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مشاهير سقطوا على المسرح وفي كواليس
التصوير منهم جنيفر لورانس وبيونسي ص 19

حجر منزلي للقادمين من  21دولة

«الصحة» َّوسعت إجراءاتها االحترازية والوقائية لمواجهة «كورونا» على من يصلون إلى البالد
ً
• الغانم :ليس مقبوال مقارنة انعقاد الجلسات البرلمانية بالعمل في الجهات الحكومية
• المطير :التأجيل مبرر • المويزري :ليس من حق الرئيس إلغاء الجلسات
فهد التركي ومحيي عامر وعادل سامي ومحمد الجاسم
وس ـعــت وزارة ال ـص ـحــة أمــس
إجراء اتها االحترازية والوقائية
الـ ـمـ ـتـ ـخ ــذة لـ ـم ــواجـ ـه ــة فـ ـي ــروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،بــإصــدارهــا

SMS
أخ ـطــأ فــانـتـقــدنــا وأص ـ ــاب فــأشــدنــا...
ً
شكرا لوزير الصحة على إتقان العمل...
ولفريقه الذي يبعث األمل.

ً
تـعـمـيـمــا ي ـلــزم ال ـقــادم ـيــن م ــن 21
دول ــة بالحجر الـمـنــزلــي ،بعد أن
ً
ك ــان م ـق ـصــورا أم ــس األول ،على
سبع دول فقط.
وذكــرت ال ــوزارة ،في تعميمها
ر قـ ــم  24ل ـس ـنــة  ،2020أن هـنــاك
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذا ال ـح ـج ــر
ً
ً
الـمـنــزلــي ،ح ـجــرا مــؤسـسـيــا على
الـقــادمـيــن مــن  6دول أخ ــرى هي:
ال ـص ـيــن وه ــون ــغ ك ــون ــغ وك ــوري ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة وإيـ ـط ــالـ ـي ــا وإيـ ـ ــران
والـعــراق ،الفتة إلــى أن التحديث
ً
ق ــائ ــم وم ـس ـت ـم ــر وفـ ـق ــا 04

• اليابان
• سنغافورة
• تايلند
• ألمانيا
• فرنسا

• إسبانيا
• بنغالدش
• الهند
• الفلبين
• سريالنكا

• مصر
• سورية
• لبنان
• الواليات
المتحدة

أول إصابة «كورونا» من خارج إيران
• وافد مصري عاد إلى الكويت من أذربيجان عن طريق اإلمارات
• إصابة مواطنتين قدمتا من إيران كانت إحداهما في الحجر
إي ـ ـ ــران ،وت ــم نـقـلـهــا إل ــى الـمـسـتـشـفــى
● عادل سامي
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـص ـح ــة إص ــاب ــة 3
ح ــاالت جــديــدة بـ ـ «ك ــورون ــا» ،ليرتفع
إجـمــالــي ال ـح ــاالت الـمــؤكــد إصابتها
بالفيروس في البالد إلى  64حالة.
ً
ووفقا لموقع الوزارة على «تويتر»،
فقد تأكدت إصابة مواطنة قادمة من

المخصص لتلقي ا لــر عــا يــة الصحية
الـ ــازمـ ــة ،ك ـم ــا ت ــأك ــدت إص ــاب ــة واف ــد
مصري ،كان قد توجه إلى أذربيجان
في زيارة خاصة عن طريق اإلمارات،
وعاد منها على رحلة الطيران نفسها،
ول ـ ــم ي ـث ـبــت سـ ـف ــره إل ـ ــى م ـص ــر خ ــال
األشهر الستة الماضية.
04

●

حسين العبدالله

في حكم بارز ،قضت الدائرة اإلدارية في المحكمة
الكلية ،أمس ،بأحقية  8مواطنين في التعيين بوظيفة
«محام ب» في إدارة الفتوى والتشريع ،بعدما رأت
ٍ
توافر الشروط فيهم ،لتلغي بذلك قرارات اجتيازهم
في التعيين.
وأكــدت مصادر في «الفتوى» أن اإلدارة ستطعن
على هــذا الحكم أم ــام محكمة االسـتـئـنــاف اإلداري ــة
للمطالبة بإلغائها وبرفض الدعاوى لعدم سالمتها
من الناحية القانونية ،الفتة إلى أن «الفتوى» سبق
ل ـهــا أن ك ـس ـبــت ال ـع ــدي ــد م ــن األح ـ ـكـ ــام مــن 04
عراقية تحمل الفتة مؤيدة
لحقوق المرأة في يوم المرأة
العالمي أمس (أ ف ب)

