سنة  )6( 357فوق
ً
العادة عقدت برئاسة سمو الرئيس الساعة  3ليال
 -1بناء على تهيؤ أسباب قوية لتهمة.................
بـقـبــول أخ ــذ ال ــرش ــوة م ــن  .................فـقــد كلف
ال ـم ـج ـلــس هـيـئــة مــؤل ـفــة م ــن م ـش ـعــان الـخـضـيــر،
وال ـس ـيــد ع ـلــي وي ــوس ــف الـحـمـيـضــي وسـلـيـمــان
ال ـعــدســانــي وخ ــال ــد الـعـبــدالـلـطـيــف وذلـ ــك ألجــل
تحضير ..........المذكور وأخذ إفادته واستنطاقه
في الليلة نفسها.
 -2تـحــريــر كـتــاب إل ــى مــديــر الـشــرطــة لينتدب
سبعة مــن أف ــراد الـشــرطــة بــالـنــوبــة لـيـكــونــوا في
إمرة المحكمة.
 -3تحرير كـتــاب إ لــى الشيخ عبدالله الجابر
يبلغ فيه عن قرار المجلس بتكليف مدير الشرطة
أن ينتدب سبعة من أفــراد الشرطة ليكونوا في
أوامر المحكمة.
حضر الجلسة:
ي ــوس ــف بـ ــن ع ـي ـس ــى ،خ ــال ــد ال ـع ـبــدال ـل ـط ـيــف،
عبداللطيف الثنيان ،صالح العثمان ،السيد علي،
مشعان الخضير ،حمد الداوود ،مشاري الحسن،
يوسف الحميضي ،سليمان العدساني.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم الجمعة في  5رمضان سنة  )7( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة الرابعة صباحًا

في  28أكتوبر حرر
ً
المجلس كتابا
إلى الشيخ عبدالله
الجابر أبلغه فيه
قرار المجلس
بتكليف مدير
الشرطة انتداب 7
من أفراد الشرطة
ليكونوا في أوامر
المحكمة

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 السابعة:

 -1بناء على اقتناع المجلس في إدانة................
ف ــي ق ـبــولــه وأخـ ــذ ال ــرش ــوة مـ ـ ـ ـ ـ ــن ............ف ـقــد قــرر
المجلس ما يأتي:
أ -فصله من وظيفته.
ب -تغريمه أربعمائة وخمسين روبـيــة وهي
المبلغ الذي دخل عليه من الخزانة العامة.
ج -اس ـتــرجــاع نـصــف مـبـلــغ ال ــرش ــوة األصـلــي
المايتين والخمسين روبية منه.
د -تحرير كتاب له بهذه المعاني.
 -2تـحــريــر كـتــاب إل ـ ـ ـ ـ ــى ..............ويـبـلــغ فـيــه أن
يواصل االستمرار على وظيفته بمفرده.
 -3تحرير كتاب إلى مدير الشرطة لتخصيص
سبعة مــن أف ــراد الـشــرطــة لكي يـكــونــوا فــي إمــرة
ال ـم ـح ـك ـمــة ،وذل ـ ــك ف ــي أوقـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام الــرسـمـيــة
للمحكمة.
 -4تحرير كتاب إ لــى رئيس المحكمة الشيخ

جلسة يوم األحد  28رمضان سنة  ً 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة الرابعة صباحا
()16

تقرر أن:
ً
 -1يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر -جوابا على اقتراحه حول إشراك
الجند والشرطة في العرضة -يبلغ فيه أن هذه األفراح شعبية ال يرى المجلس
فائدة من جعلها رسمية.
 -2يحرر كتاب إلى الشيخ يوسف بن عيسى مدير المعارف إلطالعه على
ً
الكتاب الذي ورد الى المجلس فيما يختص بالمعلمين( .صار الكالم شفويا).
 -3يحرر كتاب إلى مدير الشرطة يبلغ فيه قرار المجلس بإرسال الشرطة إلى
المكان الذي يجتمع فيه الناس لتهنئه األمير للقيام بواجبهم.
حضر الجلسة من األعضاء:
محمد بــن شــاهـيــن ،الـسـيــد عـلــي ،مـشـعــان الـخـضـيــر ،حـمــد ال ـ ــداود ،يوسف
الحميضي ،خالد العبداللطيف ،سليمان العدساني.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

الشيخ عبدالله السالم الصباح
عـبــدا لـلــه ا لـجــا بــر لتبليغه عــن تبليغنا الشرطة
بخصوص سبعة من أفرادها كي يكونوا في أوامر
المحكمة أثناء أوقات الدوام الرسمية.
 -5تـحــريــر ك ـتــاب إل ــى رئ ـيــس الـبـلــديــة الشيخ
عبدالله الجابر يبلغ فيه عن انتخاب المجلس
ً
كال من سليمان العدساني ،عبداللطيف الثنيان،
سلطان البراهيم ،ليتراجعوا مع هيئة من أعضاء
البلدية وذلك الختيار وتحديد البناية التي تشاد
عليها بناية البلدية.
حضر الجلسة:
يوسف بن عيسى ،سليمان العدساني ،سلطان
الـبــراهـيــم ،مشعان الخضير ،السيد عـلــي ،حمد
الـ ــداوود ،مـشــاري الـحـســن ،خــالــد العبداللطيف،
عبداللطيف الثنيان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم األحد في  7رمضان سنة  )8( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة الرابعة صباحًا
 -1يحرر كتاب إلى ....................و .......................
ي ـب ـل ـغــون ف ـي ــه أن ال ـم ـج ـلــس ال ي ـن ـظــر إال فــي
القضايا ا لـتــي يـصــدر فيها حكم مــن محكمة
ابتدائية.
 -2تحرير كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر
يبلغ فيه أن أمر قبوله الرئاسة العليا لمركز
لجنة مكافحة األم ـيــة فــي ب ـيــروت يــرجــع إلــى
تقديره ورأيه الشخصي في الموضوع.
 -3تحرير كـتــاب إلــى مــديــر الـشــرطــة يطلب
منه التحقيق عن كتاب متوعد بالقتل..............
قاض من البالد العربية بمراجعة
 -4يجلب
ٍ
بعض الثقاة في البالد اإلسالمية.
 -5تكليف خالد العبداللطيف في مراجعة
الشيخ عبدالله الجابر في تقدير العدد الذي
تحتاجه المحكمة من الخدم والمأمورين.
حضر الجلسة:
يوسف بن عيسى ،سلطان البراهيم ،محمد
بــن شاهين ،حمد ال ــداوود ،يوسف الـمــرزوق،
يوسف الحميضي ،مشعان الخضير ،السيد
علي السيد سليمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم االثنين في  8رمضان ( )٩عقدت صباحًا فوق
العادة الساعة الرابعة
ً
 -1بناء على اعتراف ................بجلبه سالحا
ً
علنا لمقارعة ما زعمه من وجود مظاهرة من
الشباب بالقوة ...................فقد استدعي أمام
المجلس وبعد التشديد عليه اعتذر عن عمله
وقرر المجلس مصادرة السالح الذي جلبه من
السوق لهذا الغرض.
 -2اسـ ـت ــدع ــاء .................و ................اللذين
دخ ــا عـلــى أع ـض ــاء الـمـجـلــس لـيـلــة الـبــارحــة
وأس ــاء ا إلــى المجلس فــي التعابير ينطوي
بعضها على التهديد لمقاومة ما زعماه من
مظاهرة سيقوم بها الشباب ،وقدما اعتذارهما
عن ذلك ألنهما حسبما زعما لم يريدا اإلساءة
إلى كرامة المجلس فقبل المجلس منهما ذلك.
حضر الجلسة من األعضاء:
يوسف بن عيسى ،يوسف المرزوق ،السيد
ع ـل ــي ،م ـش ـعــان ال ـخ ـض ـيــر ،س ـل ـطــان الـكـلـيــب،
صــالــح الـعـثـمــان ،عبداللطيف ،حمد ال ــداود،
مـشــاري الحسن ،سليمان العدساني ،خالد
العبداللطيف ،محمد بن شاهين.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

في  28أكتوبر حرر
ً
المجلس كتابا
للشيخ عبدالله
الجابر عن انتخاب
سليمان العدساني
وعبداللطيف
الثنيان وسلطان
البراهيم ليتشاوروا
مع هيئة أعضاء
البلدية في اختيار
بناية البلدية

في  10نوفمبر حرر
ً
المجلس كتابا إلى
عبدالله الصقر
لتكليفه بأن يتعاقد
مع أحد المهندسين
لوضع تصاميم
لبناية المستشفى

المجلس قرر في
 30أكتوبر تكليف
خالد العبداللطيف
بمراجعة الشيخ
عبدالله الجابر
في تقدير العدد
الذي تحتاجه
المحكمة من الخدم
والمأمورين

الهوامش
()1يصادف تاريخ  26أكتوبر 1938م.
( )2الزل :السجاد.
( )3الـ ـحـ ـض ــور هـ ــي شـ ـب ــاك لـصـيــد
ُ
السمك تنصب على الشاطئ إلى
داخل البحر.

( )4ترك فراغ ولم ُيذكر اسم الضامن.
( )5مصباح لهداية السفن.
( )6ي ـ ـصـ ــادف تـ ــاريـ ــخ  28أك ـت ــوب ــر
1938م.
( )7يصادف تاريخ  28أكتوبر 1938م.

ي ـ ـصـ ــادف تـ ــار يـ ــخ  30أ ك ـت ــو ب ــر
1938م.
( )9يصادف تاريخ  31أـكتوبر 1938م.
( )10ي ـ ـصـ ــادف تـ ــار يـ ــخ  1نــو ف ـم ـبــر
1938م.
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ي ـ ـصـ ــادف تـ ــار يـ ــخ  3نــو ف ـم ـبــر
1938م.
( )12يصادف تاريخ  6نوفمبر 1938م.
( )13يـ ـص ــادف ت ــاري ــخ  10نــوفـمـبــر
1938م.

جلسة يوم الخميس  11رمضان سنة 357
انعقدت برئاسة سمو الرئيس الساعة  4صباحًا
()11

ت ـقــرر -1 :تـفــويــض مــديــر الـشــرطــة بإلقاء
القبض على من يشتبه فيهم ممن يتطاولون
على الحكومة أو يخلون باألمن العام.
 -2يحرر بذلك كتاب إلى رئيس المحكمة
الشيخ عبدالله الجابر -إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء:
محمد بن شاهين ،حمد المرزوق ،السيد
ع ـلــي ،م ـشــاري الـحـســن ،مـشـعــان الخضير،
سليمان العدساني ،سلطان الكليب ،خالد
العبداللطيف ،عبدالله الصقر ،عبداللطيف
الثنيان ،صالح العثمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم األحد  14رمضان سنة  )12( 357انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة الرابعة صباحًا
تقرر أن:
 -1يحرر كتاب إلى  .................و ....................
يبلغان بــه أن المجلس ال يسمح بــإ شــادة
جدران في العمارة البحرية.
 -2يـ ـح ــرر كـ ـت ــاب إل ـ ــى ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد بــن
خميس الخلف عن اهتمام المجلس في أمر
القضاء الشرعي.
 -3ي ـحــرر ك ـتــاب إل ــى ال ـش ـيــخ يــوســف بن
ً
عيسى جوابا على كتاب استقالته يبلغ فيه
عدم الموافقة على طلب االستقالة.
-4يحرر كتاب إلى شركة الزيت في عبادان
تبلغ فيه بوصول كتابها.
 -5ت ـك ـل ـيــف ال ـش ـي ــخ ي ــوس ــف بـ ــن عـيـســى
بمراجعة بعض الثقاة في األقطار العربية
قاض.
لجلب
ٍ
حضر الجلسة من األعضاء:
الشيخ يوسف بن عيسى ،محمد الشاهين،
خالد العبداللطيف ،سلطان الكليب ،حمد
ا لـ ــداود ،عبداللطيف الثنيان ،السيد علي،
مشعان الخضير ،سليمان العدساني ،صالح
العثمان ،مشاري الحسن.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

 -1تـحــريــر ك ـتــاب إل ــى رئ ـيــس المحكمة
الشيخ عبدالله الجابر يبلغ فيه بخصوص
قضية  .....................سينتهي إليه المجلس
برأيه في اختيار الوصي على أموال الوارثين
القصر عندما تصفى جميع الموجودات.
 -2تحرير كتاب إلى  ...............يبلغ فيه أنه
يمكن لـ  ............و  ...............من االطالع على
دفاتر المرحوم  .............للتحقق عن تنازل
المذكور للطلب الذي له على أخيه.
 -3ت ـحــريــر ك ـت ــاب إلـ ــى ع ـب ــدال ــوه ــاب بن

تقرر:
 -1بـ ـن ــاء ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـف ـص ـي ــات ال ـتــي
أحـ ـ ـ ــاط بـ ـه ــا أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـ ــن ش ــري ــة
أعـ ـم ــال .....................في حادثة األمس وثبوت
تفوه بألفاظ تمس كرامة المجلس عالوة على
جلبه السالح فقد قرر المجلس ما يأتي:
أ-إذا رأى ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس لـ ـلـ ـص ــا ل ــح ا ل ـ ـعـ ــام
فصل ..................بأكثرية ثلثي أعضائه بسبب
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جناية أو أمر يخل بالمصلحة العامة يفصل
ً
بحكم القانون أبديا.
ب -يـفـصــل ...............من أجل هذا الحادث
باإلجماع.
 -2بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى اق ـ ـت ـ ـنـ ــاع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس مــن
ً
أن .......................أ ص ـب ــح مـ ـص ــدرا للفتن
والــدســائــس فـقــد ق ــرر الـمـجـلــس فـصـلــه عن
وظيفته.
حضر الجلسة من األعضاء:
ي ــوس ــف بـ ــن ع ـي ـس ــى ،م ـح ـمــد ال ـشــاه ـيــن،
مشعان الخضير ،سلطان الكليب ،صالح
العثمان ،السيد علي ،سليمان العدساني،
حمد الداود ،مشاري الحسن ،عبدالله الصقر،
عبداللطيف الثنيان ،خالد العبداللطيف.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم الخميس  18رمضان سنة  )13( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  4صباحًا
تقرر:
 -1يـحــرر كـتــاب إ لــى عبدالله الصقر لتكليفه
بأن يتعاقد مع أحد المهندسين الستقدامه إلى
الكويت بعد عيد الفطر لوضع تصاميم لبناية
المستشفى وغيره.
 -2يـنـتــدب حـمــد الـ ـم ــرزوق وس ـل ـطــان الكليب
الستطالع الحالة في سوق السمك وإعطاء تقرير
عن وضعه.
حضر الجلسة من األعضاء:
محمد بن شاهين ،سيد علي ،مشعان الخضير،
عبداللطيف الـثـنـيــان ،صــالــح الـعـثـمــان ،سلطان
ال ـك ـل ـيــب ،ح ـمــد ال ـ ـ ــداود ،م ـش ــاري ال ـح ـســن ،خــالــد
العبداللطيف.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم األحد  21رمضان سنة  )14(357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  4صباحًا
تقرر أن:
 -1ي ـحــرر ك ـتــاب إل ــى الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـجــابــر
يبلغ فيه إلى أن المجلس أعاد النظر في قضية
 ..................و ......................باعتبار الحكم السابق
ً
ً
في القضية المذكورة ليس حكما نافذا.
 -2يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر يبلغ
فيه بوجوب العناية بأمر متروكات .........................
المتوفى.
حضر الجلسة من األعضاء:
محمد بن شاهين ،السيد علي ،حمد الــداود،
خــالــد الـعـبــدالـلـطـيــف ،مـشـعــان الـخـضـيــر ،صالح
العثمان ،عبداللطيف الثنيان ،سلطان الكليب.
توقيع الشيخ عبدالله السالم.

جلسة يوم الخميس  25رمضان سنة  357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة الرابعة صباحًا
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تقرر أن:
 -1يـحــرر كـتــاب إل ــى رئـيــس المحكمة الشيخ
عبدالله الـجــابــر الـصـبــاح إلطــاعــه على الكتاب
والوثيقة اللذين وردا إلى المجلس من..................
فيما يختص بقضية  ........................ويطلب منه
إنهاء قضيتهم.
 -2يحرر كتاب إلــى  .........................يبلغ فيه
استالم كتبه وإحالتها إلى رئيس المحكمة الشيخ
عبدالله الجابر للنظر فيها.
 -3تتشكل لجنة من أعضاء المجلس بعد عيد
الفطر للنظر فــي مـشــروع خــزانــات الـمــاء -يوخذ
رأي البلدية.
حضر الجلسة من األعضاء:
محمد الـشــاهـيــن ،خــالــد الـعـبــدالـلـطـيــف ،حمد
الـ ــداود ،مشعان الخضير ،السيد عـلــي ،يوسف
الحميضي.
توقيع الشيخ عبدالله السالم.

جلسة يوم الثالثاء في  7شوال سنة  )20(357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  3صباحًا
تقرر
 -1تحرير كتاب إلى مدير المالية يطلب منه فيه
تنفيذ قرار المجلس في رصد ميزانية ومصلحة
ال ـن ـقــل وال ـت ـن ــزي ــل إلـ ــى ال ـم ـع ــارف وال ـمــؤس ـســات
الصحية مناصفة.
 -2تحرير كتاب إلى الشيخ عبدالعزيز حمادة
لالستفسار منه عما زعم  ..............عن تمنعه في
إعطاء فتوى بخصوص الحوالة مع ابن عمه.
 -3وقــت افتتاح الجلسات الرسمية للمجلس
ً
الساعة الثالثة صباحا.
حضر الجلسة:
سلطان الكليب ،عبدالله الصقر ،حمد الداوود،
صــالــح العثمان ،يــوســف الحميضي ،محمد بن
شاهين ،مشاري الحسن ،سليمان العدساني.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

األحد عقدت برئاسة الشيخ يوسف بن عيسى
جلسة يوم
ً
()17
الساعة  3صباحا  5شوال سنة 357

جلسة يوم الثالثاء في  9رمضان سنة( 357 )10عقدت
صباحًا الساعة الرابعة برئاسة سمو الرئيس

تصوير جوي لمدينة الكويت القديمة ،وتبدو بوابة دروازة الشامية وبجانبها
في الداخل الجمرك البري الذي أقر بناءه المجلس التشريعي األول.

توثيق وتحقيق د .عادل
محمد العبدالمغني

يـ ـص ــادف ت ــار ي ــخ  13نــو فـمـبــر
1938م.
( )15يـ ـص ــادف ت ــار ي ــخ  17نــو فـمـبــر
1938م.
( )16يصادف تاريخ  20نوفمبر 1938م.
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ع ـي ـســى ال ـق ـط ــام ــي ي ـب ـلــغ ف ـي ــه عـ ــن تـعـيـيــن
المجلس لجنة مكونة منه ومن عبداللطيف
السليمان العثمان وعبدالله العسعوسي
ومبارك السابج وبــدر السوري ( )18لتثمين
منشآت شركة النقل والتنزيل.
ً
ً
 -4يعطى النواب راتبا شهريا قدره ماية
وخـمـسـيــن روب ـي ــة ابـ ـت ــداء م ــن ب ــداي ــة شهر
شوال الحالي.
 -5وارد حمال باشي (( )19مصلحة النقل
والـتـنــزيــل) نصفه يــرصــد لحساب مديرية

يـ ـص ــادف ت ــاري ــخ  27نــوفـمـبــر
1938م.
( )18بـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري :مـ ـ ــن أوائـ ـ ـ ــل
الـ ـمـ ـص ــوري ــن الـ ـس ــوريـ ـي ــن ال ــذي ــن
جـ ــاءوا إل ــى ال ـكــويــت وع ـم ـلــوا في
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المعارف والنصف اآلخر يرصد للمنشآت
الصحية.
حضر الجلسة:
م ـح ـمــد ب ــن ش ــاه ـي ــن ،مـ ـش ــاري ال ـح ـســن،
سـلـيـمــان الـعــدســانــي ،يــوســف الحميضي،
عبداللطيف الثنيان ،خالد العبداللطيف،
صــالــح الـعـثـمــان ،عبدالله الـصـقــر ،سلطان
البراهيم.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

مهنة التصوير ،وتمت االستعانة
به لتصوير منشآت شركة النقل
والتنزيل.
( )19عــرفــت شــركــة الـنـقــل والتنزيل
ال ـم ـســؤولــة ع ــن ت ـفــريــغ الـبـضــائــع

من السفن في البحر إلــى رصيف
الميناء لــدى عـمــوم الـنــاس باسم
«حمال باشي».
( )20يـ ـص ــادف ت ــاري ــخ  29نــوفـمـبــر
1938م.

زوايا ورؤى
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هيئة إدارة األزمات
والتطوع
محمد أحمد المجرن الرومي
الكويت في حاجة إلنشاء هيئة عامة إلدارة األزمات تتكون
من عدد من الوزارات كالدفاع ،والداخلية ،والحرس الوطني،
والصحة ،واإلدارة العامة لإلطفاء ،ووزارة النفط ،ووزارة
التجارة ،والطيران المدني ،والهالل األحمر الكويتي ،وغيرها
من الجهات ذات الصلة بالتعامل مع األزمات.
كثير من الدول المتقدمة لديها هيئات أو مؤسسات أو أجهزة أو
ُ
حتى وزارة تعنى بإدارة األزمات ،سواء إذا حصل تهديد ألمن البلد
أو في وقت الكوارث الطبيعية كالفيضانات أو الزالزل واألعاصير
أو األوبئة وغيرها من األمور التي تحدث فجأة ،وتحتاج إلى سرعة
اتخاذ القرار وتنفيذه من قبل األجهزة المختصة ،وفــي الكويت
لألسف ال توجد مثل هذه الهيئة حسب علمي ،ولو تكونت هذه
الهيئة فيفضل أن تكون تابعة لرئيس الوزراء.
في الكويت لدينا هيئات ومؤسسات تختص بعمل معين مثل
الهيئة العامة للشباب ،وهيئة االتصاالت ،وهيئة الرياضة ،وهيئة
الشباب وغيرها ،ولكن ال توجد لدينا هيئة مستقلة تسمى هيئة
إدارة األزمات ،الذي يحصل حاليا عندما تحدث أزمة سواء كانت
أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو صحية وغيرها ،يتم تشكيل
فريق عمل لمواجهة األزمة ،وعند انتهاء األزمة ينتهي عملها حتى
تحدث أزمة أخرى ويشكل فريق جديد.
فالكويت في حاجة إلنشاء هيئة عامة إلدارة األزمات تتكون من
عدد من الوزارات كالدفاع ،والداخلية ،والحرس الوطني ،والصحة،
واإلدارة العامة لإلطفاء ،ووزارة النفط ،ووزارة التجارة ،والطيران
المدني ،والهالل األحمر الكويتي ،وغيرها من الجهات ذات الصلة
بالتعامل مع األزمات.
هذا االقتراح ال ينتقص من الجهود الجبارة وسرعة التعامل
التي بذلت لمواجهة فيروس كورونا ،الذي انتشر في بعض الدول،
ولم تسلم الكويت منه ،والذي جاءنا عبر المسافرين الذين وصلوا
من إيران القريبة جغرافيا من الكويت ،وسارعت الجهات المختصة
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة هذا األمر.
فتحية تقدير واحترام لكل من ّ
هب للعمل وبصورة جماعية
لمواجهة تداعيات هذا الفيروس ،وأشيد بالخدمات التي قدمت
لمعالجة المصابين بهذا الفيروس ،وكذلك الشفافية في المؤتمرات
الصحافية الرسمية التي تقدم للمواطنين وكل من يعيش على
ً
أرض الوطن الحبيب ،مما خلق نوعا من االطمئنان لدى الناس،
ً
ً
وردا حاسما على كل من كان يستغل هذا الحدث ببث اإلشاعات
والتهويل ومحاولة بث الفرقة بين أبناء الكويت الذين دائما يقفون
ً
صفا واحدا أيام األزمات ،وال يعطون فرصة لضعاف النفوس لشق
الوحدة الوطنية.
وبما أن هذا الموضوع يتطلب الكثير منا إلشاعة فكرة التطوع
لخدمة بلدنا الحبيب الذي أعطانا الكثير وواجب علينا أن نرد له
الجميل ،فهذا يجرني إلــى فكرة كانت تــراودنــي منذ زمــن طويل،
وهي أن تقوم مجموعات تطوعية في كل منطقة من مناطق الكويت
للتعامل مع األزمات بالتعاون مع الجهات المختصة ،سواء كانت
األزمة كبيرة أو صغيرة أو أي حدث طارئ يتطلب تعاون المواطن
مع الجهات الحكومية ،وهناك الكثير من أبناء الشعب الكويتي من
الجنسين يريدون أن يتطوعوا لخدمة بلدهم ألي طارئ.
أتمنى أن تكون منطقة الشامية هي نقطة انطالق بتشكيل الفرق
التطوعية ،ولنستفد من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال
كالسويد واليابان وغيرها من الــدول ،والله يحفظ الكويت ومن
عليها من كل شر ومكروه ووباء.
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األمم تقاس بسلوكها
في األزمات

المستشار شفيق إمام

ما قل ودل :الدستور معجزة المكان والزمان
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش م ـ ــا ت ـ ــداولـ ـ ـت ـ ــه قـ ـن ــوات
التواصل االجتماعي من تغريدة صوتية
للشيخة لطيفة دعيج الصباح ،أشــادت
فيه بدستور الكويت ،في سياق تعليقها
ع ـلــى تـشـكـيــل ل ـج ــان إلعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر في
الــدس ـتــور والــائ ـحــة الــداخـلـيــة لمجلس
األمة ،وهو ما استهلت به الشيخة لطيفة
الدعيج الصباح تغريداتها على قنوات
التواصل االجتماعي ،في سياق إشادتها
بالدستور الكويتي ،وربما جــاء ت هذه
التغريدة من غير قصد ،مرتبطة بتحذير
نيابي من المساس بالدستور.
ومــع اختالفي فــي ال ــرأي مــع الشيخة
ل ـط ـي ـفــة ،حـ ــول رأيـ ـه ــا ف ــي ت ـش ـك ـيــل ه ــذه
اللجان ،فقد حفل هذا التشكيل بقامات
رفـيـعــة ،أع ــرف قــدر أعضائها وعطائهم
الغزير لوطنهم ،وإيمانهم العميق الذي
ال ي ـتــزعــزع بــالـحـكــم الــديـمـقــراطــي ال ــذي
أقام الدستور الكويتي نظام الحكم على
أساسه ،وال أتوجس خيفة من ذلك.

البحر والصحراء والنفط
والــواقــع أن دسـتــور الكويت هــو نبت
هذه األرض الطيبة ببحرها وصحرائها
ونفطها ،فمن هذه الجذور ،التي ربطت
بين الناس برباط وثيق ،وضــع الرعيل
األول نـصــوص هــذا الــدسـتــور ودعائمه
وركائزه.
وموقع الكويت على الساحل الغربي
من الخليج العربي ،ومنفذها البري إلى
أوروب ـ ــا عـبــر ال ـع ــراق وس ــوري ــة وتــركـيــا،
ومـ ـ ــرور ال ـق ــواف ــل بــال ـب ـضــائــع وال ـطــريــق
إل ــى ال ـه ـنــد والـ ـش ــرق األق ـص ــى والـصـيــن
وإفــري ـق ـيــا ،واش ـت ـغــال الـشـعــب الـكــويـتــي
بــال ـمــاحــة وص ـنــاعــة ال ـس ـفــن الـشــراعـيــة
الضخمة العابرة للمحيطات ،والغوص

للبحث عن اللؤلؤ ،والتجارة ،غرس كل
ذل ــك ف ــي الـكــويـتـيـيــن ال ـ ــروح الـجـمــاعـيــة
والتكافل والتضامن بين األفراد ،والثقة
المتبادلة واالعتماد على كلمة الشرف
في المعامالت ،حتى شعروا بأنهم أسرة
واحدة.
ف ـجــاء دس ـت ــور ال ـكــويــت لـيـجـســد هــذه
الحقيقة ويؤكدها في استهالل مذكرته
الـتـفـسـيــريــة ،ب ــأن "ال ـع ـمــود الـفـقــري لهذا
الدستور ،هو الحفاظ على وحدة الوطن
واس ـت ـقــراره ،فلقد امـتــاز الـنــاس فــي هذا
البلد عبر ال ـقــرون ،ب ــروح األس ــرة تربط
ً
بينهم كافة ،حكاما ومحكومين .ولم ينل
من هذه الحقيقة ذات األصالة العربية ما
خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول
األخ ـ ــرى م ــن أوض ـ ــاع مـبـتــدعــة ومــراســم
شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم".
والصحراء أيضا هي عبقرية المكان،
فهي مـصــدر الـحــريــات الـتــي يتمتع بها
ال ـن ــاس ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ق ـبــل أن يـصــونـهــا
الــدسـتــور الـكــويـتــي ويـكـفــل ضماناتها،
ألن ـ ـهـ ــا حـ ــريـ ــة واق ـ ـع ـ ـيـ ــة ،ال ت ـ ـصـ ــدر عــن
أيــديــولــوج ـيــة سـيــاسـيــة أو ع ــن م ـبــادئ
الحكم الديمقراطي ،وقد شبهها األديب
الكبير الراحل عباس العقاد بأنها الحرية
ال ـت ــي تـتـمـتــع ب ـهــا األواب ـ ـ ــد ف ــي ال ـخ ــاء،
وتتمتع بها الطير في الهواء في كتابة
الديمقراطية في اإلسالم.

اإلنسان الكويتي عبقرية الزمان
ً
هو الــذي غــاص في البحار بحثا عن
ث ــروات ـه ــا وق ــد أح ــرق ــت ال ـش ـمــس مـحـيــاه
وحفر الجد معالمه في أساريره ،عندما
ل ــم تـكــن ق ــد ظ ـهــرت ق ـطــرة نـفــط ف ــي هــذه
البالد ،والنفط وإن كان عبقرية المكان،
ولكن يبقى اإلنسان القادر على التفكير

د .مصطفى البرغوثي*

والخلق واإلبداع ،ليعوض بقدراته ما نفد
من مخزون النفط ،ولينمي بها ما بقي
ً
من هذا المخزون ،ليصبح النفط داعما
ً
لنشاطه وإبداعه ،بدال من أن يكون عامل
نحر يأكل الجد والصبر والمثابرة التي
كان عليها الرعيل األول.
والكويت بمينائها التجاري وبرسو
ال ـس ـف ــن ال ـت ـج ــاري ــة ع ـل ـيــه وبــاع ـت ـبــارهــا
مــركــز تــرانــزيــت لـلـعــراق وإيـ ــران والهند
وشرق إفريقيا جعل منها موطنا للكرم
والضيافة ،فكانت مسيرة عطائها التي
ال تنقطع منذ أن ظهر النفط ،فاستحقت
الكويت بعطائها اإلنساني من كمبوديا
إل ــى ال ـقــرن اإلفــري ـقــي ،وف ــي كــل الـنــوائــب
والمحن التي تصيب كل الدول ،أن تكون
إمارة اإلنسانية وأن يكون أميرها أمير
اإلنسانية.

أيقونة الدساتير العربية
واسـتـحـقــت الـكــويــت دس ـتــورهــا الــذي
يعتبر أيقونة الدساتير العربية ،ومفخرة
الكويت ،وأساس عزتها وكرامة اإلنسان
فيها ،سـطــره أبـنــاء الــرعـيــل األول الذين
أقــامــوا من وعيهم الحجر المكين ،ومن
و حــي ضمائرهم السياج المتين لحكم
دي ـم ـقــراطــي ،جــوهــره م ـبــدأ الـفـصــل بين
السلطات ،والـعــدل والحرية والمساواة
دع ــام ــات الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي تصونها
الـ ـ ــدولـ ـ ــة وتـ ـكـ ـف ــل األم ـ ـ ـ ــن وال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة
للمواطنين وتكافؤ الفرص بينهم.
فـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت كـ ـ ــانـ ـ ــت والت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال واح ـ ـ ــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي كـلــه،
وعليها أن تتمسك بدستورها وتعض
عليه بالنواجذ.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

دان ديبتريس*

ال داعي للقلق من أول اختبار صاروخي
كوري شمالي في !2020
أصــدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ،يوم االثنين 2
ً
مارس ،أمرا بإطالق اختبار جديد بصاروخ بالستي قصير المدى،
انطلق الصاروخ بالقرب من بلدة "ونسون" على الساحل الغربي
ً
لكوريا الشمالية ،وقطع  149ميال نحو الشمال الشرقي قبل أن
ّ
يسقط فــي الـمـيــاه مـقــابــل شـبــه الـجــزيــرة الـكــوريــة ،وشــكـلــت هــذه
العملية أول اختبار صاروخي كوري شمالي في  ،2020بعد سنة
ً
على إطالق بيونغ يانغ أكثر من  12صاروخا بعيارات متنوعة.
ً
ً
ً
يتبع هذا النوع من األحداث نمطا متوقعا دوما ،تعلن بيونغ
يانغ اختبارا صاروخيا خاصا بها ،فتسارع واشنطن وسيول
ً
وطوكيو إلى إدانــة العملية واعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس
األمن ،وتشدد على حرص البلدان الثالثة على مراقبة الوضع عن
كثب ،لكن ُيفترض أال تشعر الواليات المتحدة بالهلع وأال تبدي
ً
ردة فعل مبالغا فيها.
تـتـعــدد ال ـب ـلــدان ال ـتــي تـسـعــى إل ــى تحسين أنـظـمــة أسلحتها
مــن حيث الكمية والنوعية والمتانة والـقــوة التدميرية .ال شك
أن كيم يبقى أكثر وحشية من رؤســاء الــدول النموذجيين ،لكن
ً
ال شــيء خــال عهده القائم منذ عشر سنوات تقريبا يشير إلى
ّ
نيته استعمال األسلحة النووية والصواريخ البالستية بطريقة
هجومية .على غرار جميع الحكام المستبدين ،تتعلق أهم أولويات
كيم بضمان استمرارية الساللة التي بناها جده ووالده والحفاظ
ً
طبعا أي قرار ُي ّ
عرض
على مكانته فيها ،وبالتالي سيتجنب كيم
ً
سلطته للخطر خوفا من خسارة أبسط سيطرة على النظام القائم،
ً
ومن المعروف طبعا أن استعمال سالح واحد من األسلحة النووية
الستين التي تملكها بيونغ يانغ سيطلق سلسلة من األحــداث
التي ال يجرؤ كيم على ّ
تخيلها :سيؤدي أي رد أميركي إلى تدمير
ً
نظامه على أقل تقدير ،وقد يموت هو شخصيا مع عائلته على
األرجح ،وستنهار كوريا الشمالية كدولة ّ
سيدة ومستقلة .بما أن
ّ
كيم ُيركز على صمود نظامه بأي ثمن ،فمن األسهل على واشنطن
ً
إذا أن تتحكم بطريقة ردع كوريا الشمالية.
ال يعني ذلك أن بيونغ يانغ لن تفكر باالستفادة من رؤوسها
ً
الحربية النووية في ظروف معينة .حين يظن كيم مثال أن كوريا
ً
ً
ً
الشمالية تواجه تهديدا عسكريا وشيكا من الواليات المتحدة أو
شركائها في شرق آسيا ،قد يصبح استعمال األسلحة النووية
ً
ً
من جانب بيونغ يانغ خيارا واردا.
ّ
لكن هــذا السيناريو ّ
مبرر إضافي كي تحافظ واشنطن على
خطوط التواصل مع بيونغ يانغ وتتكل عليها لتوجيه الرسائل
ً
م ـبــاشــرة ،وت ـبــادل التطمينات ح ــول نــوايــا كــل ط ــرف ،وتقليص
ً
ّ
الـحــوادث المؤسفة المحتملة سريعا ،ومنعها من التحول إلى
ً
صراع مقلق قد يصبح قاتال بقدر الحرب الكورية التي استمرت
بين  1950و ،1953وأسفرت عن مقتل نحو  3ماليين شخص .ما
لم تبرز الحاجة إلى إحداث تغيير ضروري في الموقف األميركي
على طاولة المفاوضات ،ستبقى المحادثات النووية بين الواليات
المتحدة وكوريا الشمالية عقيمة هذه السنة على األرجــح ،لكن
ُيفترض أن يصبح الحوار حول االستقرار االستراتيجي وإدارة
ً
ً
األزمــات عنصرا محوريا في العالقة بين الطرفين ،بغض النظر
عن مسار تلك المفاوضات النووية.
سـتـتــابــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة اخ ـت ـبــار ال ـص ــواري ــخ ه ــذه الـسـنــة،
وستستمر اختبارات األسلحة النووية والصواريخ البالستية
وعـمـلـيــات إنـتــاجـهــا طــالـمــا ال تتخذ واشـنـطــن خـطــوات صائبة،
فـتـتـفــاوض ح ــول تــدابـيــر مـلـمــوســة للحد مــن انـتـشــار األسـلـحــة،
ُ
ً
سقفا لمخزون كوريا الشمالية ،وتقيم معها عالقة ثنائية
وتحدد ّ
مستقرة وبناءة .يجب أن تحافظ واشنطن على هدوئها في جميع
الظروف ،فهي تتمتع بالنفوذ واإلرادة والقدرات الالزمة لردع كوريا
الشمالية إلى ما ال نهاية ،مثلما ردعتها منذ أن ّ
تحولت إلى دولة
نووية قبل أكثر من  13سنة.
*«ذا دبلومات»

تويين ساراكي*

نحن متأكدون أننا سنتجاوز أزمة كورونا ،وكلما كان سلوكنا
هادئا ومتكامال ومتسما ليس بحرص اإلنسان على نفسه
ٓ
وعائلته فقط بل على االخرين أيضا ،استطعنا أن نتجاوز هذا
المرض وآثاره بسرعة.
ُ
تقاس األمم بسلوكها في األزمات ،وفي تاريخ شعبنا
الفلسطيني نماذج رائعة ،لروح التكافل والتضامن التي
تجلت أيــام األزم ــات العاصفة ،ولعل أبــرز هــذه النماذج
وأك ـث ــره ــا وض ــوح ــا ،س ـل ــوك ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي أي ــام
االنتفاضة الشعبية األولى ،وخاصة في سنواتها األولى،
عندما تحول المجتمع الفلسطيني إلــى نسيج متكامل
ومتالحم ،ومتكافل ،في مواجهة قمع االحتالل.
وع ــاش ــت ف ـل ـس ـط ـيــن خ ـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة
أزمتين جديدتين :أوالهما الحريق الذي اندلع في مخيم
النصيرات وأودى بحياة عشرة شهداء ،وأصاب كثيرين
بحروق بالغة يحتاجون إلى أشهر وربما سنوات طويلة
لعالجها ،ورأينا فور وقوع الحادث استجابات متتالية
تعبر عن التكاتف مع العائالت المنكوبة ،وهو ما يجب
أن يستمر بالتوازي مع اتخاذ إجراءات وقاية جدية حتى
ال تتكرر المأساة.
والثانية ،كانت اكتشاف ست عشرة إصابة بفيروس
كورونا المستجد في منطقة بيت لحم ،نتيجة االحتكاك
بـســواح بونانيين زاروا المنطقة ،وال ُيستبعد بالطبع
أن تظهر ح ــاالت جــديــدة مــن اإلص ــاب ــات بــالـفـيــروس في
محافظات أخــرى ،فذلك يحدث في كل بلدان العالم دون
اسـتـثـنــاء ،ومــا يـجــري عندنا أقــل بكثير مما يـجــري في
كثير من البلدان.
أول شروط االستجابة الصحية لذلك ،هي عدم اإلصابة
بالهلع أو المبالغة في التعامل مع المخاطر ،دون إهمال
سبل الوقاية المعروفة والتي يجب إطالع الجميع عليها،
وتوعيتهم بشأنها ،والتعامل الهادئ مع األزمة يجب أن
يترافق مــع التعاطف واإلسـنــاد لمن أصيبوا بالمرض،
ُ
أو مــن طلب منهم ألغ ــراض الوقاية والـحــد مــن انتشاره
أن يخضعوا للحجر الصحي ،في بيوتهم أو في أماكن
الحجر الصحية.
واإلس ـنــاد يتطلب كذلك التفهم والتعاطف مــع الفرق
الطبية التي مــن واجبها أن تكون فــي الخندق األمامي
لمواجهة ا لـمــرض ،وبسلوكها المتفاني يمكن أن تقدم
نموذجا للمجتمع بــأســره ،وال بــد مــن تذكر أن البطولة
والتفاني ،من أجل اآلخرين لها وجوه عديدة ،من الكفاح
ضد الظلم واالحتالل ،إلى الكفاح ضد األمراض واألوبئة
دفاعا عن صحة وحياة شعب بأكمله.
ونحن متأكدون أننا سنتجاوز أزمة كورونا ،وكلما كان
سلوكنا هادئا ومتكامال ومتسما ليس بحرص اإلنسان
ٓ
على نفسه وعائلته فقط بل على االخرين أيضا ،استطعنا
أن نتجاوز هذا المرض وآثاره بسرعة.
مالحظتان أخيرتان بشأن حادثتين مؤسفتين ،وقعتا
وأصابتانا بصدمة شديدة:
األولـ ــى حــادثــة االع ـت ــداء عـلــى مــواطـنـتـيــن يابانيتين،
والثانية الجريمة البشعة والمستهجنة باالعتداء الوحشي
باالغتصاب على مواطنة بولندية جاءت لزيارة فلسطين.
كال الحادثتين تنمان عن سلوك عنصري كريه ،وهو
أمر ال يليق بأفراد شعب يخوض نضاال ضد أشد نظام
عنصري فــي عصرنا ،والـحــادثــة الثانية تنم عــن سلوك
إجرامي متوحش ،يمس قيمنا وأخالقنا وعاداتنا وديننا
وكل مبادئ احترام كرامة وحقوق المرأة والنساء.
ويجب عدم التراخي أو التهاون في إيقاع أشد العقوبات
بمن ارتكبوا هــذه الجريمة الـنـكــراء ،إذ إنهم لــم يسيئوا
للضحية فقط ،بل لعائالتهم وشعبهم بكامله ،وتحية لكل
أولئك الجنود المجهولين الذين يتصدون اليوم لمهامهم
بـبـســالــة ،مــدافـعـيــن عــن قـيــم شعبنا ،وع ــن صـحــة أبنائه
وبناته ،وأطفاله ،دون انتظار شكر من أحد.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

القياديون والظهور
اإلعالمي

عواقب الفجوة الصحية بين الجنسين
تشكل النساء نحو  %70من القوى
العاملة في الصحة على مستوى العالم،
كما أنهن يؤدين غالبية الوظائف
األصعب ،واألخطر ،واألكثر كثافة من
حيث العمالة في هذا القطاع ،ومع
ذلك فهن يشغلن  %25فقط من
المناصب العليا للقطاع الصحي.
أمــامـنــا عقد مــن الــزمــن لتحقيق أهــداف
األم ــم الـمـتـحــدة للتنمية الـمـسـتــدامــة ،ولــم
نقترب بعد من تحقيق ذلك ،وأحد األسباب
الحاسمة هو أن المرأة ما زالت مستبعدة
إلى حد كبير ،من عمليات صنع القرار ،مما
يــؤدي إلــى سياسات ال توفر للمرأة الدعم
الــذي تحتاجه حتى تتمتع بالرفاهية ،بل
حتى لتبقى على قيد الحياة ،وال تظهر هذه
الديناميكية بجالء إال في القطاع الصحي.
وتـشـكــل الـنـســاء نـحــو  70فــي الـمـئــة من
ال ـقــوى الـعــامـلــة فــي الـصـحــة عـلــى مستوى
العالم ،كما أنهن يؤدين غالبية الوظائف
األصعب ،واألخطر ،واألكثر كثافة من حيث
ال ـع ـمــالــة ف ــي ه ــذا ال ـق ـط ــاع ،وم ــع ذل ــك فهن
المناصب
يشغلن  25فــي الـمـئــة فـقــط مــن
َ َّ
ً
يمثلن
العليا للقطاع الصحي ،ون ــادرا ما
ً
تمثيال مناسبا في صنع السياسات ،وبدال
يبقين
مــن ذلــك غالبا مــا ُيـتــوقــع منهن أن
ً
عناصر سلبية ،وأن يـجــدن ب ـهــدوء ،طرقا
لـلـقـيــام بــوظــائـفـهــن فــي ظ ــروف صـعـبــة بل
مستحيلة.
وان ـع ـكــس واقـ ــع ال ـع ــام ــات ف ــي الـمـجــال
ال ـص ـحــي ف ــي رس ــال ــة حــدي ـثــة أرس ـل ــت إلــى
المجلة الطبية ( The Lancetذا النسيت) ،من
ممرضتين صينيتين ،تصفان الظروف التي
تواجهانها هما وزمالؤهما ،في الخطوط
األمــام ـيــة لـلـمـعــركــة ض ــد ف ـي ــروس كــورونــا
الجديد ،كوفيد ،19-في مصدره في ووهان،
ال ـص ـي ــن .وقـ ــد ت ـك ــون هـ ــذه ح ــال ــة مـتـطــرفــة
ُ
(سحبت الرسالة بسبب مزاعم بأنها َلم تكن
رواية مباشرة) ،ولكن التحديات الموضحة،
بما في ذلك نقص معدات الحماية ،واإلرهاق
الـمــزمــن ،جميعها مــألــوفــة ج ـ ًـدا للعاملين
الصحيين في كل مكان.
ومـ ـث ــل ه ـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف ت ـج ـع ــل وظ ــائ ــف
القطاع الصحي األساسية غير جذابة ،مما
يساهم في نقص حاد في اليد العاملة ،في
جميع أنحاء العالم ،وتقول منظمة الصحة

الـعــالـمـيــة إن ــه لـكــي تـحـقــق جـمـيــع الـبـلــدان
هــدف التنمية المستدامة ( 3ضمان حياة
ص ـح ـيــة ،وت ـع ــزي ــز الــرفــاه ـيــة لـلـجـمـيــع في
جميع األعـمــار) ،ستكون هناك حاجة إلى
تسعة ماليين ممرضة وقابلة على الصعيد
العالمي ،بحلول عام .2030
إن إغــاق هذه الفجوة هي مسألة حياة
ً
أو مـ ــوت ،فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،غــال ـبــا ما
تخلق القابالت الفرق بين الوالدة المأمونة
ووفيات حديثي الوالدة أو األمهات ،ويعد
ع ــدم إمـكــانـيــة الــوصــول إلـيـهــن -خصوصا
الفئات الضعيفة من السكان وفقراء الريف-
سببا رئيسا وراء ثلثي وفيات األمهات في
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،إذ تشير
تقديرات منظمة الصحة العالمية إلــى أن
رعاية القابلة الكافية (بما في ذلك تنظيم
األسـ ــرة) ،يمكن أن تمنع  83فــي المئة من
جـمـيــع وف ـي ــات األم ـه ــات ووف ـي ــات األج ـنــة،
ووفيات المواليد.
وال ي ـق ـت ـص ــر م ـ ـعـ ــدل وف ـ ـي ـ ــات ال ــرض ــع
واألمهات على البلدان النامية ،ففي الواليات
المتحدة ،ارتفع معدل وفيات األمهات في
العقود األخ ـيــرة ،مــن  7.2حــاالت وفــاة لكل
 100000والدة حية ،في عام  ،1987إلى 16.9
حالة وفاة لكل  100000والدة حية ،في عام
 ،2016وكان من الممكن منع أكثر من نصف
هــذه الــوفـيــات ،لــو تمتعت األمـهــات بدراية
أفضل ألهمية الرعاية ذات الجودة ،السابقة
للوالدة وبعدها ،ولو كن يتمتعن بسهولة
االستفادة منها.
وهناك بعد عنصري واضح لهذا االتجاه
المقلق ،ففي الواليات المتحدة تكون المرأة
السوداء أكثر عرضة بنسبة  3إلى  4مرات
لـلــوفــاة ،مـقــارنــة مــع ام ــرأة بـيـضــاء ،بسبب
مضاعفات الحمل ،وفي المملكة المتحدة،
يرتفع هذا العدد إلى خمسة ،في حين يمكن
تفسير هذا التناقض جزئيا بالمضاعفات
الصحية التي تواجهها النساء السود ،فإن
التحيز العنصري يؤدي دورا أيضا ،وغالبا
ُ
ما تبلغ النساء السود عن شعورهن بعدم
أخذهن على محمل الجد من قبل المهنيين
الصحيين.
إن اآلث ــار الصحية لـعــدم االسـتـمــاع إلى
النساء تمتد إلى أبعد من ذلك ،ومن المرجح
أن ينعم األطفال المولودين ألمهات سليمات
بـصـحــة أوف ــر ط ــوال حـيــاتـهــم ،ون ـظــرا ألنــه
مــن المرجح أن تتعامل الـمــرأة مــع القطاع
الصحي أثناء الحمل ،فــإن دعــم القابلة أو
الممرضة ،يمكن أن يجر عائلة بأكملها إلى
نظام الرعاية الصحية.

وفـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة لـ ــاع ـ ـتـ ــراف ب ــاإلسـ ـه ــام
الـحـيــوي للممرضة فــي الـقـطــاع الصحي،
أع ـل ـنــت مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة 2020
عاما للممرضة والقابلة ،ولكن إلى جانب
االحـتـفــال بالممرضات والـقــابــات تقديرا
ل ـع ـم ـل ـهــن الـ ـ ـش ـ ــاق ،يـ ـج ــب أن ن ـس ـع ــى إل ــى
تصحيح التفاوتات الهيكلية ،التي تستبعد
ال ـن ـســاء م ــن ال ـم ـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة ف ــي هــذه
المهن .وه ــذا هــو الـهــدف الرئيس لمؤتمر
( Women in Devالنساء في التنمية) القادم،
وهي مبادرة تقودها النساء وتركز عليهن،
وتستحق دعمنا جميعا.
وت ـخ ـت ـلــف ال ـح ــواج ــز ال ـت ــي ت ـح ــول دون
ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـهـ ــدف  3مـ ــن أهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
الـمـسـتــدامــة ،بـمــا فــي ذل ــك نـقــص الـعـمــالــة،
والتحيز العنصري ،ولـكــن فــرص النجاح
أفضل بكثير ،إذا استمعنا إلى أولئك الذين
يدركون الموقف على أرض الواقع ،ويعملون
على تعزيز الشمول على جميع المستويات،
م ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة،
واالقتصادية المختلفة .وسيتطلب ذلك نقلة
جوهرية في العقلية ،حيث يدرك الجمهور
وصــان ـعــو ال ـس ـيــاســات ع ـلــى ح ــد سـ ــواء أن
ال ـن ـســاء– بـصـفـتـهــن م ـمــرضــات ،وق ــاب ــات،
وأمهات -هن غالبا من يمثلن حماة الصحة.
إن عقدا من التقدم السريع نحو الهدف
 3من أهداف التنمية المستدامة أمر ممكن،
ولكن يجب أن تكون المرأة في مركز القيادة.
* مؤسسة ومديرة "مؤسسة
الرفاه اإلفريقية".
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

«الصحة العالمية»
تقول إنه لكي تحقق
جميع البلدان الهدف
الثالث للتنمية
المستدامة فهي
بحاجة إلى  9ماليين
ممرضة عام 2030

ّ
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

ً
من النادر جدا أن تجد مؤسسة حكومية لديها مهنية في
المسألة اإلعالمية ،وهذا ناتج عن جهل بأهميتها واالعتقاد
بأن ظهور صور القيادي في وسائل اإلعالم هو اإلعالم بحد
ذاته.
أول العمود:
ً
أداء أجـهــزة الحكومة فــي مواجهة (كــورونــا) جــاء فعاال
حتى لحظة قرار إلغاء شهادة الخلو من المرض للقادمين
إلى البالد ...القرار يرحب بالفيروس في البالد!
***
تصريحات بعض قياديي الدولة لوسائل اإلعالم أصبحت
م ــادة للتندر والتعليقات الـمـضــادة مــع اتـســاع مساحات
التعبير في وسائل اإلعالم اإللكتروني ،وأسباب ذلك ترجع
في جزء منها إلى مذبحة التعيينات البراشوتية ،والرغبة
في الظهور اإلعالمي بأي ثمن ،وضعف القدرات الذاتية في
تقديم المعلومات.
وفي ذلك نماذج شهيرة منها تصريح لقيادي في األشغال
ً
يؤكد أن الكويت ستصبح األولى عالميا في جودة الطرق!
وتصريح لمسؤول في التخطيط يصف عملية التخطيط
للكويت بأنها ذات نكهة مختلفة ألن (الكويت غير)! أضيف
إلى ذلك الوعود التي يطلقها عديد من أعضاء البرلمان لحل
ً
مسائل امتدت منذ ثمانينيات القرن الماضي ،ولم تجد حال
كاإلسكان والتعليم والصحة.
م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات ت ـع ـكــس ب ـك ــل وضـ ـ ــوح حـجــم
االستهتار الحاصل في إدارة شؤون البالد ،وجعل الخدمة
العامة كالتوزير والنيابة في البرلمان مكانين للعمل بشكل
اعتباطي ال يحترم الرأي العام.
وكــان موضوع العجز في الميزانية ومحاولة تسويق
فكرة أن الدعم االجتماعي والــرواتــب هما السبب الرئيس
فيه ،كما جاء على لسان وزير المالية وتعديل هذا التصريح
ً
الحقا وتخفيف لهجته ،نموذجا لتشويش الناس عن األزمة
الحقيقية للكويت ،وهــي التراخي تجاه الهدر والسرقات
المالية المليارية وإيجاد مصادر تمويل بديلة أو مرادفة
للنفط.
ً
بالطبع من النادر جدا أن تجد مؤسسة حكومية لديها
مهنية في المسألة اإلعالمية– أستثني هنا تعاطي وزارة
الصحة مع مــرض كــورونــا– وهــذا ناتج عن جهل بأهمية
اإلعالم في أي مؤسسة واالعتقاد بأن ظهور صور القيادي
هو اإلعالم بحد ذاته.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.788

6.390

٤.595

2.508 2.899 3.273

 981.9مليون دينار أرباح صافية للقطاع المصرفي عن 2019
 %40.8للبنك الوطني تؤكد ريادته وقوته المالية واستدامة النمو
محمد اإلتربي

حققت البنوك الكويتية صافي
أرب ــاح عــن ع ــام  2019بـلــغ 981.9
م ـل ـيــون دي ـ ـنـ ــار ،دون ن ـمــو يــذكــر
بـسـبــب ت ــراج ـع ــات ح ـ ــادة ألرب ــاح
ثالثة بنوك محلية ،في وقت حافظ
نحو  7بنوك على أرباح إيجابية
جيدة بين  3و 13.9في المئة.
وبـلـغــت أرب ــاح الـبـنــك الــوطـنــي،
أكـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة وفـ ــي
المنطقة ،بـمـفــرده نحو  40.8في
ال ـم ـئ ــة م ــن ح ـج ــم أرب ـ ـ ــاح ال ـق ـطــاع
ً
ككل ،مؤكدا ريادته وقوته المالية،
واألك ـثــر مــن ذل ــك اسـتــدامــة النمو
رغ ـ ــم الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـص ـع ـب ــة عـلــى
صعيد المنافسة والتطور التقني
والتكنولوجي على كل األســواق،
حـيــث ال يـنــافــس «ال ــوط ـن ــي» فقط
في السوق المحلي بل يوجد في
 6قارات ومنتشر في أهم األسواق
المالية والعالمية.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن

العام الحالي يحمل تحديات من
ً
بداياته ،وسيكون امتدادا لسنوات
األزمة المالية ،إذ بات لدى البنوك
الخبرة الكافية لـتــدارك المخاطر
والتحوط الجيد وقنوات تحقيق
األربــاح وتقليص المصاريف إلى
أقـصــى درج ــة ممكنة ،إضــافــة الى
اس ـت ـث ـمــارهــا الـتـكـنــولــوجــي ال ــذي
ي ـع ــزز األربـ ـ ــاح وي ـق ـلــص الـنـفـقــات
ويرفع العائد المجزي.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أف ـ ــادت
الـمـصــادر ب ــأن اسـتـمــرار الـصــرف
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع،
ً
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـش ــاري ــع ال ـق ـط ــاع
النفطي ا لـتــي تـعــد استراتيجية
وال رجـعــة فيها حتى لــو شهدت
بـ ـع ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
المشاريع اإلسكانية المستمرة
وغ ـيــرهــا ،سيضمن هــامــش ربــح
ً
ً
معقوال ،فضال عن استقرار الهيكل
ً
ال ـح ـكــومــي وخ ـص ــوص ــا شــريـحــة

ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع أص ـحــاب
الرواتب المضمونة.
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ذك ـ ـ ــرت
الـمـصــادر أن الـبـنــوك لديها أكبر
قاعدة مخصصات تتضمن مبالغ
ك ـب ـيــرة غ ـيــر م ـح ــررة رغ ــم انـتـفــاء
أسبابها ،ومصدات مالية مطمئنة
تـ ـسـ ـت ــوع ــب أق ـ ـسـ ــى ال ـم ـت ـغ ـي ــرات
والظروف ،الفتة إلى أن «المركزي»
وتوجيهاته الدائمة تنأى بالقطاع
خ ـطــوات عــديــدة عــن أي مخاطر،
مـ ـم ــا ي ـض ـم ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار س ــام ــة
ال ـق ـط ــاع واس ـت ـي ـعــاب ال ـت ـحــديــات
العابرة حاليا.
وأضــافــت أن المصارف ّ
غيرت
ً
كثيرا من نماذج أعمالها ،وحققت
ً
ً
تنوعا كبيرا في الخدمات حتى
فــي االن ـت ـشــار اإلقـلـيـمــي وواك ـبــت
الثورة المالية وتطوراتها ،وهو
مــا يمكنها مــن استيعاب تباطؤ
هنا او ٍّ
تحد هناك.

جدول أرباح البنوك عن عام 2019
البنك

أرباح 2018

2019

نسبة النمو

الوطني

370.71

401.29

 8.25في المئة

بنك الخليج

56.74

64.64

 13.92في المئة

البنك التجاري

63.75

0.06

()99.91-

البنك األهلي

42.12

28.68

()31.91-

المتحد

51.26

55.02

 7.34في المئة

الدولي

20.89

17.15

()17.93-

برقان

82.57

84.7

 3في المئة

بيتك

227.41

251.02

 10.38في المئة

بنك بوبيان

56.11

62.65

 11.65في المئة

بنك وربة

12.74

16.54

 29.83في المئة

اإلجمالي

984.3

981.93

()0.250-

«المالية» تدرس مواجهة مخاطر «كورونا» على الميزانية
خفض المصروفات بالتزامن مع تخفيض الشحنات
أفادت مصادر في وزارة المالية بأن هناك
ع ــدة سـيـنــاريــوهــات سـتـطــرح عـلــى طــاولــة
ال ــوزارة لمواجهة خطر «كــورونــا» في حال
استمراره ،وللحد من ضرره على الميزانية،
مبينة أن هـنــاك خطة تــدرسـهــا فــي الوقت
الــراهــن وتــرتـكــز على خفض المصروفات
وضبطها.
وكشفت المصادر لـ«الجريدة» أن الصين
خفضت شحنات النفط في الفترة القادمة

خالل الشهر الجاري ،لكن هذه التخفيضات
مرهونة بالفترة الحالية ،وليس من المتوقع
استمرارها ،فقد تستمر أيــامــا أو أسابيع
وتعود االمور إلى طبيعتها.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن «ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة» ال ت ــري ــد
االستعجال والحكم على تأثير فيروس
ك ــورون ــا عـلــى الـمـيــزانـيــة الـعــامــة لـلــدولــة،
فقد يكون هناك عالج لالزمة ،السيما أن
أمامها  3أشهر إلقفال الميزانية ،أما في

حال عدم وجود عالج فإن هناك الكثير من
األمور سيتم أخذها بعين االعتبار ،منها
تخفيض المهمات الرسمية في الميزانية
العامة.
وق ــال ــت إن «ال ـم ــال ـي ــة» حـ ــددت الـخـطــوط
الـتــي ستسير عليها بـعــدة ن ـقــاط ،أبــرزهــا
انها ستكون حجر عثرة أمام أي متطلبات
جديدة غير مبررة من الجهات الحكومية،
والـحــد مــن بعض الطلبات الـتــي تـقــدم من

«البورصة» توصي بإدراج «شمال الزور»
●

عيسى عبدالسالم

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أن شــركــة بــورصــة
الـكــويــت ل ــأوراق المالية رفعت
توصية الــى هيئة اســواق المال
ب ــإدراج أول شركة نوعية ،وهي
شــركــة شـمــال ال ــزور األولـ ــى ،في
س ــوق الـكــويــت لـ ــأوراق المالية
(البورصة).
وت ــوق ـع ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن يـتــم

إدراج شركة شمال الزور األولى
في السوق الرئيسي بعد موافقة
هيئة أس ــواق ال ـمــال ،مستبعدة
إمكان تداول الشركة في سوق الـ
« »OTCعلى غرار ما جرى ألسهم
شركة بورصة الكويت لــأوراق
ال ـمــال ـيــة ال ـت ــي بـ ــدأت تــداوالت ـهــا
عبر منصة األسهم غير المدرجة.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن م ـس ـت ـشــار
اإلدراج « ش ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــة ا ل ـ ــو طـ ـ ـن ـ ــي
لــاسـتـثـمــار» انـتـهــت مــع اإلدارة

التنفيذية لشركة البورصة بشأن
استيفاء متطلبات اإلدراج ،إذ تم
تقديم طلب اإلدراج الرسمي في
 13فبراير الماضي.
«شمال الــزور» هي
وبينت أن ّ
المالك والمشغل لمحطة الــزور
الشمالية المرحلة األولــى ،وهي
أول م ـح ـط ــة م ـس ـت ـق ـلــة ل ـتــول ـيــد
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وتـ ـحـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه فــي
الكويت ،ووافقت عمومية الشركة
الشهر الماضي على إضافة فقرة

جــديــدة للسماح بـتــوزيــع أربــاح
مرحلية.
يذكر أن «شمال الزور األولى»
اكـ ـتـ ـت ــب ف ـي ـه ــا نـ ـح ــو  127أل ــف
مواطن وبنسبة تغطية  127في
ال ـم ـئــة م ــن األس ـه ــم ال ـم ـطــروحــة،
ويـبـلــغ رأس ـمــال ـهــا  110ماليين
دينار ،في حين تم االكتتاب العام
على نسبة  50في المئة من رأس
ال ـمــال بقيمة اسـمـيــة تـبـلــغ 100
فلس للسهم الواحد.

المعجل :ال بيانات للصفقات العقارية
التابعة لـ «الصناعة» وإدارة أمالك الدولة

ً ً
ِّ
«ضرورة إدراجها في النشرات ألنها تشكل جزءا كبيرا من التداوالت»
●

سند الشمري

أكد المدير العام لشركة الوطية العالمية
العقارية ،مشاري المعجـل ،أنه البد من نشر
تفاصيل بيانات الصفقات العقارية التابعة
للهيئة العامة للصناعة وإدارة أمالك الدولة،
وع ـل ــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال ـق ـســائــم الـصـنــاعـيــة
والشاليهات والمزارع ،إذ إنها تشكل جزءا ال
يستهان به من التداوالت العقارية ،وحاليا ال
يوجد أي مصدر لمعرفة حجم تلك التداوالت
وتفاصيلها.
وقـ ــال إن ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري ُي ـعــد م ــن أهــم
األوع ـي ــة االسـتـثـمــاريــة فــي الـكــويــت لــأفــراد
وال ـش ــرك ــات ،حـيــث بـلــغ إج ـمــالــي ال ـت ــداوالت
العقارية لعام  2019نحو  3.68مليارات دينار.

وذكر المعجل ،في تصريح لـ»الجريدة» ،أنه
مقابل تلك األهمية الكبيرة للقطاع العقاري،
فإنه يفتقر للبيانات واإلحصائيات الدقيقة
التي تسمح للمستثمر قراءة السوق واتخاذ
الـقــرارات االستثمارية الصحيحة ،حيث إن
جـمـيــع دور االس ـت ـش ــارات وال ـب ـنــوك تعتمد
على البيانات التي تصدر من إدارة التسجيل
ِّ
العقاري التابعة لوزارة العدل ،والتي تشكل
أهمية كبرى للعقاريين.
وأضـ ــاف الـمـعـجــل أن «ال ـق ـطــاع الـعـقــاري
يـحـتــاج إل ــى تـطــويــر ،ويـتــوجــب ات ـخــاذ عــدة
خطوات ،منها إصدار نشرة لجميع التداوالت
ال ـع ـق ــاري ــة ن ـه ــاي ــة ك ــل يـ ــوم ع ـم ــل ،وت ـطــويــر
ون ـشــر ت ـقــاريــر الـصـفـقــات ال ـع ـقــاريــة بشكل
أسبوعي ،على عكس المتبع حاليا ،حيث

ال يوجد موعد محدد للنشر» .وشــدد على
أنــه يتوجب أيضا زيــادة إج ــراء ات التدقيق
على تقارير الصفقات العقارية قبل نشرها،
لتجنب أي خطأ يــو ثــر على تلك البيانات،
ورفض تسجيل أي صفقة عقارية ال تتناسب
أسعارها مع متوسط أسعار السوق ،سواء
بالزيادة أو بالنقصان ،وفق هامش محدد،
لتجنب الـتــأثـيــر عـلــى الـمــؤشــر بـشـكــل غير
دقيق.
وأفـ ــاد بــأنــه الب ــد مــن إضــافــة الــرقــم اآللــي
للعقار ،ليكون مرجعا مهما للتقييم العقاري،
وإضافة ُعمر ومكونات العقار ،في حال كان
مبنيا ،وكذلك مساحة البناء اإلجمالية ،إذ
يمكن استخراجها من رخصة البناء ،لتكون
مرجعا أيضا للتقييم العقاري.

دعوات لتطوير إنتاج الغاز لتعزيز المخزون
●

أشرف عجمي

ّ
ان ـت ـقــد م ـصــدر نـفـطــي مــطـلــع
سـيــاســات الـقـطــاع الـنـفـطــي في
مـجــال مـشــاريــع ال ـغــاز ،لكونها
غير مبنية على مخزون محلي
ّ
فـعـلــي ،ل ـكــن غــالـبـيـتــه اسـتـيــراد
مــن دول م ـجــاورة ،مـقــدرا حجم
الغاز المصاحب المستخرج في
البالد بنحو مليار قــدم ّ
مكعبة
يوميا ،ومن الممكن أن يساهم
ال ــى حــد مــا فــي عمليات إنـتــاج
النفط من المنطقة المقسومة،
إال انــه يعد غير كــاف للوصول
ال ـ ـ ــى ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــودة مــن
اإلنتاج بتلك المنطقة؛ الفتا الى
ضرورة التحرك بشكل متسارع
إلنتاج الغاز من حقول الجنوب

والـغــرب .ولفت المصدر الــى أن
ح ـقــل الـ ـ ــدرة الـ ـغ ــازي الـمـشـتــرك
يـحـتــوي عـلــى م ـخــزونــات تقدر
بنحو  18تريليون قــدم ّ
مكعبة
م ــن ال ـ ـغـ ــاز ،الف ـت ــا الـ ــى أن ق ــرار
استخراج الغاز من حقل الــدرة
يحتاج الى إرادة سياسية بين
ال ــدول المشتركة فـيــه؛ ومشيرا
ال ــى أن هـنــاك بـعــض المعنيين
بــاألمــر مــن األطـ ــراف الـمـشــاركــة
في الحقل غير متحمسين للعمل
بــه ،نظرا النشغالهم بمشاريع
أخ ــرى فــي مـجــال النفط والـغــاز
الصخري؛ موضحا أن مشروع
ح ـ ـقـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة ي ـ ـعـ ــد مـ ـش ــروع ــا
م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ط ــوي ـل ــة األم ـ ــد،
وت ـح ـ ّـمــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـجــوانــب
االستراتيجية.

وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن م ـف ــاوض ــات
استيراد الغاز من العراق مازالت
مستمرة ،ألن الجانب العراقي
ال ي ــزال ي ـفــاوض عـلــى األسـعــار
مــع الـكــويــت ،على الــرغــم مــن أن
العراق يحرق مليار قدم ّ
مكعبة
من الغاز ،موضحا أنه حتى في
حال توقيع عقود إمداد العراق
ل ـل ـكــويــت ب ــال ـغ ــاز ،فـ ــإن اإلع ـ ــداد
لذلك يحتاج الى  5سنوات على
األقل لتجهيز بايبات التوصيل،
إضافة الى تجهيز مبنى كامل
وحديث يحتوي على مضخات
لـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرض؛ ومـ ـسـ ـتـ ـط ــردا
أن األزم ـ ـ ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـتــي
يواجهها العراق حاليا قد تكون
مـعــرقــا لـتـحــركــات االت ـف ــاق مع
الكويت.

بعض ال ــوزارات دون وجــود دراســة وافية،
إل ــى جــانــب وق ــف الــدولــة الـمـهــام الرسمية
واقتصارها على المشاركة في الضروري
ج ــدا مـنـهــا ،ووق ــف الـمـشــاركــات الرياضية
واستضافة االجتماعات الملحقة بها ،وهو
ما ستلزم «المالية» ال ــوزارات باالنضباط
فيه.
وذكرت انه حتى اآلن كلها سيناريوهات
تحت الــدراســة وقــد تستجد ،لكنه لــم يتم

االتفاق على شيء محدد بصورة مكتوبة
ورس ـم ـيــة ،مـبـيـنــة أن ه ـنــاك خـطـطــا بديلة
وناجعة ستوضع في حال ظهر أي طارئ
على الساحة المحلية أو الدولية.
وعــن أسـعــار النفط بينت الـمـصــادر أن
هناك تأثيرا طفيفا ،حيث خفضنا حصة
اإلنـتــاج ،فــي حين أن كــل الــدراســات تشير
إلــى أن «ك ــورون ــا» سيجعل أسـعــار النفط
تـ ــدور ح ــول مـتــوســط  50ال ــى  60دوالرا،

أم ــا الـمـيــزانـيــة فـقــد وض ـعــت عـلــى أس ــاس
تقدير  55دوالرا متوسط سعر للبرميل،
وهــو أمــر يضع اإلي ــرادات تحت السيطرة
والمخطط له.
وأشارت إلى أن الكويت خفضت اإلنتاج
التزاما بحصة «أوب ــك»  2.7مليون برميل،
والـنــزول عن الحصة المقدرة في السابق.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ال ـص ـيــن ت ـس ـتــورد من
الكويت  500ألف برميل يوميا.

١٦
اقتصاد
الساير :استمرار نمو حجم أعمال «الوطني» يزيد قوة
ّ
ميزانيتنا ويؤكد جودة إيراداتنا وتنوعها
ةديرجلا

•
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ً ً
البحر :أحرزنا تقدما هائال في طريقنا لبناء مستقبلنا الرقمي وترسيخ ريادتنا بالمنطقة
الساير:

ناصر الساير

محمد اإلتربي

الجمعية العامة
أقرت توزيع
ً
 %35نقدا على
المساهمين و%5
أسهم منحة

الجمعية انعقدت
بنسبة حضور
 %77.86ووافقت
على توصيات
مجلس اإلدارة

أكـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
بنك الـكــويــت الــوطـنــي ،ناصر
الـ ـس ــاي ــر ،أن ع ـ ــام  2019ج ــاء
امـ ـ ـت ـ ــدادا إلنـ ـ ـج ـ ــازات وري ـ ـ ــادة
"الوطني" على كل المستويات،
وشهد تحقيق أداء متميز على
صـعـيــد ك ــل م ـج ــاالت األع ـمــال
وفــي كــل األس ــواق التي يعمل
بها البنك ،األمر الذي انعكس
ع ـلــى اس ـت ـم ــرار ن ـمــو م ـعــدالت
ال ــرب ـح ـي ــة وت ـس ـج ـي ــل ن ـتــائــج
مــال ـيــة ق ــوي ــة ،وهـ ــو م ــا يــؤكــد
أن "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ع ـل ــى ال ـم ـســار
ال ـص ـح ـيــح ل ـتــرس ـيــخ ري ــادت ــه
ً
ً
م ـح ـل ـيــا وانـ ـتـ ـش ــاره إقـلـيـمـيــا،
وذل ــك بـفـضــل اسـتــراتـيـجـيــات
ت ـ ـ ـنـ ـ ــويـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر الـ ـ ــدخـ ـ ّــل
والتحول الرقمي ،التي تمثل
ركائز أساسية في رحلة النمو
المستقبلي للبنك.
وأضــاف الساير ،في كلمته
خـ ـ ــال ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
للبنك التي عقدت أمس ،بنسبة
ح ـضــور  77.86فــي الـمـئــة ،أن
نمو األر بـ ــاح السنوية للبنك
لعام  ،2019والتي فاقت 401
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ي ــأت ــي بــدعــم
م ـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار نـ ـ ـم ـ ــو ح ـج ــم
األعمال واألنشطة الرئيسية،
وه ـ ــو مـ ــا ان ـع ـك ــس ع ـل ــى نـمــو
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض وال ـ ـس ـ ـلـ ــف ب ـن ـحــو
 7ف ــي ال ـم ـئــة م ـق ــارن ــة بــال ـعــام
ال ـمــاضــي ،مـمــا يــزيــد مــن قــوة
ميزانية البنك ،ويؤكد جودة
وتـنــوع اإليـ ــرادات والعمليات
التشغيلية ،كما يؤكد نجاح
استراتيجيات البنك الشاملة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ت ـح ـق ـي ــق
التنوع على صعيد األســواق
والـخــدمــات المصرفية ،وبما
ي ـض ـم ــن الـ ـتـ ـف ــوق فـ ــي ظـ ــل مــا
يشهده القطاع المصرفي من
تـغـ ّـيــرات والـبـيـئــة التشغيلية
من تحديات.
وأعرب الساير عن سعادته
ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة مـ ـبـ ـن ــى ال ـم ـق ــر
الــرئـيـســي ال ـجــديــد للجمعية
العمومية ه ــذا ال ـعــام ،وال ــذي
اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــره ع ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــارقـ ـ ــة فــي
مـ ـم ــارس ــات ال ـب ـن ــك الـمـتـعـلـقــة
ب ــاالس ـت ــدام ــة ،والـ ـت ــي تـ ّـوجــت
بإدراج مؤسسة فوتسي راسل
بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ضمن
ال ـم ــؤش ــر الـ ــدولـ ــي الـ ــرائـ ــد في
مجال االستدامة ،FTSE4Good
ح ـي ــث ي ـع ــد ال ـم ـب ـنــى ال ـجــديــد
ً
ن ـمــوذجــا للمباني الـخـضــراء
في ظل تطبيقه لمعايير LEED
الذهبية الخاصة بتصميمات

• المقر الرئيسي الجديد عالمة فارقة ونقلة نوعية في
ممارساتنا لالستدامة

• إطالق المختبر الرقمي خطوة فارقة تحفظ لنا
تفوقنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية

• حصتنا المهيمنة وصالبة مركزنا المالي أعطتنا
مرونة في مواجهة التحديات التشغيلية

• عملياتنا الدولية أبرز المميزات التنافسية لدينا
ألنها تمنحنا خدمات مصرفية استثنائية
ً
ً
ً
• سنطلق قريبا نموذجا مصرفيا غير تقليدي يدعم
استراتيجيتنا التوسعية بالسوق السعودي

• ملتزمون بدعم أعمال خطة التنمية واالحتفاظ
بمكانتنا كخيار أول لتمويل المشروعات الحكومية

تاريخ استحقاق األرباح  26مارس
الـبـنــك كـمــا ف ــي نـهــايــة يــوم
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق الـ ـمـ ـح ــدد لــه
الخميس .2020/03/26

شيخة البحر

مجلس اإلدارة خالل الجمعية العمومية
الطاقة والبيئة ،مؤكدا تفاؤله
ب ـت ـحـ ّـســن ه ــائ ــل ف ــي م ـع ــدالت
اسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـط ــاق ــة والـ ـمـ ـي ــاه
وانـبـعــاثــات ال ـغ ــازات الدفيئة
خالل عام .2020
وأكــد الساير قــوة االقتصاد
الكويتي الذي يرتكز على أسس
ص ـل ـبــة س ــاه ـم ــت ف ــي اس ـت ـق ــرار
البيئة التشغيلية ،على الرغم
م ــن ت ــوت ــرات ال ـت ـجــارة الــدولـيــة
والجيوسياسية فــي المنطقة
وال ـتــي أب ــدى "الــوط ـنــي" مــرونــة
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا،
ً
معتمدا على مكانته الريادية
وحـصـتــه الـســوقـيــة المهيمنة،
وص ــاب ــة م ــرك ــزه ال ـم ــال ــي ،مما
يـجـعـلــه ال ـخ ـيــار األول لتمويل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة
والخاصة ،في ظل التزام البنك
بـ ـ ـ ــدوره ال ـت ـن ـم ــوي وال ـم ـس ــان ــد
لجدول أعمال خطة التنمية.

ميزانية قوية
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال الــرئ ـيــس

تـقــدر حجم األرب ــاح النقدية الـتــي سيتم توزيعها على
المساهمين نحو  226.372مليون دينار ،و 32.619مليونا
حجم توزيعات المنحة البالغة  5في المئة ،حيث ستتم زيادة
رأس المال من  652.398الى  685.018لمواكبة أسهم المنحة.

وافقت الجمعية على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
نقدية بنسبة  35في المئة من قيمة السهم االسمية (أي بواقع
 35فلسا لكل سهم) ،وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5
في المئة ( 5أسهم لكل  100سهم).

س ـي ـت ــم تـ ــوزيـ ــع األرب ـ ـ ــاح
ال ـن ـق ــدي ــة وأسـ ـه ــم الـمـنـحــة
ً
المجانية اعـتـبــارا مــن يوم
االثنين  ،2020/03/30وذلك
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ال ـم ـق ـي ــدي ــن
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـجـ ـ ــات مـ ـس ــاهـ ـم ــي

• استراتيجيتنا للتنويع والتحول الرقمي تضعنا على
المسار الصحيح لترسيخ ريادتنا

• نمو أرباحنا واتساع حجم أعمالنا يتماشى مع سياستنا
المتحفظة تجاه إدارة المخاطر

 226.3مليون دينار أرباح نقدية

ً
 %35نقدا و %5منحة للمساهمين

البحر:

ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـج ـم ــوع ــة بـنــك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ع ـص ــام
ا ل ـص ـق ــر ،إن م ــا ت ــم تـحـقـيـقــه
خـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي مــن
ن ـ ـمـ ــو األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم
م ــن ال ـت ـب ــاط ــؤ ال ـ ــذي ش ـهــدتــه
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ع ـل ــى
خلفية تقلبات أسعار النفط
ّ
يمثل إنجازا يجعلنا نشعر
ب ــا ل ـف ـخ ــر ،ح ـي ــث ع ـك ــس أداء
ا لـبـنــك خ ــال ع ــام  2019قــوة
نـ ـم ــوذج األع ـ ـمـ ــال وال ـتــرك ـيــز
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـق ــائ ــم عـلــى
التنويع في ظل النمو القوي
لـ ـلـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ،حـ ـي ــث س ـج ـلــت
ً
الموجودات اإلجمالية نموا
بـ ــوا قـ ــع  6.7فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة عـلــى
أس ــاس س ـنــوي ،لـتـبـلــغ 29.3
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،ك ـمــا ارت ـف ـعــت
حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن لـتـبـلــغ
 3.21م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،و ش ـ ـهـ ــدت
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروض وال ـ ـت ـ ـس ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــات
ً
اإل جـمــا لـيــة ن ـمــوا بنسبة 6.8
ف ــي ال ـم ـئــة ،لـتـصــل إل ــى 16.6
مـلـيــار د ي ـنــار ،وزادت ودا ئ ــع
العمالء بواقع  10.7في المئة
إلى  15.9مليارا.
وأك ــد الـصـقــر أن الـنـمــو في
الميزانية تــزامــن مــع الحفاظ
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات ع ــال ـي ــة مــن
ال ــرس ـم ـل ــة ،ح ـي ــث ب ـل ــغ م ـعــدل
ك ـفــا يــة رأس ا لـ ـم ــال  17.8في
ً
المئة ،مـتـجــاوزا الحد األدنــى
المطلوب من الجهات الرقابية
ومتطلبات اتفاقية بازل .3

كـ ـ ـم ـ ــا واصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت مـ ـع ــايـ ـي ــر
ّ
تحسنها مع
جــودة األ صــول
بـ ـل ــوغ ن ـس ـبــة ال ـ ـقـ ــروض غـيــر
المنتظمة  1.1في المئة ،في
حين وصلت نسبة التغطية
إ ل ــى ن ـحــو  272.2ف ــي ا لـمـئــة،
وزاد م ـتــو ســط ا ل ـع ــا ئ ــد عـلــى
حـ ـ ـق ـ ــوق الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن إلـ ــى
 12.3ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،ف ـ ــي و ق ــت
ار ت ـفــع ا لـعــا ئــد عـلــى متوسط
ا ل ـ ـمـ ــو جـ ــودات إ لـ ــى  1.42فــي
المئة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـص ـ ـقـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن
نـ ـه ــا ي ــة عـ ـ ــام  2019ش ـه ــدت
إصـ ــدار ال ـب ـنــك أوراق ـ ــا مــالـيــة
دائمة ضمن الشريحة األولى
ل ـ ـ ـ ــرأس ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــال بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 750
م ـل ـيــون دوالر ،وا ل ـ ــذي شـهــد
ً
ً
ط ـل ـب ــا ق ــوي ــا م ــن مـسـتـثـمــري
أدوات ا ل ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ــل ا لـ ـ ـث ـ ــا ب ـ ــت
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة عـلــى
سـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وهـ ـ ــو مــا
مـ ـ ّ
ي ـمــثــل ش ـه ــادة عــال ـم ـيــة عـلــى
ق ــوة سـمـعــة ال ـب ـنــك ومـكــانـتــه
ال ـ ـمـ ــرمـ ــوقـ ــة ،وتـ ــأك ـ ـيـ ــدا ع ـلــى
ً
ثقة المستثمرين وانعكاسا
لتصنيفات البنك االئتمانية
األقوى في الكويت والمنطقة.

استراتيجية التنوع
و ب ـ ـ ّـي ـ ــن ا لـ ـصـ ـق ــر أن األداء
الـ ـم ــال ــي وال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي الـ ــذي
يشهده بنك الكويت الوطني
ي ــؤك ــد االرتـ ـ ـك ـ ــاز إل ـ ــى أس ــس

ً
األرباح ّ
تحول آليا عبر «المقاصة»
أر ب ــاح ا لـبـنــك ا لــو طـنــي سـيـتــم تحويلها
آ لـيــا للمساهمين وذ ل ــك عـبــر "ا لـمـقــا صــة"،
بعد أن قامت الشركة الكويتية للمقاصة
ب ـت ـط ــوي ــر وتـ ـح ــدي ــث خ ــدم ــات ـه ــا ال ـم ـقــدمــة
لـ ـلـ ـش ــرك ــات الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة وال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن،
وا عـتـمــدت خــد مــة التحويل اآل لــي لــأر بــاح
النقدية إلى حسابات المساهمين البنكية
لجميع ا لـشــر كــات ا لـتــي تحتفظ المقاصة
بسجالتها ،وبالتالي فــإن عملية إ صــدار
الشيكات الورقية لألرباح النقدية سيتم
إيـقــافـهــا ل ــدى ال ـشــركــة اع ـت ـبــارا مــن األحــد
 ،2020 /03 /15و س ـت ـس ـت ـم ــر ا لـ ـش ــر ك ــة فــي
إصدار الشيكات الورقية لألرباح النقدية
ال ـص ــادرة لــأعــوام الـســابـقــة ف ـقــط ،وكــذلــك
للحاالت المستثناة المحددة في تعميمنا
السابق للشركات.

وع ـل ـيــه ق ــام ــت ال ـب ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـيــة خــال
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ومــن خــال الــربــط اآللــي
مع المقاصة بتوفير آليات لالشتراك في
الخدمة ،مــن خــال خدماتها االلكترونية
ال ـم ـتــاحــة ل ـل ـع ـمــاء ،وس ـت ـقــوم "ال ـم ـقــاصــة"
بتوزيع األرباح في اليوم المحدد والمتفق
عـلـيــه م ــع ال ـشــركــة لـمـصـلـحــة مـســاهـمـيـهــا
المشتركين بخدمة التحويل اآل لــي فقط،
أم ــا بـقـيــة الـمـســاهـمـيــن ال ــذي ــن ل ــم يـقــومــوا
ب ــاالش ـت ــراك ف ــي ال ـخــدمــة فـسـيـتــم تـحــويــل
أرباحهم النقدية لعام  2019بعد تفعيل
االشتراك.

صـلـبــة وي ــرس ــخ قـ ــدرة الـبـنــك
عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق الـ ـنـ ـم ــو ع ـلــى
الـمــدى الـمـتــوســط والـطــويــل،
وذل ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي ظـ ـ ــل تـ ــرك ـ ـيـ ــز ك ــل
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات الـم ـجـمــوعــة
عـلــى التطلع إ لــى المستقبل
وتحقيق نمو مستدام.
وأ ك ـ ـ ـ ــد أن ا سـ ـت ــرا تـ ـيـ ـجـ ـي ــة
"ال ــوطـ ـن ــي" ت ــواص ــل تـحـقـيــق
ع ـ ـ ــوائ ـ ـ ــد قـ ـ ــويـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ً
ـام ـ ـ ــا ت ـل ــو
اآلخ ــر فــي ظــل ارتـكــازهــا إلــى
الـ ـتـ ـن ــوي ــع مـ ــن خـ ـ ــال ت ـن ـم ـيــة
وتـعــزيــز الـتـمــويــل اإلســامــي
عـ ـب ــر بـ ـن ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان الـ ـ ـ ــذراع
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة،
وكـ ــذلـ ــك الـ ـت ــوس ــع ال ـم ـس ـت ـمــر
لـ ـق ــاع ــدة عـ ـم ــاء ال ـم ـج ـمــوعــة
ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
وشمال إفريقيا ،ليتم البناء
عـلــى مــا تــم تحقيقه فــي هــذا
اإلطـ ــار م ــن تـنــامــي مـســاهـمــة
مجموعة ا لـفــروع الخارجية
والشركات التابعة في صافي
أر ب ــاح المجموعة ،وبلوغها
في  2019نحو  28في المئة،

ّ
وهـ ـ ــو مـ ــا يـ ـم ــث ــل خـ ـط ــوة فــي
طــر يــق بـنــاء شـبـكــة مصرفية
عالمية تلبي حاجة االقتصاد
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـنـ ــك قـ ــوي
لــد يــه شبكة مصرفية دو لـيــة
وس ـم ـعــة ك ـب ـيــرة ت ــدع ــم خـطــة
التنمية الحكومية .2035
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـ ـن ـ ـظـ ــرة
الـمـسـتـقـبـلـيــة أك ــد الـصـقــر أن
األولـ ـ ــويـ ـ ــة ل ـ ــزي ـ ــادة الـ ـكـ ـف ــاء ة
الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
االستثمار في التكنولوجيا
وال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي ،ب ـه ــدف
ا ل ـ ـ ــو ص ـ ـ ــول ألداء ت ـش ـغ ـي ـل ــي
أك ـث ــر ك ـف ــاء ة وتــوف ـيــر أفـضــل
ال ـح ـل ــول ل ـع ـمــاء ال ـب ـنــك بـمــا
ي ــدع ــم ال ـم ـك ــان ــة ال ــري ــادي ــة ل ـ
"الوطني" في تقديم الخدمات
الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة لــأفــراد
والشركات.

مستقبل رقمي
م ــن جــان ـب ـهــا ،قــالــت نــائـبــة
الرئيس التنفيذي لمجموعة

راية «الوطني» بيضاء
قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني ناصر الساير إن
"الوطني" لم يحصل عن العام الماضي على أي جزاءات أو
تنبيهات من البنك المركزي عن أعمال  2019للعام الثاني
على التوالي.

«الوطني» يؤبن الحمد
ابن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت
الوطني ناصر الساير ،في ختام كلمته،
نـ ـي ــا ب ــة عـ ــن م ـج ـل ــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية وجميع أعضاء أسرة البنك،
ف ـق ـيــد ال ـك ــوي ــت وأح ـ ــد ك ـب ــار رج ــاالت ـه ــا
الـ ــذيـ ــن س ــاهـ ـم ــوا فـ ــي بـ ـن ــاء ن ـه ـض ـت ـهــا
الـحــديـثــة ،مــن خــال مــا قــدمــه مــن رؤيــة
شــام ـلــة ل ـت ـطــويــر االق ـت ـص ــاد والـتـعـلـيــم
والمجتمع ،المرحوم بإذن الله يعقوب
يوسف الحمد ،عضو ور ئـيــس مجلس
إدارة بنك الكويت الوطني األسبق.
ً
ك ـمــا تــوجــه ال ـســايــر ب ــال ــدع ــاء راج ـيــا
مــن المولى عــز و جــل أن يتغمد الفقيد
ب ــرح ـم ـت ــه ال ــواسـ ـع ــة ،وي ـس ـك ـن ــه فـسـيــح
ج ـنــاتــه ،وي ـل ـهــم أس ــرت ــه وذويـ ــه الـصـبــر
والسلوان.

بنك الكويت الوطني ،شيخة
ا ل ـ ـب ـ ـحـ ــر إن عـ ـ ـ ــام  2019ل ــم
يـ ـك ــن م ـت ـم ـي ــزا عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
اس ـت ـم ــرار ن ـمــو أربـ ــاح الـبـنــك
فـ ـق ــط ،وإنـ ـم ــا ش ـم ــل ال ـص ـعــد
ك ــاف ــة ،ح ـي ــث ن ـج ــح الــوط ـنــي
ف ــي إح ـ ـ ــراز تـ ـق ــدم ه ــائ ــل فــي
طريقه لبناء مستقبل رقمي
وت ــرس ـي ــخ ري ــادت ــه بـمـجــال
ا لـتـكـنــو لــو جـيــا المصرفية
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة،
ك ـمــا واص ـ ــل ال ـب ـنــك جـنــي
ثـ ـ ـم ـ ــار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
االس ـ ـت ـ ـبـ ــاق ـ ـيـ ــة ل ـت ـن ــوي ــع
م ـص ــادر ال ــدخ ــل وال ـحـ ّـد
مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاط ـ ـ ــر ع ــن
ط ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــع ف ــي
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـد م ـ ــن أب ـ ــرز
المميزات التنافسية
للمجموعة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن
تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ـ ــات
قـ ــد ان ـع ـك ـس ــت عـلــى
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـمــال ـيــة،
حـيــث ا سـتـمــر نمو
األرباح على الرغم
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـغ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار
ف ـ ـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
خـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـول
الرقمي
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الصقر :اإلقبال الكبير على إصدارنا األخير من السندات
شهادة دولية على قوة سمعتنا ومكانتنا المرموقة
الفليج :عززنا مساهماتنا المجتمعية بنحو  %11خالل  2019لتشمل كل القطاعات الحيوية
الصقر:

عصام الصقر

الفليج:

• نتائجنا المالية تعكس قوة نموذج أعمالنا وتركيزنا
االستراتيجي القائم على التنويع
• التوسع في حجم ميزانيتنا يتزامن مع نمو قوي
بمعايير جودة األصول وكفاية رأس المال
• أداؤنا المالي والتشغيلي يؤكد ارتكاز نمو أعمالنا إلى
أسس صلبة وقدرتنا على النمو بالمستقبل
• نبني شبكة مصرفية عالمية ذات سمعة قوية تلبي
حاجة االقتصاد الكويتي وتدعم خطة التنمية
•أولويتنا زيادة الكفاءة التشغيلية لتوفير أفضل
الحلول لعمالئنا لذلك نزيد استثمارنا بالتكنولوجيا

صالح الفليج

ً
• حققنا نموا في كل القطاعات الرئيسية بفضل
تطويرنا المستمر لنموذج أعمالنا بالسوق الكويتي
• حصتنا المهيمنة واحتفاظنا بعالقات وثيقة مع
عمالئنا يدعمان نمو الخدمات المصرفية للشركات
• نجحنا في الحفاظ على مكانتنا الرائدة بتقديم
الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
• نطور قنواتنا اإللكترونية بال توقف ولدينا أفضل
التطبيقات المصرفية عبر الموبايل بالكويت
• نواصل االستفادة من تنامي استثمارات القطاع
النفطي بصفتنا الممول الرئيسي لمشروعاته

م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــوق عـ ـ ـ ــن بـ ـقـ ـي ــة
المنافسين في سباق التطور
التكنولوجي المتسارع ،كما
اس ـت ـمــر ات ـس ــاع ون ـم ــو حـجــم
ميزانية البنك ،و تــزا مــن ذلك
ّ
تحسن في معايير جودة
مع
األ صــول ،مما يؤكد الحرص
عـلــى اس ـت ـمــرار الـنـمــو ،ولـكــن
بـمــا يـتـمــاشــى مــع سـيــاســات
البنك المتحفظة تجاه إدارة
المخاطر.
وأشارت البحر إلى نجاح
ال ـب ـنــك ف ــي إط ـ ــاق الـمـخـتـبــر
الـ ــرق ـ ـمـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــوق ــع أن
ي ـ ـكـ ــون ل ـ ــه دور ح ـ ـيـ ــوي فــي
ص ـيــاغــة الـمـسـتـقـبــل الــرقـمــي
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ،ودع ـ ـ ــم تـ ـف ـ ّـوق
ال ـب ـنــك ف ــي ت ـقــديــم ال ـخــدمــات
الـ ـ ــرق ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
المنطقة ،في ظل فلسفة عمل
ال ـم ـخ ـت ـب ــر الـ ـت ــي ت ــرت ـك ــز فــي
األ س ــاس على و ضــع العميل
وتلبية احتياجاته في بؤرة
االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام ،ول ـ ـ ـهـ ـ ــذا حـ ــرص
ال ـب ـن ــك ع ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــار ف ــري ــق
عمل المختبر بعناية فائقة
م ـ ــن بـ ـي ــن أف ـ ـضـ ــل الـ ـم ــواه ــب
وال ـ ـك ـ ـفـ ــاء ات داخـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
وخارجها.