األمير يعزي سلطان
العتيبي في وفاة أوالده
بالحريق

١٣
الماجد« :بوبيان» بات
مصدرًا لثقة العمالء
والمستثمرين محليًا وعالميًا

• السويد
• النرويج
• أذربيجان
الصباح والعقيل خالل تفقدهما محجر «الجون» أمس

محليات

ربع سكان إيطاليا تحت الحجر ...وعزل القطيف
• طوارئ وارتفاع حاد للوفيات بـإيران ...والقاهرة تسجل أول وفاة أللماني
ُ
• إصابة جندي ت ِّقيد حركة الجيش األميركي بالخارج
ب ـعــد وصـ ــول م ــا فـيـهــا م ــن إص ــاب ــات بـفـيــروس
«كوفيد  »19إلى  ،5883وارتفاع حصيلة الوفيات
إلى  ،233فرضت إيطاليا ،أكثر بلد أوروبي متضرر
ً
ً
مــن الـفـيــروس ،أمــس حـجــرا صحيا على نحو 16
ً
مليون شخص فــي إقليم لومبارديا و 14إقليما

آخر شمال البالد ،بما يعادل ربع سكانها ،حتى 3
أبريل المقبل ،في إجراء يشابه ما قامت به الصين
في ّ مدينة ووهــان عاصمة مقاطعة هوبي ،مركز
ً
ً
تفشي الـعــدوى ،حيث فرضت حجرا صحيا على
 56مليون صيني.

«الوطني»« :كورونا» يدفع البنوك المركزية
إلى تبني سياسات نقدية تيسيرية
١٧
«اإلدارية» تلزم «الفتوى»
بتعيين  8مواطنين
«محام ب»
بوظيفة
ٍ

03

اقتصاد

الدول المشمولة بالحجر المنزلي
• هولندا
• سويسرا
• المملكة
المتحدة
• بلجيكا

محليات

وفي خطوة هي األولى من نوعها في المنطقة،
قـ ـ ــررت ال ـس ـل ـط ــات ال ـس ـع ــودي ــة «ت ـع ـل ـيــق ال ــدخ ــول
وال ـخ ــروج مــن مـحــافـظــة الـقـطـيــف ،ش ــرق المملكة
ً
ً
ً
مؤقتا ،من سيهات جنوبا إلى صفوى شماال».
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر مـ ـ ـس ـ ــؤول ف ـ ــي وزارة 04

«الفيروس» يصيب قطاع مواد
البناء بحالة من الترقب والحذر

العنجري يعتذر عن عدم االستمرار
مع «الفريق االستشاري»
اعتذر نائب رئيس مجلس األمة
األسبق مشاري العنجري عن عدم
االستمرار في اللجنة المكلفة بتقديم
اقتراحاتها حول النظام االنتخابي.
وكشفت مصادر ،لـ «الجريدة» ،أن
اعتذار العنجري ال يقتصر على عدم
العمل في هذه اللجنة فقط بل يشمل
الـعـمــل ضـمــن ال ـفــريــق االس ـت ـشــاري
المنبثقة منه عدة لجان ،عازية ذلك
االعتذار إلى اختالف وجهات النظر
في األعمال واألهداف.

14

القاهرة – رامي إبراهيم

استقبل العاهل األردني الملك عبدالله الثاني أمس،
في ّ
عمان ،وزير الخارجية المصري سامح شكري ،الذي
بدأ جولة عربية وصفتها مصادر مصرية بأنها بالغة
ّ
تصعد القاهرة
األهمية ل ـ «تجميع الصفوف قبل أن
ضد إثيوبيا».
وتشمل جولة شكري بعد األردن ،المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة ،والـ ـ ـع ـ ــراق ،والـ ـك ــوي ــت ،وس ـل ـط ـنــة ُع ـم ــان،
وال ـب ـحــريــن ،واإلم ـ ــارات ،لتسليم رســائــل مــن الــرئـيــس
السيسي إلى قادة تلك الدول.
وكشف مصدر مطلع أن القاهرة تعتزم التصعيد
أمام المنظمات الدولية ،بعد انسحاب أديس أبابا من
المفاوضات الخاصة بسد النهضة اإلثيوبي ،وتعمل
على أن يكون هذا بتنسيق عربي كامل.
04

«حلفاء طهران» يستشعرون ضعفها:
«جبهة المقاومة» تواجه خطر التفكك
ً
قيادي حزبي عراقي حمل إنذارا إليران قبل زيارة شمخاني
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكــد مـصــدر رفـيــع فــي «ح ــزب الـلــه ـ ـ ال ـعــراق»،
عــاد إلــى بـغــداد مــن طـهــران الـثــاثــاء الماضي،
أن الفصيل الـعــراقــي ،أبـلــغ «ال ـحــرس الـثــوري»
اإليراني ،أنه يريد االنتقام لتصفية واشنطن
ألحـ ـ ــد م ــؤس ـس ـي ــه أبـ ــوم ـ ـهـ ــدي الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس مــع
ق ــاس ــم س ـل ـي ـم ــان ــي فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد م ـط ـل ــع ي ـنــايــر
الماضي ،بـ «استهداف عراقيين متعاونين مع
األميركيين».