ّ
توسع دولي
وت ــاب ـع ــت نــائ ـبــة الــرئ ـيــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة،
مـ ــؤ كـ ــدة أن ا س ـ ـت ـ ـمـ ــرار ن ـ ّمــو
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ــدولـ ـي ــة ي ـمــثــل
أب ــرز ال ـم ـم ـيــزات الـتـنــافـسـيــة
لـلـمـجـمــوعــة ل ـمــا ت ــوف ــره مــن
خ ــدم ــات اس ـت ـث ـنــائ ـيــة تـمـ ّـيــز
البنك عن بقية المنافسين،
ل ــذل ــك ت ـعــد ركـ ـي ــزة أســاس ـيــة
لـلـحـفــاظ ع ـلــى ريـ ــادة الـبـنــك
وضـمــان اسـتـمــرار نـمــوه في
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،ح ـي ــث وص ـل ــت
م ـ ـسـ ــاه ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن صـ ــافـ ــي
أربـ ـ ــاح ال ـم ـج ـمــوعــة إلـ ــى 28
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
انـخـفــاض تـكـلـفــة الـمـخــاطــر
فــي ال ـســوق الـكــويـتــي .كما
ارت ـفـعــت مـســاهـمـتـهــا إلــى
 25في المئة من إجمالي
اإليرادات التشغيلية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــر
أ ن ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ــة
تواصل التركيز على
ت ــوسـ ـي ــع ع ـم ـل ـيــات ـهــا
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ـ ـ ـهـ ـ ــا
الرقمية في األسواق
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ت ـع ـم ــل بـ ـه ــا ،وف ــي
م ـق ــدم ـت ـه ــا م ـصــر
والسعودية.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ي ـخ ــص ال ـس ــوق
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــري،
أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى
سـ ـع ــي ال ـب ـنــك
إ لــى تأسيس
مـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات

موظفو القطاعات التنفيذية خالل الجمعية العمومية
رق ـم ـي ــة ت ــدع ــم زخ ـ ــم أن ـش ـطــة
الـ ـتـ ـج ــزئ ــة ،ب ـ ـهـ ــدف ت ـح ـق ـيــق
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي مــن
الـ ـ ـف ـ ــروع ه ـ ـ ــذا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
تـطــو يــر ا سـتــرا تـيـجـيــة البنك
الـ ـت ــوسـ ـعـ ـي ــة ه ـ ـنـ ــاك فـ ــي ظــل
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـه ــده
السوق عقب نجاح البرنامج
الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــإص ـ ـ ـ ــاح
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،مـ ــع ال ـت ــرك ـي ــز
عـلــى زي ــادة حـصــة "الــوطـنــي
– مصر" في قطاع التجزئة،
ومـ ــواص ـ ـلـ ــة االن ـ ـت ـ ـشـ ــار ب ـيــن
المدن المصرية كافة.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،بـيـنــت
ا لـبـحــر أن ا لـبـنــك يـعـمــل على
إطـ ـ ـ ـ ــاق ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج ّمـ ـص ــرف ــي
غير تقليدي سيمثل ركيزة
أساسية تدعم استراتيجيته
ال ـ ـتـ ــوس ـ ـع ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق،
إل ــى ج ــان ــب مــواص ـلــة الـبـنــك
ت ــوسـ ـع ــه ب ــافـ ـتـ ـت ــاح ف ــرع ـي ــن
إ ضــا ف ـي ـيــن ،ف ــي إ ط ــار سعيه
ل ـتــرس ـيــخ وج ـ ــوده ف ــي ثــاث
مـ ـ ـ ـ ـ ــدن كـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرىُ ،ه ـ ـ ـ ــي جـ ـ ــدة
وال ـ ـ ــری ـ ـ ــاض والـ ـ ــخ ـ ـ ـبـ ـ ــر ،إلـ ــى
ج ـ ــان ـ ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف زيـ ـ ـ ــادة
قــاعــدة األص ــول ال ـم ــدارة من
خالل شركة "الوطني إلدارة
الثروات".
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد ب ـ ـق ـ ـيـ ــة
األ ســواق ،أ شــارت البحر إلى
إ ن ـشــاء هـيـكــل مـصــر فــي على
مـسـتــوى ا لـمـجـمــو عــة تتمثل
مهمته األساسية في تنسيق

وتنمية الخدمات المصرفية
الخاصة في كافة العمليات
ال ــدول ـي ــة ال ـتــي تـمـتــد ع ـبــر 4
ق ـ ـ ــارات وت ـن ـت ـش ــر داخـ ـ ــل 15
دولـ ــة .إضــافــة إل ــى مــواصـلــة
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــو سـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ــأ س ـ ـ ـ ــواق دول
االتحاد االوروبي ،والتركيز
على د عــم ا لـتـبــادل التجاري
بين أورو ب ــا ودول المنطقة
عن طريق "الوطني -فرنسا".

ّ
تميز تشغيلي
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال الــرئ ـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـبـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ا ل ــو ط ـن ــي – ا ل ـك ــو ي ــت ص ــاح
ا ل ـف ـل ـيــج إن عـ ــام  2019ك ــان
ً
ً
عــا مــا متميزا على الصعيد
التشغيلي ،حيث تم تحقيق
مـ ـ ـع ـ ــدالت نـ ـم ــو م ــريـ ـح ــة فــي
قطاعات األعمال الرئيسية،
وذ لــك على ا لــر غــم مــن بعض
الـتـحــديــات ال ـتــي أث ــرت على
مـ ـع ــدالت ن ـم ــو ال ـق ـط ــاع غـيــر
الـ ـنـ ـفـ ـط ــي ،وت ـ ــراج ـ ــع وتـ ـي ــرة
ترسية وتنفيذ المشروعات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ذلـ ــك
بـ ـفـ ـض ــل م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة تـ ـط ــوي ــر
نـ ـ ـم ـ ــوذج أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـبـ ـن ــك فــي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ال ـ ـ ــذي
يـشـكــل جــوهــر اسـتــرا ّتـيـجـيــة
ال ـم ـج ـمــوعــة ب ـمــا ي ـمــث ـلــه مــن
 44ف ــي ا ل ـم ـئ ــة م ــن إ ج ـمــا لــي
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
استحواذه على  63في المئة
من صافي األرباح.

وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـفـ ـلـ ـي ــج إل ـ ـ ــى أن
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ق ـ ــد ش ـهــد
ً
تـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــزا عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــات فــي
إ ط ــار ا لـسـعــي لـلـحـفــاظ على
حـصــة "ا لــو ط ـنــي" المهيمنة
بــا لـســوق المحلية مــن خالل
الـ ـب ــراع ــة فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
العالقات الوثيقة مع العمالء
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـق ـ ـيـ ــن وال ـ ـحـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــن،
وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـفـ ـض ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــي لـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة
الـ ـعـ ـم ــاء وم ـ ــا ي ـت ــم ت ـقــدي ـمــه
مـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارات مـ ـهـ ـنـ ـي ــة
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
االنـ ـتـ ـش ــار الـ ــدولـ ــي ،إض ــاف ــة
إلى الدعم الذي تقدمه شركة
ال ــوطـ ـن ــي ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،بـمــا
يساهم في توفير مجموعة
ً
ً
أك ـث ــر شـ ـم ــوال واتـ ـس ــاع ــا مــن
فــرص التمويل واالستثمار
ليدعم كــل ذ لــك مكانة البنك
الرائدة في كبريات صفقات
التمويل.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــج أن
"الوطني" يواصل االستفادة
م ـ ـ ــن ت ـ ـنـ ــامـ ــي اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـفـ ـط ــي ب ـص ـف ـتــه
الممول الرئيسي لمشروعات
مؤسسة البترول وشركاتها

ال ـتــاب ـعــة ،ح ـيــث ن ـجــح ال ـعــام
الماضي في ترتيب وإصدار
ت ـم ــوي ــل م ـش ـت ــرك لـمـصـلـحــة
مــؤ سـســة ا لـبـتــرول الكويتية
بقيمة  350مليون دينار.
كـمــا ا ك ــد ن ـجــاح مجموعة
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
ال ـخ ــاص ــة ف ــي ال ـح ـف ــاظ عـلــى
م ـ ـكـ ــان ـ ـت ـ ـهـ ــا ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزود رائـ ـ ـ ــد
ل ـ ـخـ ــد مـ ــات إدارة ا لـ ـ ـث ـ ــروات
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
ّ
تحسن مستويات
بدعم من
السيولة لدى العمالء ونمو
ّ
األصول المدارة ،بما مكنها
م ــن ت ـس ـج ـيــل ن ـم ــو قـ ــوي فــي
اإليرادات.

ّ
تفو ق تكنولوجي
و عـلــى صـعـيــد المنتجات
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة
ال ــرق ـم ـي ــة ،قـ ــال ان"ال ــوطـ ـن ــي"
يـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــوم أفـ ـ ـض ـ ــل
التطبيقات المصرفية عبر
ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
ا ل ـكــو يــت وا ل ـم ـن ـط ـقــة ،بفضل
ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر والـ ـتـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ،ف ـ ـ ـخـ ـ ــال عـ ــام
 ،2019تــم إ ط ــاق  17خــد مــة
ً
جـ ــديـ ــدة وتـ ـح ــديـ ـث ــا ،تـشـمــل

فتح وديعة "الوطني" الثابتة
بـمـخـتـلــف ال ـع ـمــات ،إضــافــة
إلى إطالق خدمة NBK Geo
 Alertsاألو لـ ـ ــى م ــن نــو ع ـهــا
ّ
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي ت ـمــكــن
ّ
العمالء من تسلم اإلشعارات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ــال ـ ـخ ـ ـصـ ــومـ ــات
والـ ـع ــروض أث ـن ــاء ال ـت ـســوق،
وك ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر خ ـ ــدم ـ ــة
"ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ــدف ــع ال ـس ــري ــع"،
وهو ما انعكس على تسجيل
زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي عـ ـ ــدد
ا ل ـم ـش ـتــر ك ـيــن ب ـل ـغــت  55فــي
ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـنــوي،
كما قفز معدل رضا العمالء
ل ـل ـخــدمــات ال ـم ـصــرف ـيــة عـبــر
الموبايل إلى  95في المئة.
وعلى صعيد المسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة ،أع ــرب الـفـلـيــج
عـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادت ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ــأن بـ ـن ــك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي أصـ ـب ــح
اليوم أكبر مساهم في مجال
المسؤولية المجتمعية ،وفي
مقدمة المؤسسات المحلية
واالقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أدخـ ـل ــت
مفاهيم اال سـتــدا مــة البيئية
واالجتماعية واالقتصادية
ض ـمــن الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـعــديــدة
ال ـتــي يـتـبـنــاهــا ،ح ـيــث أش ــار
إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات

ال ـب ـن ــك ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة بـنـحــو
 11فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة خ ـ ـ ــال عـ ــام
 2019بـمــا فيها مساهماته
فــي مـسـتـشـفــى بـنــك الـكــويــت
ال ــوطـ ـن ــي ل ــأطـ ـف ــال ،وك ــذل ــك
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـت ــي
تضم مختلف القطاعات من
بـيـنـهــا :ال ـص ـحــة ،والـتـعـلـيــم،
وال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب ،وال ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة،
والرياضة ،والثقافة.

روح الفريق
شــدد الفليج عـلــى دور مــو ظـفــي "ا لــو طـنــي" فــي تحقيق
النجاحات وترسيخ مكانة البنك كعالمة تجارية را ئــدة
وسـ ــط ص ــدارت ــه ل ـم ــؤس ـس ــات ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ال ـج ــاذب ــة
للمواهب من ذوي الخبرة والكفاء ة واالستثمار بقوة في
موظفيه إذ استثمر ا لـبـنــك  1.5مـلـيــون د يـنــار فــي بــرا مــج
تدريبية بالتعاون مع أ عــرق الجامعات والمعاهد حول
العالم منها جامعة هارفارد وكلية إنسياد إلدارة األعمال
خالل العام الماضي.
وأكد الفليج على ريادة "الوطني" في توظيف العمالة
ا لــو طـنـيــة ا ل ـتــي بـلـغــت نسبتها  70.6فــي ا لـمـئــة متخطية
بــذلــك الـمـطـلــوب مــن الـجـهــات الـتـنـظـيـمـيــة ،كـمــا أع ــرب عن
شعوره بالفخر تجاه حجم تنوع فريق العمل إذ تستحوذ
الـمــوظـفــات عـلــى  45.2فــي الـمـئــة مــن الـقــوى الـعــامـلــة لــدى
ً
ً
المجموعة ،فيما يعد إنجازا مشهودا على مستوى القطاع
ً
ً
المصرفي وسوق العمل محليا وإقليميا .
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

هلع البورصة غير مبرر ألن هبوط األسعار لن يهدد النظام المصرفي
• تطبيق إدارتها لنظام «فاصل تداول المؤشر» تصرف استباقي وصحيح
• أزمة «كورونا» أعطت داللة على فشل النهج وخطورته في الكويت
قال تقرير «الشال» إن
أزمة «كورونا» كشفت عن
مؤشرين في غاية األهمية
والخطورة ،ولو تمت
قراءتهما بشكل صحيح
واإلفادة منهما ،فمن الممكن
أن تتحول النتائج إلى الجانب
اإليجابي ،ألنهما جرسا
تحذير مبكر ،ولكن ذلك
يحتاج إلى حاسة استشعار
لدى اإلدارة العامة ،واحتمال
توفرها ضعيف.

ذكر تقرير الشال االقتصادي االسبوعي ان بورصة
الكويت لم تشارك بورصات العالم الرئيسية العمل في
األسـبــوع المنتهي في  2020/ 02/ 28إال في يــوم عمل
واحد ،وكانت في عطلة العيد الوطني وعيد التحرير
ما تبقى من ذلك األسبوع ،لذلك كان من ضمن المتوقع
انتقال الهلع إليها في أول يوم عمل والذي صادف يوم
.2020/ 03/ 01
وأضاف "الشال" انه كان هناك هلع كبير وغير مبرر
فــي حـجـمــه ،ك ــان مــن نـتــائـجــه خ ـســارة مــؤشــر الـســوق
األول ومؤشر السوق العام نحو  10في المئة في أول
يوم تــداول بعد العطلة ،ولكنه هلع من ضمن خواص
الطبيعة البشرية ،وكان تصرف إدارة بورصة الكويت
استباقي وصحيح عندما طبقت نظام "فاصل تداول
ً
الـمــؤشــر" اآللــي عند مستويات خسائر مـقــدرة سلفا،
وهو نظام تطبقه  17بورصة في العالم ومنها بورصة
نيويورك.
وأوض ــح أنــه هلع غير مبرر ألن أسـعــار األسـهــم في
تجار ارتفاعات مؤشرات البورصات
بورصة الكويت لم
ِ
الرئيسية ما بعد احتواء أزمــة عــام  ،2008والــواقــع أن
معظم األسهم المحلية مازالت تباع بخصم كبير على
قيمها الــدف ـتــريــة .وه ــو غـيــر م ـبــرر ألن ه ـبــوط أسـعــار
األس ـه ــم ال ي ـهــدد ســامــة ومـ ــاءة ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي،
بمعنى أنه من غير المحتمل أن يؤدي تصحيح كبير
في أسعار األصول المالية إلى عجز عن سداد قروض
المصارف .وهو غير مبرر ألن عالقة الشركات المدرجة
بأداء االقتصاد الكلي من زاويتي النمو وسوق العمل،
ضعيفة ،بما يعنيه ذلك من أن هبوط األسعار ال يهدد
بانتقال األزمة إلى الثانية أو مرحلتها الثالثة ،وتأثيرها
سوف يقتصر على خسارة في ثروات األفراد ،وضغوط
على ربحية الشركات والمؤسسات.
ولكن ،األزمــة كشفت عن مؤشرين في غاية األهمية
والخطورة ،ولو تمت قراءتهما بشكل صحيح واإلفادة
منهما ،مــن الممكن أن تـتـحــول الـنـتــائــج إل ــى الجانب
اإليجابي ،ألنهما جرسا تحذير مبكر ،ولكن ذلك يحتاج
إل ــى حــاســة اسـتـشـعــار ل ــدى اإلدارة الـعــامــة ،واحـتـمــال
توفرها ضعيف.
ال ـمــؤشــر األول ،ه ــو هـشــاشــة ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
وال ـمــالــي للبلد نتيجة االع ـت ـمــاد الـطــاغــي لالقتصاد
الـمـحـلــي عـلــى مـصــدر وحـيــد لـلــدخــل يحقق مساهمة
للقطاع العام بنحو ثلثي الناتج المحلي اإلجمالي،
ويمول الموازنة العامة بنحو  90في المئة من إيراداتها.

فالنفط ،فقد في األسبوع المذكور نحو  13.3في المئة
مــن مـسـتــوى أس ـع ــاره ،وب ـلــغ فـيــه سـعــر بــرمـيــل النفط
ً
الكويتي نحو  50.78دوالرا ،أي أدنى من سعر الموازنة
التقديري المتحفظ البالغ  55دوالرا بنحو  7.7في المئة.
وقـ ـ ـ ــد يـ ـ ـع ـ ــوض ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ب ـ ـعـ ــض خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــره أسـ ـ ــوة
بالبورصات ،ولكن سوف يستمر الضغط على األسعار
واإلن ـت ــاج عـلــى ال ـمــدى الـمـتــوســط إل ــى الـطــويــل بسبب
التطورات التقنية والمخاوف البيئية ،وستدخل البلد
نفق المديونية المظلم أو استهالك مدخرات عصر رواج
ً
سوق النفط ما لم تتحرك مبكرا في مشروعها التنموي
وتحسم أمرها حــول مشروعيها المتناقضين ،األول
يعزز االعتماد على النفط ،واألخر يدعو إلى التنويع
ً
بعيدا عنه ،والمشروعان نائمان.
وق ــال "ال ـش ــال" إن الـمــؤشــر الـمــؤســف األخ ــر هــو ما
أظهرته تداعيات مواجهة المرض من هشاشة النسيج
ً
االجتماعي والسياسي للبلد ،فبدال من أن تؤدي األزمة
إل ــى تــاحــم مـكــونــات المجتمع تـحــت مظلة شمولية
للوطن ،أدت إلى تمزيقه في تراشق طائفي بغيض من
طــرفـيــه ون ـحــن ن ـجــزم ب ــأن الـتــاريــخ
لــم يشهد نجاح أي مـشــروع تنمية
وإص ـ ـ ــاح ال ي ـب ـنــى ع ـل ــى شـمــولـيــة
المواطنة ،وما أظهره أطراف فاعلة
في جناحي اإلدارة العامة ،حكومة
ومجلس أمة ،هو القبول بما حدث
أو االنحياز للعصبيات الصغيرة
على حساب الوطن.
وأشار الى ان ذلك نتاج حتمي
ل ـن ـهــج ال ـم ـحــاص ـصــة ف ــي اإلدارة
العامة ،فما يتحقق بدعم عائلي
أو مناطقي أو طائفي أو قبلي ،ال
يدين بأولوية الوالء للوطن ،وإنما
لعصبيته الصغيرة التي كانت السبب
في وصوله إلى منصبه ،بحق أو بدونه،
واليها يــؤول اهتمامه ووالؤه ولسنا بحاجة
إلى ذكر أمثلة لما آلت اليه أوضاع دول قريبة تبنت
نهج المحاصصة فــي تــوزيــع مناصب الــدولــة ،ولعل
أزمة عابرة مثل "كورونا" أعطت داللة قاطعة على فشل
النهج وخطورته في الكويت ،ولعل وعسى أن نفطن
ً
ونعي خطورته ويبدأ إصالح تأخر جدا لنهج تشكيل
اإلدارة العامة.

من المرجح أن تنتهي أزمة «كورونا» بحدود
التصحيح الجوهري ألسعار األسهم
قــال "ال ـشــال" إن يــوم  15سبتمبر مــن عام
 2008ك ــان ي ــوم سـقــوط بـنــك لـيـمــان بـ ــراذرز،
ً
أو يوم اإلعالن رسميا عن ولوج العالم أزمة
مالية كبرى ،كانت مؤشراتها األولية سابقة
ً
إلعــانـهــا بـنـحــو  18ش ـه ــرا ،وكــانــت أزم ــة لم
يشهد حجمها العالم منذ أزمــة عــام ،1929
وكان أداء مؤشرات بورصات العالم الرئيسية،
واستمر التذبذب الحاد لتلك المؤشرات مع
اتجاه نزولي وكبير حتى نهاية عام .2008
ومع ظهور بوادر احتمال تحول "كورونا"
إلى وباء عالمي ،بعد انتقاله من الصين إلى
إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا في أوروبا،
ثم دول أخرى بدرجات متفاوتة ،حدث هبوط
حاد في مؤشرات بورصات العالم الرئيسية
في األسبوع المنتهي بتاريخ ،28/02/2020
فقد معه كل من "داو جونز" األميركي و"داكس"
األل ـم ــان ــي ن ـحــو  12.4%م ــن قـيـمـتـيـهـمــا في
أسبوع واحد ،ولم يكن حال المؤشرات األخرى
ً
أفضل كثيرا.
في الحالتين ،تشابهت ردود فعل مؤشرات
بـ ــورصـ ــات ال ـع ــال ــم ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ــدى
القصير ،ما ال نعرفه هو مسار تلك المؤشرات
بعد أزمة "كورونا" على المدى المتوسط إلى
الطويل ،وإن كنا نرجح مسارا مختلفا ،أي أن
ذلك المسار الهبوطي قد يتوقف بعد عملية
تصحيح مستحق ألسعار األسهم ،وإن استمر
التذبذب الحاد إلى األدنى وإلى األعلى.
فــي ع ــام  ،2008كــانــت األزمـ ــة أكـبــر بكثير
ألنها بدأت من المرحلة الثانية لألزمات ،أي
بدأت من القطاع المالي ،وكانت إصابة أسعار

األصول تحصيل حاصل ،وكان القلق يومها
ليس انتقالها إلى المرحلة الثالثة ،أي إصابة
أداء االقتصاد العالمي ،وإنما حول درجة تلك
اإلصابة .ورغم ضخامة األزمة يومها مقارنة
ً
بأزمة "كورونا" ،إال أن قيادات العالم ،وتحديدا
سلطاته النقدية ،كانت مشبعة بأدبيات أزمة
عام  ،1929بنتائجها وخطاياها ،واستخدمت
أدوات الـسـيــاســة الـنـقــديــة والـمــالـيــة بكفاء ة
وبدعم من قيادات سياسية كانت متجانسة.
أزم ـ ــة "كـ ــورونـ ــا" ال ـحــال ـيــة أص ـغ ــر بـكـثـيــر،
ولكنها حدثت في توقيت سيئ ،فيه إنهاك
كبير ألدوات السياسة النقدية ومــواردهــا،
وف ـي ـهــا عـ ـج ــوزات مــال ـيــة ضـخـمــة مـصــاحـبــة
الرتـ ـف ــاع ق ـيــاســي ل ــدي ــون ال ـع ــال ــم ال ـس ـيــاديــة
والخاصة  -255تريليون دوالر أميركي .وفيها
ً
أسعار أصول مالية -أسهم -مرتفعة ارتفاعا
ً
قـيــاسـيــا ومـمــولــة ب ـقــروض رخـيـصــة ،وفيها
قيادات سياسية متناحرة حتى وقت قريب.
لذلك ،كانت تداعيات أزمــة "كــورونــا" على
ال ـم ــدى الـقـصـيــر ع ـلــى األق ـ ــل ،ك ـب ـيــرة ،ب ـمــا ال
يتناسب مــع حجمها ألنـهــا أصــابــت العالم
وهو فاقد للكثير من مناعته ووسائل عالجه،
ولذلك من غير المعلوم إلى أين ينتهي مآل
األزمة وما إذا كانت ستتوقف عند تصحيح
جوهري ،وربما صحي ألسعار األصول ،وهو
ال ـمــرجــح ،ول ـكــن مــن دون اسـتـبـعــاد أن ـهــا قد
تدخل إلــى مرحلتها الثانية ،أي نقل األزمــة
إلى القطاع المالي.
ً
وخ ـ ــاف ـ ــا ألزم ـ ـ ــة عـ ـ ــام  ،2008لـ ــن ت ـتــولــى
السلطات النقدية القيادة المطلقة لمواجهة

األزم ــة ،فــأدواتـهــا وم ــوارده ــا لــم تعد تسمح
بذلك ،من يمكن أن يساهم بجهد مؤثر للحد
مــن الهلع ،هــي جهود صحية طبية إليجاد
عالجات وحلول تحد من فرص تحولها إلى
وباء عالمي ،وإدارات سياسية حصيفة قادرة
على قيادة الحملة اإلعالمية بنشر المعلومات
الحقيقية وتقدم سبل االحتواء والعالج.
وهـ ـن ــاك مـ ــؤشـ ــرات ع ــن جـ ـه ــود تـ ـب ــذل فــي
ً
االتجاهين ،فالطب يعمل جاهدا وربما تنجح
بعض اكتشافاته وإن احـتــاجــت إلــى بعض
ال ــوق ــت ،وه ـن ــاك ق ـلــق س ـيــاســي م ــن تـكــالـيــف
انتقال األزمــة إلى المرحلة الثانية والثالثة.
وذلك القلق قد يدفع بقيادات أكبر اقتصادين
في العالم للتعاون مــرة أخــرى لمواجهتها،
ف ــال ــورق ــة ال ــراب ـح ــة الــرئـيـسـيــة ل ــدى الــرئـيــس
األمريكي في انتخابات نوفمبر القادمة ،هي
اسـتـمــرار رواج اقـتـصــاده ،وس ــوف يـبــذل كل
الممكن للحفاظ على مـعــدالت نمو مرتفعة
 ،-2.1%ومعدل بطالة هو األدنى  -3.5%-منذعقود من الزمن.
وال ـص ـي ــن ت ـب ــذل جـ ـه ــودا ك ـب ـيــرة الح ـت ــواء
الـمــرض وآث ــاره ،فهي ال تحتمل خـســارة في
ً
م ـع ــدالت نـمــوهــا الـمـنـخـفـضــة أصـ ــا -5.6%
ً
لعام  ،2020-كما أن تعطيل دورهــا مصنعا
ً
سلعيا للعالم قد يضر بذلك الدور وبسمعتها
عـلــى ال ـمــدى ال ـطــويــل .لــذلــك ،نـحــن نــرجــح أن
تنتهي األزمــة بحدود التصحيح الجوهري
والمستحق ألسعار األصول المالية -أسعار
ً
األسهم -وقد ينعكس ذلك سلبا على معدالت
النمو لالقتصاد العالمي.

من الصعب التنبؤ بمسار حركة سعر
الفائدة في المستقبل
العتماده على متغيرات لها عالقة بالسيطرة على انتشار المرض
أفاد "الشال" في تقريره بأنه بتاريخ
 ،2020/03/03وبقرار غير مبرمج وغير
مـسـبــوق مـنــذ أزم ــة الـعــالــم الـمــالـيــة في
خريف عام  ،2008خفض البنك الفدرالي
(الـ ـم ــرك ــزي) األم ـي ــرك ــي س ـعــر ال ـف ــائ ــدة
األس ــاس على ال ــدوالر بنصف النقطة
المئوية ،أو من  1.75إلى  1.25في المئة.
و"الـ ـف ــدرال ــي" األم ـي ــرك ــي ه ــو الـبـنــك
المركزي الرئيسي الوحيد الذي يملك
بعض المرونة في تحريك أداة أسعار
الـ ـف ــائ ــدة ،ت ـل ـيــه ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى الـجـنـيــه
اإلسترليني البالغة  0.75في المئة ،ثم
فائدة اليورو البالغة صفرا في المئة،
بينما فائدة الين الياباني بالسالب أو
 -0.1في المئة ،واألخير الذي أعلن عزمه
الدعم لمواجهة أزمة "كورونا" ال يملك
سوى ضخ المزيد من السيولة.
وفــي فقرة بتقريرنا الحالي ،ذكرنا
أن ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة فـ ـق ــدت دوره ـ ــا
ال ـق ـي ــادي وص ــاح ــب ال ـتــأث ـيــر ال ـطــاغــي
الذي مارسته في مواجهة أزمة العالم
ال ـمــال ـيــة ف ــي ع ــام  ،2008ألن أدوات ـه ــا
ومواردها شبه مستنزفة ،ودورها بات
ثانويا ومساندا ،لكنه مؤثر في الجانب
النفسي في الحد من خطورة الهلع.
وقرار "الفدرالي" األميركي لن يكون
ً
مـ ــؤ ّثـ ــرا ف ــي ب ـع ــده االقـ ـتـ ـص ــادي ،لـكـنــه
ً
ً
ي ـمــثــل دع ـم ــا مــال ـيــا لـلـحــد م ــن تــدهــور
أسـعــار األص ــول حتى ال تنتقل األزمــة

إلى القطاع المالي ،إلى جانب الحافز
السياسي.
وربـ ـمـ ــا ك ـ ــان غ ـ ــرض قـ ـ ــرار ال ـخ ـفــض
رغ ـبــة فــي اجـتـنــاب مــواجـهــة سياسية
مع الرئيس األميركي الذي هاجم مرارا
سياسات "الفدرالي" بعدم خفض أسعار
الـفــائــدة بـمـعــدالت أعـلــى ،وه ــذه الـمــرة،
وه ــو عـلــى أب ــواب مــواجـهــة انتخابية،
قد يذهب إلى ما هو أكثر من الهجوم
اللفظي.
وكان آخر تخفيض للفائدة األساس
على الدوالر بربع النقطة المئوية قد تم
بتاريخ  ،2019/10/30وسبقه تخفيضان
بربع النقطة المئوية لكل منهما ،األول
بتاريخ ّ ،2019/07/31والثاني بتاريخ
 ،2019/09/18بينما توقف عن الخفض
في اجتماع  2019/12/11بعد اطمئنانه
إلى قوة أداء االقتصاد األميركي.
وقــرر بنك الكويت المركزي بتاريخ
 ،2020/03/04تخفيض سعر الخصم
على الــديـنــار بــواقــع ربــع نقطة مئوية
من  2.75إلى  2.50في المئة .وكان آخر
تخفيض لسعر الخصم على الدينار
تــم فــي  ،2019/10/30مــع الخفض قبل
الـحــالــي لـسـعــر ال ـفــائــدة األسـ ــاس على
الدوالر وبربع النقطة المئوية ،ليصبح
 2.75فــي الـمـئــة ،ومــع الخفض األخير
على الدوالر والدينار ،ال يزال الهامش
كـبـيــرا مــا بـيــن سـعــر ال ـفــائــدة األس ــاس

على الدوالر وسعر الخصم على الدينار
بواقع  1.25في المئة لمصلحة الدينار،
ذلك يعني أن بنك الكويت المركزي قد
خالف سياسات "الـفــدرالــي" األميركي
مــرت ـيــن ف ـقــط م ــن أص ــل  4تـخـفـيـضــات
أخيرة.
يعني ذلــك ارت ـفــاع جــاذبـيــة الدينار
مقابل ال ــدوالر ،ويعني منح مزيد من
هــامــش ال ـمــرونــة لـسـعــر الـخـصــم على
الدينار لو رغب بنك الكويت المركزي
فــي خفضه ،ولـكــن عــاقــة خفض سعر
الخصم ضعيفة بدعم النمو االقتصادي
ال ـم ـح ـلــي ،وضـعـيـفــة وال حــاجــة إلـيـهــا
لدعم سيولة األصــول المالية ألسباب
ذكــرنــاهــا فــي فـقــرة أخ ــرى مــن تقريرنا
الحالي.
وخ ـ ـفـ ــض سـ ـع ــر ال ـ ـفـ ــائـ ــدة األسـ ـ ــاس
األخير على الدوالر ،أو خفض "كورونا"
ً
استثنائي ،ومــن الصعب ج ــدا التنبؤ
بـمـســار حــركــة سـعــر ال ـفــائــدة األس ــاس
في المستقبل العتماده على متغيرات
لها عــاقــة بــالـقــدرة أو عــدم ال ـقــدرة في
السيطرة على انـتـشــار ال ـمــرض ،لذلك
ً
يظل دوره مساندا وداعما في تأثيره
النفسي.

 %7.4نمو موجودات «األهلي» لتبلغ  4.8مليارات دينار
ارتفعت جملة اإليرادات
التشغيلية إلى نحو
 172.5مليون دينار
مقارنة بحوالي 168.8
مليونا ،أي ان اإليرادات
التشغيلية ارتفعت بما
قيمته  3.7ماليين دينار.

ق ـ ــال ت ـق ــري ــر "ال ـ ـش ـ ــال" ،إن ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
الكويتي أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  ،2019وأشارت هذه النتائج
إلـ ــى أن ص ــاف ــي أرب ـ ـ ــاح ال ـب ـن ــك (بـ ـع ــد خـصــم
ال ـض ــرائ ــب) ق ــد بـلــغ م ــا قـيـمـتــه  28.8مـلـيــون
ديـنــار ،بانخفاض مـقــداره  13.4مليونا ،أي
ما نسبته  31.7في المئة مقارنة بنحو 42.2
مليـونا في .2018
وأضاف "يعزى هذا االنخفاض في ربحية
البنك إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة
أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك ،إذ
بلغ ارتفاع المخصصات نحو  15.4مليون
دينار بنسبة  27.5في المئة ،في حين ارتفع
الربح التشغيلي للبنك بنحو  1.8مليون".
وفــي التفاصيل ،ارتفعت جملة اإليــرادات
التشغيلية إل ــى نـحــو  172.5مـلـيــون ديـنــار
مقارنة بحوالي  168.8مليونا ،أي ان اإليرادات
التشغيلية ارتفعت بما قيمته  3.7ماليين
ديـنــار ،أو مــا نسبته  2.2فــي المئة .وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد

ً
بنحو  5.8ماليين ديـنــار ،وص ــوال إلــى نحو
 127.6مليونا مقارنة بنحو  121.8مليونا
لعام  .2018بينما انخفض بند صافي أرباح
استثمارات في أوراق مالية بنحو  1.8مليون
ً
دينار ،وصــوال إلــى نحو  2.1مليون مقارنة
بنحو  3.9ماليين.
وأشار التقرير إلى أن جملة المصروفات
الـتـشـغـيـلـيــة لـلـبـنــك ارت ـف ـعــت بـقـيـمــة أق ــل من
ارتفاع إجمالي اإليرادات التشغيلية ،وبنحو
 1.9مليون د يـنــار أو بنسبة  2.9فــي المئة،
لتبلغ نحو  67مليون ديـنــار مقارنة بنحو
 65.1مليونا لعام  ،2018وتحقق ذلك نتيجة
ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية جميعها،
باستثناء بند مصروفات تشغيل أخرى الذي
انخفض بنحو  2.3مليون.
وذكر "ارتفعت جملة المخصصات بنحو
 15.4مـلـيــون دي ـنــار ،أو مــا نسبته  27.5في
المئة كما أسلفنا ،لتبلغ نحو  71.6مليونا
مقارنة بنحو  56.2مليونا .وانخفض هامش
صافي الربح إلى نحو  16.7في المئة ،بعد أن

كان نحو  25في المئة لعام ."2018
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.883
مليارات بارتفاع بلغت نسبته  7.4في المئة،
وقيمته  334.7مليونا ،مقارنة بنحو 4.548
مـلـيــارات فــي نهاية  .2018وسـجــل بند نقد
ً
وأرصدة لدى البنوك ارتفاعا بلغ قدره 180.9
ً
مليون دينار ،ونسبته  25.8في المئة ،وصوال
إلــى نحو  883.1مليونا ( 18.1في المئة من
إجمالي ال ـمــوجــودات) مقابل  702.2مليون
( 15.4في المئة من إجمالي الموجودات) في
نهاية .2018
ً
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،بـ ـن ــد ق ـ ـ ـ ــروض وس ـل ــف
بـنـحــو 189.7مليون ديـنــار وبنسبة  6.3في
ً
المئة ،وصوال إلى نحو  3.216مليارات (65.9
فــي المئة مــن إجمالي ال ـمــوجــودات) ،مقابل
 3.026مليارات ( 66.5في المئة من إجمالي
الموجودات) كما في عام  .2018وانخفضت
نسبة القروض والسلف إلــى ودائــع العمالء
إلــى نحو  82فــي الـمـئــة ،بعد أن كــانــت نحو
 83.7في المئة.

وتابع "تشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك
(مــن غير احـتـســاب حـقــوق الملكية) سجلت
ً
ارتـفــاعــا بلغت قيمته  320.1مليون ديـنــار،
أي ما نسبته  8.3في المئة ،لتصل إلى نحو
 4.192مليارات ديـنــار مقارنة بنحو 3.872
م ـل ـيــارات بـنـهــايــة ع ــام  .2018وبـلـغــت نسبة
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
نحو  85.8في المئة ،مقارنة بنحو  85.1في
المئة في ."2018
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى
أن جميع مــؤ شــرات الربحية للبنك سجلت
ً
انخفاضا مقارنة بنهاية  ،2018إذ انخفض
العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص
بمساهمي الـبـنــك ( )ROEإل ــى نـحــو  4.8في
المئة مقارنة بنحو  7.3في المئة .وانخفض
مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ()ROC
ً
ليصل إلى نحو 17.8في المئة قياسا بنحو
 26.1في المئة.
ً
وقال التقرير "انخفض أيضا ،مؤشر العائد
على معدل موجودات البنك ( )ROAإلى نحو

ً
 0.6فــي الـمـئــة قـيــاســا بنحو  0.9فــي المئة،
وانخفضت كــذ لــك ربحية السهم ( )EPSإلى
نحو  14فلسا مقارنة بنحو  26فلسا .وبلغ
مؤشر مضاعف السعر /ربحية السهم ()P/E
نحو  18.3مرة مقارنة مع  11.3مرة ،وتحقق
ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد
بنحو  46.2فــي المئة ،مقابل انخفاض أقل
للسعر الـســوقــي للسهم وب ـحــدود  13.2في
المئة .وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة
الدفترية ( )P/Bنحو  0.7مرة مقابل  0.8مرة
لعام ."2018
وأعلن البنك نية توزيع أرباح نقدية بنسبة
 7فــي المئة مــن القيمة االسمية للسهم ،أي
ما يعادل  7فلوس لكل سهم .وهذا يعني أن
ً
ً
السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 2.7
في المئة على سعر اإلقفال في نهاية ديسمبر
ً
ً
 ،2019وال ـبــالــغ  256فـلـســا كــويـتـيــا للسهم
الواحد .وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت
 14في المئة عن عام  ،2018أي خفض البنك
من مستوى توزيعاته.
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●العجيل :منهجيتنا المتبعة تساعدنا بتسجيل عوائد ثابتة للمساهمين
األمثل ًألعمالها الدولية للحد من المخاطر
االستخدام
حققت
المجموعة
●حيات:
ً
● الهقهق :عمليات الكويت شهدت عاما قويا آخر مع تحسينات على المقاييس الرئيسية
حققت مجموعة بنك برقان
للسنة المالية  2019إجمالي
إيرادات بقيمة  248.2مليون
دينار نتيجة قدرتها على
الحفاظ على صافي هامش
فوائد مستقر بلغ  2.7في
المئة.

توزيعات األرباح
«الموصى بها»
ً
 ١٢فلسا للسهم
والعائد على حقوق
المساهمين %١٠

أعلنت مجموعة بنك برقان ،أمس ،نتائج أعمال السنة
المالية  2019بصافي ربح بلغ  84.7مليون دينار كويتي
(بزيادة  3في المئة على أساس سنوي عن عام ،)2018
ً
وبناء عليه ،سجل العائد على حقوق المساهمين 10
في المئة.
وقالت المجموعة ،في بيان صحافي أمس ،إن هذه
األرقام القوية تعكس «تركيزنا على تحقيق أرباح عالية
الجودة ،وتحقيق الكفاءة التشغيلية ،وتحسين جودة
األص ــول مــع هــدف واض ــح يتمثل فــي تعظيم العوائد
للسادة المساهمين».
وبالنظر إلى هذا األداء الصلب ،اقترح مجلس إدارة
ً
ً
بنك برقان توزيع  12فلسا للسهم الواحد أرباحا نقدية
«الموصى بها» ،بعد الحصول على موافقة المساهمين
في اجتماع الجمعية العمومية.
وحققت مجموعة بنك بــرقــان للسنة المالية 2019
إجـمــالــي إي ـ ــرادات بقيمة  248.2مـلـيــون دي ـنــار نتيجة
قدرتها على الحفاظ على صافي هامش فوائد مستقر
ً
بلغ  2.7فــي المئة فضال عــن تحقيق مستويات قوية
من اإليــرادات من غير الفوائد ( 33في المئة في السنة
المالية  2019مقارنة بنسبة  31فــي المئة فــي السنة
المالية .)2018
وخــال السنة المالية  ،2019نجحت مجموعة بنك
بــر قــان فــي تخفيض ا لـنـفـقــات التشغيلية بقيمة 9.5
ماليين دينار وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع
 90نقطة أساس.
ً
كـمــا ش ـهــدت ج ــودة األصـ ــول ل ــدى الـبـنــك م ــزي ــدا من
التحسن إذ سجلت القروض المتعثرة  2.5في المئة في
السنة المالية ( 2019بانخفاض قدره  20نقطة أساس
عـلــى أس ــاس س ـنــوي) ،فــي حـيــن شـهــدت نسبة تغطية
ً
القروض تحسنا بصورة أكبر لتسجل  200في المئة
(مقارنة بنسبة  168في المئة للسنة المالية .)2018
ً
كـمــا تحسنت أ ي ـضــا تكلفة اال ئ ـت ـمــان لتسجل 110
نقاط أســاس مقارنة بمقدار  140نقطة أســاس للسنة
المالية .2018
كـمــا سجلت محفظة ا ل ـقــروض ل ــدى مجموعة بنك
ً
بــرقــان خــال السنة المالية  2019نـمــوا بنسبة  1في
المئة ،مما يعكس منهجية النمو الحذر التي تتبعها
المجموعة فــي أس ــواق البنوك التابعة ،فــي حين يتم
الـتــركـيــز عـلــى ال ـســوق الــرئـيـســي «ال ـكــويــت» إذ شهدت
ً
محفظة القروض نموا بمقدار  8في المئة.
وعالوة على ذلك ،وخالل السنة المالية  ،2019سجلت
ودائع العمالء لدى بنك برقان زيادة بمقدار  6في المئة
مما أدى بــدوره إلــى زيــادة التنوع في قاعدة التمويل
لدى البنك.

ماجد العجيل
و خ ــال السنة المالية  ،2019سجلت نسبة حقوق
المساهمين من الشريحة األولــى لــرأس المال ()CET1
 11.45في المئة وبلغ معدل كفاية رأس المال  16.8في
المئة ،مما يوضح توافر متانة رأسمالية كافية ألنشطة
األعمال.
وف ــي إط ــار التعقيب عـلــى ه ــذه الـنـتــائــج ،ق ــال ماجد
الـعـجـيــل رئ ـيــس مـجـلــس إدارة مـجـمــوعــة بـنــك بــرقــان،
إن النتائج القوية التي حققتها مجموعة بنك برقان
للسنة الـمــالـيــة « 2019تـثـبــت م ــرة أخ ــرى ق ــوة وكـفــاء ة
قدراتنا التشغيلية واإلدارة الحصيفة للمخاطر ،وهذه
المنهجية التي نتبعها تساعدنا على تحقيق عوائد
ثابتة للمساهمين مع الحفاظ على إدارة المخاطر لدى
البنك عند مستويات جيدة».
وأضــاف أن عام  2019شهد أحد اإلنـجــازات المهمة
للبنك الذي تمثل في اإلصدار الناجح ألوراق رأسمالية
للشريحة األولى من رأس المال بقيمة  500مليون دوالر
(.)USD 500mn Tier 1 capital securities
ً
وهذا اإلصدار حاز قبوال واسع النطاق من مجتمع
المستثمرين الدوليين  ،كما أن مستويات االكتتاب
القوية والتسعير الجيد يظهران مدى ثقة المستثمرين
القوية في مجموعة بنك برقان.
واغتنم العجيل هذه المناسبة باإلعراب بالنيابة عن
مجلس اإلدارة« ،عن الشكر لعمالئنا ومساهمينا الكرام
على ثقتهم الغالية في قدراتنا ،والجهات الرقابية وبنك
الكويت المركزي على ما يقدمونه من دعم متواصل لنا».
كما تقدم بالشكر «ألعضاء اإلدارة التنفيذية للبنك

مسعود حيات
لقيادتهم و قــدرا تـهــم على تنفيذ استراتيجية البنك،
وكذلك الشكر موصول لموظفينا على دعمهم والتزامهم
المستمر».
من جانبه ،قال مسعود حيات نائب رئيس مجلس
اإلدارة ورئـ ـي ــس ال ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـجـمــوعــة ،إن
مجموعة بنك بــرقــان نجحت فــي تحقيق االسـتـخــدام
األمثل ألعمالها الدولية بهدف الحد من المخاطر مع
زيادة التركيز على السوق الرئيسي «الكويت» ،لتحقيق
عوائد مجزية للمساهمين ،واستراتيجية النمو الحذر
التي ينتهجها بنك برقان والتركيز على الكفاءة وجودة
األصول قد كفلت وضمنت تواصل نمو األرباح».
وعن بيع مصرف بغداد ،أفاد حيات بأن هذه العملية
من شأنها توفير فرصة جيدة لبنك برقان إلعادة توزيع
رأس المال تجاه األنشطة الرئيسية للبنك ،وعالوة على
ذلك ،تحسين مقاييس جودة األصول لدى البنك».
وعـ ــن ت ــوج ــه ال ـب ـنــك االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،أوض ـ ــح حـيــات
أن «الـتـحــول الرقمي لعملياتنا يمثل أحــد األولــويــات
الــرئـيـسـيــة السـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك ال ـجــديــدة فــي الـفـتــرة
المقبلة ،ونحن نتطلع بأن تمثل سنة  2020نقلة نوعية
عن طريق التركيز الجاد على االستدامة بجميع أركانها
البيئية واالجتماعية واالقـتـصــاديــة مــن خــال العمل
على تطوير العنصر البشري وتطبيق مبادئ الحوكمة
السليمة والتحول الرقمي ألنشطة األعمال ،إننا نؤمن
ً
ً
إيمانا راسخا بأن هذا التحول من شأنه تعزيز تقديم
خدماتنا وعروضنا القيمة لعمالئنا الكرام».
ب ــدوره ،قــال رائ ــد الهقهق نــائــب الــرئـيــس التنفيذي

رائد الهقهق
للمجموعة والرئيس التنفيذي – الكويت لبنك برقان،
ً
ً
«شهدت عمليات الكويت عاما قويا آخر مع تحسينات
على المقاييس الرئيسية ،إذ حققت إي ــرادات الكويت
ً
نموا بنسبة  7في المئة ،بينما نمت محفظة القروض
بواقع  8في المئة ،وشهدت نسبة التكلفة إلــى الدخل
ً
تحسنا لتسجل نسبة  27.6فــي ا لـمـئــة ،كما تحسنت
تكلفة االئتمان إلى  50نقطة أساس بينما كانت نسبة
القروض المتعثرة ثابتة عند  1.6في المئة.
ً
وأضاف الهقهق أنه اعتبارا من بداية هذا العام ،قام
بنك برقان بتعديل عملية إقفال البيانات المالية ،وذلك
بتغيير موعد إعداد البيانات المالية للبنوك التابعة
ً
لمجموعة بنك برقان لتكون مبكرا بمدة شهر عن تاريخ
إعداد البيانات المالية للمجموعة.
ً
بناء عليه ،فإن نتائج البيانات المالية
وأوضح أنه
للسنة المالية  2019تتضمن فقط أداء البنوك التابعة
ً
ً
لفترة أحد عشر شهرا (أي من يناير إلى نوفمبر) بدال
ً
من فترة االثني عشر شهرا التي دأب البنك على إدراجها
في البيانات المالية للفترات السابقة.
وتتضمن البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات
المجموعة في الكويت وحصتها في البنوك التابعة،
وه ــي ب ـنــك ب ــرق ــان – تــرك ـيــا ،وب ـن ــك الـخـلـيــج ال ـجــزائــر،
ومصرف بغداد ،وبنك تونس العالمي.
لدى بنك برقان أحد أكبر شبكات الفروع اإلقليمية
ً
ب ـعــدد  164ف ــرع ــا ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـكــويــت ،وتــركـيــا
والجزائر والعراق وتونس ولبنان ،إضافة إلى مكتب
تمثيلي يقع مقره دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

٢٢

اقتصاد

ةديرجلا

•
العدد  / 4367األحد  8مارس 2020م  13 /رجب 1441هـ

economy@aljarida●com

ً
النفط يسجل أكبر انخفاض يومي منذ  11عاما

بعد شقاق روسيا و«أوبك» ...والبرميل الكويتي ينخفض  2.26دوالر

الذهب يهبط عن
ذروة  7سنوات مع
تغطية المتعاملين
لمراكزهم

انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل النفط
الكويتي  2.26دوالر ليبلغ 49.82
ً
دوالرا في ت ــداوالت يــوم الجمعة
ً
الماضي مقابل  52.08دوالرا في
ت ــداوالت يــوم الخميس الماضي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
ً
وعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا ،نـ ـ ــزل خـ ـ ــام ب ــرن ــت
ً
مسجال أكبر خـســارة يومية في
ً
أك ـثــر مــن  11عــامــا ي ــوم الجمعة
الماضي ،بعد أن رفضت روسيا
اقتراح «أوبك» بتنفيذ تخفيضات
ك ـب ـيــرة إلنـ ـت ــاج ال ـن ـفــط لتحقيق
استقرار في األسعار المتضررة
ب ـف ـع ــل الـ ـتـ ـبـ ـع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لفيروس كــورونــا ،وردت «أوبــك»
بإلغاء القيود على إنتاجها.
وجـ ــرى ت ـ ــداول م ــا ي ــزي ــد على
مليون عقد للخام األميركي خالل
الـجـلـســة ،فــي حـيــن ت ـحـ ّـول اتـفــاق
استمر ثالث سنوات بين «أوبك»
وروسيا إلى اختالف.
وسجلت العقود اآلجلة لخام
بـ ــرنـ ــت أك ـ ـبـ ــر ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ي ــوم ــي
بالنسبة المئوية منذ ديسمبر
 ،2008لتنخفض  4.72دوالرات أو
 9.4في المئة وتبلغ عند التسوية
ً
 45.27دوالرا للبرميل ،وهذا أدنى
مستوى إغالق لبرنت منذ يونيو
 .2017وهبط خام غرب تكساس
الوسيط األميركي  4.62دوالرات
أو  10.1ف ــي ا ل ـم ـئ ــة إ لـ ــى 41.28
ً
دوالرا للبرميل وهو أقل مستوى
إغالق منذ أغسطس  2016وأكبر

«وول ستريت» يتراجع
مع تنامي مخاوف «كورونا»
هبطت األسهم األميركية ،أمس األول ،مع تنامي المخاوف
ب ـشــأن األضـ ــرار االق ـت ـصــاديــة النـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا ،رغــم
أن ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة ل ـ ــ»وول سـتــريــت» أغـلـقــت ف ــوق أدنــى
مستوياتها خالل الجلسة .وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي
 256.23نقطة أو  0.98فــي المئة إلــى  25865.05نقطة .ونــزل
المؤشر سـتــانــدرد آنــد ب ــورز  500بمقدار  51.54نقطة ،أو ما
يعادل  1.70بالمئة إلى  2972.4نقطة .وانخفض المؤشر ناسداك
المجمع  162.98نقطة ،أو ما يعادل  1.87في المئة إلى 8575.62
(رويترز)
				
نقطة.

«نفط الكويت» :تقنيات عديدة حديثة
لـ «النفط الثقيل»
َّ
هاشم تفقد المشروع بـ «الرتقة»

ت ـف ـقــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـمــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية هاشم هاشم مشروع النفط الثقيل الذي
تنفذه شركة نفط الكويت في حقل «الرتقة» شمال
ال ـبــاد لــاطــاع عـلــى سـيــر أع ـمــال ال ـم ـشــروع ،الــذي
سيسهم في زيــادة إنتاج النفط في البالد وتقديم
منتجات نوعية لألسواق العالمية.
وقــالــت الـمــؤسـســة ،فــي بـيــان أم ــس ،إن الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـ ـ «ن ـفــط ال ـكــويــت» ع ـمــاد سـلـطــان أطـلــع
ً
هــاشــم وعـ ــددا مــن أع ـضــاء مـجـلــس إدارة مؤسسة
الـ ـبـ ـت ــرول الـ ــذيـ ــن راف ـ ـقـ ــوه فـ ــي ال ـ ــزي ـ ــارة ع ـل ــى آخ ــر
التطورات واالستعدادات الجارية في هذا المشروع
االستراتيجي .وأوضـحــت أن النفط الثقيل يشكل
ً
تحديا لكل الدول لصعوبة استخراجه والتعقيدات

خسارة يومية بالنسبة المئوية
منذ نوفمبر  .2014وجرى تداول
مــا يــزيــد على  4.58ماليين عقد
ل ـل ـخ ــام األمـ ـي ــرك ــي ل ـش ـهــر أقـ ــرب
استحقاق هذا األسبوع ،وهو أكثر
األســابـيــع كثافة لحجم تــداوالت
ذلك العقد على اإلطالق.
وان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــض ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــت وغـ ـ ـ ــرب
ت ـك ـســاس م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  30في
المئة منذ بداية العام الحالي.
وتـ ـ ـج ـ ــاوز ع ـ ـ ــدد ال ـم ـص ــاب ـي ــن
بفيروس كورونا في أنحاء العالم
مئة ألف مع وصول التفشي إلى
المزيد من الــدول وتصاعد حدة
األضـ ـ ـ ــرار االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وبـ ــدأت
أحـيــاء األعـمــال تخلو وتراجعت
أسواق األسهم.
وأحـ ـ ـي ـ ــا الـ ـشـ ـق ــاق بـ ـي ــن أوب ـ ــك
وروس ـ ـيـ ــا الـ ـمـ ـخ ــاوف مـ ــن شـبــح
انـهـيــار أسـعــار النفط فــي ،2014
حين تنافست السعودية وروسيا
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـص ــص الـ ـس ــوقـ ـي ــة مــع
م ـن ـت ـجــي ال ـن ـف ــط الـ ـصـ ـخ ــري فــي
الواليات المتحدة التي لم يسبق
لها مطلقا المشاركة في اتفاقات
الحد من اإلنتاج.
وكـ ــانـ ــت «أوب ـ ـ ـ ـ ــك» تـ ـح ــث عـلــى
خفض إضافي  1.5مليون برميل
ً
يوميا حتى نهاية .2020
وق ـ ــال وزراء «أوب ـ ـ ـ ــك» ،إن مــن
الـمـتــوقــع أن يـســاهــم المنتجون
ال ـم ـس ـت ـق ـل ــون بـ ــواقـ ــع  500أل ــف
ً
برميل يوميا من إجمالي الخفض

اإلضافي .وكــان االتفاق الجديد
سيعني أن تخفيضات إنتاج أوبك
ً
ستبلغ إجماال  3.6ماليين برميل
ً
يوميا أو ما يعادل نحو  3.6في
المئة من اإلمدادات العالمية.
وقال محللون لدى «أيه.بي.إن
ً
أمرو» في تقرير «اعتبارا من أول
أبــريــل مـسـمــوح لجميع منتجي
النفط اإلنتاج بقدر ما يرغبون».
وخ ـ ـفـ ــض الـ ـبـ ـن ــك الـ ـه ــولـ ـن ــدي
توقعاته لسعر خــام بــرنــت لعام
 2020بنسبة  15.5في المئة إلى
ً
 49دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل م ــن تــو قــع
ً
سابق عند  58دوالرا.
لكن البنك أش ــار إلــى أن أمين
عام أوبــك محمد باركيندو ألمح
إلـ ــى أنـ ــه س ـت ـكــون ه ـن ــاك الـمــزيــد
م ــن االج ـت ـمــاعــات غـيــر الــرسـمـيــة
بشأن التخفيضات المقترحة في
األسابيع المقبلة.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،سجلت
أسعار الذهب تقلبات بأكثر من
واحد في المئة الجمعة ،لتنزل من
أعلى مستوى في سبع سنوات إذ
باع المستثمرون المعدن األصفر
لتغطية مــرا كــز ش ــراء بالهامش
فــي حـيــن ن ــال االن ـت ـشــار الـســريــع
لـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا مـ ــن أس ـ ــواق
األسهم.
وك ــان الـسـعــر ال ـفــوري للذهب
ً
مرتفعا  0.1في المئة إلى 1671.24
دوالر لألوقية «األونصة» .وزادت
ع ـقــود الــذهــب األمـيــركـيــة اآلجـلــة

ً
 0.2في المئة إلى  1672.40دوالرا
عند التسوية.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ــارت م ـي ـل ـي ــك رئ ـي ــس
استراتيجيات السلع األولية لدى
«ت ــي.دي» ل ــأوراق المالية« :نــرى
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـق ـلــب ف ــي أسـ ــواق
األس ـه ــم ،الـخـســائــر الـكـبـيــرة إلــى
حد ما والضبابية دفعتا المؤشر
ستاندرد آند بورز دون مستوى
 .3000نرى على األرجح عمليات
تـسـيـيــل ل ـلــذهــب ب ـه ــدف تغطية
مراكز شراء بالهامش».
ً
«هــذا ُيذكر جــدا بما حــدث في
عـمـلـيــات تـصـحـيــح خ ــال األزم ــة
المالية».
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ـســائــر،
ً
ما زال الذهب الــذي يعتبر مالذا
ً
آمنا يمضي على مسار تسجيل
أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير
.2016
ونــزل البالديوم  0.5في المئة
إ ل ـ ــى  2520.92دوالر ل ــأو ق ـي ــة
وتــراجـعــت الفضة  0.9فــي المئة
إلى  17.26دوالر لألوقية.
وارتفع البالتين  3.1في المئة
إلى  891.08دوالر ،ويتجه صوب
تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ
منتصف يناير.
وخـ ـفـ ـض ــت أنـ ـجـ ـل ــو أمـ ـي ــرك ــان
بالتينيوم ،ثاني أكبر مجموعة
م ـ ـعـ ــادن م ـن ـت ـج ــة ل ـل ـب ــات ـي ــن فــي
العالم ،توقعاتها لإلنتاج بسبب
إغالق عقب انفجار.

ال ـتــي ت ـت ـكــون مـنـهــا م ـكــام ـنــه ،م ـش ـيــرة إل ــى أن هــذا
المشروع يتميز بالعائد االقتصادي الكبير للبالد
كما يتيح للنفط الكويتي الدخول إلى أسواق جديدة
وخلق فرص وظيفية عديدة للشباب الكويتي.
وذكـ ــرت أن «نـفــط ال ـكــويــت» اسـتـخــدمــت فــي هــذا
المشروع تقنيات عديدة حديثة منها ضغط البخار
وحقنه في المكمن النفطي لتسهيل عملية استخراج
هذا النوع من النفط.
وأثنى أعضاء مجلس اإلدارة في ختام الزيارة
عـلــى ال ـج ـهــود الـكـبـيــرة ال ـتــي بــذلـهــا الـعــامـلــون في
ال ـم ـشــروع األض ـخ ــم عـلــى صـعـيــد ال ـق ـطــاع النفطي
ً
ً
الكويتي ،الذي يعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية
 2040التي تبنتها مؤسسة البترول الكويتية.

«التجارة» :تنظيم منافذ العرض
والبيع المؤقتة
أ صـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
ً
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـت ـن ـظ ـيــم
منافذ العرض والبيع المؤقتة
(ال ـ ـبـ ــوثـ ــات) ،مـبـيـنــة ان ال ـق ــرار
حــدد الجهات التي يسمح لها
بالترخيص ،وشــروط إصــداره
والمدة الزمنية لسريانه.
وق ــال ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان
صـحــافــي ،إنــه يقصد بتطبيق
أحكام هذا القرار المنافذ التي
تـقـيـمـهــا ال ـك ـي ــان ــات ال ـت ـجــاريــة
(شركات  -أفراد) المرخص لها
مــن اإلدارة المختصة بعرض
وب ـ ـيـ ــع وتـ ـ ــرويـ ـ ــج م ـن ـت ـجــات ـهــا
وال ـ ـس ـ ـلـ ــع وخـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا ،ال ـت ــي
ت ـت ـع ــام ــل ف ـي ـه ــا بــال ـم ـج ـم ـعــات
التجارية فترة مؤقتة.
وأضافت أن القرار نص على
أن ــه «ال ي ـجــوز ب ــدون ترخيص
مـسـبــق م ــن اإلدارة المختصة
بـ ــالـ ــوزارة إق ــام ــة مـنـفــذ (ب ــوث)
مؤقت لعرض أو بيع المنتجات
والسلع في أي من المجمعات
التجارية بدولة الكويت».
وذك ــرت أنــه يــرخــص بإقامة
م ـن ــاف ــذ ب ـي ــع م ــؤق ـت ــة (ب ــوث ــات)

ل ـ ـل ـ ـش ـ ــرك ـ ــات وال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات
واألش ـخ ــاص الـحــاصـلـيــن على
تــرخـيــص ت ـج ــاري م ــن الـ ــوزارة
لمباشرة نشاط تجاري معين.
وب ـي ـن ــت أنـ ــه ال ي ـج ــوز مـنــح
ترخيص إقامة المنفذ (البوث)
إال ل ـل ـك ـيــانــات ال ـحــاص ـلــة على
ت ــرخ ـي ــص ت ـ ـجـ ــاري مـ ــن وزارة
ال ـت ـج ــارة ،وأن ي ـبــاشــر المنفذ
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب ت ــرخـ ـيـ ـص ــه ن ـفــس
الـنـشــاط ال ــذي يـبــاشــره الكيان
طالب الترخيص.
وعــن شــروط الحصول على
الترخيص ،أوضحت انها تبدأ
بتقديم طلب لالدارة المختصة
ب ــال ــوسـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــدده ــا،
مشتمال على البيانات الالزمة،
ومــرفـقــا بــه ص ــورة الترخيص
ال ـت ـج ــاري ل ـطــالــب الـتــرخـيــص
و»كروكي» بالموقع المراد إقامة
المنفذ عليه ،وموافقة المجمع
ال ـت ـج ــاري ،مـتـضـمـنــا م ــا يفيد
موافقة البلدية على الموقع.
وأض ــاف ــت «ال ـت ـج ــارة» أن ــه ال
يجوز أن تتجاوز مدة ترخيص
المنفذ ( سـنــة) قابلة للتجديد

ً
م ــدة أو م ــدد أخـ ــرى ،وف ـق ــا لما
تراه الوزارة ،مشيرة إلى ضرورة
ال ـتــزام الـجـهــة صــاحـبــة المنفذ
بالقوانين واللوائح والتعليمات
الـصــادرة من الجهات المعنية
والـمـخـتـصــة بـمــراقـبــة الـنـشــاط
الذي يتم مباشرته بالمنفذ.
ولـفـتــت إل ــى أن ال ـق ــرار انــاط
بـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك اإلش ــراف
ع ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه وم ــراقـ ـب ــة م ــدى
االل ـ ـتـ ــزام بـ ــه ،مـبـيـنــة أنـ ــه يحق
للوزارة إغالق المنفذ بالطريق
ال ـم ـب ــاش ــر وإلـ ـ ـغ ـ ــاء تــرخ ـي ـصــه
عند مخالفة أحكام هــذا القرار
ويـتـحـمــل صــاحــب الـتــرخـيــص
كـ ــامـ ــل الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن ه ــذه
المخالفات.
وذك ـ ــرت أن الـ ـق ــرار م ـنــح كل
ال ـك ـيــانــات ال ـتــي تـمـتـلــك منافذ
(بوثات) قائمة وقت صدور هذا
القرار مهلة لتوفيق أوضاعها،
ً
وفـ ـق ــا ألح ـك ــام ــه ،خـ ــال مـ ــدة ال
ت ـت ـج ــاوز  3أشـ ـه ــر م ــن ت ــاري ــخ
صدوره.

«برقان» :مطاعم جديدة في «المكافآت» «بيتك» %11 :نمو القيمة السوقية لشركات العقار
أعلن بنك برقان إضافة  3مطاعم جديدة لقائمة عروضه ،وهي:
«ج ـيــا» ،و«ب ــاك بــرنــر» ،و« ،»Eggsltالـتــي تعتبر مــن أفـضــل المطاعم
والكافيهات واألكثر شعبية في الكويت ،ويمكن العرض الجديد عمالء
«برقان» من الحصول على خصم  15في المئة في أي من المطاعم
الثالثة المذكورة.
ويقدم مطعم «جيا» ،الذي انطلق من الكويت ،أطباقا شهية وصحية
وطازجة ،تجسد جوهر مأكوالت البحر األبيض المتوسط ،بينما
يقع «باك برنر» في مجمع الخليجية ،وهو مقهى متخصص ،يقدم
القهوة ذات الجودة العالية وأنواعا من الحلويات ،أما « ،»Eggsltفي
كريستال تاور ،فيقدم أطعمة شهية طازجة وعالية الجودة ،مناسبة
لمحبي البيض ،حيث إنه المكون الرئيسي لقائمة طعام المطعم.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي
(بيتك) إن عــدد الشركات المدرجة في القطاع
الـعـقــاري بـلــغ  40شــركــة مسجلة فــي بــورصــة
الكويت بنهاية الــربــع الــرابــع ،وم ــازال القطاع
ثاني القطاعات لجهة عدد الشركات بعد قطاع
الخدمات المالية وفق بيانات شركة بورصة
الكويت ،ويمثل عددها  23.3في المئة من عدد
الشركات المدرجة البالغ  172شركة في .2019
ويحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة
 20.9فــي الـمـئــة مــن كـمـيــة األس ـهــم الـمـتــداولــة
والمرتبة الخامسة بحصة  5.7فــي المئة من

قيمة األسـهــم الـمـتــداولــة ،والثالثة لجهة عدد
الصفقات المتداولة بحصة  15.2في المئة خالل
العام ،في حين ارتفعت أسعار أسهم  17شركة
عقارية خالل .2019
وارتفعت القيمة السوقية لشركات القطاع
الـعـقــاري فــي ال ـســوق الرئيسي بنهاية الربع
الرابع إلى حوالي  1.3مليار دينار بزيادة  11في
المئة عن الربع الثالث ،في حين ارتفعت القيمة
السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت
إلى  35.8مليار بنهاية الربع الرابع بنسبة 11
في المئة على أساس ربع سنوي.

وحافظت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع
العقاري بنهاية الربعين الرابع والثالث على
حصة قدرها  3.6في المئة من الشركات المدرجة
في البورصة .وارتفعت قيمة ت ــداوالت أسهم
القطاع العقاري في السوق الرئيسي لبورصة
الكويت إلى  109ماليين دينار بزيادة  82في
المئة عــن الــربــع الـثــالــث ،وزادت كمية األسهم
المتداولة إلــى  2.3مليار سهم بــزيــادة  42في
المئة ،مصحوبة بزيادة عدد الصفقات المتداولة
في القطاع العقاري إلى نحو  62.4ألف صفقة
بنسبة  39في المئة على أساس ربع سنوي.

« »stcتطلق باقات الدفع اآلجل
الحسيني :إطالق تطبيق
«بناني» إلدارة األمالك العقارية لـ Galaxy S20
أعلنت شركة «بناني اينك»
إط ــاق تطبيق «بـنــانــي» األول
م ــن نــوعــه ف ــي ال ـكــويــت إلدارة
األم ـ ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة وخ ــدم ــة
المستأجرين ،سعيا من الشركة
لمواكبة كل جديد ومتميز في
ع ــال ــم ال ـع ـقــار والـتـكـنــولــوجـيــا
الــرق ـم ـيــة ،ولـتـحـقـيــق االبـتـكــار
والتطوير في ذلك المجال.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
فــي شــركــة بناني ايـنــك محمد
الحسيني ،في بيان صحافي،
إن إطـ ـ ـ ــاق ال ـت ـط ـب ـي ــق م ـط ـلــع
العام الحالي يأتي إسهاما من
الشركة في خدمة مالك العقار،
وتحقيقا ألفضل عائد إلدارة
العقار ،وبما يخدم مالك العقار
ويحقق أقصى استفادة ممكنة
للمستأجرين.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي أن
ت ـط ـب ـي ــق « ب ـ ـنـ ــا نـ ــي »Banani
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أفـ ـض ــل
ع ــائ ــد لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ـم ـلــوكــة
ل ــأف ــراد وال ـش ــرك ــات ،مضيفا
أن المحفظة العقارية ستكون
محفوظة فــي التطبيق ،ويتم
تـعــديـلـهــا وتـطــويــرهــا يــومـيــا،
وه ــو مــا يمكن مــالـكــي العقار
من متابعة عقاراتهم وتعريف
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي ال ـت ــأج ـي ــر مــن
األف ـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات بـحـجــم
ال ـ ـش ـ ــواغ ـ ــر ،وال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مــع
م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات،
وهــو مــا يعني تحقيق أفضل
العوائد على مدار العام.
وأضاف أن أهمية التطبيق
ت ــأت ــي فـ ــي ظـ ــل وج ـ ــود نـسـبــة
شواغر من العقار االستثماري
تصل إلى  22في المئة تقريبا،
وهو رقم مرتفع جدا ،ويحتاج
إل ــى ج ـهــود ج ـب ــارة ومـتــابـعــة
حثيثة بشكل دا ئ ــم عــن حالة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات وت ـق ـي ـي ـم ـه ــا ،وم ــن
ث ــم س ــد ال ـش ــواغ ــر وال ــوص ــول

محمد الحسيني

لـلــراغـبـيــن ف ــي ال ـتــأج ـيــر بــأقــل
مجهود وتكلفة ممكنة.
وأشار إلى أن التطبيق يعمل،
كــذلــك ،على إتــاحــة المعلومات
أمام الراغبين في تأجير الشقق،
وال ـ ـتـ ــواصـ ــل ب ـس ـه ــول ــة ك ـب ـيــرة
م ــع م ـس ــؤول ــي ت ـل ــك ال ـع ـق ــارات
ل ـتــأج ـيــرهــا دون ال ـحــاجــة إلــى
وسيط أو حارس عقار.
وحول حاجة السوق المحلي
ً
لتطبيق «بـنــانــي» حــالـيــا ،أفــاد
الحسيني بــأن ســوق العقارات
بــال ـكــويــت حــال ـيــا يـعـتـمــد على
ت ــواف ــر ال ـم ـع ـل ــوم ــات بـسـهــولــة
وي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــر ،وي ـ ـح ـ ـق ـ ــق ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
بالسهولة والسرعة المطلوبة،
وهو األمر الذي يحققه التطبيق
بـ ـشـ ـك ــل ي ـ ـخـ ــدم مـ ــالـ ــك الـ ـعـ ـق ــار
والمستأجر على مدار  24ساعة.
وبـ ـي ــن أن ت ـط ـب ـيــق مـفــاهـيــم
تكنولوجيا ا لـمـعـلــو مــات التي
ظ ـه ــرت وانـ ـتـ ـش ــرت ف ــي اآلونـ ــة
األخيرة على مستوى الكويت،
وال ـت ــواص ــل م ــع ك ــل الـقـطــاعــات
االقتصادية األخرى الموجودة
في المجتمع ،يجعل من تطبيق
«بناني» أمــرا على جانب كبير
م ــن األه ـم ـي ــة ،لـتـحـقـيــق أفـضــل
الخدمات المقدمة لمالك العقار
والمستأجرين على حدة.

أط ـل ـقــت ش ــرك ــة االت ـص ــاالت
الكويتية  ،stcباقاتها الجديدة
للدفع اآلجل ،التي تشتمل على
أحدث ابتكارات سامسونغ في
عالم الهواتف الذكية Galaxy
.S20
وتطرح  stcللعمالء الجدد
والحاليين ثالثة أجهزة ثورية
من سلسلة سامسونغ الرائدة،
اثـ ـن ــان م ـن ـهــا ي ــدع ـم ــان تقنية
 5Gضمن باقات الدفع اآلجل
ً
المصممة خصوصا للعمالء.
وت ـ ـضـ ــم س ـل ـس ـل ــة ه ــوات ــف
س ــا م ـس ــو ن ــغ Galaxy S20 3
أج ـ ـهـ ــزة جـ ــديـ ــدة؛ هـ ــي هــاتــف
 Galaxy S20ب ـت ـق ـن ـي ــة ،4G
و هـ ــا ت ـ ـفـ ــا  Galaxy S20+و
 Galaxy S20+ Ultraاللذين
يدعمان تقنية الجيل الخامس
وتتميز هواتف سامسونغ
التي تطلقها  stcضمن باقات
الدفع اآلجل بسعات تخزينية
تـ ـت ــراوح م ــن  128غـيـغــابــايــت
إلـ ــى  512غ ـي ـغ ــاب ــاي ــت( حـيــث
يأتي هاتف 4G Galaxy S20
و Galaxy S20+بـسـعــة 128
غيغابايت؛ بينما يأتي هاتفا
 Galaxy S20+و Galaxy S20+
 Ultraبسعات تخزينية 128
غيغابايت و 512غيغابايت)
كـ ـم ــا ت ــوف ــر  stcم ـج ـمــوعــة
متنوعة مــن بــاقــات البيانات
والـ ــدقـ ــائـ ــق مـ ــن خـ ـ ــال خـطــط
الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــع اآلجـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـصـ ـمـ ـم ــة
ً
خصيصا لتلبية احتياجات
ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ق ـ ــاع ـ ــدة ع ـم ــاء
الشركة المتنوعة.
ً
وتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى إطـ ـ ـ ــاق
سلسلة هواتف ،Galaxy S20
قــا لــت حنين الفليج الرئيسة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـق ـط ــاع مـبـيـعــات
األف ــراد في « :stcلقد اكتسبت
س ـل ـس ـلــة أجـ ـه ــزة ســام ـســونــغ
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ش ـع ـب ـي ــة واسـ ـعـ ــة
ومتنامية مــن جانب العمالء

الـمـخـلـصـيــن ب ـف ـضــل ال ـمــزايــا
والـ ـخـ ـي ــارات ال ـم ـت ـقــدمــة الـتــي
ي ــوف ــره ــا ك ـ ــل جـ ـ ـه ـ ــاز .ون ـح ــن
ف ـ ـ ـخـ ـ ــورون ب ـ ــإط ـ ــاق س ـل ـس ـلــة
 G a l a x y S 2 0مـ ـ ـ ــن خـ ـ ــا ل
مـجـمــوعــة م ــن عـ ــروض خطط
الــدفــع اآلجــل لقاعدة عمالئنا
المتنوعة .ال سيما أن سلسلة
 Galaxy S20ه ـ ـ ــي أ ح ـ ـ ــدث
مجموعة تأتي مزودة بتقنيات
 5Gال ــرائ ــدة م ــن ســامـســونــغ،
ون ـح ــن سـ ـع ــداء ل ـت ـقــديــم هــذه
األجـ ـ ـه ـ ــزة ع ـل ــى ش ـب ـك ـت ـنــا مــن
ً
الجيل الخامس األكثر تطورا
واألكبر في الكويت».
وأكــدت الفليج أن «تقنيات
الجيل الخامس سوف تحدث
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـتـ ـط ــورات على
ص ـع ـيــد اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـه ــوات ــف
ال ـن ـقــالــة ،ح ـيــث ت ــدع ــم وتـغـيــر
الـطــريـقــة ال ـتــي ن ـتــواصــل بها
م ـ ــع اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،كـ ـم ــا سـتـغـيــر
ً
نظرتنا تـمــامــا حــول تقنيات
عالم اإلنـتــرنــت .فــي  ،stcنحن
ملتزمون تجاه تحقيق اهدافنا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بتمكين الـتـحــول الــرقـمــي في
الـكــويــت .ونــؤمــن بــأن اعتماد
ت ـق ـن ـيــة ال ـج ـي ــل ال ـخ ــام ــس فــي
ال ـكــويــت يـعــد بـمـنــزلــة خـطــوة
أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ه ــدفـ ـن ــا ن ـحــو
تمكين التحول الرقمي لألمة».
ً
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت« :ت ـ ـ ـمـ ـ ــاش ـ ـ ـيـ ـ ــا
م ـ ـ ــع مـ ـهـ ـمـ ـتـ ـن ــا ،ت ـ ـس ـ ـعـ ــى stc
جـ ـ ــاهـ ـ ــدة ل ـ ـتـ ــزويـ ــد ع ـم ــائ ـه ــا
بـ ـ ــأحـ ـ ــدث أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـ ـهـ ــواتـ ــف
ال ــذك ـي ــة ف ــي خ ـطــط تـنــافـسـيــة
وحصرية تلبي احتياجاتهم
ومتطلباتهم المتنوعة .ولن
ً
ندخر جهدا في سبيل تحقيق
ال ـت ـطــويــر ال ـم ـس ـت ـمــر لـضـمــان
توفير اعلى مستويات الخدمة
والسرعة وتحقيق اكبر تغطية
م ـم ـك ـن ــة ل ـش ـب ـك ـت ـن ــا ،وأفـ ـض ــل
تـ ـج ــرب ــة ش ــامـ ـل ــة وم ـت ـك ــام ـل ــة

حنين الفليج

ت ـس ــاه ــم فـ ــي االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
قــدرا تـنــا المتنامية بما يغير
نمط حياة األفراد لألفضل».
و ت ـ ـضـ ــم س ـل ـس ـل ــة Galaxy
 S20مــن سامسونغ  3أجهزة
جــديــدة ،هــي هــواتــف Galaxy
 S20و Galaxy S20+وGalaxy
 ،S20+ Ultraوتــأتــي األجهزة
مـ ـ ــزودة ب ـم ـي ــزات اسـتـثـنــائـيــة
وق ـ ــدرات ات ـصــال فــائـقــة تدعم
تقنية الجيل الخامس ،إضافة
إلى التحسينات التي أدخلتها
الشركة على صعيد الكاميرا
وذاك ـ ــرة ال ــوص ــول الـعـشــوائــي
(  )RAMو سـ ـ ـع ـ ــة ا لـ ـتـ ـخ ــز ي ــن
ال ـت ــي ت ـمــت تــرقـيـتـهــا مـقــارنــة
بـ ـ ـ ــاإلصـ ـ ـ ــدارات الـ ـس ــابـ ـق ــة مــن
سلسلة هواتف .S
وت ــأت ــي األجـ ـه ــزة ال ـجــديــدة
ب ــأح ـج ــام مـخـتـلـفــة ل ـشــاشــات
العرض الديناميكية المذهلة
من نوع سوبر أموليد الفائقة
الـ ـ ــدقـ ـ ــة ،حـ ـي ــث تـ ــأتـ ــي ش ــاش ــة
العرض في هاتف Galaxy S20
بـمـقــاس  6.2بــوصــات ،بينما
تأتي حجم شاشة العرض في
هاتف  Galaxy S20+بمقاس
 6.7بـ ـ ــو صـ ـ ــات و فـ ـ ـ ــي ه ــا ت ــف
 Galaxy S20+ Ultraبمقاس
 6.9بوصات.
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اقتصاد

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

خسائر حادة  ...واإلمارات تتكبد  %5والكويت %٤.٧
حالة تذبذب شديد أطاحت مؤشرات األسواق العالمية
علي العنزي

زاد اضطراب األسواق
المالية العالمية وتأرجحت
بشدة خالل األسبوع الماضي
وسط حالة تذبذب شديد
أطاحت مؤشراتها وانتهت
إلى خسارة محدودة.

واصـ ـ ـل ـ ــت م ـ ــؤش ـ ــرات أس ـ ــواق
الـمــال فــي دول مجلس التعاون
ً
ال ـخ ـل ـي ـجــي ت ـك ـبــدهــا مـ ــزيـ ــدا مــن
الـخـســائــر األس ـبــوع ـيــة ،وانـتـهــي
األس ـبــوع األول مــن شهر مــارس
الجاري على تراجعات أسبوعية
جـ ـ ــاءت حـ ـ ــادة ف ــي أغ ـل ـب ـه ــا ،فــي
حين طغت حــالــة تــذبــذب شديد
فــي مــؤشــرات األس ــواق العالمية
أطاحت المؤشرات.
إلــى ذلــك ،كــان سوقا اإلمــارات
األكثر خسارة بنسب تجاوزت 5
في المئة ،إذ تكبد مؤشر أبوظبي
نـسـبــة  5.3ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي حين
تراجع مؤشر سوق دبي المالي
بنسبة  5في المئة تالهما مؤشر
سوق بورصة الكويت األول الذي
فـقــد نـسـبــة  4.7فــي الـمـئــة ،وحــل
ً
رابعا وبنسب وسط مؤشر سوق
البحرين بخسارة بنسبة  2.6في
المئة ،كما تراجع مؤشر السوق
ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـسـ ـع ــودي "ت ــاس ــي"
بـنـسـبــة  2.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وخـســر
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـق ـط ــري نـسـبــة
 1.9فــي المئة ،فــي حين تماسك
مؤشر سوق مسقط على خسارة
ً
مـحــدودة جــدا لم تتجاوز نسبة
 0.6في المئة.

االقتصاد طلب وإنتاج

مؤشر السوق
الرئيسي السعودي
«تاسي» تراجع
بنسبة %2.1
والقطري خسر
%1.9

زاد اضطراب األسواق المالية
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وتـ ــأرج ـ ـحـ ــت ب ـش ــدة
خ ــال األس ـب ــوع الـمــاضــي وســط
ح ــال ــة تـ ــذبـ ــذب ش ــدي ــد أط ــاح ــت
مؤشراتها وانتهت إلــى خسارة
مـحــدودة ،لكن خسائر مؤشرات
األسواق المالية في دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون زادت بـ ـش ــدة وبـلـغــت
ً
أعـ ـل ــى م ـس ـتــويــات ـهــا خ ـصــوصــا
ف ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ذات االرت ـ ـب ـ ــاط
األكـثــر ب ــأداء االقـتـصــاد العالمي
وال ـق ـطــاعــات ال ـم ـتــأثــرة ،وأهـمـهــا
قطاعا السياحة والطيران اللذان
يـعـتـمــد عـلـيـهـمــا اق ـت ـصــاد دب ــي،
عــاوة على الطاقة التي تعتمد
على أسعارها معظم االقتصادات

ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،والـ ـت ــي انـخـفـضــت
أسعارها خالل نهاية األسبوع.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد إقـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
الخليجية حيث سجلت خسارة
طــاحـنــة بـحــوالــي  10فــي المئة
لتبلغ خسارة نفط برنت حوالي
 30ف ــي الـمـئــة خ ــال ه ــذا الـعــام
وذلــك خــال  9أسابيع فقط من
بداية العام.
ل ــذل ــك ت ـ ــزداد ال ـض ـغ ــوط عـلــى
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
ً
خ ـ ـصـ ــو صـ ــا فـ ـ ــي دول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي ،التي تعتمد
في إيراداتها على النفط بنسبة
كبيرة ،وكذلك على األسواق التي
ال تـعـتـمــد عـلــى الـنـفــط وتعتمد
ال ـس ـيــاحــة وال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري،
وتوقفت كذلك بفعل انتشار وباء
كورونا.
واألسـ ــواق الـمــالـيــة تـبــالــغ في
ً
ت ـس ـع ـيــر األح ـ ـ ـ ــداث غ ــالـ ـب ــا ،لـكــن
فــي حــالــة انـتـشــار وب ــاء كــورونــا
الخطير وسريع االنتشار وبداية
انتقاله إلــى دول العالم األخــرى
ً
خـ ـص ــوص ــا ال ـ ـ ـ ــدول ال ـص ـنــاع ـيــة
ال ـتــي سـتــزيــد الـمـحــاذيــر وتقفل
م ـص ــان ـع ـه ــا ،ب ــال ـت ــال ــي ي ـتــراجــع
حجم الطلب على النفط وتزيد
ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي ب ـل ـغــت أوج ـه ــا
خ ــال جـلـســة الـجـمـعــة الـمــاضــي
وك ــان ــت بـفـعــل اخ ـت ــاف روس ـيــا
م ــع "أوب ـ ــك" ب ـشــأن حـجــم خفض
اإلن ـ ـتـ ــاج وخـ ـ ــوف ب ـع ــض ال ـ ــدول
على حصصها السوقية إذا ما
اضـطــرت إلــى خفض المزيد من
حصصها.
ً
إجماال األوضــاع االقتصادية
الحالية مالت إلى التراجع ،وكان
أول ـهــا تــراجــع مــؤشــر التصنيع
ال ـص ـي ـن ــي خـ ـ ــال شـ ـه ــر ف ـب ــراي ــر
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي بـ ـ ـح ـ ــوال ـ ــي ال ـن ـص ــف
واستمر االقتصاد األميركي في
ً
نموه قياسا على مؤشر الوظائف
غير الزراعية الشهري ،الذي صدر
يوم الجمعة الماضي وأشار إلى
زيـ ــادة عــن الـمـتــوقــع وانـخـفــاض
مؤشر البطالة إلى  3.5في المئة،

وه ــي أدن ــي مـسـتــويــات الـبـطــالــة
ً
تاريخيا.
ً
ً
خليجيا أيضا تراجع مؤشرا
ســوقــي اإلمـ ـ ــارات بـنـســب كبيرة
وقريبة من الكويتي إذ انخفض
مــؤشــر أبــوظـبــي بنسبة  5.3في
المئة بعد أن فقد  258.34نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4643.09
ن ـق ـط ــة وتـ ـبـ ـل ــغ خـ ـس ــائ ــره ل ـه ــذا
العام  8.5في المئة ،بينما بلغت
خسائر مؤشر سوق دبي نسبة
 9.5في المئة بعد أن خسر  5في
الـمـئــة خ ــال األس ـب ــوع الـمــاضــي
و هـ ـ ـ ــي  129.46نـ ـقـ ـط ــة ل ـي ـق ـفــل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  2460.54نـقـطــة
وعينه ليس فقط على تداعيات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ف ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــاراة ع ـلــى
ق ـطــاعــي ال ـس ـيــاحــة وال ـع ـق ــار بل
ً
أيضا هاجس معرض المعارض
"إك ـس ـب ــو  "2020ال ـ ــذي حـضــرت
ل ــه دب ــي ب ـق ــوة ووض ـع ــت اآلم ــال
عليه والذي كان من المحتمل أن
يجذب  50مليون زائر لكن وسط
األوضاع االقتصادية والصحية
تتراجع التقديرات وتتغير األرقام
ً
ب ـق ــوة م ـمــا يـشـكــل ض ـغ ـطــا على
اقتصاد اإلمارة.

 284.01نقطة ليقفل على مستوى
 5788.04نـقـطــة وخ ـس ــر مــؤشــر
الـســوق األول نسبة  5فــي المئة
ه ــي  339.22نـقـطــة لـيـقـفــل على
مستوى  6390.96نقطة.
وكانت خسارة مؤشر السوق
"رئـيـســي  "50أق ــل بكثير إذ فقد
فقط  3فــي المئة تـعــادل 147.26
نـ ـقـ ـط ــة لـ ـيـ ـقـ ـف ــل ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
 4742.79نقطة.
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت سـ ـي ــول ــة ونـ ـش ــاط
ً
البورصة قياسا على جلستين
وزاد معدل التداول وبعد عمليات
شــراء كبيرة تمت خالل الجلسة
الـثــانـيــة مــن األس ـب ــوع لـحــق بها
عـمـلـيــات بـيــع لـتــرتـفــع الـسـيــولــة
بشكل كبير ،كذلك النشاط وعدد
الصفقات.
ووس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
االق ـت ـص ــادي ــة الـسـلـبـيــة يـتــراجــع
تأثير العوامل اإليجابية ســواء
الحالية أو المستقبلية كدخول

بورصة الكويت وخسارة كبيرة
ت ـ ـك ـ ـبـ ــدت بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
خ ـس ــارة ك ـب ـيــرة بـنـسـبــة  4.7في
الـمـئــة بـعــد أن غــابــت خ ــال أيــام
ع ـط ـل ــة الـ ـعـ ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي وع ـي ــد
ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر ولـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث جـ ـلـ ـس ــات
لتبدأ على إيـقــاف سوقها األول
ب ـعــد ن ـصــف ســاعــة م ــن ال ـت ــداول
وخ ـســارتــه نـسـبــة  10ف ــي الـمـئــة
ل ـي ـف ـ ِّـع ــل ال ـ ـسـ ــوق ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
الئ ـح ــة الـ ـس ــوق الـ ـج ــدي ــدة وه ــي
اإليـ ـق ــاف طـ ــوال ال ـج ـل ـســة إذا ما
ت ــراج ــع الـ ـس ــوق بـنـسـبــة  10في
المئة ،ثم عوض السوق لجلستين
ف ـق ــط ن ـس ـبــة  8ف ــي ال ـم ـئ ــة وع ــاد
ً
وف ـقــد نـصـفـهــا تـقــريـبــا لينتهي
األس ـب ــوع ع ـلــى خ ـس ــارة  4.7في
المئة للمؤشر العام التي تعادل

مؤشر
السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

٢٧/02/2020

6.072.05

7.628.34

9.490.14

4.130.91

1.660.48

4.901.43

2.590.00

تراجع النفط والسوق السعودي
ت ـ ـمـ ــاس ـ ـكـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
م ـن ـت ـص ــف األس ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
واستقر السعودي على خسارة
م ـت ــوس ـط ــة وأق ـ ـفـ ــل قـ ـب ــل م ــوج ــة
الـتــراجــع الكبير لــأسـعــار خالل
ال ـج ـل ـســة األخـ ـي ــرة وب ـن ـس ـبــة 10
ً
في المئة تقريبا ،وانتهى مؤشر
ال ـســوق ال ـس ـعــودي "ت ــاس ــي" إلــى
خـ ـس ــارة بـنـسـبــة  2.1ف ــي الـمـئــة
تعادل  160.82نقطة ليقفل على
مستوى  7467.52نقطة وتراجع
سهم "أرامكو" العمالق إلى حدود
سعر االكتتاب ،كذلك فقد سابك

ملخص تداوالت السوق الكويتي العام خالل األسبوع المنتهي في 2020/03/٠٥

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2020/03/٠٥
دبي

سيولة أجنبية وتوزيعات سخية
لـكـثـيــر م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـق ـيــاديــة
وب ـع ــض ش ــرك ــات ال ـس ــوق األول
وي ـب ـق ــى الـ ـح ــذر أكـ ـب ــر وان ـت ـظ ــار
األسـ ـع ــار اك ـب ــر م ــن ب ـن ــاء مــراكــز
حالية.

ن ـس ـب ــة ك ـب ـي ــرة خ ـ ــال األسـ ـب ــوع
الماضي.
ول ــم تـفـلــح ت ــوزي ـع ــات الـسـهــم
ال ـس ـن ــوي ــة وق ـ ــد تـ ـك ــون ال ـب ــداي ــة
األسبوعية في السوق السعودي
على خسارة كبيرة ما لم تتحسن
آفــاق اتـفــاق "أوب ــك  "+وهــي التي
ض ـ ــرب ـ ــت األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار وأفـ ـق ــدتـ ـه ــا
ت ــوازنـ ـه ــا ل ـي ـت ــراج ــع ب ــرن ــت إل ــى
ً
حــدود  45دوالرا للبرميل وهي
أدن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه خ ـ ــال أربـ ــع
سنوات ماضية.
وتراجع مؤشر سوق البحرين
ب ـن ـس ـبــة  2.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ب ـع ــد أن
ف ـق ــد  42.69ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل عـلــى
مـسـتــوى  1617.79نـقـطــة وك ــان
للضغط على بعض األسهم في
ب ــورص ــة ال ـكــويــت تــأثـيــر واض ــح
عـلــى س ــوق الـبـحــريــن وبعضها
مــدرج بالسوقين وأهمها سهم
"أه ـلــي مـتـحــد" الـبـحــريـنــي الــذي
عــانــى األم ـ ّـري ــن خ ــال تـعــامــات

الجلستين األخيرتين في سوق
ال ـك ــوي ــت لـيـخـســر ف ــي الـبـحــريــن
ويتكبد خسارة أسبوعية أطاحت
م ــؤش ــر س ــوق ال ـب ـحــريــن بنسبة
واضحة.
وك ـ ــان م ــؤش ــر س ـ ــوق مـسـقــط
ً
األفـضــل أداء واس ـت ـقــرارا إذ بقي
ً
م ـح ــاف ـظ ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى 4100
نقطة بعد أن فقد نسبة محدودة
هي  0.6في المئة أي  23.12نقطة
لـيـبـقــى عـلــى مـسـتــوى 4107.79
نـ ـق ــاط وه ـ ــو مـ ـح ــدود ال ـس ـيــولــة
مـقــارنــة مــع األس ــواق الخليجية
األخ ـ ــرى ع ــدا ال ـب ـحــريــن ،ك ـمــا أن
ارت ـ ـبـ ــاطـ ــه ب ـ ــاألس ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ـح ــدود وه ـ ــو األق ــل
ً
ً
خـلـيـجـيــا لـيـبـقــى مـحــافـظــا على
اللون األخضر كمكاسب سنوية
خالل أول شهرين من هذا العام
وبنسبة  3في المئة حتى نهاية
تعامالت الخميس الماضي.

القيمة
الكمية
المتداولة
المتداولة
(مليون سهم) (مليون دينار)

األسبوع

عدد الصفقات إقفال المؤشر إقفال المؤشر إقفال المؤشر
«رئيسي »50
األول
العام
(ألف صفقة)

عدد جلسات
التداول

٢٧/02/2020

328.70

64.00

15.45

6.072.05

6.730.18

4.890.23

2

05/03/2020

5.788.04

7.467.52

9.309.39

4.107.79

1.617.79

4.643.09

2.460.54

05/03/2020

1.020.40

228.60

49.95

5.788.04

6.390.96

4.742.97

5

الفرق

284.01-

160.82-

180.75-

23.12-

42.69-

258.34-

129.46-

الفرق

691.70

164.60

34.50

284.01-

339.22-

147.26-

-

التغير ()%

%4.7-

%2.1-

%1.9-

%0.6-

%2.6-

%5.3-

%5.0-

%210.4

%257.2

%223.3

%4.7-

%5.0-

%3.0-

التغير ()%

-

سهم «البورصة» يتصدر األسهم األكثر قيمة في الـ «»OTC
«المجموعة الدولية لالستثمار» يصعد  %400يليه «أوكيانا» بـ %44
شـهــدت منصة تـ ــداوالت نـظــام خــارج
الـمـنـصــة " "OTCخ ــال ج ـل ـســات الـفـتــرة
الـمــاضـيــة مــن  23فـبــرايــر إل ــى  5مــارس
ً
الـجــاري ،انخفاضا في قيمة الـتــداوالت،
إذ ت ـ ــداول إج ـمــالــي ع ــدد  17.96مـلـيــون
سهم بقيمة  1.4مليون دينار ،تمت عبر
 525صفقة.
وفــي تقرير حديت لشركة "ال ـمــوازي-
كــوم" ،شهد سهم بورصة الكويت خالل
ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة م ــن  23ف ـبــرايــر إل ــى 5
ً
مارس الجاري انخفاضا في قيمة وكمية
األسـهــم الـمـتــداولــة مـقــارنــة مــع االسـبــوع
ال ــذي سـبــق تـلــك الـفـتــرة ،إذ بلغت كمية
األسـهــم المتداولة للشركة حتى انتهاء
جلسات الخميس  5مارس الجاري 1.48
مليون سهم بقيمة  942.66الــف دينار،
تمت عبر  430صفقة ،وبلغ الحد األعلى
لسعر سهم شــركــة الـبــورصــة خــال تلك

الفترة  692فلسا والـحــد األدن ــى للسعر
 550فلسا ،ومتوسط السعر  635.4فلسا.
وسجلت ت ــداوالت الصفقات الفورية
ً
ً
أداء سلبيا خالل هذه الفترة ،إذ بلغ حجم
التداوالت فيه  2.44مليون سهم بقيمة
 1.13مليون دينار عبر  461صفقة.

الصفقات الخاصة
أم ــا فـيـمــا يـخــص ت ـ ــداوالت الـصـفـقــات
ً
ً
أداء سلبيا لهذه
ا لـخــا صــة فقد سجلت
الفترة ،إذ بلغت كمية األسهم المتداولة
 2.34مـلـيــون سـهــم بقيمة  100.32أ لــف
دينار ،وتمت عبر  17صفقات.

األكثر قيمة
ومــن حيث األسهم األكثر قيمة خالل

ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ف ـق ــد تـ ـص ــدر س ـه ــم شــركــة
بورصة الكويت األسهم بتداوالت بلغت
قيمتها  942.66ال ــف دي ـنــار ،ت ــاه سهم
شركة التسهيالت لالستثمار العقاري
بتداوالت بقيمة  37.38ألف دينار ،وفي
ال ـمــركــز ال ـثــالــث سـهــم ال ـشــركــة الــوطـنـيــة
ل ـل ـص ـنــاعــات ال ــدوائـ ـي ــة بــإج ـمــالــي قيمة
تداوالت بلغت  25.28ألف دينار.