«المواصالت» :تطوير
الخدمات البريدية في
القريب العاجل

اقتصاد

ً ً
مصر تطلب دعما عربيا
للتصعيد ضد إثيوبيا
●

03

وقــال المصدر إن اإليرانيين مـصـ ّـرون على
أن تـلـتــزم جميع الـفـصــائــل الـعــراقـيــة بـقــرارهــا
عدم العمل بشكل انفرادي ضد واشنطن ،لكنه
أضاف أن «حزب الله ـ العراق» أبلغ طهران ،أن
عدم رده على األميركيين أدى إلى خسائر كبيرة
في شعبيته ومعنويات عناصره ،مما يشكل
ً
خطرا على استمرار عمله.
وأوض ـ ـ ــح أن ت ـس ــاه ــل طـ ـه ــران م ــع الـقـصــف
الـتــركــي األخـيــر لحلفائها فــي شـمــال ســوريــة،
ألس ـ ـبـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة ،أغـ ـض ــب جـمـيــع 04

١٢
خسائر حادة في األسواق
الخليجية ...وبورصة
الكويت تخسر %8.3

مسك وعنبر

٢٢
عودة الروح للكوميديا
في دراما رمضان المقبل

رياضة

٢٧

تشلسي يثأر من إيفرتون
برباعية نظيفة ويعزز
موقعه

ةديرجلا

•
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محليات
األمير يعزي العتيبي في وفاة أوالده بالحريق استقباالت ولي العهد
اس ـت ـق ـب ــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـ ـمـ ــد ب ـق ـص ــر بـ ـي ــان أم ــس
سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد.
كما استقبل سموه رئيس
مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق الـغــانــم
ثم سمو الشيخ جابر المبارك.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل س ـ ـمـ ــوه اي ـض ــا
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ثــم
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
للقضاء رئيس محكمة التمييز
ر ئـيــس المحكمة الدستورية
المستشار يوسف المطاوعة.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال آخـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـعــث
صاحب السمو ببرقية تعزية
إل ــى س ـل ـطــان ن ـهــار الـعـتـيـبــي،
ّ
عبر فيها سموه له ولكل أفراد
أسـ ــرتـ ــه عـ ــن خ ــال ــص ت ـعــازيــه
وصـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه الـقـلـبـيــة
بوفاة أوالدهم بحادث الحريق
الـ ـمـ ـفـ ـج ــع ،ال ـ ـ ـ ــذي انـ ـ ــدلـ ـ ــع فــي
مـنــزلــه ،وال ــذي أدم ــى الـقـلــوب،

سلة أخبار
سفارة بيرو تفتح باب
العزاء في دي كوييار

ً
األمير مستقبال المطاوعة أمس
ســائــا سـمــوه الـمــولــى تعالى
أن يتغمدهم بــوا ســع رحمته
وم ـغ ـفــرتــه ،ويـسـكـنـهــم فسيح
جناته ،وأن يحتسبهم شهداء

ً
ولي العهد مستقبال الصالح أمس

وشفعاء لوالديهم ،ويربط على
قلوبهم ،ويأجرهم في المصاب
األلـ ـي ــم ،وأن يـلـهـمـهــم جميعا
جميل الصبر وحسن العزاء.

وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد،
وسمو رئيس مجلس الــوزراء
ببرقيتي تعزية مماثلتين.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
بقصر بـيــان ام ــس رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق
الغانم ثم سمو الشيخ جابر المبارك.
واستقبل سموه كذلك رئيس مجلس الــوزراء

س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخ ــال ــد ،ث ــم نــائــب رئـيــس
مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح .كما استقبل سموه
وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر.