ً
األكثر تداوال

وجاء سهم شركة بورصة الكويت في
ً
الصدارة من حيث األسهم األكثر تداوال،
إذ شهدت الفترة الماضية من  23فبراير
إلى  5مارس الجاري تــداول كمية بلغت
 1.48م ـل ـيــون س ـهــم ،ت ــاه س ـهــم الـشــركــة
الوطنية للصناعات الدوائية بتداوالت
بـلـغــت  1.01مـلـيــون س ـهــم ،وف ــي الـمــركــز

ال ـثــالــث ج ــاء سـهــم شــركــة التسهيالت
لالستثمار العقاري بإجمالي تداوالت
بلغت  810.159الف سهم.

ً
األكثر ارتفاعا

ً
أما من حيث األسهم األكثر ارتفاعا
َّ
فقد حل سهم شركة المجموعة الدولية
لالستثمار في المرتبة األولى ،إذ صعد
بنسبة  400في المئة ،تــاه سهم شركة
أوك ـيــانــا الـعـقــاريــة فــي الـمــرتـبــة الثانية
بنمو  44.7في المئة ،وجاء سهم شركة
ج ـي ــران ال ـقــاب ـضــة ف ــي ال ـمــرت ـبــة الـثــالـثــة
بارتفاع  33.3في المئة.

ً
األكثر انخفاضا

ً
أما قائمة األسهم األكثر انخفاضا فقد

تضمنت سـهــم شــركــة الــدولـيــة لــإجــارة
واالستثمار بتراجع بلغ  46فــي المئة،
وقطر األولى للتطوير العقاري بـ  36في
المئة ،ومجموعة األوراق المالية بنسبة
 25.6في المئة.

ً
األكثر استقرارا

أمــا قائمة األسـهــم المستقرة التي لم
ُّ ً
تغيرا في أسعارها فقد تضمنت
تشهد

ملخص الصفقات الفورية

تداوالت شركة بورصة الكويت من  23فبراير إلى  5مارس  2020األكثر قيمة
الفترة من  23فبراير إلى  5مارس 2020

الفترة من  16إلى  20فبراير 2020

كمية األسهم المتداولة

1,483,602

4,767,236

القيمة المتداولة (د.ك)

942,664.601

3,320,157

عدد الصفقات

430

897

702

أعلى سعر (فلس)

692

710

350

التسهيالت
لالستثمار العقاري

أدنى سعر (فلس)

550

641

المتوسط (فلس)

635.4

696.5

844

الوطنية للصناعات
الدوائية

رمز

الشركة

آخر سعر
(فلس)

متوسط السعر
المرجح (فلس)

القيمة (د.ك)

كمية األسهم
المتداولة

بورصة الكويت

640

635.4

942,664.601

1,483,602

40

46.1

37,382.155

810,159

25

25

25,284.075

1,011,360

ً
األكثر تداوال

ملخص السوق

ً
كــا من شركة الحياة الدولية العقارية،
والشركة الشرقية لالستثمار العقاري،
والشركة الدولية الكويتية لالستثمار.

الفترة من 23
فبراير إلى 5
مارس 2020

الفترة من 16
إلى  20فبراير
2020

كمية األسهم
المتداولة

2,444,491

7,990,527

القيمة
المتداولة (د.ك)

1,131,933.774

3,423,936.065

عدد الصفقات

967

461

ملخص الصفقات الخاصة

الفترة من  23فبراير
إلى  5مارس 2020

الفترة من  16إلى
 20فبراير 2020

رمز

الشركة

متوسط السعر المرجح
(فلس)

كمية األسهم المتداولة

عدد الصفقات

كمية األسهم
المتداولة

17,964,076

30,459,904

702

بورصة الكويت

635.4

1,483,602

430

القيمة المتداولة
(د.ك)

1,409,281.706

3,948,191.712

844

الوطنية للصناعات
الدوائية

25.0

1,011,360

1

عدد الصفقات

525

995

350

التسهيالت لالستثمار
العقاري

46.1

810,159

6

الفترة من  23فبراير
إلى  5مارس 2020

الفترة من  16إلى
 20فبراير 2020

كمية األسهم
المتداولة

2,345,888

12,621,833

القيمة المتداولة
(د.ك)

100,324.400

472,845.812

عدد الصفقات

17

10

ثقافات

ثقافات

om

t
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٢٦

ّ
المحاماة والشعر يشكالن أسلوب
حياة للشاعرة الجزائرية سمية
محنش،التي تجمع بين النمطين
العمودي والتفعيلة

٢٦
٢٨

مسك وعنبر
أضاءت كوكب الغناء العربي أم
كلثوم خشبة مسرح دار األوبرا
المصرية باستخدام تقنية
«هولوغرام».

قدمت فرقة مركز جابر أمسية
كالسيكية بعنوان «موسيقى من
الكويت» في أول فعالية فنية
موسيقية عربية في قصر الهوفبورغ.

إلغاء مهرجان تومورو والبيتلز
وجوائز بوليوود بسبب «كورونا»

أريانا غراندي

توبا بويوكستون

اليساندرا امبروسيو

جلسة تصوير ألليساندرا
صداقة ديفيدسون مع توبا تثير الجدل في
ً
غراندي جعلته مشهورا «اإلمبراطورية العثمانية» أمبروسيو بالمكسيك
ذكرت تقارير إعالمية ،أن المغنيبيت ديفيدسون
أثار جدال واسعا ،بعد اعترافه بأن صداقته السابقة
مع النجمة أريانا غراندي ،جعلته مشهورا ،إذ إن
أع ـمــالــه حــالـيــا أصـبـحــت تـحـظــى بـنـســب مـشــاهــدة
عالية.
جدير بالذكر ،أن ديفيدسون تحدث أخيرا للمرة
األولــى عن سبب انفصاله عن غراندي ،رغم إعالن
ً
خطوبتهما ،مشيرا إلى أن عالقتهما بدأت بالتدهور
بعد وفاة المغني ماك ميلر ،حبيب غراندي السابق،
بجرعة زائدة من المخدرات.
وأشار بيت إلى أن أريانا ال تزال متعلقة بعالقتها
ً
السابقة ،لذا تأثرت كثيرا بوفاة ميلر ،وقال« :سرعان
ما لم تعد تكترث ألمري».

أثــارت النجمة التركيةتوبا بويوكستون ضجة
كبيرة بعد ظهورها في مشهد ّ
الحمام ضمن مسلسل
«اإلمبراطورية العثمانية«.
ً
وردا ع ـلــى س ـ ــؤال ،ف ــي مـقــابـلــة ص ـحــاف ـيــة ،حــول
رأيها بالجدل الذي رافق ذلك المشهد ،اكتفت توبا
بالضحك دون أن تنطق بأي كلمة.
ً
الجدير ذكره أن بويوكستون طرحت أخيرا أغنية
« Sayenizdeأو «بفضلك» ،بالعربية للفنان التركي
إركـ ــان ســات ـشــي ،ال ـتــي كــانــت أغـنـيــة غ ــاف ألـبــومــه
وأطـلـقـهــا ع ــام  1995ب ـصــوتــه ،كـمــا صــورت ـهــا على
طريقة الفيديو كليب بإمكانات بسيطة وكــان أول
فيديو لها على يوتيوب ،وأخرجها رجــل األعمال
أوموت أفيرجان.

خـضـعــت عــارضــة فـيـكـتــوريــا سـيـكــريــت الـبــرازيـلـيــة
ألـيـســانــدرا أمـبــروسـيـو ،لجلسة تصوير على شاطئ
رفييرا مايا في المكسيك.
وأليساندرا من أهم عارضات األزياء على الساحة،
وشاركت في حمالت دعائية وعروض أزياء ألهمدور
األزيــاء العالمية ،منها دولتشي آند غابانا ،وبالمين
وأرماني أكستشاينج ،ورالف لورين وكريستيان ديور
وغيرها.
وك ــان ــت أل ـي ـســانــدرا أطـلـقــت خـطـهــا ال ـخ ــاص «GAL
 »Floripaالعام الماضي.
يذكر أن أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو ولدت
في  11أبريل عام  ،1981في مدينة إيريتشيم في والية
ريو غراندي دو سول في البرازيل.

شاكيرا تطرح فيديو كليب أغنيتها
« »Me Gustaعلى قناتها في «يوتيوب»
اقتربت من  500ألف مشاهدة خالل ساعتين

أصــدرت النجمة العالميةشاكيرا فيديو
كليب أغنيتها الجديدة " ،"Me Gustaعلى
قناتها الرسمية في "يوتيوب" ،وبدأت األغنية
تحقق رواجا كبيرا بين الجمهور رغم مرور
وقــت قصير على طــرحـهــا ،فقد اقـتــربــت من
النصف مليون مشاهدة خالل ساعتين فقط.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن وكـ ــالـ ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الفدرالية األميركية كانت تلقت مؤخرا أكثر
من  1300بالغ يصف أداء النجمتين شاكيرا
وجنيفر لوبيز بأنه "عرض خادش" ،وذكرت
الوكالة لشبكة  NBCأنها بصدد نشر شكاوى
المشاهدين في  49والية ،معظمهم لم يوافقوا
على أداء الفنانتين ،عبر موقعها الرسمي
على اإلنترنت.

شاكيرا وجنيفر في السوبر بول

وم ــن أخ ـبــار شــاك ـيــرا ،كـشـفــت دراسـ ــة عن
قائمة النجوم "األكثر كرها" والذين يتلقون
أكبر قدر من التعليقات السلبية مقارنة بأي
فنان آخر ،وتضم عددا من أهم وأشهر وأنجح
النجوم في العالم كله ،وأتت النجمة العالمية
شــاكـيــرا على رأس الـقــائـمــة ،إذ نــالــت نسبة
كره  45في المئة ،وهي نسبة كبيرة مقارنة
ببقية النجوم.
وام ـ ـتـ ــدادا ل ـش ـهــرة ش ــاك ـي ــرا ،ت ـ ــداول رواد
ومتابعو مواقع التواصل االجتماعي مقطع
فـيــديــو م ــن حـفــل ال ـف ـنــان ال ـس ــوريناصيف
زيـ ـ ـت ـ ــون ،ال ـ ـ ــذي أحـ ـ ـي ـ ــاه ف ـ ــي رأس ال ـخ ـي ـمــة
باإلمارات ،إذ ظهر فيه وهو يطلق "زلغوطة"
وســط الـحـضــور ،بعد أن تقدم أحــد الشبان

تجتاح موجة فيروس كورونا عالم الفن
والموسيقى ،إذ ألغت السلطات الفرنسية
مهرجان الموسيقى اإللكترونية« ،تومورو
ً
الند» الشتوي ،الذي كان مقررا ما بين 14
و 21مارس الجاري ،بسبب تفشي فيروس
كورونا المستجد.
و قــال منظمو المهرجان ،و هــو فــرع من
مـهــرجــان «ت ــوم ــورو الن ــد» الـبـلـجـيـكــي ،في
بيان على موقعهم اإللكتروني« :نخبركم
ببالغ األسف أن الحكومة الفرنسية قررت
إلغاء المهرجان هذا العام».
م ــن ج ـه ـت ـه ــم ،أعـ ـل ــن م ـن ـظ ـمــو م ـهــرجــان
الـبـيـتـلــز فــي هــام ـبــورغ إرجـ ــاء الـمـهــرجــان
الذي يحيي تراث فريق البيتلز التاريخي
إلـ ـ ــى أغـ ـسـ ـط ــس ال ـم ـق ـب ــل ب ـس ـب ــب ان ـت ـش ــار
الفيروس.
ً
و كــان مـقــررا إ قــا مــة المهرجان« ،هلموا:
ت ـج ــرب ــة ال ـب ـي ـت ـل ــز فـ ــي هـ ــام ـ ـبـ ــورغ» ،خ ــال
الفترة من  27إلى  29مارس الجاري وتقرر
اآلن إقــامـتــه خ ــال الـفـتــرة مــن  15إل ــى 16
ً
ً
أغسطس ،مما يعني تقليصه يوما واحدا.
ويتزامن الموعد الجديد للمهرجان مع

االح ـت ـفــال بــالــذكــرى الـسـنــويــة لـمــوسـيـقــى
الروك ،إذ أطلق الفريق المتحدر من مدينة
ليفربول البريطانية في منتصف أغسطس
ً
قبل  60عاما مسيرته الفنية العالمية من
خالل أدائه األول في «نادي إندرا» بمدينة
هامبورغ األلمانية.
ً
وفي الهند أيضا ،أرجأت بوليوود حفلة
توزيع جوائز األكاديمية الهندية الدولية
للسينما بسبب «كورونا المستجد».
و قــال منظمو أ هــم حفلة تــوز يــع جوائز
فــي السينما الهندية ،إنهم ا ضـطــروا إلى
إل ـغــاء ال ـحــدث ال ــذي يـمـتــد ثــاثــة أي ــام في
إنـ ــدور وكـ ــان ي ـف ـتــرض أن يـنـطـلــق ف ــي 27
مارس.
وكانت ستشارك في الحدث أسماء بارزة
من أو ســاط بوليوود مثل شــاه روخ خان
وسلمان خان وكاترينا كيف.
وكان فيلم «غالي بوي» حول مغني راب
ً
في بومباي األو فــر حظا للفوز بالجوائز
الرئيسية.
(د ب أ) و(أ ف ب)

 ...وسوق «كان» الدولية للتلفزيون
ُ
أع ـ ـ ـ ـ ـ ِـل ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة
الـفــرنـسـيــة إل ـغــاء س ــوق كــان
الدولية للتلفزيون بسبب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــاوف الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بفيروس كورونا ،والذي
كان من المقرر إقامته في
ا ل ـف ـت ــرة م ــن  30ا لـ ـج ــاري
حتى  2أبريل المقبل.
وي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ك ـ ـ ــان
الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون األه ـ ــم
دو لـيــا ،و يـقــام سنويا فــي مدينة
كان جنوب فرنسا ،ويشكل أحد أبرز
األسواق العالمية لصناعة الترفيه في
العالم.
وي ــأت ــي إلـ ـغ ــاء ال ـ ـ ــدورة ال ـم ـق ـب ـلــة مــن

السوبر بول ،إلى جانب جنيفر لوبيز ،لكنها مازالت
تستمر المغنية الكولومبية شاكيرا في حصد
النجاحات الباهرة في عالم الغناء واالستعراض ،بعد تحت اتهامات الكثيرين ،بسبب جرأتها في
العرض.
أن طرحت فيديو كليب ألغنيتها الجديدة «Me
 ،»Gustaحيث بلغ عدد المتابعين لها خالل فترة وكانت شاكيرا طرحت أغنية
قصيرة من طرحها  500ألف مشاهدة على قناتها « ،»Chantajeمع النجم العالمي مالوما،
والتي حصدت  2.5مليار مشاهدة.
في «يوتيوب».
وسبق لشاكيرا أن حققت نجاحا مذهال في حفل
ال ـح ــاض ــري ــن لـلـحـفــل
ب ـخ ـط ـبــة حـبـيـبـتــه عـلــى
مرأى من الجمهور.
وك ـ ـ ـ ـ ــان الف ـ ـ ـتـ ـ ــا ت ـع ـل ـي ــق
أح ــده ــم" :ب ـع ــرف يــزلـغــط
أحسن منشاكيرا" ،في
مـقــارنــة بـيــن "زلـغــوطــة"
زيـ ـت ــون و"ال ــزل ـغ ــوط ــة"
التي أطلقتها المغنية
العالمية شاكيرا في
حفل "،"Super Bowl
الــذي أحيته مؤخرا
مع لوبيز.
و مــن نشاطاتها
أي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا ،ظـ ـ ـه ـ ــرت
ش ــاكـ ـي ــرا مـ ـج ــددا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب
النجمة العالمية
ب ـي ــون ـس ــي أث ـن ــاء
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي
مـيــامــي ،مــن أجــل مـشــاركــة األخ ـيــرة حفل عيد
ميالدها الـ.43
وظهرت بيونسي بإطاللة مثيرة ،حيث
ارتدت فستانا ورديا قصيرا من مجموعة
ّ ،Michael Costello
تزين بالكشكش عند
ّ
وتميز بفتحة كبيرة ،وانتعلت معه
الخصر،
حــذاء ذهبيا ،وحضر الــى جانبها زوجها
جاي زي الذي كان مرتديا مالبس رياضية.
وس ـبــق ل ـشــاك ـيــرا أن احـتـفـلــت بتحقيق
أغنيتها " ،"Chantajeمــع النجم العالمي
مالوما ،أكثر من  2.5مليار مشاهدة ،عبر
"يوتيوب" ،منذ طرحها في عام .2016
ونـ ـش ــرت ش ــاك ـي ــرا م ـق ـطــع فـيــديــو
من الكليب ،عبر حسابها على أحد
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ،م ـح ـت ـف ـلــة ب ـهــذا
اإلن ـج ــاز ،وتـلـقــت ع ـشــرات آالف من
التعليقات خالل ساعات قليلة.
وأطلقت النجمة العالمية شاكيرا
منذ أيام تحديا جديدا على مواقع
ال ـتــواصــل ،حـيــث يـتــم تقليد رقصة
تشامبيتا االفرو كولومبية ،المستوحاة
من حفلها الفني في عرض السوبر بول،
والتي أبهرت من خالله المتابعين.

فرقة البيتلز

"كـ ــان" ،كـمــا أك ــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــدي لــريــد
مـ ـي ــدوم بـ ــول زيـ ـل ــك ،ح ــرص ــا ع ـل ــى زب ــائ ــن
السوق الذين يتوافدون من أكثر من 200
ب ـلــد ح ــول ال ـعــالــم ،وت ـن ـف ـيــذا لـلـتــوجـيـهــات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة بـ ـمـ ـن ــع الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات ل ـح ـم ــاي ــة
المشاركين وزبائن هذا الملتقي األهم على
صعيد العالم لصناعة الترفيه.
م ــن جــان ـبــه ،ص ــرح م ـن ــدوب ال ـم ـهــرجــان
ل ـل ـشــرق األوس ـ ــط ب ــاس ــل ح ـج ــار ب ــأن ق ــرار
اإللغاء يتسم بالحكمة وااللتزام بالقرارات
الدولية التي تزامنت مع انتشار فيروس
كورونا ،مؤكدا أيضا أن سوق كان الدولية
للترفيه في اكتوبر المقبل ال تزال قائمة،
كما أعلن أن "ميب كوم" سيقام في الفترة
من  12إلى  15أبريل .2021

بالسيدو دومينغو ينسحب
من عروض األوبرا الملكية

بالسيدو دومينغو

شاكيرا

انسحب مغني األوبرا التينور بالسيدو
دومـ ـيـ ـنـ ـغ ــو ،ال ـ ــذي ي ـت ـه ــم ب ــالـ ـتـ ـح ــرش ،مــن
العروض التي كان مخططا لها في «رويال
أوبرا هاوس» ،وفق ما أعلنت الدار اللندنية.
وكـ ـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر أن يـ ـش ــارك الـمـغـنــي
(79عـ ــامـ ــا) ،وال ـم ـل ـقــب ب ــ»م ـلــك األوب ـ ـ ــرا» في
«دون كارلو» ،لجوزيبي فيردي ،من إخراج
نيكوالس هايتنر في يوليو المقبل.
لكن دار األوب ــرا الملكية أوضـحــت أنها

«قــررت بالتنسيق» ،مع المغني اإلسباني،
عدم مشاركته في العروض.
َ
وأضــافــت فــي بـيــان« :نــؤكــد أننا لــم نتلق
أي مزاعم بسوء سلوك ضد دومينغو خالل
فترة وجوده بالدار ،ونتفهم أسباب تنحيه».
وتــاب ـعــت« :بــاس ـيــدو مـغـ ٍـن وف ـنــان ب ــارز،
ً
ونحن ممتنون جــدا لدعمه والـتــزامــه على
مدى عقود».
(أ ف ب)
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َ ُّ
سمية محنش :ال أمل القراءة لنزار قباني وأحمد شوقي
دواوينها تجمع بين الشعر العمودي والتفعيلة

ّ
المحاماة والشعر يشكالن أسلوب حياة بالنسبة إلى الشاعرة الجزائرية سمية محنش ،التي تجمع في دواوينها بين النمطين العمودي
والتفعيلة ،مؤكدة أنها لن تخوض تجربة الكتابة النثرية في الشعر.
ّ
وقالت محنش ،في حوار مع "الجريدة" ،إن الجو األدبي والثقافي في بالدها راكد ،لكنها في الوقت ذاته ترى أن المبدع الحق طائر حر
ِّ
ُيحلق خارج الظروف والعراقيل ،الفتة إلى أن النشر عبر مواقع التواصل االجتماعي لن يقضي على الديوان الورقي المطبوع ...وفيما
يلي ّنص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

دراسات كثيرة
تناولت تجربتي
بكثير من العناية
واالهتمام

درست القانون وتشتغلين
●
ِ
ـادك
بــالـمـحــامــاة ،إلــى أي مــدى أف ـ ِ
الدفاع عن مظلوميات الناس على
مستوى اإلبداع؟
 المحاماة تقحمك في الواقع،ً
بعيدا عن الحلم والعزلة ووفــرة
الوقت لممارسة إبداعك وكتاباتك،
إن ـه ــا ت ـســرقــك م ــن ن ـف ـســك ،ألنـهــا
عملية ،حقيقية وواقـعـيــة .األمــر
نفسه تمارسه الكتابة الشعرية،
ف ــأن ــت م ـس ـل ــوب ب ــال ـف ـك ــرة ال ـتــي
تـسـعــى م ــن خــالــك ج ــاه ــدة لكي
تتجسد في أبهى ما يمكن للحبر
أن يخطه عـلــى ال ــورق ،وكالهما
ع ـن ــدي أسـ ـل ــوب حـ ـي ــاة ،وأح ـ ــاول
ال ـتــوف ـيــق ب ـي ـن ـه ـمــا ،م ــن دون أن
أجعلهما يتداخالن أو يتصارعان
داخ ـل ــي .وال شــك فــي أن كالهما
يستفيد من اآلخر بطريقة ما.

الجائزة الوطنية
● فــي دي ــوان ـ ِـك "مـسـقــط قلبي"
ت ــراوح ــت ال ـق ـصــائــد ب ـيــن الـشـعــر
العمودي والتفعيلة ،فهل يعني

محطتك التالية ستكون
ذلــك أن
ِ
قصيدة النثر؟
 ب ـعــد دي ـ ــوان "م ـس ـقــط قـلـبــي"ص ــدر لــي "ذل ــك الـكـنــز الـمـكـنــون"،
وهو ديوان فائز بإحدى الجوائز
الوطنية ،و"الكثيب الذهبي" ،الذي
طبعته إدارة الجائزة فــي نهاية
ً
عام  ،2017وقد ضم أيضا قصائد
عـمــوديــة وقـصــائــد تفعيلة ،وإن
كنت اشتغلت أكـثــر على خوض
وترسيخ تلك القوالب مــن خالل
َّ
َّ
تجسد في
النفس الطويل الــذي
مـ ـط ــوالت ال ـق ـص ــائ ــد ،م ــع ت ـ ُنــاول
م ــوض ــوع ــات ج ــدي ــدة ل ــم يــخــض
فيها الـشـعــراء مــن قـبــل ،أو جرى
طــرحـهــا بشكل مختلف ،كـمــا أن
دي ــوان ــي ال ـث ــال ــث ال ـ ــذي سيطبع
ً
الحقا كتبت قصائده على نفس
ت ـل ــك األش ـ ـكـ ــال ،ل ــذل ــك ال أظـنـنــي
س ــأخ ــوض ال ـك ـتــابــة ال ـن ـثــريــة في
ً
الشعر قريبا ،وأنا أكتب النثر في
شكل مـقــاالت .أمــا الشعر فأكتبه
في هيئة قصائد ،وهــذا إيماني،
وال أعتقد أنـنــي ســأرتــد عـنــه ،بل
أسعى إلى تقويته وترسيخه.

تفاعل الدارسين

ت ـجــرب ـتــي ال ـش ـع ــري ــة ،بـكـثـيــر من
العناية واالهتمام.

الكفاءات األدبية
باعتبارك من جيل الشباب،
●
ِ
م ــا ال ـع ـق ـب ــات الـ ـت ــي ت ــواج ــه ه ــذا
الجيل األدبي في الجزائر؟
ُ
 العقبات كثيرة وال تحصر،ف ــالـ ـج ــو األدب ـ ـ ـ ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي فــي
الـ ـج ــزائ ــر راك ـ ـ ــد ،ولـ ـي ــس ث ـم ــة مــا
ّ
يـكـفــي م ــن ف ـض ــاء ات لـكــي يحلق
المبدع في أجوائها ،وليس ثمة
أدنــى اهتمام بالكفاء ات األدبية
ال الكبيرة من حيث التجربةّ ،وال
التي تتلمس طريقها بنبوغ غض،
ّ
لكن المبدع الحق طائر حر ،يخلق
ِّ
مــن الـعــدم العجب ،ولــه أن يحلق
خارج الظروف والعراقيل.

الشعراء الشباب
● م ــن ال ـشــاعــر ال ـعــربــي ال ــذي
ت ـع ـت ـب ــري ـن ــه م ـث ـل ــك األعـ ـ ـل ـ ــى وال
تزالين تستمتعين بقراء ته كلما
تصفحت مجموعاته؟
ِ

ُ
بدأت تصدرين دواوينك منذ
●
ِ
عــام  ،2013مــاذا أثمرت التجربة
ح ـتــى اآلن وك ـي ــف ت ـفــاعــل معها
النقاد؟

مواقع التواصل
االجتماعي لن
تقضي على
الديوان الورقي
غالف ديوان «ذلك الكنز المكنون»

 تجربة رائــدة ألنها مستمرةً
أوال ،وألنها ّ
فعالة من خالل تفاعل
ً
الدارسين الذين تناولوها مرارا
في بحوثهم وأطروحاتهم ،وألنها
ط ـمــوحــة م ــن خـ ــال ال ـع ـمــل على
تـطــويــر أدوات ـه ــا وع ــدم االكـتـفــاء
بالمنجز ،بــل تسعى إلــى إنجاز
المزيد .وثمة الكثير من الدراسات
والرسائل الجامعية التي تناولت

غالف « مسقط قلبي»

سمية محنش
ّ
ال أم ــل ال ـقــراءة ل ـنــزار قباني،وال أبــرح الـقــراءة ألحمد شوقي،
ًّ
مليا إلى اإلمــام الشافعي
وأعــود
ّ
وأحب الشعر
وعلي بن أبي طالب،
ً
القديم عموما ،وأتابع ما يكتبه
الشعراء الشباب العرب على وجه
الخصوص.

عملة صعبة
● مع انتشار مواقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،أض ـ ـحـ ــى ال ـك ـث ـيــر
م ــن ال ـش ـع ــراء ف ــي ح ــال ــة تــواصــل
مستمر مع القراء ،فهل يأتي يوم
ينتهي فيه زمن الديوان الورقي
المطبوع؟!
ال أع ـت ـقــد أن ذلـ ــك س ـي ـحــدث،وهـ ــذا رأيـ ــي الـشـخـصــي الـ ــذي ال
ً
يـلــزم أح ــدا وقــد يـكــون خـطــأ ،ألن
ّ
الغث أكثر من السمين ،وربما مع
انـتـشــار تـلــك ال ـمــواقــع ،سيصبح
الـ ــديـ ــوان ال ــورق ــي ع ـم ـلــة صـعـبــة
نعتمدها كقراء أكثر من اعتمادنا
على المواقع التي تسمح للجميع
من دون استثناء بالكتابة فيها،

وفــي كــل ال ـحــاالت ،أنــت لــن تضع
ف ـ ــي سـ ـي ــرت ــك أن ـ ــك ن ـ ـشـ ــرت ع ـلــى
"فيسبوك" أو "تويتر" أو غيرهما
ال ـ ـنـ ــص ال ـ ـفـ ــانـ ــي ي ـ ـ ــوم ك ـ ـ ـ ــذا ،أو
المجموعة الفالنية يوم كذا ،لكنك
ً
ً
حتما ستذكر فيها أن لك ديوانا
ً
مـطـبــوعــا عــن دار ك ــذا سـنــة ك ــذا..
وهــذا هــو الـفــارق بين االفـتــراض
والواقع.

متعددة الموضوعات
● مـ ــاذا ع ــن م ـش ــروع دي ــوان ـ ِـك
الشعري المقبل؟
 س ـي ـك ــون ال ـ ــدي ـ ــوان ال ـث ــال ــث،والـ ـقـ ـص ــائ ــد الـ ـت ــي ك ـت ـب ـت ـهــا فـيــه
إلــى اآلن مـتـعــددة الـمــوضــوعــات،
وتتناول موضوع الحب كحاجة
ّ
ملحة لنا في عالم مادي متغير،
وموضوع الوطن ،والكفاح الذي
ت ـن ـش ــده ال ـش ـع ــوب ال ـع ــرب ـي ــة فــي
س ـب ـي ــل ك ــرامـ ـتـ ـه ــا ،وغـ ـي ــره ــا مــن
الـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـت ــي أؤمـ ـ ــن بـهــا
وأجسدها في قصائد شعرية.

حصاد

أم كلثوم تضيء مسرح األوبرا
المصرية بتقنية «هولوغرام»
أضـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ك ـ ــوك ـ ــب الـ ـغـ ـن ــاء
العربي أم كلثوم خشبة مسرح
دار األوبرا المصرية مساء أمس
ً
األول ،وبعد نحو  45عاما على
وف ــاتـ ـه ــا ،خ ـ ــال ح ـف ــل ي ـجـ ّـســد
صــورت ـهــا ألول م ــرة ف ــي مصر
ب ــاس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــة الـتـصــويــر
التجسيمي (هــولــوغــرام) .وفي
م ــدخ ــل الـ ـمـ ـس ــرح ال ـك ـب ـي ــر فــي
األوب ــرا بوسط الـقــاهــرةُ ،وضــع
ّ
مجسم لدرع ذهبي كبير ،عليه
صـ ـ ـ ــورة الـ ـمـ ـط ــرب ــة ال ـم ـص ــري ــة
ُ
وك ـت ــب تـحـتـهــا "ك ــوك ــب الـ ُشــرق
أم كلثوم  ."2020ومــا إن أزيــح
الستار عن المسرح حتى ظهرت
ه ــال ــة ض ــوئ ـي ــة ف ــي مـنـتـصـفــه،
ت ـحــولــت إل ــى صـ ــورة مـجـ ّـسـمــة
ألم كـلـثــوم حـتــى ب ــدأ الحضور
في التصفيق بحرارة .وظهرت
ً
ً
أم كلثوم ترتدي فستانا زاهيا
بنفسجي اللون يحمل في وسط
ُحلية المعة ،وتمسك بوشاحها
الشهير في يدها .وكان المسرح
ً
مـمـتـلـئــا ع ــن آخ ــره م ــن الــرجــال
والـ ـنـ ـس ــاء والـ ـشـ ـب ــاب ي ــرت ــدون

مـ ــابـ ــس ال ـ ـس ـ ـهـ ــرة ال ــرس ـم ـي ــة،
وكأنها أمسية غنائية حقيقية
ألم كلثوم ترجع إلــى الماضي.
وك ـ ّـان الـعــرض لـمــدة  15دقيقة
ً
وغ ــن ــت أم ك ـل ـثــوم م ـق ـط ـعــا مــن
إح ـ ـ ــدى أغـ ـنـ ـي ــاتـ ـه ــا ال ـش ـه ـي ــرة
ّ
"حيرت قلبي معاك" التي كتب
ك ـل ـم ــات ـه ــا الـ ـش ــاع ــر ال ـم ـص ــري
أح ـم ــد رام ـ ــي ولـ ّـح ـن ـهــا ري ــاض
السنباطي.
(أ ف ب)

انطالق مهرجان األقصر للسينما
اإلفريقية بمشاركة  37دولة
انطلقت فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان األقصر
للسينما اإل فــر يـقـيــة تحت شـعــار" سينما إفريقية مــن كل
الدنيا" ،في صعيد مصر "جنوب" حتى  12مارس الجاري
فيلما.
بمشاركة  37دولة تقدم أكثر من 90
ً
وقالت وزيرة الثقافة المصرية د .إيناس عبدالدايم ،إن
المهرجان أحد أهم األحداث السينمائية في القارة السمراء،
والحدث المصري األكبر تجاه الدول اإلفريقية.
أيضا باعتباره أحد جسور
وأضافت أن المهرجان "يأتي
ً
الـتــواصــل مــع األش ـقــاء ،وقــد واصــل المهرجان انتقاله من
مرحلة إلى أخرى ،حتى وصل إلى العالمية".
مــن جــانـبــه ،ق ــال وزي ــر الـشـبــاب والــريــاضــة الـمـصــري د.
أشـ ــرف صـبـحــي ،إن ال ـم ـهــرجــان يــؤكــد م ــدى ت ــراب ــط مصر
مع دول القارة السمراء و مــدى حرصها على بناء جسور
ال ـتــواصــل م ــع ك ــل ال ـش ـعــوب اإلفــري ـق ـيــة ثـقــافـيـ ًـا وسـيــاحـيـ ًـا
وسياسيا".
ً
وقال رئيس المهرجان ،السيناريست سيد فؤاد" :اتسع
صناع السينما اإلفريقية داخل
نطاق المهرجان ليشمل ّ
ال ـقــارة وخــارج ـهــا ،مــن خ ــال إقــامــة أول مـســابـقــة لسينما
الشتات "الدياسبورا".
(د ب أ)

موظفو هاشيت يتظاهرون ضد قرار نشر مذكرات وودي آلن
تظاهر عشرات من موظفي شركة "هاشيت"
ً
في نيويورك أمــام مقر المجموعة ،احتجاجا
على قرار نشر مذكرات وودي آلن المرتقبة ،وفق
ما ذكرت مجلة "بابليشرز ويكلي" المتخصصة.
ويأتي هذا التحرك أمام مقر شركة "غراند
سنترال بابليشنغ" بعد يومين من استنكار
الصحافي الشهير رون ــان ف ــارو ،نجل وودي
آل ــن ،نـشــر ه ــذه ال ـم ــذك ــرات .وق ــال مــوظـفــو دار
"هاشيت" للنشر في رسالة إلكترونية نقلتها
"بابليشرز ويكلي" ،إن "موظفي غراند سنترال
بابليشنغ خرجوا للتظاهر بعد الظهر أمام
ً
مكاتب هاشيت فــي نـيــويــورك تـنــديــدا بنشر

إلغاء مهرجان ثقافي
في تكساس بسبب
«كورونا»
ألـغــي الـمـهــرجــان الثقافي
"س ــاوث ب ــاي س ــاوث ويـســت"
ً
الــذي كــان مـقــررا انطالقه في
منتصف مــارس الـجــاري في
أوسـ ـت ــن ف ــي والي ـ ــة تـكـســاس
األمـيــركـيــة بسبب الـمـخــاوف
حيال انتشار فيروس كورونا
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،وف ـ ــق مـ ــا أع ـل ــن
رئيس بلدية المدينة.
وقال رئيس بلدية أوستن
س ـت ـيــف أدل ـ ــر خ ـ ــال مــؤت ـمــر
ً
صحافي" :أصدرت أمرا بإلغاء
إق ــام ــة م ـهــرجــان س ــاوث بــاي
سـ ــاوث وي ـســت ل ـهــذا ال ـع ــام".
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ع ـل ـقــت مـنـظـمــة
ال ـم ـه ــرج ــان ف ــي بـ ـي ــان "إن ـن ــا
نـحـتــرم قـ ــرار مــديـنــة أوسـتــن
ونـ ـ ـح ـ ــن م ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــون الـ ـقـ ـي ــام
بدورنا للمساعدة في حماية
مــوظـفـيـنــا ورواد الـمـهــرجــان
وس ـكــان ال ـمــدي ـنــة" ،مشيرين
إلى أنهم يدرسون "الخيارات
إلعادة جدولة الحدث".
ً
وكان مقررا إقامة مهرجان
الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى والـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي ال ـف ـتــرة
الممتدة من  13إلى  22مارس
الجاري.
ب ــدوره ــا ،أع ـل ـنــت شــركــات
"نتفليكس" و"آبل" و"أمازون"
ف ـ ــي وق ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق أن ـ ـهـ ــا لــن
تـ ـش ــارك ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان هــذا
ال ـ ـع ـ ــام .وجـ ـ ـ ــذب ال ـم ـه ــرج ــان
وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـم ــرت ـب ـط ــة بــه
ال ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي أك ـ ـثـ ــر مــن
 400ألــف شـخــص .كما أعلن
الـ ـمـ ـس ــؤول ــون عـ ــن م ـه ــرج ــان
الموسيقى اإللكترونية "ألترا
م ـيــوزيــك فـيـسـتـيـفــل" إل ـغــاءه
ب ـس ـبــب الـ ــوبـ ــاء ،ب ـعــدمــا كــان
ً
مقررا إقامته في ميامي بين
 20و 22مارس.
(أ ف ب)

م ــذك ــرات وودي آل ـ ــن" .وأض ـ ــاف هـ ــؤالء "نـحــن
مـتـضــامـنــون م ــع رون ـ ــان فـ ــارو ودي ـ ــان ف ــارو
وضـحــايــا االعـ ـت ــداءات" .وأك ــدت إلـيــس غرين،
الموظفة في مجموعة "هاشيت" في تغريدة
على "تويتر" أنها شاركت في التظاهرة "لدعم
زمالئي في ليتل براون وضحايا االعتداء" .وقال
رونان فارو ،إنه لن يعمل بعد اآلن مع "هاشيت"
التي نشرت الشركة المتفرعة عنها "ليتل ،براون
آند كومباني" في أكتوبر الماضي كتابه األول
حول خفايا قضية هارفي واينستين "كاتش
آند كيل" .ولطالما دافع رونان فارو عن شقيقته
دي ــان ،االبـنــة المتبناة مــن وودي آلــن ،والتي

تتهم المخرج بانتهاكات في عام  ،1992وهي
اتهامات ينفيها وودي آلن باستمرار.
بدورها ،قامت ديالن فارو ،بدعم من شقيقها
ووالدتها بالتبني ميا فارو ،بتجديد اتهاماتها
في بداية عام  ،2018في أعقاب حركة "مي تو".
وقالت ديــان ،إنها "ممتنة للتضامن الذي
أبــداه موظفو هاشيت وليتل بــراون" ،مضيفة
ً
في تغريدة على "تويتر"" :شكرا من كل قلبي".
ً
ووف ـق ــا ل ــ"غ ــران ــد س ـن ـتــرال بــابـلـيـشـنــغ" فــإن
مـ ــذكـ ــرات ال ـم ـخ ــرج "أبـ ــروبـ ــو أوف نــاسـيـنــغ"
ستصدر في الواليات المتحدة في  7أبريل .
(أ ف ب)

توابل ةديرجلا

•
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sudoku

5
7
8

كلمات متقاطعة
ماك

تكبير الصوت.
باالسبانية – صار
 – 7نعم ً
الغالم فتيا – اله مصري.
 – 8مدينة صينية – أرشد –
مدينة أردنية.

 – 9إم ـ ـ ــارة ع ــرب ـي ــة – أل ـحــق
وأتبع.
 – 10أغنية ألم كلثوم.
 – 11نقيض صغير – بسط
– اسم لكل عمل مبدع.

كلمة السر

 – 4عــائ ـلــة مـمـثـلــة أمـيــركـيــة
راحلة – طنان.
 – 5غير مسموح به – نرخي
الستار.
 – 6و قـ ـ ــت و ح ـ ـيـ ــن – ج ـه ــاز

4 3 2 1
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السرطان
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ً
ً
مهنياَّ :
تقبل المبادرات التي تأتيك من الغير ،واغتنم مهنيا :تابع أمورك المهنية قدر استطاعتك ،فلن
فرصة مناسبة.
كل
تلقى ًسوى النجاحً .
ً
االتصال بالحبيب والسؤال
أحيانا
تهمل
:
عاطفيا
ـل
ـ
ض
ـ
ف
واأل
بينكما،
سهلة
ـد
ـ
ع
ـ
ت
ـم
ـ
ل
ـور
ـ
م
األ
:
ـا
ـ
ي
ـ
ف
ـ
ط
عــا
ً
وهذا ما يؤلمه كثيرا.
ً عنه،
المصارحة بعمق.
ً
ً
اجتماعيا :الناس في جيرتك يطلقون عنك أحيانا اجتماعيا :حــاول توجيه مسار حياتك بطريقة
إيجابية ،فتعود البسمة إلى شفتيك.
شائعات كاذبة.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

الحلول
9
6
2
5
7
1
4
3
8

9

الجوزاء

 23يوليو  22 -أغسطس

1

 – 1فـ ـ ـ ــرع مـ ـ ــن ا لـ ـسـ ـي ــا س ــة
يـ ـخـ ـت ــص بـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــات ب ـيــن
الدول.
 – 2دولـ ــة أم ـيــرك ـيــة – مهنة
إنسانية.
 – 3أصل – اقترب – شبيه.
 – 4ق ـم ـيــص ب ـغ ـيــر كـ ّـم ـيــن –
رافعة – صادق.
 – 5تبادر الى – سمين.
 – 6ع ــرق ف ــي ال ـق ـلــب يـجــري
مـنــه ال ــدم ال ــى ال ـع ــروق كلها
– اكتمل.
ّ
 – 7جرذ باألجنبية – حذر –
ّ
جهز ّ
وهيأ.
 – 8فنانة لبنانية.
 – 9إضبارة – نعم بالروسية-
بـ ـ ـس ـ ــط ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــر جـ ـن ــاحـ ـي ــه
وحركهما.
 – 10أغنية لجورج وسوف.

 – 1حاكم فرد مستبد – سئم
وضجر.
 – 2عاصمة جزر فوكالند.
 – 3متشابهان – لقب تونسي
– غاب النجم.

9
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الثور
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ً
ً
مهنيا :تواجه ًمشكلة كبيرة ،لكن ال داعــي للتوتر ،مهنيا :الكثير من المشكالت واالضطرابات بعملك
طريقها للزوال.
فسوفً تجد حال لها.
ً
في ً
عاطفيا :يدعمك شريك حياتك للوصول إلى أوضاع عاطفيا :ترتاح نفسيتك ،وتنعكس إيجابا على
ُ
في محيط عملك.
عالقتك ًبشريك عمركً .
أفضل ً
اجتماعيا :يومياتك أصبحت مبهجة ،ألنك تعرف اجتماعيا :ابتعدت كثيرا عن مزاولة الرياضة التي
تريح جسدك وترفع معنوياتك.
كيف تتعاطى مع جميع األطراف.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :
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ً
أفقيا:
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كلمات متقاطعة

5

5

1
8
5
7
4
6
3
9
2

مقر
باريس
عناية
صيغة
بشرة
شمس
موضة
تركيز
صناعة
نشاط
بورصة
تاريخ
تبرع
خليج
مناسب
معرض
نعمة
تصوير

م

ن

ع

م

ة

م

ع

ر

ض

ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الـشـبـكــة عـلــى 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مــربـعــات
ص ـغ ـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء الـمــربـعــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
م ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
ال ــرق ــم أك ـثــر من
مــرة واح ــدة في
كــل مــربــع كبير
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل خــط
أفقي وعمودي.

الحمل

2
9
4
1
3
8
7
5
6

كلمة السر:

فلك

sudoku

من  3أحــرف وهــي اســم شركة متخصصة
في صناعة مستحضرات التجميل.
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تسالي

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :أنت قادر على االندماج بكل سهولة مع جميع مهنيا :تتزايد مشكالتك المهنية ،ألنك لم تصنفها
أولوياتها.
الذين ًتتعامل معهم.
وفق ً
عاطفيا :الهدية مهما كانت متواضعة للحبيب ،فإنها عاطفيا :تتعرض ً عالقتك بالحبيب لعدة مشاكل،
ِّ
الصعب جدا وجود الحل.
ومن
تعبر عن ًمحبتك له.
ً
اجـتـمــاعـيــا :خـصــص ي ــوم عطلة لــانـطــاق فـيــه مع اجتماعيا :تحتاج إلى عطلة تنفرد فيها للتفكير
بالحلول التي تريح أعصابك.
األصدقاء ،ألنك تحتاج إلى ذلك.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :مـثــابــرتــك فــي الـعـمــل إذا اسـتـمــرت ،فسوف
تقودك ً إلى األفضل.
عاطفيا :يتقدم الحبيب منك بمبادرة لطيفة لم تكن
تنتظرها.
ً
اجتماعيا  :تنتقل را حـتــك النفسية إ لــى جميع َمن
تعيش معهم أو تعاشرهم.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :أفـكــارك مشغولة كثيرا ،وال ترغب في
التركيز على أعمالك اليومية.
ً
عاطفيا :اسـتـمــرار االح ـتــرام بينكما هــو الــذي
أسس سعادتكما.
يدعم ً
تصرفاتك ًالنبيلة مع معارفك تلقى
:
اجتماعيا
ً
ً
تقديرا وترحيبا عارما.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :سوف تجد نفسك في موقف مهني صعب ،مهنياً :تشعر بــالــراحــة فــي عملك ،ألنــك أنجزت
مشروعا في وقته المحدد.
وعليك ً اعتماد الحكمة.
ً
عاطفيا :تسير األمور بينكما بشكل جيد ،وتخططان عاطفيا :انفعالك الدائم في وجــه شريك حياتك
ً
عواقبه وخيمة عليكما.
لوضع أفضل.
معا
ستكون ً
ً
ِّ
اجتماعيا :يصادفك أحد ًاألشخاص ،فتجري معه اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ـغــيــر ع ــادات ــك الـسـيـئــة م ــن أجــل
ً
اآلخرين ،بل من أجل نفسك.
حوارا يريح نفسيتك قليال.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :بعض األمــور ال تسير كما ترغب ،وتتطلب
الصبر والتفكير.
ً
منك ً
عاطفيا :في كل ظرف ،مهما كان صعبا ،تجد شريك
ُ
يقف إلى جانبك.
ً
العمر ً
اجتماعيا :ثقتك بنفسك كبيرة جدا ،وينعكس ذلك
على العائلة بكاملها.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مـهـنـيــا :يـلـجــأ إل ـيــك أح ــد ال ــزم ــاء ،طــالـبــا منك
المادية.
النصيحة والمعونة
ً
ً
عاطفيا :يصبر الحبيب كثيرا عليك ،ألنك تمنح
أكثر من المطلوب.
عملك ً
اجتماعيا :ال تبالغ في الصراحة ،بل قل الحقيقة
كما هي.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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توابل ةديرجلا

•
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«موسيقى من الكويت» في عاصمة الموسيقى فيينا

فرقة مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي تحيي األمسية في قصر الهوفبورغ التاريخي

فرقة مركز الشيخ جابر في قصر الهوفبورغ

قدمت فرقة «مركز جابر» ،المكونة من  60عازفا ومؤديا،
أمسية كالسيكية بعنوان «موسيقى من الكويت» ،في أول
فعالية فنية موسيقية عربية في قصر الهوفبورغ بڤيينا،
مع انطالق فعاليات العام العربي النمساوي ،والمتزامن
مع أعياد الكويت الوطنية ،بحضور عدد كبير تجاوز 400
شخص ،على رأسهم الشيخ محمد العبدالله ،نائب وزير
ً
الديوان األميري ،ممثال عن سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،وهاينز فيشر رئيس جمهورية النمسا السابق
( ،)2016-2004والسفير صادق معرفي سفير الكويت
في النمسا ،كما شهد الحفل حضور نخبة من السياسيين
والسفراء المعتمدين في النمسا.