«المواصالت» :تطوير الخدمات البريدية في القريب العاجل

ً
ّ
الشهاب تفقدت إدارات قطاع البريد وأعلنت طرح مسابقة ألفضل  3مراكز أسبوعيا

اجتماع
مع البلدية
لالتفاق على
آلية للتخلص
من األكياس
البريدية
الفارغة
البدر

ث ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت و كـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة وزارة
المواصالت ،م .خلود الشهاب،
ج ـهــود قـ ـي ــادات ق ـطــاع الـبــريــد
لتحقيق قفزة نوعية في القطاع
البريدي بــالــوزارة وتـطــور في
الخدمات البريدية في القريب
العاجل ،الفتة إلى طرح مسابقة
ألفضل  3مراكز بريد أسبوعيا
يـ ـت ــم ت ـك ــري ـم ـه ــا ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة
ً
و فـقــا للمعايير ا لـتــي يضعها
القطاع ،وعلى ضــوء التقارير
األسـبــوعـيــة الـتــي سـتــرفــع الــى
إدارة الحركة البريدية.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية
ل ـل ـش ـه ــاب ع ـل ــى إدارات ق ـطــاع
الـ ـب ــري ــد ب ــرفـ ـق ــة مـ ــديـ ــرة إدارة
المكتب الفني لوكيلة ا ل ــوزارة
عـبـيــر ال ـش ــري ــدة ،ل ــاط ــاع على
سير العمل وآخــر اإلحـصــاء ات
في ظل الظروف الحالية النتشار

فيروس كورونا المستجد ومدى
ّ
تأثر بيئة العمل بهذه الظروف.
وت ـض ـم ـن ــت الـ ـج ــول ــة زيـ ـ ــارة
م ـب ـنــى ب ــري ــد ال ـم ـط ــار ومــراق ـبــة
ال ـ ـفـ ــرز وتـ ـ ـب ـ ــادل اإلرسـ ــال ـ ـيـ ــات،
وإدارة الطرود البريدية بمنطقة
الصديق ومبنى البريد الممتاز
ف ـ ـ ــي ح ـ ـط ـ ـيـ ــن ،ح ـ ـيـ ــث اطـ ـلـ ـع ــت
الشهاب على سير العمل ومدى
التزام الموظفين وعمالة شركة
ال ـت ـح ـم ـيــل وال ـت ـن ــزي ــل ب ــارت ــداء
الوسائل الوقائية مثل القفازات
والكمامات والتعقيم المستمر
والمنتظم بعد عمليات الفرز.
وأش ــارت اإلحصائية الــى أن
إج ـمــالــي ال ـبــريــد ال ـ ــوارد لمركز
الفرز من قبل مؤسسة الخطوط
ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة ف ــي فـبــرايــر
ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي ب ـ ـلـ ــغ  2131ك ـي ـســا
بــريــديــا ،فــي حين كــان إجمالي

فصل العمل بمركز الفرز وتبادل اإلرساليات
ذكر مراقب مركز الفرز وتبادل اإلرساليات
ً
فيصل القبندي ،أنه حرصا على التماشي مع
قرارات إدارة الطيران المدني وإدارة الجمارك،
فقد تـقــرر فصل العمل بمركز الـفــرز وتـبــادل
اإلرساليات.
وأوضح القبندي أن الموقع الحالي بمطار
ا لـكــو يــت سيخصص لعملية اال سـتـقـبــال من

شركات الطيران دون فرز للمكاتب البريدية.
وتــابــع :كـمــا تـقــرر تــوفـيــر مــوقــع بــديــل يتم
اسـتـقـبــال ال ـبــريــد فـيــه وفـ ــرزه وتــوزي ـعــه على
المكاتب البريدية بحسب المحافظة التابع لها،
األمر الذي سيفتح المجال النتقال عدد كبير
مــن الموظفين للعمل بالمراقبة ،ألن المركز
سيكون خارج منطقة المطار.

الـبــريــد ال ــوارد لمركز الـفــرز من
قـبــل شــركــة ن ــاس  4491كيسا،
وبـلــغ إجـمــالــي الـبــريــد الـصــادر
للمكاتب البريدية  2267كيسا.

التخلص من األكياس
من جهته ،كشف وكيل قطاع
الـ ـب ــري ــد ،م ـن ـص ــور الـ ـ ـب ـ ــدر ،عــن
اج ـت ـمــاع ب ـيــن ال ـق ـطــاع وبـلــديــة
الكويت لالتفاق على آلية عمل
ثــاب ـتــة لـلـتـخـلــص م ــن األك ـيــاس
البريدية الفارغة حتى ال تصل
الى نسبة تكدس عالية ،مؤكدا
ال ـت ـخ ـلــص م ـن ـهــا ب ـش ـكــل دوري
وبـ ـ ــأسـ ـ ــرع وق ـ ـ ــت م ـ ــع االلـ ـ ـت ـ ــزام
بالضوابط التي تضعها الهيئة
العامة للبيئة.
وب ـ ّـي ــن ال ـب ــدر أن الـعـمــل جــار
ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ـ ــدم وس ـ ـ ـ ـ ــاق الف ـ ـت ـ ـتـ ــاح
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـج ـمــرك ـيــة بـمـكـتــب
بريد المنقف ومكتب بريد جابر
األحمد ،وستقدم تلك المناطق
الجمركية خدمة الطرود والبريد
الـمـمـتــاز وتــوصـيـلـهــا لطالبها
بـ ـشـ ـك ــل أسـ ـ ـ ـ ــرع مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــالـ ــي،
بــال ـت ـعــاون م ــع اإلدارة الـعــامــة
للجمارك.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع أتـ ــم
ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ـكــام ـلــة الفـتـتــاح
م ـك ـت ــب ب ــري ــد صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد
(الـ ـب ــري ــد الـ ـ ـع ـ ــام) ،وه ـ ــو جــاهــز
وب ــانـ ـتـ ـظ ــار تـ ـح ــدي ــد ال ـم ــوع ــد