أحـ ـي ــت ف ــرق ــة م ــرك ــز ال ـش ـيــخ
جـ ــابـ ــر األح ـ ـمـ ــد الـ ـثـ ـق ــاف ــي أول
فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة
ع ــرب ـي ــة ف ــي ق ـص ــر ال ـه ــوف ـب ــورغ
ا لـتــار يـخــي بجمهورية النمسا
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة ڤ ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــا ،م ــع
انطالق فعاليات العام العربي
النمساوي ،والمتزامن مع أعياد
الـكــويــت الــوطـنـيــة ،حـيــث قامت
فــرقــة ال ـمــركــز ال ـم ـكــونــة م ــن 60
عــاز فــا و مــؤد يــا بتقديم أمسية
كــاسـيـكـيــة بـعـنــوان "مــوسـيـقــى
من الكويت" ،تم خاللها تقديم
 10ق ـط ــع مــو س ـي ـق ـيــة و غ ـنــا ئ ـيــة
تشكل ألوانا مختلفة من التراث
الموسيقي الكويتي مــن فنون
البحر والبر ،يتخللها تعريف

بطبيعة تلك الفنون وظروفها
التاريخية واآلالت المستخدمة
فن على حدة.
بكل ٍ

حضور رفيع
وام ـت ــأت قــاعــة الـهــوفـبــورغ
بحضور نوعي وكبير تجاوز
عدده  400شخص ،على رأسهم
الشيخ محمد العبدالله ،نائب
وزيــر الــديــوان األمـيــري ،ممثال
عــن سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ
صباح األحمد ،وهاينز فيشر
رئيس النمسا السابق (2004-
 ،)2016والسفير صادق معرفي
سفير الكويت بالنمسا.
كـ ـم ــا شـ ـه ــد الـ ـحـ ـف ــل ح ـض ــور

نخبة من السياسيين والسفراء
المعتمدين في النمسا ،إضافة
إ لــى عــدد من مديري المنظمات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة األم ـ ــم
ا لـمـتـحــدة بڤيينا ،و مـنـهــم غــادة
وا لــي ،وكيل األمين العام لألمم
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمكتب األمم المتحدة للمخدرات
والجريمة ومدير مقر المنظمة
ال ــدول ـي ــة ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،ف ـضــا عــن
م ـش ــارك ــة ن ـخ ـبــة م ــن الـمـثـقـفـيــن
ورجال الصحافة واالعالم.

إشادة بالمستوى
وب ـع ــد ن ـهــايــة ال ـح ـف ــل ،أع ــرب
هـ ــاي ـ ـنـ ــز ف ـ ـي ـ ـشـ ــر ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح

لـ"كونا" ،عن سعادته بهذا الحفل
الموسيقي الذي وصفه بالراقي،
مشيدا باألداء الفني لفرقة مركز
الـشـيــخ جــابــر األح ـمــد الـثـقــافــي،
وأكد عمق العالقات بين النمسا
والكويت وتميزها على مختلف
الصعد ،مشيرا إلى أهمية تعزيز
العالقات الثقافية والفنية لما
ل ـه ــا م ــن دور ك ـب ـيــر ف ــي ت ـعــز يــز
التواصل بين الشعوب.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،عـبــر مــديــر
مـ ــركـ ــز الـ ـشـ ـي ــخ جـ ــابـ ــر األحـ ـم ــد
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي فـ ـيـ ـص ــل خ ـ ــاج ـ ــة ع ــن
اع ـت ــزازه بـمـســاهـمــة ال ـمــركــز في
هــذه األمسية الثقافية المميزة
ال ـتــي تـحـتـفــي ب ــاإلرث الـكــويـتــي
المميز مــع إ بــراز جمالياته في
أ بــرز عــوا صــم الفن والثقافة في
العالم.
وتوجه خاجة بشكره الجزيل
وامتنانه الفائق لكل من ساهم
في إتمام هذه الفعالية الثقافية
الـتــي حـظـيــت بــاهـتـمــام ورعــايــة
س ــامـ ـي ــة م ـ ــن صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وعـلــى
رأ سـهــم السفير صــادق معرفي،
وط ـ ــاق ـ ــم سـ ـ ـف ـ ــارة ال ـك ــوي ــت

السفير صادق معرفي

قصر المحكمة

حضور كثيف لألمسية

يعتبر قصر الهوفبورغ من أهم المباني
التاريخية ،وتم بناؤه في العصور الوسطى
عـ ـ ــام  ،1279و مـ ـعـ ـن ــى ا ل ـت ـس ـم ـي ــة ب ــا ل ـل ـغ ــة
األلمانية "قصر المحكمة" ،وكان في األصل
مقر األسرة الحاكمة في فيينا منذ إنشائه
حتى عــام  1918بعد خـســارة إمبراطورية
النمسا الحرب العالمية األولى.
وب ـعــد نـهــايــة ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة
 1945أ ص ـ ـ ـبـ ـ ــح ا لـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــر م ـ ـ ـقـ ـ ــرا ل ــر ئـ ـي ــس

الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ك ـم ــا ت ـت ـب ـعــه ع ـ ــدة م ـصــالــح
حكومية ،وتمت توسعة القصر على مدى
أكثر من  700عــام ،حتى وصل إلى حجمه
الـ ـح ــال ــي ،ويـ ـحـ ـت ــوي ع ـل ــى جـ ـن ــاح ال ـم ـل ـكــة
الشهيرة إليزابيث والملقبة بالملكة سيسي
( )1898-1837وهي زوجة اإلمبراطور فرانز
جــوز يــف األول ،و هــو جـنــاح مـتــاح للسياح
لـ ــاطـ ــاع ،بـ ـخ ــاف الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األج ـن ـح ــة
التاريخية ذات األهمية.

صورة خارجية لقصر الهوفبورغ التاريخي

tawabil@aljarida●com

ً
الرحلة هي الرابعة بمسيرة الفرقة خارج الكويت واألولى أوروبيا
األمسية تتزامن مع انطالق فعاليات الموسم الثقافي المشترك بين النمسا والدول العربية

لـمـشــاهــدة مـقـطــع مــرئــي
مـ ـ ـ ــن األم ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة يـ ــرجـ ــى
استخدام كاميرا هاتفك
ال ـ ــذك ـ ــي لـ ـتـ ـص ــوي ــر ه ــذا
الرمز
وال ـ ــري ـ ــاض ب ــال ـس ـع ــودي ــة ،فــي
فبراير ومارس  2019وتم على
اثرها تقديم  10أمسيات ،ويتم
التحضير لـجــوالت أ خــرى في
الوطن العربي وأوروبا للعديد
من العروض التي قام المركز
بإنتاجها وتقديمها سواء في
موسمه الثقافي الحالي أو في
المواسم السابقة.

برنامج الحفل
ً
ممثال عن صاحب السمو ورئيس جمهورية النمسا السابق هاينز فيشر وحرمه والسفير صادق معرفي وغادة والي
الشيخ محمد العبدالله
فــي النمسا ،ا لــذ يــن تميزت
ج ـهــودهــم بــال ـحــرص والـتـفــانــي
إلت ـم ــام ه ــذه األم ـس ـي ــة بــالـشـكــل
المرجو.

تعاون وشيك
وأشـ ـ ـ ـ ــار خـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى ث ـ ــراء
هـ ــذه ال ــرح ـل ــة ث ـق ــاف ـي ــا ،وال ـت ــي
تـضـمـنــت ح ـض ــور ك ــل أع ـضــاء
الـ ـ ــوفـ ـ ــد ألم ـ ـس ـ ـيـ ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة
ك ـ ــاسـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــة ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت ع ـ ـ ــزف
ك ـ ـ ــونـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت ـ ـ ــو الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــار
الـ ـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـ ــي رح ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــوف
(  )1943 -1873م ــن أداء فــر قــة
ڤيينا سيمفوني العريقة في
ق ــاع ــة ڤ ـي ـي ـن ــا ف ـي ـل ـه ــارم ــون ـي ــك
العريقة ،والتي تعتبر من أهم
القاعات الموسيقية في العالم،
على هامش تعاون مشترك مع
الفرقتين ڤيينافيلهارمونيك
وڤ ـي ـي ـنــا سـيـمـفــونــي لـيـقــومــوا
ب ـت ـقــديــم أم ـس ـي ــات مــوسـيـقـيــة
ع ـ ـلـ ــى خـ ـشـ ـب ــة مـ ـ ـس ـ ــرح م ــرك ــز
الشيخ جابر األ حـمــد الثقافي
في الموسمين المقبلين بإذن
الـ ـل ــه ،م ــؤك ــدا أه ـم ـي ــة ال ـت ـب ــادل
الثقافي مع ا لــدول ا لــرا ئــدة في
هذا المجال.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ك ـ ـ ـشـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ــن اتـ ـ ــاحـ ـ ــة
الـ ـف ــرص ــة لـ ـحـ ـض ــور األم ـس ـي ــة
بــال ـت ـعــرف ع ـلــى م ــرك ــز الـشـيــخ
جـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــر األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي
ع ـب ــر ت ـق ـن ـيــة مـ ـح ــاك ــاة ال ــواق ــع
االف ـتــراضــي وال ـتــي تـتـيــح لمن

ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا ال ـ ـت ـ ـعـ ــرف ع ـلــى
ا لـمـبـنــى بشكل ثــا ثــي األ بـعــاد
وكأنهم موجودين بالفعل في
ال ـمــركــز ،مـصـحــوبــا بـمـحـتــوى
فـ ـ ـن ـ ــي ب ـ ـ ـصـ ـ ــري وسـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــي ت ــم
تطويره من قبل المركز ،جاعال
من تلك التجربة أكثر متعة.
كـ ـم ــا تـ ـم ــت إق ـ ــام ـ ــة م ـع ــرض
م ـ ـص ـ ـغـ ــر لـ ـ ـ ـ ــآالت اإلي ـ ـقـ ــاع ـ ـيـ ــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـس ـت ـنــد
إل ـي ـه ــا ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـك ـ ـلـ ــوريـ ــة ،م ـ ـثـ ــل الـ ـطـ ـب ــل
ال ـب ـحــري ،الــربــابــة ،الـصــرنــاي،
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــور ،الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورة
والـ ـم ــرواس ،مـتـضـمـنــا شــرحــا
ل ـت ـلــك اآلالت وا س ـت ـخــدا مــا ت ـهــا
ب ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــاث ل ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــات (ع ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
وإن ـج ـل ـي ــزي ــة وألـ ـم ــانـ ـي ــة) كـمــا
ت ــم ت ــوز ي ــع ه ــدا ي ــا ذات صـلــة
ب ــاأل م ـس ـي ــة ل ـل ـح ـض ــور ،إذ تــم
توزيع مئات المراويس.

فرقة المركز
بقيادة
المايسترو
خالد نوري
ً
قدمت ألوانا
متنوعة
وأصيلة
مستمدة
من التراث
الكويتي

أحمد الصالحي

برنامج متنوع
وأ ش ــار مــد يــر ا لـمــو سـيـقــى
ف ـ ـ ــي مـ ـ ــر كـ ـ ــز ا لـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ج ــا ب ــر
األ حـ ـم ــد ا ل ـث ـق ــا ف ــي د .أ ح ـمــد
ا لـصــا لـحــي أن فــر قــة ا لـمــر كــز،
ب ـق ـي ــادة ا ل ـم ــا ي ـس ـت ــرو خــا لــد
نوري ،قدمت ألوانا متنوعة
وأصيلة مستمدة من التراث
ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي ،ش ـم ـل ــت ا ل ـغ ـن ــاء
ا لـ ـبـ ـح ــري وا ل ـ ـب ـ ــدوي و غ ـن ــاء
ا لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــا سـ ـ ـب ـ ــات وا لـ ـ ـت ـ ــر فـ ـ ـي ـ ــه،
و تـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن ا لـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــل شـ ــر حـ ــا

برنامج الحفل
ياحبيبي هل جفاك النوم

الحان محمد جواد أموري

يا ذا الحمام

كلمات محمد بن لعبون واللحن
فلكلوري

هاينز فيشر أشاد
بفرقة مركز الشيخ
جابر األحمد
الثقافي وأكد عمق
العالقات بين
النمسا والكويت

ليلى الغربللي مديرة التسويق بالمركز قدمت األمسية

المايسترو خالد نوري
مقتضبا لنوع الغناء وآالته
ا لـمــو سـيـقـيــة اإل يـقــا عـيــة قـبــل
تقديم الفقرة للجمهور.
و ا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف أ ن ا أل د ا ء
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــو س ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــي صـ ــا ح ـ ـب ـ ـتـ ــه
الصفقة (الشربكة) والحركة
وا لــر قـصــات التقليدية ،مثل
ر قــص ا لـفــر يـســة وا لـســا مــري،
و ق ـ ــام كـ ـ ــورال ا ل ـف ــر ق ــة بـ ــأداء
دور المطرب بالحفل بشكل
ج ـم ــا ع ــي أو فـ ـ ــردي ،وا لـ ــذي
حـ ـ ــاز ا سـ ـتـ ـحـ ـس ــان و تـ ـق ــد ي ــر
الجمهور ا لـغــر بــي ،كذلك تم
توزيع كتيب على الجمهور
يحتوي على معلومات عن
ا ل ـف ـن ــون ا ل ـت ــي ت ــم ت ـقــد ي ـم ـهــا
خ ــال ا ل ـح ـفــل ب ـثــاث ل ـغــات:

ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــة واإل نـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــز ي ـ ــة
واأل ل ـ ـمـ ــا ن ـ ـيـ ــة ،و ت ـ ــم ا خ ـت ـت ــام
ا ل ـ ـح ـ ـفـ ــل ب ـ ــرا ئـ ـ ـع ـ ــة ا لـ ـمـ ـلـ ـح ــن
ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي ا ل ـ ــرا ح ـ ــل م ـ ــرزوق
ا ل ـ ـمـ ــرزوق "أ ن ـ ــا ا ل ـخ ـل ـي ـجــي"،
والتي كانت بناء على طلب
ا لـ ـسـ ـفـ ـي ــر ص ـ ـ ـ ــادق مـ ـع ــر ف ــي،
وا لـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـب ــر ع ـ ــن ا نـ ـتـ ـم ــاء
الكويت للجسد الخليجي.

شراكة ثقافية
وت ــم ت ـقــديــم ه ــذه األمـسـيــة
بالتزامن مع انطالق فعاليات
ال ـمــوســم ال ـث ـقــافــي الـمـشـتــرك
بين النمسا والدور العربية،
بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان "ش ـ ـ ــراك ـ ـ ــة ث ـق ــاف ـي ــة

وتاريخ ممتد" ،والتي توليها
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة
والـنـمـســا أهـمـيــة لـمــا لـهــا من
أثر ثقافي وحضاري.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس بـ ـعـ ـث ــة
ا لـجــا مـعــة ا لـعــر بـيــة فــي فيينا
ال ـس ـف ـيــر س ـم ـيــر ق ــوب ـع ــة ب ــأن
الـثـقــافــة وال ـف ــن والـمــوسـيـقــى
من أفضل أشكال الحوار الذي
يـ ـق ــرب الـ ـشـ ـع ــوب ب ـب ـع ـض ـهــا،
وس ــط مــا يـعـيـشــه ال ـعــالــم من
أزمات ومشاحنات.
وقال رئيس مجلس السفراء
العرب في فيينا عزالدين فرحان
إن ه ــذه الـفـعــالـيــات تـهــدف إلــى
إطالع المجتمع النمساوي على
ال ـم ـكــون الـثـقــافــي وال ـح ـضــاري

ال ـعــربــي الـمـبـنــي عـلــى المحبة
والـ ـ ـس ـ ــام ،وت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ه ــذا
السياق تم تخصيص جناح في
المعرض المصاحب للفعالية
ل ـت ـب ـيــان دور ص ــاح ــب الـسـمــو
الشيخ صباح األحمد في دعم
الحركة الثقافية والفنية.

الجولة الرابعة
يذكر أن هذه الرحلة تعتبر
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـيـ ــرة ف ــرق ــة
م ــرك ــز ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األح ـم ــد
ل ـل ـم ــوس ـي ـق ــى خ ـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت
واألولى أوروبيا ،بعد أن احيت
الفرقة استعراض الثمانينيات
في الدوحة ،والمنطقة الشرقية

شهد الحفل تقديم مجموعة
مميزة مــن األغـنـيــات ،منها "يا
حبيبي هل جفاك النوم" ،ألحان
مـحـمــد جـ ــواد أمـ ـ ــوري ،و"يـ ــا ذا
ال ـ ـح ـ ـمـ ــام" كـ ـلـ ـم ــات م ـح ـم ــد بــن
لعبون واللحن فلكلوري ،و"يا
من يعاوني على الونة" كلمات
عبدالله الفرج واللحن فلكلوري،
و"أبشري يا عين" كلمات يوسف
المنيع والحان عثمان السيد.
وت ـ ـ ــم اي ـ ـضـ ــا تـ ـق ــدي ــم اغ ـن ـي ــة
"ي ــا م ــن ي ـب ـشــرنــي" ك ـل ـمــات بــدر
بــورسـلــي وال ـحــان خــالــد الــزيــد،
و"سـ ــرى لـيـلــي" كـلـمــات ب ــدر بن
ع ـبــدال ـم ـح ـســن وال ـ ـحـ ــان س ــراج
عـمــر ،و"وال ـلــه مــادريــت" كلمات
وألحان عبدالله الفرج ،و"شدوا
الظعاين" كلمات حمد الملغوث
والـلـحــن فـلـكـلــوري ،و"بـ ــان بــدر
ال ـت ـمــام" كـلـمــات فـهــد بــورسـلــي
وال ـحــان احـمــد بــاقــر ،و"عــاشــت
كــويــت ال ـع ــروب ــة" كـلـمــات طــال
السعيد واللحن فلكلوري.

األمسية
الثقافية
تحتفي باإلرث
الكويتي
المميز
مع إبراز
جمالياته

فيصل خاجة

يا من يعاوني على الونة كلمات عبدالله الفرج واللحن فلكلوري

يا من يبشرني

كلمات يوسف المنيع والحان عثمان
السيد
كلمات بدر بورسلي والحان خالد
الزايد
كلمات بدر بن عبدالمحسن والحان
سراج عمر

والله مادريت

كلمات والحان عبدالله الفرج

أبشري يا عين

سرى ليلي

شدوا الظعاين
بان بدر التمام

كلمات حمد المغلوث واللحن
فلكلوري
كلمات فهد بورسلي والحان احمد
باقر

عاشت كويت العروبة كلمات طالل السعيد واللحن فلكلوري

قصر الهوفبورغ
من أهم المباني
التاريخية وتم
بناؤه في العصور
الوسطى عام 1279م

تقنية محاكاة الواقع االفتراضي لرؤية مركز الشيخ جابر بشكل ثالثي األبعاد

خاجة والصالحي يستعرضان آلة الطنبورة للرئيس السابق هاينز فيشر

قاعة فيينا فيلهارمونيك التي شهدت زيارة الوفد لالستماع إلى كونشرتو الموسيقار رحمانينوف

ةديرجلا

•
العدد  / 4367األحد  8مارس 2020م  13 /رجب 1441هـ

foreigndesk@aljarida●com

دوليات
ً
اتهامات بين أنقرة وأثينا وإردوغان يوقف الهجرة بحرا

ً
الطائرات تغيب عن سماء إدلب ألول مرة منذ  3أشهر ...وواشنطن عرقلت اتفاق موسكو أمميا
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سلة أخبار
البرهان :هيكلة للجيش
و«الدعم السريع»

أعلن رئيس مجلس السيادة
السوداني ،عبدالفتاح البرهان،
أمس ،عن مشروع إلعادة هيكلة
الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال البرهان ،في كلمة خالل
حفل تخريج الدفعة الثامنة من
قوات الدعم السريع ،بالخرطوم:
إنه «في سبيل تطوير القوات
املسلحة وقوات الدعم السريع
سنسعى جميعًا إلى إعادة
صياغة هذه القوات ،وفق
املتطلبات الحالية واملستقبلية،
وبما يتوافق مع املهام التي
أنشئت من أجلها».
من جانبه ،عرض نائب رئيس
مجلس السيادة محمد حمدان
دقلو «حميدتي» ،على القوى
السياسية التوقيع على ميثاق
شرف لـ»حماية الديمقراطية»،
ووصوال بالبالد إلى انتخابات
حرة ونزيهة.

غريفيث يدعو
للتهدئة من مأرب

مهاجرون يواجهون قوات مكافحة الشغب اليونانية على حدود تركيا أمس (رويترز)

قبل توجهه إلى بروكسل ،قرر
الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان منع المهاجرين من
عبور بحر إيجة للوصول إلى
دول االتحاد األوروبي ،في
حين نعت اليونان االتفاق
الموقع في  2016بسبب
إصراره على فتح الحدود
أمامهم.

ارتياح في دمشق
والحرس الثوري
يخسر مسؤول مقام
السيدة زينب في
ضواحيها

ع ـلــى وقـ ــع اس ـت ـم ــرار تــدفــق
قوافل المهاجرين نحو المعابر
البرية المحاذية لليونان ،أمر
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجـ ــب طـيــب
إردوغان وزير داخليته سليمان
صويلو بمنع المهاجرين من
عبور بحر إيجه.
وكتب جهاز خفر السواحل
فــي تغريدة أمــس األول" :بأمر
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس وإش ـ ـ ـ ــراف وزيـ ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ل ــن ُي ـع ـط ــى أي إذن
للمهاجرين بعبور بحر إيجه
ب ـس ـبــب م ــا يـتـضـمـنــه ذلـ ــك مــن
ً
مـخــاطــر" ،مــؤكــدا أن "الـمـقــاربــة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم ال ـ ـتـ ــدخـ ــل
لمنعهم مــن م ـغ ــادرة تــركـيــا ال
تزال معتمدة ،باستثناء أولئك
ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي الـ ـمـ ـغ ــادرة عبر
البحر بسبب المخاطر".
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـ ــزايـ ـ ــد األعـ ـ ـب ـ ــاء
على تركيا مع هجوم الجيش
ال ـ ـسـ ــوري م ـن ــذ دي ـس ـم ـبــر عـلــى
م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ــب وت ـس ـب ـبــه فــي
كــارثــة إنـســانـيــة ونـ ــزوح قــرابــة
مـ ـلـ ـي ــون ش ـ ـخـ ــص ،أع ـ ـلـ ــن خـفــر
السواحل يــوم الخميس إنقاذ
ً
 97م ـه ــاج ــرا ك ــان ــوا ف ــي خـطــر،
ً
متهما الـيــونــان بأنها "أفرغت
ق ــواربـ ـه ــم ال ـث ــاث ــة م ــن الـ ـه ــواء
وت ــركـ ـتـ ـه ــم ي ـ ـن ـ ـحـ ــرفـ ــون ،ع ـلــى
شفير الغرق مع استمرارها في
انتهاك حقوق اإلنسان والقانون
الدولي".
وأكدت اليونان ،التي اتهمت
السلطات التركية بإطالق قنابل
الغاز المسيل للدموع والقنابل
ال ــدخ ــان ـي ــة ل ــدف ــع ال ـم ـهــاجــريــن
الخـ ـ ـت ـ ــراق ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودـ ،وت ــوزي ــع

أدوات لقطع األســاك الشائكة،
أن حـ ـف ــر س ــواحـ ـلـ ـه ــا ان ـت ـش ــل
ً
جـثــة طـفــل ،وأن ـقــذ  47مـهــاجــرا
انقلب قاربهم خالل محاولتهم
الوصول إلى جزيرة ليسبوس.

توجيه العالقات
وفــي أوج ال ـتــوتــرات ،يعتزم
إردوغ ـ ـ ــان ،الـ ــذي فـتــح ال ـحــدود
أمـ ــام الــاجـئـيــن ف ــي  27فبرير
ً
الـ ـم ــاض ــي ردا ع ـل ــى خ ـســارتــه
ً
 36جـنــديــا فــي قصف للجيش
ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى م ــواق ـع ـه ــم فــي
إدلـ ـ ـ ــب ،الـ ـت ــوج ــه غ ـ ــدا االث ـن ـي ــن
إلــى بروكسل ،بحسب مصادر
دبلوماسية رفيعة ،أوضحت أن
الهدف من الزيارة هو التوصل
إلـ ـ ــى حـ ــل ألزمـ ـ ـ ــة ال ـم ـه ــاج ــري ــن
الحالية على الحدود التركية-
الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة ،وإعـ ـ ـ ـ ــادة تــوج ـيــه
العالقات مع االتحاد األوروبي
على نحو مبدئي.
وبحسب محطة "تــي آر تي"
ال ـتــرك ـيــة الــرس ـم ـيــة وصـحـيـفــة
"ف ـي ـلــت" األل ـمــان ـيــة ،ف ــإن زي ــارة
إردوغـ ــان المرتقبة تــأتــي بناء
عـلــى دع ــوة مــن رئـيــس مجلس
االتحاد األوروبي شارل ميشيل،
الــذي التقاه في أنقرة األربعاء
الماضي.
واستقبلت تركيا  3.6ماليين
الج ـ ــئ سـ ـ ـ ــوري ،وتـ ـعـ ـه ــدت فــي
ات ـف ــاق م ــع االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
في مارس  2016على التصدي
لـلـهـجــرة غـيــر الـشــرعـيــة مقابل
دعم مالي من االتحاد األوروبي
وتوفير إمدادات لالجئين.

وأجرت المستشارة األلمانية
أن ـج ـي ــا مـ ـي ــرك ــل ،الـ ـت ــي قـ ــادت
ً
مـ ـف ــاوض ــات االت ـ ـفـ ــاق ،ات ـص ــاال
ب ــإردوغ ــان أم ــس األول ،تـنــاول
ال ــوض ــع عـلــى حـ ــدود ال ـيــونــان،
وات ـف ــاق ــه م ــع ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ع ـلــى هــدنــة
إدلـ ـ ـ ــب ،وتـ ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــاع ــدات
لسكانها في أسرع وقت.

اتفاق الهجرة
وإذ أكـ ــد إردوغـ ـ ـ ــان لـمـيــركــل
أن "آلـيــات الهجرة مــع االتحاد
األوروبي ال تعمل ويجب إعادة
ال ـن ـظ ــر فـ ـيـ ـه ــا" ،اع ـت ـب ــر رئ ـيــس
الـ ــوزراء الـيــونــانــي كيرياكوس
م ـي ـت ـس ــوت ــاك ـي ــس أن االت ـ ـفـ ــاق
ً
المثير للجدل "صار ميتا اآلن،
ألن تركيا خرقته بالكامل".
وقال ميتسوتاكيس ،لشبكة
"س ــي إن إن" ف ــي وق ــت مـتــأخــر
من أمس األول" :لنكن صرحاء،
االت ـفــاق م ــات ،ألنــه يـلــزم تركيا
بمنع األشـخــاص من الوصول
إل ــى ال ـخ ــط ال ـســاح ـلــي ،وكــذلــك
بالقيام بما في وسعها الحتواء
المهربين ومنع األشخاص من
العبور بشكل غير قانوني إلى
الـيــونــان ،لكنها تفعل العكس،
وسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدت ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـم ـن ـه ــج
م ـحــاوالت ـهــم ف ــي ال ـبــر والـبـحــر
للوصول إلى الحدود ومحاولة
عبورها بشكل غير قانوني".
وش ـ ـ ــدد ال ــزعـ ـي ــم ال ـم ـح ــاف ــظ،
الذي يتولى السلطة منذ يوليو
الماضي ،على أنه يقر بالعبء
الذي تتحمله تركيا باستضافة

ماليين من الالجئين السوريين،
ويــدعــم الـمـســاعــدة لــذلــك ،لكنه
اع ـت ـبــر أن "هـ ــذا ل ــن ي ـحــدث في
ح ــال ــة وض ــع ي ـتــم ف ـيــه الـلـجــوء
إلــى ابـتــزاز أوروب ــا بسبب هذه
المشكلة".

صدامات حدودية
وم ــع تــأكـيــد وزيـ ــر خــارجـيــة
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ج ــوزي ــب
بوريل ،بعد اجتماع في زغرب،
أن األب ـ ـ ـ ـ ــواب س ـت ـظ ــل م ـغ ـل ـقــة،
ت ـب ــادل ــت ق ـ ــوات األم ـ ــن ال ـتــركــي
واليوناني إطالق الغاز المسيل
لـلــدمــوع ،وقـنــابــل الــدخــان عبر
الـ ـ ـح ـ ــدود ،أمـ ـ ــس ،ف ــي تـصـعـيــد
جديد للتوتر ،تزامن مع اندالع
صدامات مع المهاجرين ،الذين
تجمع مـئــات المهاجرين أمــام
م ــرك ــز بـ ــازاركـ ــولـ ــي الـ ـح ــدودي
وهم يهتفون "حرية" و"ســام"،
و"افتحوا البوابات" ،و"نريد أن
نعيش بسالم".

هدنة إدلب
وفي سورية ،شهدت محافظة
ً
ً
إدل ـ ــب غ ـي ــاب ــا ت ــام ــا ل ـل ـطــائــرات
الـ ـح ــربـ ـي ــة عـ ــن أجـ ــوائ ـ ـهـ ــا مـنــذ
دخول وقف إلطالق النار أعلنه
الرئيسان الروسي والتركي إثر
ل ـقــاء اسـتـمــر س ــت س ــاع ــات في
الكرملين ليل الخميس -الجمعة
حـيــز الـتـنـفـيــذ ،فــي ه ــدوء نــادر
يعقب ثالثة أشهر من التصعيد
العسكري للجيش السوري.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا أع ـ ـ ـ ـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس

الـ ـس ــوري ب ـش ــار األسـ ـ ــد ،خــال
اتصال مع بوتين ،عن "ارتياحه"
لوقف إطــاق ال ـنــار" ،أكــد وزيــر
الــدفــاع الـتــركــي خـلــوصــي أكــار
عدم وجود أي انتهاك له ،وبدء
العمل على إرساء قواعد الممر
اآلمن حول طريق  M4بمسافة
 6كلم مــن جانبيه ،مما يعني
ً
ضـمـنـيــا مـنـطـقــة ع ــازل ــة بـطــول
ً
ً
 12كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرا ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
ً
ً
ً
استقباله وفدا عسكريا روسيا
ه ــذا األس ـب ــوع وسـيـتــم تسيير
ً
دوريات مشتركة بإدلب انطالقا
من  15مارس الجاري.

اشتباكات متقطعة
و فـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن و ثـ ـ ـق ـ ــت وزارة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة  3وق ــائ ــع
إلطالق نار في إدلب و 7حاالت
أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ــاذق ـ ـيـ ــة و 9فــي
حلبّ ،
تحدث المرصد السوري
ع ــن "اش ـت ـب ــاك ــات مـتـقـطـعــة في
الـ ـس ــاع ــات الـ ـث ــاث األول ـ ـ ــى مــن
ً
يوم الجمعة ،ثم توقفت الحقا"،
تسببت في مقتل ستة عناصر
م ــن ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة مقابل
 9م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـت ــرك ـس ـت ــان ــي
اإلسالمي ،الذي يضم أغلبية من
المقاتلين الصينيين من أقلية
األوي ـغ ــور ،ويـقــاتــل إل ــى جانب
ً
جبهة النصرة سابقا.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وكـ ــالـ ــة
"فــارس" اإليرانية أمس اغتيال
ال ـع ـم ـيــد ف ــره ــاد دبـ ـي ــري ــان فــي
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة زيـ ـ ـن ـ ــب فــي
دمشق ،ليل الجمعة ،مؤكدة أنه
كــان "مـســؤول الـحــرس الـثــوري

عــن مـقــام الـسـيــدة زيـنــب وأحــد
المدافعين عنه" وتــولــى قيادة
العمليات العسكرية في مدينة
ت ــدم ــر إب ـ ـ ــان اسـ ـتـ ـع ــادتـ ـه ــا مــن
تنظيم "داعش".

واشنطن وباريس
ورغ ــم وصـفـهــا وق ــف إطــاق
النار في إدلب بأنه "بارقة أمل"،
عــرق ـلــت واش ـن ـطــن أم ــس األول
ً
ت ـب ـن ــي م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن إع ــان ــا
يـ ــدعـ ــم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،الـ ـ ـ ــذي تـعـهــد
بــوت ـيــن وإردوغـ ـ ـ ــان ب ــأن يـكــون
ً
ً
ً
"مـ ـسـ ـت ــدام ــا وأسـ ـ ــاسـ ـ ــا ص ـل ـبــا
ل ــوض ــع حـ ــد ل ـل ـم ـع ــارك ووقـ ــف
معاناة المدنيين ومنع تفاقم
األزمة اإلنسانية.
وب ـعــد اج ـت ـمــاع مـغـلــق ،أف ــاد
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون بـ ــأنـ ــه ع ـنــدمــا
طلب السفير الروسي فاسيلي
نـيـبـيـنــزيــا م ــن ش ــرك ــائ ــه ال ـ ـ 14
فــي مجلس األم ــن تبني إعــان
م ـش ـتــرك ب ـشــأن االتـ ـف ــاق ،قــالــت
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن "إن ـ ـ ـ ــه ألم ـ ـ ــر س ــاب ــق
ألوانه".
وانتقدت الرئاسة الفرنسية
ً
االتفاق باعتباره ال يــزال هشا
ً
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ن ـ ـقـ ــاطـ ــا غ ــام ـض ــة
يصعب التعامل معها بما في
ذلــك ،االنسحاب مــن الطريقين
الدوليين  M4و M5والحديث
عــن دعــم سياسي وإنـســانــي ال
وضوح بشأن ترتيباته ،مؤكدة
أنه لم يرسخ وقف إطالق النار،
ولم يوقف التحركات الميدانية
رغم خفض التصعيد.
(عواصم  -وكاالت)

غني يبدي مرونة في «إطالق السجناء» لبنان يتعثر في سداد ديونه السيادية المستحقة

• ترامب يلمح إلى عودة «طالبان» للحكم
• «داعش» يهاجم «الهزارة» ويقتل  29بكابول
ب ـع ــد ت ـل ـم ـيــح ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونال ترامب إلى إمكانية عودة حركة
"طــال ـبــان" إل ــى الـحـكــم ،بـعــد انـسـحــاب
القوات األميركية من أفغانستان ،وفق
اتفاق السالم الذي أبرمته واشنطن مع
ً
الحركة المتمردة في الــدوحــة أخيرا،
أبــدى الرئيس األفغاني ،أشــرف غني،
مرونة نحو االنخراط في عملية تبادل
سجناء مع "طالبان" ،تمهد للدخول في
مـفــاو ضــات أفغانية أفغانية بأسلو،
بعد أن عارض ذلك في وقت سابق.
وقال غني في كلمة بمناسبة افتتاح
الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان
بـكــابــول ،أم ــس ،إنــه يجب اإلف ــراج عن
السجناء بناء على "عملية شفافة وآلية
واضحة وضمانات بعدم عودة المفرج
عنهم إلى القتال.
وأضــاف غني أن فريقه التفاوضي
ً
س ـي ـك ــون م ـس ـت ـع ــدا ب ـح ـل ــول ال ـعــاشــر
مــن م ــارس ال ـج ــاري .وتــابــع أن ــه يجب
حماية حـقــوق المواطنين وحريتهم
ودور المرأة والشباب من أي مخاطر
محتملة.
يبدو أن التعهد األميركي بأنه سيتم
اإلفــراج عما يصل إلى  5آالف سجين
م ــن "ط ــال ـب ــان" م ـقــابــل اطـ ــاق الـحــركــة
 1000سجين من القوات الحكومية قبل
محادثات أسلو ،عقبة كبيرة أمام بدء
المفاوضات في أوسلو.
وت ـص ــر "ط ــالـ ـب ــان" ع ـل ــى أنـ ــه يـجــب
ال ــوف ــاء بــالـبـنــد ك ــام ــا ق ـبــل الـجـلــوس
على الطاولة.
وج ــاءت مــرونــة غـنــي بـعــد ســاعــات

من هجوم دام ،تبناه تنظيم "داعش"،
ً
ً
استهدف تجمعا سياسيا في كابول،
ً
وأسفر عن مقتل  29شخصا ،وإصابة
 ،61وهــو األول مــن نوعه منذ توقيع
"اتفاق الدوحة".
وأك ــد التنظيم الـمـتـشــدد فــي بيان
تناقلته حسابات جهادية على تطبيق
تليغرام "هجوما لجنود الخالفة" في
ً
كابول ،موضحا أن عنصرين استهدفا
التجمع بـ"األسلحة الرشاشة والقنابل
اليدوية وقذائف االر بي جي ،وفجرا
عليهم عبوتين ناسفتين".
ون ـف ــت "ط ــالـ ـب ــان" ف ــي وقـ ــت ســابــق
مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف
ً
تكريما لعبدالعلي مــزاري ،وهو رجل
سياسي ينتمي إلى أقلية الهزارة التي
تتبع بأغلبيتها المذهب الشيعي.
ويـظـهــر االع ـت ــداء هـشــاشــة الــوضــع
األم ـ ـنـ ــي فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـت ــي تـشـهــد
ً
ً
ً
ً
ح ـضــورا أمـنـيــا مكثفا قبل  14شهرا
فقط مــن االنـسـحــاب المتوقع للقوات
األميركية ،وفــق االتـفــاق الــذي وقعته
واشنطن مــع "طــالـبــان" فــي العاصمة
القطرية.
ودان وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو "الهجوم الشنيع" ،وقــال في
ّ
بيان ،إن "االعـتــداء على مدنيين عزل
خ ــال إحـيــائـهــم ذك ــرى دلـيــل ضـعــف".
ّ
وأضـ ـ ــاف أن "مـ ـس ــار الـ ـس ــام" يـهــدف
إلى السماح لألفغان بتشكيل "جبهة
موحدة إزاء تهديد تنظيم داعش".
(كابول ـ د ب أ ،رويترز ،أ ف ب)

●

بيروت  -ةديرجلا

•

ص ـ ــوت ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
بــاإلجـمــاع أمــس لمصلحة عــدم ســداد
استحقاقات ديونها.
وك ــان ــت ال ــرئ ــاس ــة الـلـبـنــانـيــة قــالــت
ف ــي ب ـي ــان أم ــس إن ك ـب ــار قـ ــادة لـبـنــان
ي ـعــارضــون سـ ــداد ال ــدي ــون الـسـيــاديــة
للبالد ،في إشارة إلى أن الدولة المثقلة
بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد
بعد معاناتها جراء أزمة مالية كبرى.
وق ـ ــال س ـي ــاس ــي ك ـب ـيــر يـ ـش ــارك فــي
ال ـم ـنــاق ـشــات ال ـخــاصــة ب ــدي ــون لـبـنــان
بالعملة األجـنـبـيــة إن رئـيــس ال ــوزراء
حسان دياب سيعلن القرار بعدم الدفع
ويدعو إلى االنخراط في مفاوضات مع
الدائنين إلعادة هيكلة الدين.
ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه
بالعمالت األجنبية مرحلة جديدة من
أزم ــة مــالـيــة تـعـصــف بــاقـتـصــاده منذ
أك ـتــوبــر وأف ـق ــدت ال ـل ـيــرة نـحــو  40في
المئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض
قــواعــد قيدت تعامالت المودعين في
ودائعهم وأججت االضطرابات.
وتعتبر هذه األزمة أكبر خطر على
اس ـت ـق ــرار ل ـب ـنــان م ـنــذ ن ـهــايــة ال ـحــرب
األهلية الـتــي استمرت مــن عــام 1975
إلى عام .1990
ولــدى لبنان سـنــدات دولـيــة بقيمة
 1.2مليار دوالر يحين أجل استحقاقها
غــدا  9مــارس وتشكل جــزءا مــن ديــون
ل ـب ـنــان بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة الـبــالـغــة
نحو  31مليار دوالر .وقالت مصادر
لـ ـ "رويـ ـت ــرز" أم ــس األول إن الحكومة
ستسعى إلى إعادة هيكلة الديون من
خالل التفاوض مع الدائنين.
وجــاء اإلعــان الصادر عن الرئاسة

اجتماع الرؤساء الثالثة في بعبدا أمس (رويترز)
عقب اجتماع ضم الرئيس ميشال عون
ورئيس الــوزراء حسان دياب ورئيس
البرلمان نبيه بــري وحاكم المصرف
المركزي رياض سالمة ورئيس جمعية
المصارف سليم صفير.
وجــاء في البيان الــذي تــاه المدير
الـ ـع ــام ل ـل ــرئ ــاس ــة أن ـ ـطـ ــوان ش ـق ـيــر أن ــه
"اسـتـنــادا إلــى الـخـيــارات والـتـصــورات
المتاحة ،قــرر المجتمعون باإلجماع
الــوقــوف إل ــى جــانــب الـحـكــومــة فــي أي
خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون
باستثناء دفع الديون المستحقة".
وق ــال ــت م ـص ــادر لـ ـ "رويـ ـت ــرز" أمــس
األول إن ــه مــن الـمـقــرر أن يـعـلــن لبنان
ع ـجــزه ع ــن سـ ــداد م ــدف ــوع ــات س ـنــدات
دوالرية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة
دي ــن بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة بـقـيـمــة 31
مـلـيــار دوالر مــا لــم يـتــم الـتــوصــل إلــى
اتفاق مع الدائنين.
وعـ ـ ـي ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ب ـ ـنـ ــك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
األمـيــركــي (الزارد) ومكتب المحاماة
(كليري جوتليب ستين اند هاملتون)
األس ـب ــوع الـمــاضــي لـتـقــديــم الـمـشــورة

فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المتوقعة
على نطاق واسع.
بلغت األزم ــة المالية أوجـهــا العام
الـمــاضــي مــع تـبــاطــؤ تــدفـقــات رؤوس
األم ــوال وان ــدالع مظاهرات احتجاجا
على الفساد في أجهزة الدولة وسوء
اإلدارة ،وهي األسباب الجذرية لألزمة.
وشـهــد االقـتـصــاد اللبناني المعتمد
على االسـتـيــراد تقلصا فــي الوظائف
وارتفاعا في التضخم مع تراجع الليرة،
مـمــا زاد تــأجـيــج األزم ــة الـتــي أشعلت
االحتجاجات.
ول ــم يـسـبــق لـلـبـنــان أن تـخـلــف عن
ســداد ديونه السيادية ،وكتب النائب
ع ــون عـلــى تــوي ـتــر" :نـعـيــش الـســاعـ ّـات
األخ ـيــرة قبل اإلع ــان الــرسـمــي لتعثر
لبنان في تسديد ديونه".
وأضـ ـ ــاف ال ـن ــائ ــب ،وه ــو شخصية
ب ــارزة فــي الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر الــذي
أس ـس ــه ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال ع ـ ــون" :ه ــذا
الـ ـح ــدث غ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ه ــو نـتـيـجــة
تراكم سياسات وارتكابات وخيارات
أن ـه ـكــت ال ـمــال ـيــة ال ـعــامــة واسـتـهـلـكــت

ك ــل الـ ـمـ ـخ ــزون ...ال يـنـفــع ال ـب ـكــاء على
األطالل! ما يفيد هو وضع وبدء الخطة
اإلنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما
فعلت اليونان".
وت ـش ـيــر ت ـق ــدي ــرات ص ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى
نحو  155في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي بحلول نهاية  ،2019بقيمة
تـبـلــغ ح ــوال ــي  89.5مـلـيــار دوالر ،مع
حوالي  37في المئة من الدين بالعملة
األجنبية.
وقـ ــال ن ــك إزي ـن ـجــر م ــدي ــر األسـ ــواق
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ذات ال ـ ــدخ ـ ــل الـ ـث ــاب ــت فــي
فانجارد التي تحوز بعض السندات
اللبنانية" :يبدو التخلف عن السداد
مرجحا جدا".
وأضاف" :انظر اآلن إن كان بمقدور
حملة السندات منع أي اتـفــاق ...ليس
من الواضح مــدى السرعة التي يمكن
أن يسيروا بها في طريق إعادة الهيكلة
أو تأمين صفقة ،ألنهم يحتاجون إلى
إص ــاح ــات أوال أو ح ـتــى إص ــاح ــات
مواكبة".

دعا املبعوث األممي إلى اليمن
مارتن غريفيث إلى التهدئة
واستئناف العملية السياسية
في البالد ،التي تشهد تصعيدا
عسكريا كبيرًا.
ووصل غريفيث إلى مأرب ،التي
يوجد فيها نائب الرئيس اليمني
علي محسن صالح ومسؤولون
حكوميون آخرون أمس.
يأتي وصول املبعوث األممي
إلى املدينة ،التي تعد املعقل
الرئيسي للجيش اليمني،
بعد نحو أسبوع من سيطرة
الحوثيني على مدينة الحزم
عاصمة محافظة الجوف ،إثر
تصعيد عسكري في املحافظة
أدى إلى نزوح عشرات اآلالف من
املواطنني.

واشنطن تعين مبعوثًا
لمواجهة «إرهاب الساحل»

صرح متحدث باسم وزارة
الخارجية األميركية بأن
الواليات املتحدة استحدثت
منصب املبعوث الخاص ملنطقة
الساحل بإفريقيا ،ملواجهة
تصاعد أعمال العنف هناك،
بعد أن عززت جماعات لها صلة
بتنظيمي «القاعدة» و»داعش»
وجودها في املنطقة.
وقال املتحدث إن املبعوث
بيتر فام بدأ دوره الجديد منذ
أيام كمبعوث ملنطقة الساحل،
مضيفًا« :منطقة الساحل إحدى
املناطق التي يتدهور الوضع
فيها بالقارة» .وتدهور األمن
بعد أن عزز متشددون لهم
صلة بـ»القاعدة» و»داعش»
وجودهم في مالي وبوركينا
فاسو والنيجر ،مما جعل
مناطق شاسعة تخرج عن نطاق
السيطرة وأجج العنف العرقي.

اختراق حساب وزير الدفاع
اإلسرائيلي في «تويتر»

اخترق مجهولون حساب وزير
الدفاع اإلسرائيلي نفتالي
بينيت ،على موقع «تويتر»،
ونشروا تغريدات على غرار
«الحرية لفلسطني» ،مع أعالم
فلسطني وتركيا.
جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة
«كان» العبرية الرسمية ،أمس،
عبر حسابها على «تويتر».
ً
والقى الخبر تفاعال من
إسرائيليني ،وتساءل بعضهم:
«إن كان بينيت لم ينجح في
حماية حسابه على تويتر ،فكيف
سيحمي إسرائيل؟».
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ّ
إثيوبيا تصعد ضد العرب وواشنطن بملف «النهضة» مواجهة بين بايدن وساندزر
في «ثالثاء» جديد

«اإلفريقي» يدعو إلى صيغة توافقية
●

القاهرة ــ حسن حافظ

ب ـع ــد االنـ ـسـ ـح ــاب ال ــدرام ــات ـي ـك ــي
ألدي ـ ــس أب ــاب ــا م ــن م ـف ــاوض ــات سد
"ال ـن ـه ـض ــة" ال ـت ــي رع ـت ـهــا ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،نـهــايــة فـبــرايــر الـمــاضــي،
وإعــان ـهــا خـطــة ل ـبــدء م ــلء بحيرة
السد الضخم الذي تقيمه على النيل
األزرق ،رغم عدم التوصل إلى اتفاق
مع مصر والسودانّ ،
صعدت إثيوبيا
لهجتها وهــاج ـمــت جــامـعــة ال ــدول
العربية واإلدارة األميركية.
ور فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة
اإلثيوبية ،في بيان لها أمس األول،
"ج ـم ـل ــة وت ـف ـص ـي ــا" ق ـ ـ ــرار مـجـلــس
وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـع ــرب األخ ـي ــر
الذي دعم موقف مصر بمفاوضات
السد .وقالت "الخارجية" اإلثيوبية
إن الـقــرار "يـقــدم دعما أعمى لدولة
ع ـض ــوة بــال ـجــام ـعــة ال ـع ــرب ـي ــة دون
مـ ــراعـ ــاة ال ـح ـق ــائ ــق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فــي
محادثات سد النهضة".
وط ــالـ ـب ــت أديـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا جــام ـعــة
الـ ــدول الـعــربـيــة "كـمــؤسـســة تتألف
من دول ذات سيادة ،أن تتبع نهجا
يسمح بالنظر الثاقب إلى الحقائق،
وم ــراع ــاة مـصــالــح جـمـيــع األط ــراف
المعنية" ،مشددة في اإلطــار نفسه
على أن إلثيوبيا "الحق في استخدام
موارد مياه النيل لتلبية احتياجات
األجيال الحالية والمقبلة" ،ملتزمة
بمبدأ االستخدام العادل والمعقول،
بما ال يتسبب في ضرر كبير للدول
األخرى.
ورفضت أديس أبابا ما وصفته
ب ـ ـ "وضـ ــع الـهـيـمـنــة غ ـيــر ال ـم ـث ـمــر"،
مطالبة بمزيد من الحوار المفتوح
والشفاف للتوصل إلــى حل وسط،
وبـ ـ ــدا أنـ ـه ــا تـ ـق ـ ّـدم ق ـ ـ ــراءة مـبـ ّتـســرة
التـفــاق إع ــان الـمـبــادئ الـمــوقــع في
مــارس  2015بين الــدول الـثــاث ،إذ
أكــدت أنها ملتزمة الـتــزامــا راسخا
باالتفاق الذي "يؤكد أن الملء األول
سـيـتــم ب ــال ـت ــوازي م ــع االن ـت ـه ــاء من
إنشاء السد".
إثيوبيا المديح لحكومة
وكالت ّ
السودان لتحفظها عن قرار الجامعة
ال ـع ــرب ـي ــة ،وأعـ ــربـ ــت عـ ــن ت ـقــديــرهــا

جانب من األعمال في سد النهضة
العميق للموقف الـســودانــي "الــذي
يساعد على تعزيز الحلول المربحة
لجميع األطراف المعنية ،من خالل
االلتزام بالحوار البناء.
ول ــم يـقـتـصــر ال ـه ـجــوم اإلثـيــوبــي
على جامعة الدول العربية ،بل شمل
اإلدارة األميركية ،إذ ّ
عبر المجلس
الوطني لبناء سد النهضة اإلثيوبي
عن استيائه ورفضه للبيان الصادر
عــن وزارة الخزانة األميركية الــذي
تـمـ ّـســك ب ـض ــرورة تــأجـيــل ال ـبــدء في
ملء خزان السد إلى ما بعد التوصل
إل ـ ــى اتـ ـف ــاق ب ـي ــن م ـص ــر وإث ـيــوب ـيــا
والسودان.
وق ــال وزي ــر الخارجية االثيوبي
س ـي ـل ـي ـشــي ب ـي ـ ّك ـي ـلــي إن الـ ــواليـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة تـ ــدخ ـ ـلـ ــت ك ـ ـمـ ــراقـ ــب فــي
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ،ث ــم ت ـصــرفــت الح ـقــا
كوسيط ،وصاغت اتفاقا" ،وهو أمر
غير مقبول من الجانب اإلثيوبي".
ّ
مــن جهته ،حــلــل الخبير الــدولــي
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه ،األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ب ـج ــام ـع ــة
ال ـقــاهــرة ،ع ـبــاس ش ــراق ــي ،الـمــوقــف
الحالي ألزمة السد وسيناريوهات

ال ـمــواج ـهــة الـمـصــريــة لـ ـ "ال ـجــريــدة"
ق ــائ ــا" :ال ـم ـس ــؤول ــون اإلث ـيــوب ـيــون
يتعمدون لهجة قائمة على إنكار
الـحـقــائــق ،فــالــوفــد اإلث ـيــوبــي وافــق
في اجتماعات  12و 13فبراير على
أن ّ
تعد اإلدارة األميركية المسودة
النهائية لــاتـفــاق ،ثــم تـعــود أديــس
أب ــاب ــا وت ـهــاجــم واش ـن ـطــن وتــرفــض
التوقيع ،بل وتنكر كل ما تم التوافق
عليه".
وت ــاب ــع شـ ــراقـ ــي" :ال ـت ـصــري ـحــات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ك ـش ـف ــت عـ ــن تـ ـط ــاب ــق فــي
وجهات النظر بين الخرطوم وأديس
أبــابــا ،لــذا لــم يعد أم ــام الـقــاهــرة إال
ان ـت ـظ ــار ال ـت ـح ــرك اإلثـ ـي ــوب ــي ال ــذي
سـ ـي ــأت ــي فـ ــي  3سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات ال
محالةّ ،أولها أن تعود أديــس أبابا
إلــى طاولة التفاوض وتــوافــق على
التوقيع على االتفاقية التي أعدتها
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،وهـ ــو أمـ ــر أراه
ً
مـسـتـبـعــدا ،ث ــم الـسـيـنــاريــو الـثــانــي
ه ــو أن تـتـمـســك إ ث ـيــو ب ـيــا بتعليق
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض لـ ـحـ ـي ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مــن
االنتخابات المحلية في أغسطس،

وه ـنــا ي ـجــب أن تـعـلــن ال ـتــوقــف عن
ّ
السد لحين التوصل
ملء وتشغيل
إلــى اتـفــاق ،مما يعني عودتها عن
رغـبـتـهــا ف ــي ب ــدء ال ـم ــلء ف ــي يوليو
المقبل".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ش ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ــي" :وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك
الـسـيـنــاريــو ال ـثــالــث ال ــذي ي ـبــدو أن
إثيوبيا تمضي فيه قدما وهو ضرب
ع ــرض الـحــائــط بـكــل مــا تــم االتـفــاق
ع ـل ـي ــه خـ ـ ــال مـ ـس ــار الـ ـمـ ـف ــاوض ــات
المستمر منذ ثماني سنوات ،وتعلن
رغبتها المنفردة في بدء الملء خالل
يــول ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،دون أي ات ـف ــاق أو
الـتــزام مــن جانبها ،وهنا سيحدث
الصدام والتحدي الكبير ،الذي يجب
أن تتحرك القاهرة ضده بسرعة عبر
التنسيق مع الواليات المتحدة ،من
أجل استصدار قرار من مجلس األمن
الدولي بوقف تشغيل السد".
وفي محاولة للتهدئة ،أكد رئيس
مفوضية االتحاد اإلفريقي ،موسى
فكي ،أن هناك ضرورة للوصول إلى
صيغة توافقية بين مصر وإثيوبيا
والسودان حول السد.

يتوقع أن يخوض نائب الرئيس األميركي السابق
جــو بــايــدن والسيناتور االشـتــراكــي بيرني ســانــدرز
 6سـبــاقــات انـتـخــابــات تمهيدية ومــؤت ـمــرات حزبية
يــوم الثالثاء المقبل ،بعد أسبوع من ّ
تحول السباق
الديمقراطي لمصلحة بايدن ،بعدما حقق  10انتصارات
يوم «الثالثاء الكبير» األسبوع الماضي.
وأضحى بايدن يتمتع بزخم كبير بعد انتصاراته
األخـيــرة ،في حين يتطلع ساندرز إلــى قلب المعادلة
وهزيمة نائب الرئيس السابق في ميشيغان وواليات
أخرى.
ك ـمــا س ـي ـت ـصــارع ال ـم ــرش ـح ــان ف ــي والي ـ ــة إي ــداه ــو
وميسيسيبى وميسوري وداكوتا الشمالية وواشنطن،
حيث يبلغ مجموع المندوبين في تلك الواليات معا
 352مندوبا.
وفيما يلي ما أظهرته استطالعات الرأي في كل والية
من الواليات التي تنتظر االنتخابات التمهيدية الثالثاء.
تعتبر والية ميشيغان الجائزة الكبرى يوم الثالثاء،
ً
حيث سيحصل الفائز فيها على  125مندوبا .ويسير
بــايــدن وس ــان ــدرز عـلــى الـطــريــق نـحــو مـعــركــة شرسة
متوقعة ،حيث يقاتالن مــن أجــل الحصول على دعم
الناخبين البيض األساسيين من الطبقة العاملة الذين
ساعدوا في تأرجح والية ميشيغان لمصلحة الرئيس
دونالد ترامب عام .2016
وقــد تضاربت األرق ــام حــول تلك الــواليــة ،إذ أظهر
استطالع للرأي أجرته جامعة ويسكونسن /ستيت
جــورنــال ،أن ســانــدرز يتقدم بفارق  9نقاط ،في حين
أظهر استطالع آخر لصحيفة ديترويت نيوز أن بايدن
يتقدم بفارق  6نقاط.
إال أن االستطالع الذى أظهر ّ
تقدم ساندرز أجري قبل
االنتصارات المدوية لبايدن فى كارولينا الجنوبية
الثالثاء الماضي.
وق ــد عمل بــايــدن على جمع تأييد ع ــدة مشرعين
رفيعي المستوى فــي والي ــة ميشيغان ،بما فــي ذلك
حاكم الوالية غريتشن ويتمر ،والحاكم السابق جنيفر
غرانهولم ،وعمدة ديترويت مايك دوغان ،والعديد من
أعضاء مجلس النواب.
إلــى ذل ــك ،يتمتع بــايــدن بميزة إضــافـيــة فــي واليــة
ميشيغان تتمثل فــي التركيبة السكانية الرئيسية،
إذ تقطنها أغلبية مــن األميركيين األفــارقــة وسكان
الضواحي البيضاء التي ساعدته على الفوز األسبوع
ال ـم ــاض ــي .ف ــي ح ـيــن كـ ــان أداء س ــان ــدرز أف ـض ــل بين
األمـيــركـيـيــن مــن أص ــل إسـبــانــي والـنــاخـبـيــن األصـغــر
ً
سنا ،لكن الالتينيين يشكلون نسبة ضئيلة من سكان
الناخبين
ميشيغان ،ولم ترتفع نسبة المشاركة بين
ّ
ً
الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 29عاما كما توقع
المرشح «االشتراكي».
يذكر أن ســانــدرز فــاز بـفــارق ضئيل باالنتخابات

التمهيدية لــواليــة ميشيغان على هـيــاري كلينتون
في عام .2016
أما في والية ميسيسيبي ،فلم تجر أي استطالعات
للرأي في اآلونة األخيرة ،لكن بايدن هو المفضل بشدة،
ً
نظرا لشعبيته بين الناخبين األميركيين األفارقة هناك.
يذكر أن كلينتون فازت على ساندرز بأكثر من 65
نقطة ع ــام  ،2016وم ــن المتصور أن تـكــون النتيجة
مماثلة هذا الثالثاء.
وفاز بايدن بتأييد النائب بيني طومسون ،العضو
الــديـمـقــراطــي الــوحـيــد فــي «الـكــونـغــرس» عــن الــواليــة.
وستمنح االنتخابات التمهيدية في والية ميسيسيبي
 36مندوبا.
في والية ميزوري ،يتقدم بايدن تقدما ضئيال بـ 4
نقاط على ساندرز ،بحسب ما أظهر استطالع جديد
أجرته كلية إيمرسون هذا األسبوع.
كما أظهر االستطالع أن بايدن وساندرز تعادال بين
الناخبين البيض ،لكن نائب الرئيس السابق يحمل
ميزة  14نقطة بين الناخبين الملونين .وسيحصل
الفائز في الوالية على  68مندوبا.
يذكر أن ساندرز خسر تلك الوالية بفارق ضئيل أمام
كلينتون عام  2016بأقل من  2000صوت.
في حين وضع ساندرز تركيزه على ميشيغان ،وهي
والية رئيسية في االنتخابات العامة ،فإن أفضل فرصة
له لتحقيق فوز كبير قد تكون في واشنطن.
إذ يتصدر ساندرز حسب استطالعين للرأي أجريا
أخيرا والية واشنطن على الرغم من أن المنافسة في
االنتخابات التمهيدية بالوالية ستكون متكافئة بين
الطرفين أكثر مما تشير إليه استطالعات الرأي.
وكــان ســانــدرز تقدم بـ  6نقاط في استطالع الــرأي
األخير ،ومع ذلك أظهر كال االستطالعين أن عمدة مدينة
نيويورك السابق مايك بلومبرغ والسيناتور إليزابيث
وارن حصال على رقمين إضافيين فــي استطالعات
الــرأي األخيرة ،التي أجريت قبل أن يخرج االثنان من
السباق الرئاسي.
يذكر أن ســانــدرز فــاز في المؤتمرات الحزبية عام
 2016بشكل جيد ،ولكن االنتخابات التمهيدية يمكن
ً
أن تكون أكثر تنافسا.
وسيحصل الفائز في هذه الوالية على  89مندوبا،
مما يجعلها ثاني أكبر عدد من المندوبين في انتخابات
بعد غد.
ولم تجر أي انتخابات في اآلونة األخيرة بأيداهو،
ً
التي لديها  20مندوبا فقط .وهــزم ساندرز كلينتون
ّ
في انتخابات  ،2016وتفوق عليها بأكثر من  55نقطة.
ُ
كذلك ،لم تجر أي انتخابات أخيرا في داكوتا الشمالية
الحزبية ،وال توجد استطالعات للرأي تحدد المتقدم
ً
التي لديها  14مندوبا فقط .لكن ساندرز كان قد فاز
ً
بالوالية بفارق  40نقطة تقريبا عام  2016على كلينتون.

ةديرجلا
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«األولمبية» بين استمرار تأجيل النشاط
الرياضي واللعب بدون جماهير

ً
ً
الزعابي رئيسا لقائمة «التيار األخضر» والعدواني مستقال

ً
ترقب في االتحادات الرياضية قبل صدور القرار رسميا
حازم ماهر

استمرار تأجيل النشاط
الرياضي بسبب فيروس
كورونا أو استئناف النشاط،
لكن من دون حضور
جماهيري ،خياران أمام
«األولمبية الكويتية»
ستسفر المداوالت عن
أحدهما ،خالل الساعات
القليلة المقبلة ،على أن يتم
إعالن قرار اللجنة النهائي،
في وقت الحق.

وسط حالة من الترقب ،ينتظر مسؤولو
ات ـحــاد ك ــرة ال ـقــدم ال ـق ــرار ،ال ــذي سيصدر
خالل الساعات القليلة المقبلة من اللجنة
األولمبية الكويتية ،فيما يخص استمرار
إيـ ـق ــاف ال ـن ـش ــاط ال ــري ــاض ــي ح ـفــاظــا على
عناصر اللعبة من جماهير وأجهزة فنية
وإداريـ ـ ـ ــة والع ـب ـي ــن وحـ ـك ــام م ــن "ف ـي ــروس
كورونا" ،أو اتخاذا قرار باستئناف اللعب
وعودة الحياة من جديد إلى المالعب.
يذكر أن اللجنة األولمبية قد قررت في
وق ــت ســابــق تجميد األنـشـطــة الــريــاضـيــة
حتى يوم التاسع من شهر مارس الجاري
ً
"غدا".
ومن المؤكد أن القرار النهائي يبقى في
يد الدولة ،التي تضع نصب عينها صحة
الـجـمـيــع وال ـح ـف ــاظ عـلـيـهــم ،ل ـكــن الـلـجـنــة
األولمبية الكويتية عكفت في األيام األخيرة
على وضع العديد من التصورات التخاذ
الـ ـ ـق ـ ــرار األنـ ـ ـس ـ ــب ،وفـ ـق ــا لـكــل

االح ـت ـم ــاالت ال ـم ـتــاحــة لــدي ـهــا ف ــي الــوقــت
الــراهــن ،وتحسبا ألي ظــروف قــد تستجد
قبل القرار.

اللعب بدون جماهير
ال ـت ـصــور األول الـ ــذي وضـعـتــه اللجنة
يتمثل في استئناف النشاط الرياضي ،لكن
من دون حضور جماهيري على اإلطالق،
وذل ــك عـلــى غ ــرار ال ـق ــرار ال ــذي تــم ات ـخــاذه
وتطبيقه في اإلمــارات وقطر مؤخرا ،على
أن يتم التأكيد على االتحادات الرياضية
ب ـعــدم ح ـضــور الـجـمــاهـيــر فــي الـمــدرجــات
حتى إشعار آخر.
وأمــا التصور الثاني للجنة األولمبية
فأن يستمر إيقاف النشاط الرياضي ،سواء
بتحديد مدة محددة ،وبالتالي استئناف
ال ـن ـش ــاط ب ـع ــده ــا ،او عـ ــدم ت ـحــديــد ال ـمــدة
تحسبا ألي ظروف قد تستجد فيما يخص
ه ــذا الـ ـش ــأن ،ع ـلــى أن ي ـتــم ت ـحــديــد مــوعــد
استئناف اللعب في وقت الحق.

اقتراح الهمالن
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة،
فـ ـ ــإن الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ،ال ـ ـ ــذي أع ـل ـنــه
ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة
االتحاد رئيس لجنة
المسابقات همالن
الهمالن ،والخاص
ب ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاف
ال ـنـشــاط ال ـكــروي
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كـ ـ ـ ـ ـ ــأس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد

•
التنشيطية ،هو األقرب للتطبيق ،خصوصا
أنه من الصعوبة بمكان استئناف النشاط
ب ـم ـنــاف ـســات ب ـط ــول ــة دوري  stcل ـلــدرجــة
الممتازة ،السيما أن المتبقي من البطولة
أربـ ــع جـ ــوالت ف ـقــط ،وبــال ـتــالــي فـلـيــس من
المنطقي استئناف النشاط بها ،إذ إن هذه
الـجــوالت ستحدد الفريق الفائز باللقب،
والفريقين الهابطين إلى دوري  stcللدرجة
األولى.

اجتماع االتحاد اآلسيوي
إل ــى ذل ــك ،ب ــات مــن المستبعد مشاركة
رئيس مجلس إدارة االتحاد الشيخ أحمد
الـ ـي ــوس ــف ،وم ــدي ــر ال ـت ـط ــوي ــر وال ـت ــدري ــب
بــاالتـحــاد عبدالعزيز حـمــادة فــي اجتماع
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم المنعقد في
الـهـنــد ،نـظــرا لكونها مــن ال ــدول الـتــي قــرر
مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد مساء
أمــس األول حظرها ،س ــواء بالسفر إليها
أو اسـتـقـبــال أب ـنــاء جاليتها فــي الـكــويــت،
مدة أسبوع.
وبالطبع ،ما سينطبق على االتحادات
األهـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي س ـي ـح ـض ــر م ـم ـث ـل ــون لـهــا
االجتماع سينطبق على االتحاد الكويتي،
وتأجيل الجولتين السابعة والثامنة من
التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات
كأس العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا 2023
بالصين ،بات في حكم المؤكد ،لصعوبة
الظروف الحالية المحيطة بالدول اآلسيوية
ب ـس ـبــب فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ل ـت ـق ــام ه ــات ــان
الجولتان في شهر أكتوبر المقبل بدال من
الشهر الجاري.

يتولى حسن جــا بــر منصب نــا ئــب الرئيس،
وح ـمــد بــن ح ـيــدر أم ـيــن ال ـســر ال ـع ــام ،وخــالــد
عبدالنبي مساعد أمين السر ،وأحمد جاسم
أم ـي ـنــا ل ـل ـص ـن ــدوق ،ون ــاص ــر ال ـص ـف ــار أم ـيــن
الصندوق المساعد.
من جهة أخــرى ،استغربت مصادر مقربة
مــن اللجنة المؤقتة الهجمة ا لـشــر ســة التي
ت ـعــرضــت ل ـهــا ،رغ ــم ال ـج ـهــود ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
بذلتها برئاسة بدر الدريع من أجل الدعوة
إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.
وب ـي ـن ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ب ـ ــاب ال ـل ـج ـنــة ك ــان
م ـف ـت ــوح ــا ل ـل ـج ـم ـيــع ،ول ـ ــم ي ـت ــم م ـن ــع أي مــن
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــن لـ ـلـ ـت ــرش ــح حـ ـس ــب الـ ـخـ ـط ــوات
الـقــانــونـيــة فيما يـخــص عمليتي االنـتـســاب
ال ـص ـح ـيــح لـلـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة وت ـســديــد
ال ــرس ــوم ،وم ــا شــابــه ذل ــك مــن ات ـبــاع لـلــوائــح
المنصوص عليها ،وتنفيذ الخطوات بكل دقة،
وهو تسديد الرسوم وإرفاق وصل مع األوراق
األخرى في استمارة الترشح.
واسـ ـتـ ـغ ــرب ــت أي ـ ـضـ ــا اف ـ ـت ـ ـقـ ــاد م ـ ــن ي ــوج ــه
االنـ ـتـ ـق ــادات ل ـع ـمــل ال ـل ـج ـنــة ال ـمــؤق ـتــة الـ ــدور
اإليجابي الملقى على عاتقه ،والسلبية فيما
يخص التعاطي مع الحدث المهم ،والذي من
المفترض أن يرسم خريطة الـنــادي العربي
على مدار السنوات المقبلة.
جدير بالذكر أن رسوم التسديد الخاصة
بالمرشحين ،وأ عـضــاء الجمعية العمومية
الراغبين في تسديد الرسوم ،تم إيداعها في
حساب خاص بالنادي مع منح وصل السداد.

عبدالرحمن فوزان

أغـلــق الخميس الـمــاضــي بــاب الترشح
النـتـخــابــات مجلس إدارة جــديــد للنادي
الـعــربــي فــي  5أبــريــل الـمـقـبــل ،حـيــث أعلن
 12م ــرش ـح ــا رغ ـب ـت ـهــم ف ــي خ ـ ــوض غ ـمــار
االنتخابات.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية،
التي عقدت في  9يناير الماضي بمدرسة اقرأ
في منطقة جليب الشيوخ ،طرحت الثقة في
غالبية أعضاء مجلس إدارة النادي العربي،
بعد استقالة  4أعضاء ،بينهم نائب رئيس
النادي أسامة حسين ،كما أسندت الجمعية
المهمة للجنة المؤقتة برئاسة بدر الدريع،
وال ـت ــي دع ــت ب ــدوره ــا إل ــى ان ـت ـخــاب مجلس
إدارة جديد.
وتــرشــح النـتـخــابــات ال ـن ــادي ال ـعــربــي 12
عـ ـض ــوا ،ب ـي ـن ـهــم  11عـ ـض ــوا ش ـك ـل ــوا قــائـمــة
"التيار األخضر" ،وهم ،رائد الزعابي ،وخالد
عبدالنبي ،ومحمد الصباغه ،وسعود المسلم،
وحسن جابر ،وأحمد جاسم ،وحمد بن حيدر،
ونــاصــر ال ـص ـفــار ،وعـ ــادل ب ـح ــروه ،وعيسى
الكندري ،وحمد العرض ،في حين ترشح لؤي
العدواني كعضو مستقل.
وو ف ــق التشكيل المتوقع لقائمة "التيار
األخـ ـض ــر" ،فــإن
رائـ ـ ــد ال ــزع ــاب ــي
س ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــون
رئـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــادي،
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى أن

بنيان :تجربة السالمية مفيدة وال مخاطبات
جديدة من «اآلسيوي»

زايد يعود
إلى تدريبات
األبيض

القادسية يستـأنف تدريباته اليوم والدباغ يغيب لنهاية الموسم

أنهى العب فريق الكويت لكرة القدم فيصل
زاي ــد بــرنــامـجــه ال ـعــاجــي ،ال ــذي خـضــع لــه في
ألمانيا ،للتعافي من إصابة تمزق في العضلة
الخلفية.
وكان الالعب قد غادر قبل أسبوع إلى المانيا
لعرض إصابته هناك ،بعد أن عانى خالل الفترة
ً
الماضية ألـمــا فــي مــوضــع الـتـقــاء العضلة مع
المفصل.
ّ
وثمن زايد دعم مجلس إدارة الكويت.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن يـنـضــم زايـ ــد إل ــى تــدريـبــات
األبيض خالل اليومين المقبلين ،استعدادا لما
تبقى من منافسات الموسم الحالي.

يستأنف فريق القادسية لكرة
القدم تدريباته مساء اليوم
بعد راحة  48ساعة خضع
لها الفريق ًعقب مواجهة
السالمية وديا ،والتي انتهت
بالتعادل اإليجابي بهدفين
لكل فريق ،وإصابة عدي الدباغ
بكسر في عظمة الترقوة.

•

احمد حامد

أكد نائب ّمدير جهاز الكرة في القادسية ،ناصر بنيان ،أن
ناديه لم يتلق أي جديد بشأن مواعيد المباريات المؤجلة
بكاس االتحاد اآلسيوي ،مشيرا إلى أن العمل قائم داخل
الكتيبة الصفراء ّ
تحسبا ألي جديد فيما يخص خوض
المباريات المؤجلة.
وكان االتحاد اآلسيوي قد ّ
أجل مواجهتي القادسية في
الجولتين الثانية والثالثة بسبب انتشار فيروس كورونا،
في حين يجتمع "اآلسيوي" بعد غد في الهند لحسم مصير
التصفيات برمتها ،وسط وجود توصية من االتحاد الدولي
بتأجيل المنافسات لحين وضوح الرؤية فيما يخص انتشار
فيروس كورونا.
وقال بنيان لـ "الجريدة" إن األصفر سيستأنف تدريباته
اعتبارا من اليوم ،بعد أن حصل الالعبون على راحــة 48
ساعة عقب مواجهة السالمية ،مشيدا بالتزام الالعبين
وحرصهم على الحضور والتدريب بجدية.
وكان القادسية قد واجه السالمية وديا الخميس الماضي
على استاد محمد الحمد بالقادسية ،حيث انتهت المباراة
بــالـتـعــادل اإليـجــابــي بهدفين لكل فــريــق ،ومــن الـمـقــرر أن
يواجه األصفر الخميس المقبل فريق برقان ،لإلبقاء على
جاهزية الالعبين.

ووصف نائب مدير جهاز الكرة في القادسية مواجهة
السالمية باإليجابية عطفا على التنافس الكبير الذي
شهدته ال ـم ـبــاراة ،والـتـعــامــل ال ـجــدي معها على مــدار
الشوطين.
وكشفت عن إصابة العب الفريق عدي الدباغ ،حيث
أكــدت األشـعــة والفحوص الطبية ،التي خضع لها
الدباغ ،عن ّ
تعرضه لكسر في عظمة الترقوة ،وهو ما
يستدعي خضوعه لعملية جراحية في موضع اإلصابة
األسبوع المقبل ،حيث يرقد في مستشفى الرازي حاليا.
وحسب التقرير الطبي لــاعــب ،فــإن الــدبــاغ يحتاج
إلى شهرين للتعافي من اإلصابة ،إلى جانب التأهيل
البدني ،بما يعني بصورة كبيرة أن الموسم الحالي
قد انتهى بالنسبة للدباغ ،وأن العودة ستكون اعتبارا
من الموسم المقبل.
ّ
وبين أن الحالة النفسية للدباغ عالية ،وأن الالعب
يتطلع للعودة إلى المالعب في أقرب وقت ،وبشكل
أفضل من كان عليه.
يذكر أن القادسية قد واجــه بعض االنتقادات
بداعي خوضه مـبــاراة وديــة أمــام السالمية رغم
الحظر المفروض من اللجنة األولمبية الكويتية
بـشــأن تعليق الـمـبــاريــات الرسمية حــرصــا على
سالمة الالعبين.

مدافع األهلي رامي ربيعة يعترض ثيمبا زواني العب خط وسط صنداونز (أ ف ب)

ناصر بنيان

مواصلة الحلم بــأن يصبح أول فريق يتوج
باللقب  3مرات ،وتعويض خسارته ذهابا على
أرض منافسه المصري .3-1
وأق ـي ـم ــت ال ـم ـب ــاراة ف ــي أجـ ـ ــواء مـشـحــونــة،
وخاضها حامل اللقب بغيابات كثيرة ،نتيجة
العقوبات القاسية التي فرضها عليه االتحاد
الـقــاري (ك ــاف) ،على خلفية أح ــداث شهدتها
مباراة الذهاب.
وأوقفت اللجنة التأديبية لـ"كاف" المدرب

معين الشعباني ومساعده مجدي تــراوي 4
مباريات مع غرامة مالية لألول بقيمة  20ألف
دوالر بسبب "سلوكه العدواني واستخدامه
كلمات مهينة لحكام الـمـبــاراة" ،وللثاني 50
ألفا بسبب "سلوكه الـعــدوانــي تجاه الحكام
واستخدامه كلمات وتهديدات عدوانية".
وأوقـفــت اللجنة أيضا قائد الفريق خليل
شمام  6مباريات وغرامة  40ألف دوالر ،بسبب
كلمات مهينة والبصق على حكام المباراة،

العب الترجي بونسو يتخطى العب الزمالك فرجاني ساسي ( أ ف ب)
والجزائري عبدالرؤوف بن غيث  4مباريات
مع غرامة  20ألفا "الستخدامه كلمات عدوانية
بحق الحكام".
وشهدت مباراة الذهاب احتجاجات كثيرة
لالعبي الترجي على الحكم المغربي رضوان
جيد ،خصوصا عقب تسجيل الزمالك الهدف
ال ـثــانــي ع ـبــر ال ـم ـهــاجــم ال ـم ـغــربــي أشـ ــرف بن
ش ــرق ــي ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،71خ ـصــوصــا شمس
الدين ال ــذوادي الــذي شد الحكم من قميصه،

•

جابر الشريفي

ت ـل ـقــى اتـ ـح ــاد كـ ــرة الـسـلــة
ً
ك ـتــابــا م ــن ن ـظ ـيــره اآلس ـيــوي
لـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــة ي ـ ـف ـ ـي ـ ــد ب ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل
اج ـت ـم ــاع ــات لـ ـج ــان االتـ ـح ــاد
اآلس ـ ـي ـ ــوي ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت مــن
ال ـم ـف ـتــرض أن ت ـق ــام ي ــوم 11
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ب ـس ـبــب ت ــداع ـي ــات
انتشار فيروس "كورونا".
وكـ ـ ــان م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن
يحضر أمين السر الـعــام في
االتـحــاد عبدالرحمن الخباز
اجتماع اللجنة الفنية بصفته
ً
عـضــوا بـهــا ،وأيـضــا حضور
عضو مجلس إدارة االتحاد
فاضل الداوود اجتماع اللجنة
القانونية لالتحاد اآلسيوي.
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذك ـ ـ ــر ان
اجتماعات االتحاد اآلسيوي
هي أول اجتماعات للجانه،
بعد أن تشكلت قبل شهرين،
ونجح االتحاد الكويتي في
الفوز بلجنتين هما الفنية
والقانونية.

األهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري األبطال اإلفريقي
تأهل األهلي المصري للدور قبل النهائي
لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ،بعد
تـعــادلــه مــع مضيفه مــامـيـلــودي صــن داون ــز
 1 -1أمــس ،وكانت مباراة الذهاب قد انتهت
بفوز األهلي  -2صفر باستاد القاهرة السبت
قبل الماضي.
وافتتح األهـلــي التسجيل فــي الدقيقة 21
بـهــدف سجله ليبوهانج مــابــوي العــب صن
داونـ ــز ال ـج ـنــوب إفــري ـقــي بــالـخـطــأ فــي مرمى
ف ــري ـق ــه ،ث ــم أدرك األوروغـ ــويـ ــانـ ــي جــاسـتــون
سيرينو التعادل لصن داونز في الدقيقة .26
ويـلـتـقــي األه ـل ــي ف ــي ال ـ ــدور قـبــل الـنـهــائــي
م ــع ال ـفــائــز ف ــي مــواج ـهــة دور الـثـمــانـيــة بين
النجم الساحلي التونسي والــوداد الرياضي
الـمـغــربــي ،وال ـتــي تحسم عـبــر م ـبــاراة اإلي ــاب
ال ـيــوم فــي تــونــس ،علما ب ــأن م ـبــاراة الــذهــاب
انتهت بفوز الوداد على أرضه  -2صفر.
وتقدم األهلي ،صاحب الرقم القياسي في
عــدد م ــرات الـفــوز بالبطولة برصيد ثمانية
أل ـقــاب ،خـطــوة جــديــدة نحو اسـتـعــادة اللقب
الغائب عنه منذ عام .2013
وك ــان الــزمــالــك الـمـصــري قــد جــرد مضيفه
الترجي التونسي من لقب دوري أبطال افريقيا
لكرة القدم ،الذي أحرزه األخير في الموسمين
الماضيين ،رغم خسارته أمامه صفر 1-أمس
األول على الملعب األولمبي برادس في إياب
الدور ربع النهائي.
وعلى الرغم من الهدف المبكر الذي سجله
فــي الدقيقة الخامسة مــن ركـلــة ج ــزاء نفذها
الجزائري بــال بن ساحة ،عجز الترجي عن

«كورونا» يؤجل
اجتماعات «آسيوي
السلة» في الهند

وإيهاب المباركي الذي قام بدفعه ،وقام عقب
تلك االحتجاجات بطرد الالعب محمد علي
بن رمضان (.)73
ونجح الزمالك أمس األول في الخروج من
هذه المواجهة المشحونة منتصرا ،على غرار
ما فعل في  14فبراير الماضي حين أحرز كأس
الـســوبــر االفــريـقـيــة فــي الــدوحــة عـلــى حساب
الترجي بالفوز عليه .1-3
(أ ف ب)

السعودية
ِّ
تعلق الحضور
الجماهيري

قـ ـ ـ ــررت وزارة ا ل ــر ي ــا ض ــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،أم ـ ـ ــس األول،
تعليق الحضور الجماهيري
في جميع األحداث الرياضية
ً
بكل األلعاب اعتبارا من أمس
حتى إشعار آخر ،على أن تتم
مــراج ـعــة ه ــذا ال ـق ــرار بشكل
م ـس ـت ـمــر مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ذات
الـعــاقــة ،تخوفا مــن انتشار
فيروس كورونا.
وأفـ ــادت وزارة الــريــاضــة،
ب ــأن ــه "ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ال ـتــداب ـيــر
الوقائية الصادرة من اللجنة
َّ
المعنية بمتابعة مستجدات
ال ـ ــوض ـ ــع ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس،
ً
وانطالقا من حرص الوزارة
على سالمة الجميع ،ولمنع
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس،
ً
خصوصا فــي األمــاكــن التي
ً
ً
تشهد تجمعا كثيفا للحشود
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ،ق ـ ــررن ـ ــا ت ـع ـل ـيــق
الحضور الجماهيري".
(أ ف ب)
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ليفربول يخرج من دوامة الهزائم
واألنظار نحو ديربي مانشستر
تخلص ليفربول من كبوته
العابرة ،وقلب تأخره بهدف
نظيف إلى فوز ثمين  1-2على
بورنموث ،أمس ،في افتتاح
مباريات المرحلة التاسعة
والعشرين من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.

خ ـ ـ ــرج لـ ـيـ ـف ــرب ــول م ـ ــن دوام ـ ـ ــة
الهزائم التي رافقته في مباراتيه
األخـيــرتـيــن ،ليحقق ف ــوزا هزيال
عـ ـل ــى ضـ ـيـ ـف ــه ب ـ ــورنـ ـ ـم ـ ــوث ،1-2
ف ــي اف ـت ـت ــاح ال ـم ــرح ـل ــة الـتــاسـعــة
والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة
القدم امس.
وم ـنــي لـيـفــربــول ب ــأول هزيمة
في الــدوري المحلي هذا الموسم
بسقوطه أم ــام وات ـفــورد بثالثية
قاسية في الجولة الماضية ،قبل
أن يخرج من الدور الخامس لكأس
انكلترا بخسارته أم ــام تشلسي
صفر.-2
وابـتـعــد ليفربول بالتالي 25
نقطة عن مانشستر سيتي ،الذي
يلتقي جــاره مانشستر يونايتد
الـ ـي ــوم ،وب ـ ــات ف ــي ح ــاج ــة إلـ ــى 3
ان ـت ـصــارات فــي م ـبــاريــات التسع
األخ ـيــرة لـكــي يـتــوج بـطــا بغض
النظر عن نتائج سيتي.
وكانت هذه المباراة آخر تجربة
للفريق الشمالي قبل مواجهته
ألتلتيكو مدريد اإلسباني األربعاء
المقبل ،والذي تقدم عليه -1صفر
ذهابا في العاصمة اإلسبانية في
ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وحقق ليفربول  22فــوزا على
أرضه تواليا في الدوري المحلي،
وهو رقم قياسي جديد ،علما بأن
الـســابــق ك ــان صــامــدا فــي حــوزتــه
م ـنــذ عـ ــام  1972ب ـق ـي ــادة مــدربــه
األسـ ـ ـط ـ ــورة االسـ ـكـ ـتـ ـلـ ـن ــدي بـيــل
شانكلي.
بدأ ليفربول المباراة ضاغطا
امــا في االقـتــراب أكثر وأكثر من
إح ــراز اللقب الغائب عــن خزائنه
مـنــذ ع ــام  ،1990لـكــن وس ــط هــذا
الـضـغــط ق ــام بــورن ـمــوث بهجمة
مـ ــرتـ ــدة س ــريـ ـع ــة ،حـ ـي ــث سـيـطــر
كالوم ويلسون على الـكــرة ،وقام
ب ـت ـمــريــر الـ ـك ــرة ب ــات ـج ــاه فـيـلـيــب
بيلينغ ال ــذي عكسها ذك ـيــة إلــى
الكولومبي جيفرسون ليرما ومنه
إل ــى وي ـل ـســون م ـج ــددا ليتابعها
األخ ـيــر مــن مـســافــة قــريـبــة داخــل
الشباك (.)10
واع ـ ـتـ ــرض الع ـب ــو ل ـي ـفــربــول
على صحة الهدف العتبار بان
وي ـل ـســون دف ــع ج ــو غــومـيــز في
ظهره للسيطرة على الكرة لكن
الحكم احتسبه بعد اللجوء إلى
تقنية الفيديو.
وأخطأ مدافع بورنموث جاك

ماني وفيرمينيو يحتفالن بعد إحراز هدف
سيمسون الذي كان شارك بديال
ل ـقــائــده سـتـيــف ك ــوك الـمـصــاب
قبلها بدقائق قليلة ،في الخروج
من منطقته فانتزع السنغالي
ساديو مانيه الكرة منه ومررها
باتجاه صالح الذي راوغ مدافعا
داخل المنطقة وسددها بيسراه
زاحفة في الزاوية السفلى مدركا
التعادل (.)25
والهدف هو السبعون لصالح،

الــذي كــان يخوض مباراته الرقم
 100في الدوري اإلنكليزي الممتاز
م ــع ل ـي ـفــربــول .وبـ ــات ص ــاح اول
العب في صفوف ليفربول يتخطى
حاجز العشرين هدفا في مختلف
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ف ــي ث ــاث ــة م ــواس ــم
ت ــوالـ ـي ــا م ـن ــذ م ــاي ـك ــل اوي ـ ــن بـيــن
موسمي  2001-2000و.2003-2002
وس ـ ــرع ـ ــان مـ ــا أض ـ ـ ــاف مــان ـيــه
ع ـن ــدم ــا ك ـس ــر م ـص ـي ــدة ال ـت ـس ـلــل

بـتـمــريــرة امــام ـيــة م ــن الـهــولـنــدي
فـ ـي ــرجـ ـي ــل ف ـ ـ ـ ــان داي ـ ـ ـ ـ ــك ل ـي ـن ـف ــرد
ب ــال ـح ــارس وي ـس ـجــل ع ــن ي ـســاره
(.)33

ديربي مانشستر
على ملعب أولد ترافورد ،يبدو
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ف ــي حــاجــة
م ــاس ــة الـ ــى ال ـن ـق ــاط ف ــي صــراعــه

للعودة الى دوري أبطال أوروبا،
عندما يستقبل اليوم جاره اللدود
مانشستر سيتي في مباراة قمة.
ويـحـتــل يــونــايـتــد ( 42نقطة)
المركز الخامس بفارق  3نقاط عن
تشلسي الذي يستضيف ايفرتون
ال ـح ــادي ع ـشــر ،وبــال ـت ـســاوي مع
ولفرهامبتون السادس.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ـب ــدو سـيـتــي
ً
م ـن ـت ـش ـي ــا ب ـع ــد ت ـت ــوي ـج ــه بـلـقــب

كـ ـ ـ ــأس ال ـ ــراب ـ ـط ـ ــة ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
استون فيال ،وبلوغه ربع نهائي
الـ ـك ــأس ال ـخ ـم ـيــس ع ـل ــى ح ـســاب
شفيلد ونسداي بهدف مهاجمه
التاريخي األرجنتيني سيرخيو
أغويرو.

كلوب يؤكد غياب أليسون عن مواجهة أتلتيكو فافري :أتعايش مع االنتقادات
أك ــد م ــدرب لـيـفــربــول يــورغــن كـلــوب،
أن ال ـح ــارس األس ــاس ــي أل ـي ـســون بيكر
سـيـغـيــب لــإصــابــة ع ــن مــواج ـهــة إي ــاب
الــدور الـ  16بــدوري أبطال أوروبــا أمام
أتلتيكو مدريد األسبوع المقبل.
وأوضـ ـ ــح ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ،أن
ال ـحــارس أصـيــب خ ــال الـتــدريــب قبيل
مواجهة ليفربول أمام تشلسي الثالثاء
الماضي في كأس إنكلترا ،والذي انتهى
بفوز البلوز في لندن.
وقـ ــال "ل ــأس ــف ل ــن ي ـك ــون م ــوج ــودا.

أعرب المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند األلماني لكرة
القدم لوسيان فافري عن تقبله للنقد بوصفه من طبائع األمور
في عالم كرة القدم" ،لكن بعض النقد مبالغ فيه".
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" اإلعالمية ،قال
ً
فافري ( 62عاما)" :أرى أن االنتقادات أحيانا تكون مفرطة في
أحيان أخرى ،ثم تتصاعد
القسوة ،وتتجاوز الخط األحمر في
ٍ
ً
قليال ،لكنني أتعايش معها وأثق بنقاط قوتي ،وأبذل أفضل
ما عندي".
وتعرض فافري النتقادات متكررة في الماضي القريب بسبب
إخفاقات للفريق ،ويستمر عقد المدير الفني السويسري مع
النادي األلماني حتى صيف .2021
(د ب أ)

سيكون بالتأكيد غير موجود األسبوع
المقبل وسنرى بعدها".
وسيواجه الفريق بقيادة سيميوني
إلى ليفربول بعدما فاز ذهابا بهدف في
ملعب وانــدا ميتروبوليتانو في الدور
الستة عشر.
وق ــال كـلــوب "عـلـيـنــا تقييم الــوضــع.
سأقول إنه سيكون في حالة جيدة جدا
بعد عطلة (المنتخبات) الدولية".
(إفي)

ً
اعتقال رونالدينيو وشقيقه مجددا
ُ
اعتقل نجم الكرة البرازيلية
الـســابــق رونــالــديـنـيــو وشقيقه
روب ــرت ــو دي اس ـي ــس م ــوري ــرا،
أمــس األول ،بطلب من المدعي
العام في الباراغواي لدخولهما
البلد بوثائق مزورة.
وكان أطلق سراح رونالدينيو
وشقيقه بعد تحقيقات اولية
بـ ـش ــأن ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة اج ــري ــت
م ـع ـه ـم ــا ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ــس األول
واس ـت ـم ــرت  7س ــاع ــات ،وخ ــرج
النجم البرازيلي بعدها من دون
اإلدالء بــأي تصريح ام ــام عدد
كبير من الصحافيين.
لكن األمور انقلبت رأسا على
ع ـقــب ع ـنــدمــا أص ـ ــدرت الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاراغـ ــواي بـعــد
ذلـ ــك ب ـســاع ـت ـيــن ت ـغ ــري ــدة عـلــى
موقعها في "تويتر" تؤكد فيها
الجمعة أن "المدعي العام أصدر
مــذكــرة اع ـت ـقــال ،وات ـهــم الــاعــب
رونالدينيو باستعمال بطاقة
هــويــة مـ ــزورة وطــالــب بوضعه
في السجن االحتياطي".
وكــانــت م ـصــادر فــي النيابة
الـعــامــة ذك ــرت لــوكــالــة "فــرانــس
برس" أن الشقيقين سيخضعان
للتحقيق السبت.
وانتقد ادولفو مارين محامي

بن سبعيني يرفع سقف
طموحات فريقه

رونالدينيو لحظة وصوله إلى المحكمة
رون ــال ــدي ـن ـي ــو وش ـق ـي ـقــه ال ـق ــرار
الـجــديــد للنيابة الـعــامــة ،وقــال
في هذا الصدد" :ال نفهم على اي
أساس تم اعتقالهما".
وكان المدعي العام فيديريكو
دلفينو أوصــى فــي بــادئ األمــر
بعدم مالحقة رونالدينيو (39
ع ــام ــا) وش ـق ـي ـقــه "لـ ـك ــن ب ـشــرط
االع ـ ـتـ ــراف ب ــارت ـك ــاب الـجــريـمــة
المتهمين بـهــا ،وبـهــذه الحالة
استعمال وثائق مزورة".
وقـ ــال دلـفـيـنــو امـ ــام وســائــل
االع ــام" :لـقــد بــدأنــا فــي توجيه
االت ـ ـهـ ــام ل ـع ــدة اش ـ ـخـ ــاص .ق ــدم
رونالدينيو وشقيقه معلومات
ذات أهمية في التحقيق تتعلق

ب ــاكـ ـتـ ـش ــاف عـ ـص ــاب ــة ل ـت ــزوي ــر
وثائق" ثم أخرجا من القضية،
ً
مـضـيـفــا ان الشقيقين تصرفا
"بـحـســن نـيــة" فــي قـضـيــة تلقي
ّ
المزورة.
وثائق الباراغواي
وبحسب المحقق جيلبرتو
فـ ـلـ ـيـ ـت ــاس ،فـ ـ ــإن رون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو
ّ
المزور
حصل على جواز السفر
م ــن رج ـ ــل االع ـ ـمـ ــال ال ـب ــرازي ـل ــي
ويـلـمــونــديــس س ــوزا لـيــرا الــذي
تعرض لاليقاف.
وقـ ـ ــال ال ـم ـح ــام ــي م ــاري ــن ان
رونالدينيو ابلغ المدعي العام
بالحصول على جواز السفر قبل
شهر في البرازيل.

أعرب رامي بن سبعيني ،المدافع األيسر لنادي بوروسيا
مونشنغالدباخ األلماني لكرة الـقــدم ،عن ثقته في إمكانية
فوز فريقه على فرق كبيرة مثل بوروسيا دورتموند وبايرن
ميونيخ.
وفي تصريحات لبوابة "سبورت بوتسر" الرياضية ،قال
الالعب الجزائري الدولي ":أظهرنا في هذا الموسم أننا قادرون
على تحقيق الفوز أمام فرق مثل بايرن ودورتموند ،فنحن
نستطيع أن ننافسهم حتى وإن بدت هذه الفرق متفوقة علينا
كثيرا على مدار موسم كامل".
وأضاف بن سبعيني ( 24عاما) أن مونشنغالدباخ لم يحتل
الـمــركــز الـثــانــي بعد ال ــدور األول مــن هــذا الـمــوســم "بمحض
المصادفة" ،واستطرد" :لكنني ال أريد أن أقول اآلن إننا سنكون
األول أو إننا عازمون على اللعب في دوري أبطال أوروبا".
وتابع" :لــدي أهدافي ،وأريــد بطبيعة الحال أن ألعب على
المستوى األوروبي ،لكنني أعول أكثر على الفوز في كل مباراة
تالية ،وهكذا يمكن الفوز ببطولة".
كان بن سبعيني انتقل إلى غالدباخ الصيف الماضي قادما
من نادي ستاد رين الفرنسي ،وقد أحرز هدفا في مباراة فريقه
التي تغلب فيها على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف في
السابع من ديسمبر الماضي.
َ
واختتم بن سبعيني تصريحاته بالقول" :لم ُيت ْح لي الوقت
لقراءة كل الرسائل التي تلقيتها" ،مشيرا إلى أنه لم يتلق حتى
اآلن رسائل بمثل هذا الكم إال بعد فوز المنتخب الجزائري
ببطولة كأس األمم اإلفريقية .2019
(د ب أ)

الملكي يواجه بيتيس في غياب إيسكو وكارباخال وناتشو
يسعى ريــال مــدريــد للحفاظ على ص ــدارة الــدوري
االسباني لكرة القدم ،عندما يحل اليوم ضيفا على
ريال بيتيس ضمن المرحلة السابعة والعشرين.
وعلى الرغم من ابتعاد ريال عن بيتيس بفارق 26
نقطة في الترتيب ،ورغم أن المضيف لم يفز في آخر
عشر مباريات سوى مرة واحدة ،باالضافة إلى خمسة
تعادالت وأربع خسارات ،فإن "الميرينغي" لم يفز على
خصمه األندلسي في آخر مباراتين بينهما وكانتا في
مدريد (فاز بيتيس  -2صفر ،وتعادال سلبا).