الشهاب خالل الجولة
المخصص لالفتتاح الرسمي
من قبل قيادات الوزارة.
بدورها ،لفتت مديرة الحركة
البريدية صديقة خاجة إلى أنه
مــن ضمن مـحــاور خطة تطوير
القطاع دمج المكاتب البريدية،
حـيــث تـمــت ال ــدراس ــة والـمــوافـقــة
عـلــى دم ــج مـكـتــب بــريــد دسـمــان
مع مكتب بريد السوق الداخلي،
م ـش ـيــرة إل ــى أن مـكـتــب دس ـمــان
يعاني تهالك المبنى وحاجته
إلـ ــى ص ـيــانــة ج ــذري ــة ،ومــوق ـعــه
ال ـح ــال ــي غ ـي ــر م ـن ــاس ــب لـتـقــديــم
الخدمات البريدية ،ألن العمل فيه

ً
قليل نسبيا ،مبينة أن أقرب مكان
لنقله هو بريد السوق الداخلي.
وأضــافــت خــاجــه :كــذلــك تقرر
دم ــج مـكـتــب بــريــد الـمـنـصــوريــة
م ـ ــع م ـك ـت ــب بـ ــريـ ــد الـ ـق ــادسـ ـي ــة،
ألن ح ـجــم الـمـكـتــب ال يـتـنــاســب
م ـ ــع حـ ـج ــم ال ـم ـن ـط ـق ــة وص ـغ ـيــر
ال ـم ـس ــاح ــة وح ــاجـ ـت ــه ل ـص ـيــانــة
جذرية عالية التكلفة ،لــذا تقرر
دمجه مع مكتب القادسية لكبر
المساحة وحداثته لتركيز العمل
وتقديم جميع الخدمات الممكنة
للجمهور والموظفين في الوقت
نفسه.

دمج المكاتب
البريدية ضمن
محاور خطة
تطوير القطاع
خاجه

«الهالل األحمر» تجري  40عملية جراحية «الصحة» تنظم تسجيل وتداول
األدوية والمستحضرات البيطرية
للمرضى المحتاجين في نيبال
●

تنوعت بين إزالة حصوات واستئصال تضخم البروستاتا
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـطـ ـب ــي
ا لـتـطــو عــي ،ا لـتــا بــع لجمعية
الـ ـه ــال األح ـ ـمـ ــر ،إجـ ـ ــراء 40
ع ـم ـل ـيــة ج ــراح ـي ــة ل ـل ـمــرضــى
ال ـم ـح ـتــاج ـيــن والـ ـفـ ـق ــراء فــي
نيبال ،ضمن سلسلة حمالت
ط ـب ـيــة ت ـق ــوم ب ـه ــا الـجـمـعـيــة
لعالج المرضى المحتاجين
حول العالم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون ،ل ـ ـ ــ"كـ ـ ــونـ ـ ــا" ،أمـ ـ ــس،
إن ه ـ ـ ــذه ا لـ ـحـ ـمـ ـل ــة ا ل ـط ـب ـي ــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة جـ ـ ـ ــاء ت ل ـت ـن ـهــي
م ـ ـعـ ــانـ ــاة ال ـ ـمـ ــرضـ ــى الـ ــذيـ ــن
تـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــرت حـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم جـ ـ ـ ــراء
احتياجهم للتدخل الجراحي
وال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون إ ج ــراء ه ــا
الرت ـ ـفـ ــاع ت ـك ـل ـف ـت ـهــا ،إض ــاف ــة
إلى حاجتهم لفريق مختص
بالعالج.
وأضاف أن الفريق الطبي
التطوعي حضر إ لــى نيبال
فـ ـ ــي  24ف ـ ـبـ ــرا يـ ــر ا لـ ـم ــا ض ــي
ولمدة أسبوع ،مؤكدا أهمية
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة وانـ ـعـ ـك ــاس ــاتـ ـه ــا
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ــرض ــى
وذويهم من ناحية تخفيف
ال ـع ــبء ال ـمــالــي ع ــن كــاهـلـهــم
وف ـتــح آم ــال الـشـفــاء أمــامـهــم
بعيدا عن الضغوط النفسية
التي تسببها تكلفة العالج.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه
الحملة تأتي ضمن سلسلة
الحمالت الطبية التي تقوم