ويـطـمــح فــريــق الـفــرنـســي زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان لطي
صفحة النتائج السيئة التي حققها في شهر فبراير
الماضي ،إذ ّ
ودع مسابقة كأس ملك إسبانيا بالخسارة
أم ــام ري ــال ســوسـيـيــداد  4-3فــي ال ــدور ربــع النهائي،
وتعرض لصفعة قوية على أرضه في ذهاب الدور ثمن
النهائي لدوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام مانشستر
سيتي اإلنكليزي  ،2-1باإلضافة إلى خسارة في الدوري
المحلي أمام ليفانتي المتواضع بهدف دون مقابل.
وهي المرة األولى التي يتعرض فيها ريال مدريد

لثالث خسارات في شهر واحد في جميع المسابقات
منذ أكتوبر  2018الشهر الذي تلقى فيه أربع خسارات،
بسقوطه أمام مضيفه سسكا موسكو صفر 1-في دوري
األبطال ،وفي ثالث مباريات في الدوري المحلي امام
االفيس (صفر ،)1-وليفانتي ( )2-1وبرشلونة (.)5-1
ً
ويعاني ريال مدريد تراجعا في سجله التهديفي،
ً
إذ سجل العبوه في  26مرحلة  48هدفا فقط ،بمعدل
 1.84هدف في المباراة ،في المقابل سجل برشلونة
 62هدفا ،بمعدل  2.38هدف.

غياب إيسكو

العبو ريال مدريد خالل مباراة سابقة

وأنهى ريال مدريد استعداداته لزيارة ريال بيتيس
أمس في غياب إيسكو أالركون بسبب معاناته من آالم
أسفل الظهر ،وكذلك داني كارابخال وناتشو فرنانديز
إلصابتهما باالنفلونزا.
وبذلك ،سيبدأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان
رح ـلــة ال ــدف ــاع ع ــن ص ـ ــدارة فــريـقــه ال ـتــي انـتــزعـهــا من
بــرشـلــونــة عـقــب ال ـف ــوز بــالـكــاسـيـكــو ( -2ص ـف ــر) ،في
غياب واحد من أكثر الالعبين النشطاء بين صفوف
الميرينغي في الوقت الراهن ،وهو إيسكو الذي يعاني
آالم أسفل الظهر غاب على إثرها عن مران أمس.
وغاب أيضا عن التدريبات أمس كل من كارباخال
وناتشو فيرنانديز إلصابتهما باالنفلونزا.
ويفتقد زي ــدان بالفعل لجهود مــاركــو أسينسيو،
الــذي أصبح في المراحل األخـيــرة من عملية تعافيه
من اإلصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة أثناء
فترة اإلعداد للموسم الجديد ،وكذلك البلجيكي إيدن
هازارد الذي خضع األسبوع الماضي لعملية جراحية
في الكاحل.
وبذلك ،أصبح هناك خمسة العبين غير متاحين
لمواجهة ريــال بيتيس ،في حين تــدرب باقي الفريق
بشكل طبيعي.

فافري

نيمار يقود «السيليساو»
بتصفيات المونديال
يقود نيمار ،مهاجم باريس سان جرمان ،قائمة المنتخب
ال ـبــرازي ـلــي ال ـتــي س ـت ـخــوض أول م ـبــارت ـيــن بــالـتـصـفـيــات
المؤهلة لمونديال قطر  2022أمام كل من بوليفيا وبيرو،
وش ـه ــدت ال ـقــائ ـمــة غ ـيــاب نـجـمــي ريـ ــال م ــدري ــد رودري ـغ ــو
وفينيسيوس جونيور.
وأحــد أبــرز الغيابات عــن قائمة السليساو هــو الحارس
أليسون بيكر ،حارس مرمى ليفربول ،الذي أعلن غيابه خالل
اللحظات األخيرة بسبب إصابة عضلية ،وذلك وفقا للقائمة
التي أعلنها المدرب أدينور ليوناردو باتشي "تيتي".
ويخوض منتخب الكناري مباراته األولى أمام بوليفيا في
 27الجاري في ريسيفي (البرازيل) ،ثم بيرو بعد أربعة أيام
في تلك المواجهة في ليما.
ً
وضمت قائمة المنتخب البرازيلي كال من:
حراسة المرمى :إديرسون وإيفان وويفرتون.
خط الدفاع :دانــي ألفيش ودانيلو وأليكس ساندرو
ورينان لودي وإيدير ميليتاو وفيليبي وماركينيوس
وتياغو سيلفا.
خـ ـ ــط ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط :آرثـ ـ ـ ـ ــر وب ـ ـ ــرون ـ ـ ــو جـ ـيـ ـم ــاري ــاس
وكاسيميرو وإيفرتون ريبيرو وفابينيو وفيليبي
كوتينيو.
خــط الـهـجــوم :بــرونــو هنريكي وإيـفــرتــون
وروبرتو فرمينو وغابرييل باربوزا ونيمار
وغابرييل جيسوس وريتشارلسون.
(إفي)

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
5:00

تشلسي  -إيفرتون

beINSPORTS
HD2

7:30

مانشستر يونايتد  -سيتي

beINSPORTS
HD2

الدوري اإلسباني
2:00

أوساسونا  -إسبانيول

beINSPORTS
HD3

4:00

بلد الوليد – اثلتيك بلباو

beINSPORTS
HD3

6:00

ليفانتي  -غرناطة

beINSPORTS
HD3

8:30

فياريال  -ليغانيس

beINSPORTS
HD3

11:00

ريال بيتيس – ريال مدريد

beINSPORTS
HD3

الدوري اإليطالي
5:00

ميالن  -جنوى

beINSPORTS
HD4

5:00

سمبدوريا  -فيرونا

beINSPORTS
HD8

8:00

أودينيزي  -فيورنتينا

beINSPORTS
HD4

10:45

يوفنتوس – إنتر ميالن

beINSPORTS
HD4

الدوري األلماني
5:30

بايرن ميونيخ  -اوغسبورغ

beINSPORTS
HD5

ةديرجلا

•
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رياضة

قمة صامتة بين يوفنتوس
وإنتر ميالن على «إليانز أرينا»
تتجه األنظار
اليوم إلى ملعب
«اليانز ارينا» الذي
يحتضن مباراة القمة بين
يوفنتوس وإنتر ميالن
ضمن المرحلة السادسة
والعشرين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.

ديباال نجم يوفنتوس

دي ليخت

أدى انتشار فـيــروس كــورونــا
المستجد ،ال ــذي ضــرب إيطاليا
ب ـق ــوة ،ال ــى ف ــرض إق ــام ــة م ـبــاراة
القمة بين يوفنتوس وإنتر ميالن
مـ ــن دون ج ـم ـه ــور ع ـل ــى مـلـعــب
"ال ـيــانــز اريـ ـن ــا" ،ضـمــن الـمــرحـلــة
السادسة والعشرين مــن بطولة
إيطاليا لكرة القدم.
وكــانــت الـمـبــاراة مـقــررة أصال
ُ
األسبوع الماضي ،لكنها لم تقم
في موعدها قبل أن يعلن االتحاد
اإليطالي إقامتها اليوم من دون
جمهور ،وفــق المرسوم الصادر
مـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،فــي
محاولة الحتواء انتشار فيروس
كــورونــا ،القاضي بإقامة جميع
مباريات ال ــدوري المحلي خلف
أب ــواب مــوصــدة حتى الثالث من
أبريل المقبل.
وكــان مــن المقرر أن يحتضن
م ـل ـعــب "ال ـي ــان ــز اريـ ـن ــا" ال ـخــاص
بنادي يوفنتوس  40الف متفرج،
ل ـكــن األمـ ــر سـيـقـتـصــر ع ـلــى 500
فقط.
واستغل التسيو تأجيل هذه
المباراة األسبوع الماضي لينفرد
بالصدارة برصيد  62نقطة مقابل
 60ليوفنتوس مع مباراة أقل و54
إلنتر ميالن مع مباراتين اقل.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر اي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا ال ـ ــدول ـ ــة
األوروبية األعلى من ناحية نسبة
الوفيات بسبب فيروس كورونا،
حيث أحصيت  3858حالة ذهب
ضحيتها  148شخصا.
واتخذت السلطات الكروية
ف ــي إي ـط ــال ـي ــا إجـ ـ ـ ـ ــراءات أخ ــرى
تـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ـ ـ ــي خ ـ ـض ـ ــوع ج ـم ـي ــع
ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ب ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـق ـم ــة
لـفـحــص بـجـهــاز لـمـعــرفــة درجــة
ال ـح ــرارة ،وق ــد فــرضــت مسافة
مـ ـت ــري ــن بـ ـي ــن ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن
ال ـ ـمـ ــوجـ ــوديـ ــن ف ـ ــي ال ـم ـل ـع ــب
لتغطية المباراة ،ولن يتمكن
هؤالء من إجراء المقابالت في
األمــاكــن المخصصة لــذلــك في
أروقة الملعب وألغيت المؤتمرات

الصحافية قبل المباراة وبعدها.
وإذا ك ــان تــاريــخ الـقـمــة ّ
تغير،
فإن المعادلة بقيت واضحة أمام
الفريقين ،ألن احراز النقاط الثالث
هو االهم.

مباراة ثأرية إلنتر
وتعتبر الـمـبــاراة ثــأريــة إلنتر
م ـي ــان الـ ــذي خ ـســر ع ـلــى ملعبه
ذه ــاب ــا ،وهـ ــو ي ـ ــدرك أن خ ـســارة
جديدة ستعني تضاؤل آماله في
إحراز اللقب ووضع حد الحتكار
منافسه على اللقب المحلي في
السنوات الثماني الماضية.
وال يدخل يوفنتوس مباراة
الـ ـقـ ـم ــة بـ ـفـ ـض ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ب ـعــد
سقوطه في آخر تجربة له امام
ل ـي ــون ال ـفــرن ـســي خ ـ ــارج ملعبه
صـفــر  1-فــي ذه ــاب ثـمــن نهائي
أبطال أوروبا.
دوري
ُ
ولـ ـ ــم يـ ــخـ ــض ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس أي
م ـب ــاراة مـنــذ تـلــك ال ـم ـب ــاراة الـتــي
أقـيـمــت فــي  26فـبــرايــر الـمــاضــي،
بعد تأجيل مباراته ضد ميالن في
كأس إيطاليا منتصف األسبوع
الحالي ايضا.
وي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــاج رجـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
مــاوريـتـسـيــو س ــاري إل ــى نتيجة
ايـ ـج ــابـ ـي ــة امـ ـ ـ ــام ان ـ ـتـ ــر ،ل ـت ـعــزيــز
أملهم بإحراز لقب الدوري للمرة
التاسعة تواليا.
ق ــال الع ــب وس ــط يــوفـنـتــوس
الويلزي ارون رامسي "أنــا واثق،

ألنـنــا فــريــق متحد .فلنركز على
ان ـف ـس ـن ــا ،ون ـل ـع ــب أفـ ـض ــل بـ ــدءا
مــن م ـبــاراة األح ــد ضــد ان ـتــر .أمــا
بالنسبة لمباراة الرد (ضد ليون)
فعلينا تحقيق نتيجة طيبة أمام
جماهيرنا".
ويعول فريق "السيدة العجوز"
على هدافه البرتغالي كريستيانو
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،الـ ـط ــام ــح لـلـتـسـجـيــل
للمباراة الثانية عشر تواليا في
الدوري ،واالنفراد برقم يتشاركه
راهـنــا مــع االرجنتيني غابريال
باتيستوتا وفابيو كواليارياال.
وسجل افضل العب في العالم
خمس مرات  25هدفا في مختلف
المسابقات هــذا الموسم ،بينها
 16في سلسلته الحالية ضمن 11
مباراة في الدوري و 21هدفا في
المركز الثاني بترتيب الهدافين،
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن نـ ـج ــم ريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسـ ـب ــان ــي الـ ـس ــاب ــق لـ ــم يـسـجــل
في كامل مسيرته في  12مباراة
متتالية.
وي ـع ـت ـب ــر م ـل ـع ــب ي ــوف ـن ـت ــوس
حصنا منيعا للفريق المحلي،
إذ خاض عليه  12مباراة
ف ــي ال ـ ــدوري هــذا
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم،

١٠:45
يوفنتوس  xإنتر ميالن

م

HD4
لوكاكو نجم اإلنتر

«ماركا» تكشف سر حضور رونالدو مباراة الكالسيكو
ذكــرت تقارير صحافية أن البرتغالي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،ن ـج ــم ريـ ــال
مــدريــد سابقا ويوفنتوس حاليا،
ات ـصــل بــرئ ـيــس ن ــادي ــه ال ـســابــق،
ف ـلــورن ـت ـي ـنــو ب ـي ــري ــز لـيـخـبــره
ب ــأن ــه ي ـ ــود حـ ـض ــور مـ ـب ــاراة
كالسيكو الليغا ،التي فاز
بها الملكي على برشلونة
األحد الماضي على ملعب
سانتياغو برنابيو.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
صحيفة "مــاركــا"
أن ب ـيــر يــز

رونالدو

تلقى مكالمة غير متوقعة من كريستيانو
قـبــل يــومـيــن مــن ال ـم ـبــاراة ،وك ــان ال ــدوري
اإليطالي قد أعلن للتو تعليق المباريات
بسبب فيروس كورونا المستجد ،األمر
الذي شجع الهداف التاريخي للملكي على
العودة إلــى القلعة التي كانت بيته على
مدار تسعة مواسم.
فما كان من بيريز إال أنه بدأ العمل على
الفور لإلعداد للزيارة ،التي لم يعلم بها
سوى عدد قليل جدا من النادي ،بحسب
الـصـحـيـفــة ال ـتــي أش ـ ــارت إل ــى أن الـفـكــرة
في البداية كانت منح النجم البرتغالي
مقعدا بالمقصورة الرئيسية ،لكن بما
أن "ال ــدون" العــب نشط بين صـفــوف ناد
آخر ،كان األفضل هو البحث له عن مكان
أكثر تحفظا.
وف ــي ال ـن ـهــايــة ت ـق ــرر م ـنــح الــاعــب
مقعدا في مقصورة شرفية خاصة،

سفيتولينا إلى نصف نهائي «مونتيري»
تأهلت األوكرانية إيلينا سفيتولينا ،المصنفة
السابعة عالميا ،إلى نصف نهائي بطولة مونتيري
المكسيكية المفتوحة للتنس عقب تغلبها على
الكندية الشابة ليال فرنانديز.
وتمكنت سفيتولينا ،المرشحة األولى للقب ،من
الفوز على فرنانديز بنتيجة  4-6و 5-7في ساعة
و 38دقيقة.
وتواجه سفيتولينا في نصف النهائي الهولندية
أرانـتـشــا روس التي أطــاحــت بــدورهــا بالسويدية

ري ـب ـي ـكــا ب ـي ـتــرســون ب ــواق ــع  1-6و 1-6ف ــي ســاعــة
ودقيقتين.
أما مباراة نصف النهائي األخــرى فتجمع بين
البريطانية جوانا كونتا ،المرشحة الثانية للقب،
والتشيكية ماري بوزكوفا،المرشحة التاسعة.
وتأهلت كونتا على حساب الروسية أناستازيا
بوتابوفا بنتيجة  )8-6( 7-6و 3-6و ،)7-9( 6-7في حين
فازت بوزكوفا على الصينية يافان وانج بنتيجة
(إفي)
 2-6و.5-7

و ف ـ ـ ـ ـ ــاز ف ـ ــي  11م ـن ـهــا
م ـق ــاب ــل تـ ـع ــادل واحـ ــد.
ك ـمــا أن إن ـتــر م ـيــان لم
يفز في عقر دار منافسه
منذ عام .2012
وس ـت ـكــون ال ـم ـب ــاراة فــرصــة
لـ ـع ــودة مـ ـ ــدرب انـ ـت ــر أن ـطــون ـيــو
كونتي الــى تــوريـنــو ،حيث دافــع
عــن ال ــوان "الـسـيــدة الـعـجــوز" 13
عــامــا كــاعــب وق ــاده كـمــدرب الى
لقب الدوري ثالث مرات في بداية
س ـل ـس ـل ـتــه ال ـح ــال ـي ــة ق ـب ــل حـقـبــة
ماسيميليانو اليغري.
وقــال كونتي الــذي يعول على
هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو
صاحب  12هدفا خــارج قواعده
هــذا الموسم" :بــدأنــا سلسلة من
المباريات المتطلبة .في نهايتها،
س ـن ـك ـت ـشــف م ـ ــدى ق ــدرتـ ـن ــا عـلــى
تحقيق االنتصارات".

وات ـف ــق ال ـطــرفــان عـلــى أن تـسـيــر ال ــزي ــارة
بهدوء كي ال تسرق األضواء من المباراة.
وحــاول كريستيانو الوصول للملعب
دون أن يالحظه أحد ،وهو أمر لم يتحقق
بالشكل المراد.
بدورهم ،قام العاملون في سانتياغو
بــرنــابـيــو بـكــل مــا فــي وسـعـهــم ،كــي يصل
الالعب للمقصورة دون أن يــراه كم كبير
من األشخاص.
وسـ ـع ــد ال ـن ـج ــم ال ـب ــرت ـغ ــال ــي بـحـضــور
ال ـكــاس ـي ـكــو ،وس ـع ــدت الـقـلـعــة الـبـيـضــاء
بعودة ابنها البار لبيته القديم ،لتتالشى
بذلك توترات ماضية ارتبطت بالطريقة
المفاجئة التي رحــل بها الــدون عن ريال
مــدريــد ،بعد تسعة مــواســم بين جــدرانــه
توج خاللها بكل شيء.
(إفي)

الوتارو مارتينيز

ترفض
اإليطالي
الدوري
رابطة
ً
ً
اقتراحا ببث المباريات مجانا
رفضت رابطة الدوري اإليطالي لكرة القدم المقترح
الـ ــذي تـقــدمــت بــه وزارة الــريــاضــة بــالـبــث المجاني
للمباريات الـتــي تـقــام ب ــدون جمهور ،عبر القنوات
التلفزيونية المفتوحة ،بــداعــي أنـهــا ستسفر على
األرجح عن انتهاك عقود معمول بها.
وط ـ ــرح وزي ـ ــر ال ــري ــاض ــة اإليـ ـط ــال ــي فـيـنـتـشـنــزو
س ـبــادافــورا اق ـتــراحــه ،مـســاء الجمعة ،على االتـحــاد
اإليطالي لكرة القدم ورابطة الدوري ،بعد يومين من
توجيهات الحكومة بإقامة الفعاليات الرياضية دون
حضور جماهير ،ضمن الجهود المبذولة للحد من
انتشار اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتـ ــردد أن االت ـح ــاد اإلي ـطــالــي أي ــد االقـ ـت ــراح ،لكن
الــراب ـطــة ،الـتــي تـتـفــاوض بـشــأن حـقــوق ال ـبــث ،أبــدت
رفضها وقــالــت لوكالة األنـبــاء اإليطالية (أنـســا) ،إن
"القواعد وااللتزامات المنصوص عليها في العقود
الحالية ال تسمح بدعم هذا االقتراح".

وكــان سبادافورا صرح بأن زيــادة عدد مشاهدي
المباريات عبر شاشات التلفاز "قد يساعد على الحد
من اإلزعاج الذي تسببه اإلجراءات المتبعة (الحتواء
انتشار العدوى بالفيروس)".
وكانت الحكومة اإليطالية وجهت بإغالق المدارس
والجامعات والمحاكم ،في الوقت الــذي تكافح فيه
المستشفيات لعالج المصابين بـ"كوفيد  ،)19 -في ظل
سيناريوهات قاتمة بحدوث ركود اقتصادي.
وتــردد أن قناة "راي" التلفزيونية العامة ،وشبكة
تلفزيون "سكاي" التي تبث برامجها لمشتركين ،أيدتا
اقتراح الوزير ،لكنه قوبل باعتراض من جانب شبكتي
"ميدياست" و"دازن" الخاصتين ،حيث قد يسفر األمر
عن خسائر للشركات التي دفعت أموال لحجز فترات
لإلعالنات.
(د ب أ)

أستراليا تتأهل لنهائيات كأس ديفيز
تأهلت أستراليا لنهائيات كأس ديفيز،
التي تقام في العاصمة اإلسبانية مدريد،
من  23إلى  29نوفمبر المقبل ،بعدما تغلبت
على البرازيل .1-3
وبعدما تقدمت أستراليا على البرازيل
أمـ ــس األول بـنـتـيـجــة  ،0-2خ ـس ــرت أمــس
مواجهة الــزوجــي ،حيث فــاز البرازيليون
ماريسيلو ديمولينير وفيليبي ميليجيني
على األستراليين جيمس داكوورث وجون
بـيــرس  7-5و 5-7و ،)6-8( 6-7مـمــا أعطى

البرازيليين األمــل في التأهل بتقليصهما
النتيجة إلى .1-2
ولكن جون ميلمان تمكن من حصد نقطة
الـفــوز الثمينة ألستراليا صاحبة األرض
بتغلبه على تياجو مونتيرو بنتيجة 7-6
( )8-6و )3-7( 6-7و )3-7( 6-7في  3:05ساعات.
مــن جانبها ،حققت اإلكـ ــوادور التاريخ
وصعدت إلى نهائيات كأس ديفيز ،بعدما
فازت على اليابان بنتيجة .0-3
وبعدما تقدمت اإلك ــوادور على اليابان

أم ــس األول بنتيجة  ،0-2تـمـكــن الثنائي
جــونــزالــو اسـكــوبــار ودييجو ايــدالـجــو من
الفوز على الثنائي الياباني بن مكالكالن
وياسوتاكا أوشياما بنتيجة  )3-7( 6-7و-6
 ،3في مباراة الزوجي التي استمرت ساعة
و 42دقيقة.
وكانت اإلكوادور حصدت النقطة األولى
بـفـضــل إيـمـيـلــو غــومـيــز الـ ــذي تـغـلــب على
منافسه الياباني جو سويدا بنتيجة 5-7
و )3-7( 6-7قـبــل أن يـعــزز روب ــرت ــو كـيــروز

تقدم البلد الالتيني بفوزه على ياسوتاكا
أوشياما بواقع  )4-7( 6-7و 6-2و.)8-10( 6-7
وعانى الفريق الياباني من غياب العبين
هامين هذا األسبوع ،هما كي نيشيكوري،
المصنف  31عالميا لإلصابة ،ويوشيهيتو
نيشيوكا ( )48ال ــذي لــم يتمكن مــن السفر
لليابان من الواليات المتحدة خوفا من عدم
قدرته على العودة ،بسبب القيود المفروضة
جراء انتشار فيروس كورونا الجديد.
(إفي)

ليبرون يتفوق على يانيس ويقود ليكرز إلى الفوز
تـ ـف ــوق ن ـج ــم ل ـ ــوس أن ـج ـلــس
ليكرز "الـمـلــك" لـيـبــرون جيمس
على نظيره في ميلووكي باكس
اليوناني يانيس انتيتوكونمبو
ف ــي لـ ـق ــاء ق ـم ــة ب ـي ــن م ـت ـصــدري
المجموعتين الشرقية والغربية،
ليقود فريقه الى الفوز 103-113
ضمن دوري كرة السلة االميركي
للمحترفين.
وثأر ليكرز بالتالي لخسارته
ام ـ ــام ب ــاك ــس فـ ــي  19دي ـس ـم ـبــر
الـ ـم ــاض ــي ع ـن ــدم ــا ف ـ ــاز االخ ـي ــر
بـنـتـيـجــة  104-111ف ــي م ـب ــاراة
تألق فيها يانيس ،وسجل 34
نقطة و 11متابعة و 7تمريرات
حاسمة.
ويتنافس جيمس ويانيس
عـ ـل ــى لـ ـق ــب اف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب ه ــذا
الموسم ،وقد سجل االول نقاطا
ف ــي هـ ــذا االطـ ـ ــار بـتـسـجـيـلــه 37
نـقـطــة م ــع  8مـتــابـعــات ومثلها
تمريرات حاسمة ،رافعا رصيده

االجـمــالــي مــن الـنـقــاط الــى اكثر
مــن  34ألــف نقطة فــي مسيرته،
كـمــا ق ــام بمجهود دفــاعــي على
يانيس ،وأضاف انتوني ديفيس
 30نـقـطــة بـيـنـهــا  14ف ــي الــربــع
االخير.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،سـجــل يــانـيــس
 32ن ـق ـطــة مـ ــع  11م ـت ــاب ـع ــة و6
تمريرات حاسمة ،لكنه أخطأ في
ثالث رميات حرة في الدقيقتين
االخيرتين.
وشـ ـ ـ ـج ـ ـ ــع ج ـ ـم ـ ـه ـ ــور م ـل ـع ــب
"ستايبلز سنتر" الخاص بليكرز
نجمه جيمس ،وكان يهتف "ام
ف ــي ب ــي" "ام ف ــي ب ــي" أي أفـضــل
العب ،في كل مرة مرة كان يقوم
ف ـي ـهــا ب ـح ــرك ــة ف ـن ـيــة رائ ـ ـعـ ــة أو
يسجل سلة.
واليـ ــزال بــاكــس يـمـلــك افضل
سجل في الدوري مع  53انتصارا
مقابل  10هزائم ،مقابل  48فوزا
لليكرز مع  13خسارة.

وكانت المباراة مليئة بالندية
مــن الـفــريـقـيــن ،لـكــن ال ـفــارق كــان
في الموهبة حيث اظهر ليبرون
م ــروح ــة أكـ ـب ــر م ــن ال ـت ـن ــوع فــي
لعبه مقارنة مع يانيس ليحسم
النتيجة لمصلحة فريقه.

يوتا يهزم سلتيكس
وتـ ــابـ ــع ي ــوت ــا ج ـ ــاز ن ـتــائ ـجــه
ال ــافـ ـت ــة فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة االخ ـ ـيـ ــرة،
وتغلب على بوسطن سلتيكس
 94-99محققا فوزه الرابع تواليا.
ويـبــدو ان مــايــك كونلي نجم
يوتا جاز بدأ يستعيد مستواه
ت ــدري ـج ـي ــا ب ـع ــد اصـ ــابـ ــات ع ــدة
تعرض لها هذا الموسم وسجل
 25نقطة.
وسينهي يوتا مبارياته خارج
ق ــواع ــده الـسـبــت ضــد ديـتــرويــت
بيستونز ،وهو احتفظ بالمركز
الـ ــرابـ ــع ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـغــرب ـيــة

ب ــرصـ ـي ــد  40فـ ـ ـ ــوزا مـ ـق ــاب ــل 22
خسارة امام هيوستن روكتس.

بيليكانز يفرمل ميامي
وأوقف نيو اورليانز بيليكانز
سلسلة من ثالث هزائم ،وتغلب
عـ ـل ــى مـ ـي ــا م ــي هـ ـي ــت 104-111
بفضل  19نقطة لـجــوش هــارت
و 17لـ ـلـ ـش ــاب ال ـ ــواع ـ ــد زاي ـ ـ ــون
ويـ ـلـ ـي ــامـ ـس ــون ال ـ ـ ـ ــذي ي ــرش ـح ــه
كـثـيــرون ليكون خليفة ليبرون
جيمس في المالعب.
وكانت المباراة االولى في آخر
 14يخوضها وليامسون يسجل
فيها اقل من  20نقطة.
أما أفضل مسجل في صفوف
ميامي هيت ،فكان جيمي باتلر
م ــع  28ن ـق ـطــة ،وأضـ ـ ــاف دن ـكــان
روب ـن ـســون  24بـيـنـهــا  8رمـيــات
ثالثية .وحطم روبنسون الرقم
القياسي مــن الــرمـيــات الثالثية

في موسم واحــد والــذي كــان في
ح ـ ــوزة واي ـ ــن اي ـل ـي ـن ـغ ـتــون (227
رمية ثالثية).
والخسارة هي االولى لميامي
بعد اربعة انتصارات تواليا.
وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراع حـ ــامـ ــي
الوطيس على البطاقة الثامنة
فــي الـمـنـطـقــة الـغــربـيــة المؤهلة
لـ ــأدوار االقـصــائـيــة فــي الـبــاي
أوف بـ ـي ــن م ـم ـف ـي ــس غ ــري ــزل ـي ــز
وبــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز ،لكن
كالهما تعرض للهزيمة ،االول
امــام داالس مافريكس ،121-96
وال ـث ــان ــي ام ـ ــام فـيـنـيـكــس صنز
.127-117
وتـغـلــب بــروكـلـيــن نـتــس على
ســان أنتونيو سبيرز 120-139
ب ـف ـضــل "ت ــري ـب ــل دابـ ـ ــل" لـنـجـمــه
ك ــاري ــس لــوف ـيــر ( 27نـقـطــة و11
متابعة و 10تمريرات حاسمة)
علما بأنه كان سجل  51نقطة في
سلة بوسطن الثالثاء الماضي.

ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس ن ـج ــم لـيـكــرز
يسجل في سلة ميلووكي باكس

ةديرجلا
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آخر كالم
مشروعي...
قرص عقيلي!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ليت هناك ما
يبشر باألمل

عبدالمحسن جمعة

ُ
سعدت بخبر افتتاح مجموعة
قبل أيام
ً
مــن الشباب الكويتيين مصنعا للوقود
الحيوي ،يستخدم الزيوت المستعملة في
المنازل والمطاعم ،وذلك ضمن المشاريع
ُ
سمعت من
الصغيرة والمتوسطة ،بينما
َّ
المحلية عن نية
إحــدى محطات اإلذاع ــة
شاب افتتاح مصنع للمستلزمات الطبية،
من كمامات وأدوات التطبيب المختلفة.
وفــي الوقت نفسه اطلعت على تجربة
ال ـشــاب الـتــركــي سـلـجــوق ب ـيــرقــدار ،الــذي
جعل تركيا مـصـ ِّـدرة للطائرات الحربية
َّ
المسيرة عن ُبعد ،فالمخترع بيرقدار الذي
صنع تلك الطائرات ،ويطلق عليها اسمه،
بدأ من مرآب صغير ،ثم احتضنته وزارة
ال ــدف ــاع الـتــركـيــة ،لـيـتـحـ َّـول اخ ـتــراعــه إلــى
منتج حيوي اقتصادي ودفاعي لوطنه.
ُ
كنت أشاهد بتلفزيون
في هذه األثناء
ً
الـكــويــت فــي إح ــدى األم ـس ـيــات بــرنــامـجــا
يـتـكـلــم ع ــن م ـش ــاري ــع الـ ـشـ ـب ــاب ،فــوجــدت
ً
م ــوض ــوع ــا ع ــن ع ـم ــل أن ـ ـ ــواع م ــن ال ـش ــاي
وال ـق ـه ــوة م ــع الـحـلـيــب وقـ ــرص "عـقـيـلــي"
وهامبرغر بخبز شركة المطاحن تكلف
الواحدة منه أكثر من خمسة دنانير!
بــال ـط ـبــع ،هـ ــذه ال ـنــوع ـيــة م ــن ال ـبــرامــج
كانت مطلوبة قبل  ١٠سنوات ،لتشجيع
الشباب على خوض مثل هذه التجارب،
التي لم ينجح منها إال القليل ،فيما َّ
تكبد
الكثيرون خسائر فادحة ،وكذلك صندوق
المشاريع الصغيرة ،كما تشير المعلومات
َّ
تتسرب منه.
التي
ِّ
المطلوب اليوم أن نوجه شبابنا ،بعد
تجربة دامــت مــا يقرب مــن عشر سنوات
فــي دعــم المشاريع الصغيرة ،إلــى تبني
مـشــاريــع نــوعـ َّـيــة ،مـثــل :الــوقــود الحيوي،
والمستلزمات الطبية ،وتصنيع المواد
َّ
األولية ،وبرامج األمن السيبراني،
الغذائية
َّ
ُ
وخالفه من المشاريع الجادة والمجدية.

ال يعلم معظم الناس حول العالم أن
صحتهم يمكن أن تعتمد على سرطان
ب ـح ــري ي ـع ــرف ب ــدم ــه األزرق ،ويـشـبــه
ً
شكله مزيجا مــن العنكبوت والقملة
العمالقة.
وي ـع ـت ـبــر هـ ــذا ال ـس ــرط ــان ال ـب ـحــري،
ال ـ ــذي ي ـع ــرف ب ــاس ــم س ــرط ــان "حـ ــدوة

ال ـ ـح ـ ـصـ ــان" ،أح ـ ــد أق ـ ـ ــدم األحـ ـ ـي ـ ــاء فــي
عالمنا على اإلطالق ،حتى إنه أقدم من
الديناصورات،
وي ـم ـك ــن م ـش ــاه ــدة هـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
السراطين في المحيط األطلنطي ،أثناء
المد المرتفع في الفترة ما بين الربيع
وأوج موسم التزاوج في مايو ويونيو،

***
قرص عقيلي :هو الكيك الهش اللذيذ،
ً
ال ـ ــذي ُي ـع ــد ن ــوع ــا م ــن أنـ ـ ــواع ال ـح ـلــويــات
َّ
المحلية.

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:48

العظمى 25

الشروق

06:07

الصغرى 13

الظهر

11:59

ً
أعلى مد  11:59صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 10:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:52

ً
أدنى جزر  05:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:08

 05:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
األمطار تقتل  ١١باكستانيا
ذكر مسؤولون ،أمس ،أن 11
ً
شخصا على األقل لقوا حتفهم،
بـسـبــب أم ـطــار غــزيــرة أحــدثــت
ً
أضرارا جسيمة في إقليم خيبر
ب ــاخ ـت ــون ـخ ــوا ش ـم ــال ــي غــربــي
باكستان.
وقال تيمور علي ،المتحدث
بـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
لمواجهة الـكــوارث ،إن ثمانية
أط ـف ــال م ــن ب ـيــن هـ ــؤالء الــذيــن
توفوا في اإلقليم ،كما أصيب

ً
ً
 22شخصا أيضا خالل األمطار
ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت ف ــي الـيــومـيــن
الماضيين ،وأسفرت عن إلحاق
ً
أض ـ ـ ـ ــرار بـ ـ ـ ــ 38م ـ ـنـ ــزال وم ـب ـنــى
بإحدى المدارس.
وت ـ ــاب ـ ــع تـ ـيـ ـم ــور أن مـعـظــم
ال ــوف ـي ــات وق ـع ــت ب ـعــد انـهـيــار
َّ
مبنية بالطين
أسقف من منازل
في مناطق ريفية.
وأف ـ ـ ـ ــادت ه ـي ـئــة األرصـ ـ ــاد
ا لـجــو يــة الباكستانية ،بأنه

يومية سياسية مستقلة

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

الجمعة 3 / 6
م ــن الـمـتــوقــع ه ـطــول أمـطــار
غ ــزي ــرة ف ــي مـطـلــع األس ـب ــوع
بـمـنــاطــق ش ـمــال ـيــة ،وطـلـبــت
من ُّ
السلطات اتخاذ إجراء ات
احترازية.
وكان أكثر من مئة شخص
لـقــوا حتفهم فــي وقــت سابق
من يناير الماضي ،في هطول
لألمطار هي األكثر غزارة في
باكستان منذ قرن من الزمن.
(د ب أ)

نايف سعود سلطان سعده

 46عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :جابر العلي،
ق ،8ش  ،40م ،9ت98927516 ،50905121 :

هادي عويس هادي الديحاني

 76عاما ،شيع ،العنوان :ال يــوجــد ،ت99555169 ،55847777 :

حميده علي موسى المحمد علي

أرملة محمد أحمد المحمد علي الصايغ
 85عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :الــرمـيـثـيــة ،ش ــارع الـمـسـجــد األقـصــى،
حسينية عقيلة الطالبين ،النساء :السرة ،ق ،1شارع علي بن أبي
ً
طالب ،م ،21ت( :عزاء النساء عصرا فقط) ،ت،99547548 ،99047645 :
66688006

إبراهيم حمد إبراهيم البحوه

 75عاما ،شيع ،الــرجــال :العزاء بالمقبرة ،النساء :القادسية ،ق،7
ش ،76م ،8ت66462115 ،50009028 :

السبت 3 / ٧
وليد خالد عبدالعزيز العرفج

دعت الشرطة األسترالية الناس إلى الهدوء ،بعد
أن نشب خالف على ورق المرحاض في أحد متاجر
سيدني أمــس ،خصوصا بعد وقــوع عــدة مشادات
ً
مماثلة مؤخرا ،بسبب الهلع لدى المستهلكين جراء
تفشي فيروس كورونا.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل
 3نساء يمسكن بعضهن بشعر بعض ،ويصرخن
أثناء شجارهن على حزمة كبيرة من هذه السلعة
المرغوبة على رصيف متجر في سيدني.
وق ــال ــت إح ــدى ال ـن ـســاء ،عـنــدمــا كــانــت ال ـمــرأتــان
األخ ــري ــان ت ـحــرســان عــربــة م ـكــدســة بـلـفــائــف ورق
المرحاض" ،أريد حزمة واحدة فقط!".
وت ــدخ ــل مــوظ ـفــان لـفــك االش ـت ـب ــاك ،واسـتــدعـيــت
الشرطة ،لكن لم يتم القبض على أحد.
ويــأتــي ه ــذا ال ـحــادث بـعــد صـعــق الـشــرطــة رجــا
هــاجــم زبــونــا وعــامــا فــي أح ــد الـمـتــاجــر فــي بلدة
تامورث بنيو ساوث ويلز الخميس.
وكتب براد هازارد ،وزير الصحة في نيو ساوث
ويلز ،على "تويتر" ،أمس ،مرفقا تغريدته بصورة
للرفوف الفارغة "رجاء توقفوا! إذا لم يشتر بعض
األفراد كميات كبيرة من ورق المرحاض ...لن يكون
هناك أي مشكلة".
وف ــي وق ــت ســابــق ه ــذا األسـ ـب ــوع ،فــرضــت أكـبــر
سلسلة ســوبــر م ــارك ــات فــي أسـتــرالـيــا سـقـفــا على
مبيعات ورق المرحاض ،مؤكدة للمستهلكين أنه
ليس هناك أي نقص في هذه السلعة.
وأك ــدت أستراليا أكـثــر مــن  70إصــابــة بفيروس
ك ــورون ــا ،ال ــذي أص ــاب أكـثــر مــن  100أل ــف شخص
فــي الـعــالــم .وآخ ــر المصابين هــو طبيب فــي واليــة
ً
فـيـكـتــوريــا ،ج ـنــوب ش ــرق ال ـب ــاد ،ع ــاد م ــؤخ ــرا من
الواليات المتحدة ،وقد عالج نحو  70مريضا رغم
(أ ف ب)
ظهور أعراض الفيروس عليه.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

األجـ ـه ــزة ال ـط ـب ـيــة ال ـت ــي ُتـ ـ ـ ـ َ
ـزرع داخ ــل
الجسم البشري.
ُ
ويـعـ ّـد الــدم األزرق لهذه السراطين
أحــد أغـلــى الـســوائــل عالميا؛ إذ يصل
ث ـمــن ال ـل ـتــر ال ــواح ــد م ـنــه إل ــى  15ألــف
دوالر .ويأتي اللون األزرق من النحاس
ال ـ ـمـ ــوجـ ــود ف ـ ــي دم س ـ ــرط ـ ــان ح ـ ــدوة
ال ـح ـصــان .وف ــي ال ــدم ال ـب ـشــري ،تــؤدي
ذرات الحديد الوظيفة نفسها ،فتصبغه
باللون األحمر.
ل ـ ـكـ ــن ل ـ ـيـ ــس ل ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـ ــدم ف ـ ــي هـ ــذه
السراطين هو ما ّ
يهم العلماء فحسب؛
فباإلضافة إلى النحاس ،يحتوي هذا
الـ ــدم ع ـلــى ن ــوع خ ــاص م ــن الـعـنــاصــر
الـكـيـمـيــائـيــة يـحــاصــر الـبـكـتـيــريــا عبر
ّ
ّ
التجمع (التجلط) حولها.
وي ـم ـكــن ل ـه ــذه الـ ـم ــواد الـكـيـمـيــائـيــة
أن تتبع مسار البكتيريا مهما كانت
ُ َّ
كميتها ضئيلة .وتوظف عملية التجمع
ح ــول الـبـكـتـيــريــا ف ــي عـمــل اخ ـت ـبــارات
تعقيم بكتيريا الخاليا األميبية LAL
و ،TALبــاس ـت ـخــدام دمـ ــاء الـســراطـيــن
األميركية واآلسيوية على الترتيب.

وفيات

معارك وشد شعر على لفائف ورق!

www.aljarida.com

أخ ـ ـبـ ــار س ـي ـئ ــة فـ ـ ــوق "جـ ـيـ ـل ــة" أخـ ـب ــار
كورونا ،دول "األوبك" بقيادة السعودية
في اجتماعاتها في فيينا لم تتفق مع
روسـ ـي ــا ع ـلــى خ ـفــض اإلن ـ ـتـ ــاج ،الـ ــروس
وضعوا همهم الكبير في ضرب صناعة
النفط الصخري (أو الرملي) في الواليات
المتحدة (فايننشال تايمز عدد السبت)،
بينما أرادت دول األوبك خفض اإلنتاج
للمحافظة على سعر البرميل ،بعد أن
اكتوت هــذه الــدول من انخفاض الطلب
ع ـل ــى ال ـن ـف ــط م ــن ال ـص ـي ــن ب ـس ـبــب وب ــاء
كورونا.
ه ـ ــذا ي ـع ـنــي ح ـ ــرب أس ـ ـعـ ــار ب ـي ــن دول
األوب ــك وشــريـكـهــا ال ــروس ــي ،وبـيــن دول
األوب ـ ــك نـفـسـهــا ،والـنـتـيـجــة ال ـمــزيــد من
الملح ُ
سيسكب على جــروح اقتصادات
منطقة دول الخليج ،والشاطر منها هو
الذي يعرف كيف يخفف األلم ،وشرع في
التقليل مــن إدمــانــه على فلوس النفط،
ول ــأس ــف ،تـتـفــرد دولـ ــة ال ـكــويــت بأنها
ً
األكثر اعتمادا على بضاعة النفط ،ورغم
ـام يحذر
م ــرور س ـنــوات طــويـلــة مــن إعـ ـ ٍ
مــن هــذه الساعة ،ظلت جماعة السلطة
وحلقاتها الهية بضبط أمورها الخاصة
وتحقيق مصالحها المالية ،و كــل يوم
نسمع عن المزيد من قضايا الفساد وعن
مـلـيــارات يبتلعها متنفذون وأنجالهم
فــي أ عـلــى السلم السياسي دون نتائج
حــاسـمــة لـضــرب أرب ــاب الـفـســاد ،وشــرع
َم ـ ــن ف ــي ال ـس ـل ـطــة ُيـ ـس ـ ّـوف ــون ف ــي وض ــع
يحاولوا حتى
ـان ،لم
ُ
الحلول لهذا اإلدمـ ُ
أن يتذكروا حكمة "أ ِكلت يوم أ ِكــل الثور
األبيض" وقوانين السوق هي ذلك الثور
الذي ال يعرفونه.
تـ ــوق ـ ـفـ ــوا عـ ـن ــد ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـح ــرج
والخطير الذي تمر به الدولة هذه األيام،
وتأملوا متحسرين مقهورين بماذا تفكر
الـسـلـطــة ال ـي ــوم وبـ ـم ــاذا تـخـطــط لــأيــام
القادمة؟ هل تتخيلون أنها على مستوى
ال ـت ـحــدي؟! كــم نتمنى أن نـسـمــع إجــابــة
مطمئنة ...لكن ..آسف ..اإلجابة نافية.

حياة البشر في الدماء الزرقاء
ً
الليالي التي يكون فيها القمر بدرا
في ً
أو ُمحاقا.
ولحسن الحظ أن هــذه "الحفريات
ال ـح ـي ــة" ال ت ـ ــزال ت ــوج ــد ف ــي الـمـحـيــط
األط ـل ـن ـطــي وال ـه ـن ــدي وال ـ ـهـ ــادئ ،وقــد
أس ـه ـمــت وال تـ ــزال ف ــي إن ـق ــاذ مــايـيــن
األرواح حول العالم.
ويـسـتـخـلــص الـعـلـمــاء ال ــدم األزرق
م ــن س ــراط ـي ــن حـ ـ ــدوة ال ـح ـص ــان مـنــذ
حقبة السبعينيات من القرن الماضي،
وي ـس ـت ـخ ــدم ــون ــه ف ــي اخ ـت ـب ــار تـعـقـيــم
األدوات ال ـط ـب ـي ــة وال ـع ـق ــاق ـي ــر ،ال ـتــي
ُ
تحقن في الــوريــد ،ومــدى صالحيتها
لالستخدام.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـ ـ ــؤدي وج ـ ــود
بكتيريا ض ــارة عـلــى أسـطــح األدوات
الـطـبـيــة إل ــى قـتــل ال ـمــريــض ،لـكــن الــدم
األزرق في سرطان حدوة البحر شديد
الحساسية للسموم البكتيرية.
وي ـس ـت ـخــدم هـ ــذا ال ـ ــدم ف ــي الـكـشــف
ع ــن أي ت ـل ــوث أثـ ـن ــاء تـصـنـيــع ك ــل مــا
ُ
الجسم البشري ،من
يمكن إدخاله في ُ َ
لقاحات تطعيم وحقن وريدية ،وحتى

حسن العيسى

 46عاما ،شيع ،الرجال :مشرف ،ق ،6ش ،1م ،51النساء :الجابرية ،ق،5
ش ،9م ،48ت65888999 :

حسين يوسف إبراهيم القالف

 93عاما ،شيع ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،مقابل محطة الوقود،
النساء :الشهداء ،ق ،3ش ،306م ،36ت99084650 ،99841481 :

عائشة حمد سعد الخضر

 63عاما ،شيعت ،الرجال :الشامية ،ق ،8شــارع سكينة بنت الحسين،
م ،19الـنـســاء :الشامية ،ئ ق ،8شــارع سكينة بنت الحسين ،م ،21ت:
96633994 ،97575120

حسين حامد هادي محمد الصالح

 3أعوام ،شيع ،الرجال :الشعب ،حسينية الكاظمية ،ت99905012 :
مريم يوسف المتروك أرملة علي خليل بوحمد
 86عاما ،شيعت ،الرجال :الدسمة ،ق ،5شارع سالم الدويلة ،ديوان علي
يوسف المتروك ،النساء :الدعية ،ق ،4ش ،47م ،26ت99027658 :
مريم عبدالله العجيل أرملة جري فهد الجري
 90عاما ،شيعت ،الرجال :أبوحليفة ،ديوان الجري ،النساء :أبوحليفة،
ق ،2ش ،19م ،12ت99665901 :

علي عبداللطيف مندني محمد

 65عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :غرب مشرف ،مسجد
الوزان ،النساء :العقيلة ،ق ،1ش ،126م ،28ت55218080 ،99029266 :

عبدالهادي عبدالكريم عبدالهادي السعيد

 61عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الدعية ،ق ،4ش ،49م،15
النساء :الرحاب ،ق ،2ش ،4م ،23ت97748685 ،55788777 ،99647873 :

سعود طالل سطم عبيد العيادة الشمري

 16عــامــا ،يـشـيــع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة الـعـصــر ،بـمـقـبــرة ال ـج ـهــراء ،سعد
العبدالله ،ق ،6ش ،612م أزرق 9قــديــم ،411مالحظة :عــزاء الــرجــال في
المقبرة ،ت65994931 ،99452218 ،66187779 :

شمسة جري الجارالله

أرملة سعد سالم الجمل
 80عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :العزاء في المقبرة
فقط ،النساء :عبدالله المبارك ،ق ،5ش ،526م ،9ت94445795 :

اإلعالنات:

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 :