الفريق الطبي التوعوي لعمليات «الهالل األحمر»

عادل سامي

ً
ً
أصدر وزير الصحة د .باسل الصباح قرارا وزاريا
حمل الــرقــم  59لسنة  ،2020بـشــأن تنظيم تسجيل
ً
وت ــداول األدوي ــة والمستحضرات البيطرية ،تفاديا
ألي تــأث ـيــرات ضـ ــارة عـلــى صـحــة اإلنـ ـس ــان ،وات ـبــاع
أفضل الممارسات وأحدث المعايير العالمية لسالمة
منتجات األغذية.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية
والغذائية د .عبدالله الـبــدر ،إن "هــذا الـقــرار يعد أول
قرار وزاري يعمل به بشأن تسجيل األدوية البيطرية،
وان ـفــرد عــن ال ـق ــرارات ال ــوزاري ــة األخ ــرى الـتــي تتعلق
باالستيراد والتسجيل والـتــداول في جهاز الرقابة
الدوائية والغذائية".
وذكر البدر ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن القرار

جــاء لتأكيد أهمية تنظيم عملية تسجيل وت ــداول
األدوية والمستحضرات البيطرية وتحديثها بشكل
دائــم ،لما لها من تأثير مباشر على صحة الحيوان
واإلنسان ،وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة.
وأوضــح أن القرار تضمن ضوابط فنية متطورة
ومتوافقة مع معايير ونظم تسجيل األدوية البيطرية
العالمية.
وحــدد أحــد بنوده المتطلبات الــازمــة لتسجيل
هذه األدوية ،والتي تم تصنيفها بناء على الفصائل
ال ـح ـي ــوان ـي ــة ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة ،ح ـي ــث ح ـ ـ ــددت ب ــأدوي ــة
ومستحضرات بيطرية لحيوانات منتجة ألغذية
االستهالك اآلدمي ،أو غير منتجة لهذه األغذية.
ً
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـق ــرار تضمن أي ـضــا المتطلبات
الـخــاصــة بــالــوكـيــل المحلي والـشــركــة صــاحـبــة حق
التسويق والشركة المصنعة.

ً
بنك الطعام 60 :ألفا استفادوا
من مشروع «العشيات »2

بـهــا جـمـعـيــة ال ـهــال األحـمــر
لعالج المرضى المحتاجين
ف ــي مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـعــالــم،
وبـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ك ــريـ ـم ــة مــن
مجلس ادارة الجمعية.
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـع ـ ــون ع ـ ــن ب ــال ــغ
الشكر للكوادر الطبية الكويتية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــة ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ضـ ـح ــوا
بأوقاتهم وأعمالهم وإجازاتهم
لتقديم العالج للمرضى الفقراء
والتخفيف من معاناتهم.
مــن جـهـتــه ،ق ــال اسـتـشــاري
ورئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة جـ ـ ــراحـ ـ ــة
المسالك البولية والمناظير
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري

د .ع ـب ــدا ل ـل ـط ـي ــف ا لـ ـت ــر ك ــي إن
العمليات تـنــو عــت بـيــن تدخل
بـ ــال ـ ـم ـ ـن ـ ـظـ ــار ال ـ ــدقـ ـ ـي ـ ــق إلزالـ ـ ـ ــة
ح ـ ـص ـ ــوات الـ ـكـ ـل ــى وم ـن ــاظ ـي ــر
لـلـمـثــانــة ومـنــاظـيــر لـحـصــوات
الحالب ،إضافة إلى استئصال
تضخم البروستاتا بالمنظار
واستئصال الكلى بالمنظار.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ،ف ــي
تـصــريــح م ـمــاثــل ،عــن شـكــره
وتـ ـق ــدي ــره ل ـج ـم ـع ـيــة ال ـه ــال
األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر ل ـ ـت ـ ـب ـ ـن ـ ـي ـ ـهـ ــا هـ ـ ــذا
المشروع الطبي ،وإجراء ما
ي ـق ــارب  40عـمـلـيــة جــراحـيــة
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ف ــري ــق طـبــي

م ـت ـخ ـص ــص مـ ــن م ـس ـت ـش ـفــى
"نـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــان" ب ـ ـ ــوالي ـ ـ ــة
"دانغري" في نيبال.
وأكد أن هذا العمل الكبير
كــان بلسما و ش ـفــاء للعديد
من المرضى الذين ينتظرون
م ـثــل ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ،الفـتــا
إ لــى أن العمليات الجراحية
التي قام بها الفريق الطبي
ت ـم ـث ــل خـ ـي ــر دلـ ـي ــل عـ ـل ــى مــا
ي ـت ـم ـتــع ب ــه ال ـع ـم ــل ال ـخ ـيــري
واإلن ـســانــي فــي الـكــويــت من
رؤي ــة وب ــرام ــج حــدي ـثــة على
مستوى العمل اإلنساني.

أعلن البنك الكويتي للطعام واإلغــاثــة انتهاء مـشــروع مصرف
الـعـشـيــات  ،2بــالـتـعــاون مــع األمــانــة الـعــامــة ل ــأوق ــاف ،مـشـيــرا إلــى
تضاعف عدد المستفيدين هذا العام مقارنة بالعام الماضي ،حيث
بلغ أكثر من  60ألف مستفيد في مختلف مناطق الكويت.
وق ــال الـمــديــر الـعــام للبنك ســالــم الـحـمــر ،فــي تصريح أم ــس ،إن
المشروع وفر جميع االحتياجات الغذائية لألسر المستفيدة داخل
الـكــويــت مــن شريحة األرام ــل والمطلقات وكـبــار الـســن والمرضى
وذوي االحتياجات الخاصة واأليتام والفقراء ،وذلك على مدار العام
بتمويل من أمانة األوق ــاف .وأردف الحمر أن المشروع يستهدف
توزيع المساعدات والمستلزمات الضرورية على آالف األسر األكثر
احـتـيــاجــا ،مــن خــال قــاعــدة بـيــانــات لــدى البنك تـحــدث باستمرار
إلضافة المتعففين واألسر الفقيرة ،مبينا أن المشروع يعتبر من
أضخم المشروعات الخيرية التي نفذها البنك الكويتي للطعام مع
جهة حكومية متمثلة في األمانة العامة لالوقاف ،وذلك في خدمة
العمل الخيري بالكويت.

سالم الحمر

أعلن سفير بيرو لدى
الكويت فرانسيسكو
ريفاروال فتح باب التعزية
برئيس مجلس الوزراء
السابق األمين العام
األسبق لألمم المتحدة،
خافيير دي كوييار ،في
مقر السفارة بمنطقة
شرق ،ابتداء من اليوم
وحتى بعد غد من الساعة
العاشرة صباحا وحتى
الواحدة ظهرا.

«أبي أتعلم» أقامت
مسابقة «وطني حبيبي»

أقامت جمعية "أبي أتعلم"
لمنتسبي فصولها
التعليمية من الطالب
المرضى مسابقة "وطني
حبيبي" ،والتي تهدف إلى
تعزيز مفهوم التدوير بين
األطفال المرضى.
وشارك في الفعاليات
نائب رئيس جمعية
إعانة المرضى د .عادل
التوحيد ،بجانب العديد
من األهالي ،والقت
ً
ً
المسابقة تفاعال مميزا.
وقالت رئيسة اللجنة
اإلعالمية بالجمعية
د .نبال بورسلي ،في
تصريح صحافي ،أمس،
إن المسابقة أقيمت
برعاية الهيئة العامة
للشباب ،ومشاركة نادي
التمويل بكلية العلوم
اإلدارية ،وجمعية األيادي
الخضراء.
وأكدت بورسلي حرص
الجمعية على تعزيز
مفهوم التدوير لدى
األطفال ،وربطه بالجانب
اإلبداعي ،وكذلك خلق
وترسيخ قيم الوعي لدى
الطالب.من جانبه ،أشاد
د .التوحيد بجهود "أبي
أتعلم" ،مؤكدا أهمية
رفع الوعي بالتدوير،
وانعكاس ذلك العمل على
المجتمع.

«الرحمة» :استراتيجيتنا
تعتمد على تمكين المرأة

أكدت رئيسة وحدة النشاط
النسائي في جمعية
الرحمة العالمية ناهد
الرفاعي ،أن "الرحمة"
تؤمن بأن المرأة هي النواة
الحقيقية لألسرة؛ لذا سعت
إلى إنشاء المراكز الثقافية
النسائية المتخصصة
لتدريب المرأة وتأهيلها.
وقالت الرفاعي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،بمناسبة
اليوم العالمي للمرأة،
إن "تمكين المرأة األرملة
والمعيلة لتقوم برعاية
نفسها وأسرتها تأتي
ضمن استراتيجية جمعية
الرحمة العالمية" ،مشيرة
إلى أن مشاريع "الرحمة"،
التي تهتم بالمرأة مشاريع
حضارية فريدة من نوعها،
تقدم العديد من الخدمات
للفتيات.
الجدير بالذكر أنه كان من
المقرر أن تقيم الجمعية
"ملتقى الرحمة النسائي
األول" تحت شعار "جهود
تطوعية ...وآفاق تنموية"،
ً
إال أنه نظرا للظروف التي
تمر بها البالد ،والتي
تسببت في تأجيل العديد
من الفعاليات فقد تم تأجيل
الملتقى إلى وقت الحق،
ً
واتخذ هذا القرار تماشيا
مع التدابير المتخذة من
طرف السلطات الكويتية،
في إطار مكافحة خطر
انتشار فيروس كورونا.
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كورونا الجديد

«الصحة» 3 :إصابات جديدة بــ«كورونا» ترفع اإلجمالي إلى 64

الحاالت لمواطن ومواطنة عائدين من إيران ولمصري زار أذربيجان
وزيرا الصحة والشؤون يتفقدان محجر الجون
عدد المسوحات
عادل سامي

ناهز الـ ...5123
و 10حاالت غادرت
الحجر

 3في العناية
المركزة ...إحداها
حرجة واألخريان
مستقرتان

أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة ،أم ــس،
تــأك ـيــد إص ــاب ــة  3ح ـ ــاالت جــديــدة
بفيروس "كــورونــا" المستجد في
ال ـبــاد لـيــرتـفــع إجـمــالــي ال ـحــاالت
المؤكدة بالفيروس في البالد إلى
 64حالة.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ــوق ــع الـ ـ ـ ـ ــوزارة على
"ت ــويـ ـت ــر" ،ف ـقــد ت ــم تــأك ـيــد إصــابــة
مواطنة قادمة من إيران بالفيروس
وتـ ـ ـ ــم ن ـق ـل ـه ــا الـ ـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـفــى
المخصص لــذلــك لتلقي الــرعــايــة
الصحية ال ــازم ــة .كـمــا تــم تأكيد
إصابة وافد مصري بالفيروس ،كان
قد توجه الى أذربيجان في زيارة
خاصة عن طريق اإلم ــارات ،وعاد
منها على نفس خط سير الرحلة،
ولــم يثبت سفره الــى مصر خالل
األشهر الستة الماضية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت "ال ـ ـص ـ ـحـ ــة" إل ـ ـ ــى أن
الوافد راجــع أحــد أقسام الطوارئ
التابعة ل ـلــوزارة وبعد التأكد من
تــاريــخ السفر تــم تفعيل إج ــراءات
الـعــزل ،ألنــه قــادم من إحــدى الــدول
ال ـتــي سجلت إص ــاب ــات بفيروس
وجار نقله إلى المستشفى
كورونا
ٍ
المخصص لذلك.

وكـ ــان ال ـنــاطــق الــرس ـمــي باسم
وزارة الصحة د .عبدالله السند
أعـ ـل ــن فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي
ال ـي ــوم ــي ،أمـ ــس ،تـسـجـيــل إصــابــة
جــديــدة مــؤكــدة بفيروس كــورونــا
ال ـم ـس ـت ـج ــد خ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة
الماضية ،كانت موجودة في الحجر
الصحي اإللزامي ومرتبطة بالسفر
ً
إلى إيران ،مؤكدا أن إحدى الحاالت
المصابة تماثلت للشفاء.
وأش ــار إلــى أن جميع الـحــاالت
ً
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ،الفتا
إلــى أن عــدد الـحــاالت التي تتلقى
الرعاية في العناية المركزة هي 3
ح ــاالت منها حالة واح ــدة حرجة
وحالتان مستقرتان.
وأكد السند أن عدد المسوحات
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ال ـ ـ ـ ــوزارة يـنــاهــز
الـ  5123مسحة حتى اآلن والعدد
في ازدياد.
وأش ـ ــار إل ــى أن وزارة الصحة
على تــواصــل مستمر مــع منظمة
الصحة العالمية ،السيما المكتب
اإلقليمي لشرق المتوسط ،وهناك
دراسة تقدم من قبل المركز الوطني
لتطبيق اللوائح الصحية الدولية

الحجر المنزلي

 3محاور لالحتواء والتصدي
أكد رئيس قسم مكافحة األمراض المعدية في
قطاع الصحة العامة د .مصعب الصالح أهمية
تعاون الجميع مع وزارة الصحة من أجل احتواء
ً
والتصدي للفيروس ،داعيا الجميع إلى االلتزام
بتعليمات وإجراءات وزارة الصحة.
وذكــر أن ذلــك يقوم على ثالثة محاور األول

وي ـق ــوم ب ــإع ــداده ــا ال ـمــركــز بشكل
يومي لدراسة األوضاع المستجدة
وم ـكــاف ـحــة ان ـت ـش ــار الـ ـح ــاالت في
جميع الدول.
وأكـ ــد الـسـنــد أن ع ــدد ال ـحــاالت
ً
عالميا ناهز الـ  102ألف ،في حين
جاوزت أعداد المصابين بالفيروس
ً
في الصين الــ 80ألفا ،وعدد الدول
التي ظهر بها هذا الفيروس وصل
إلى  101دولة وعدد الحاالت خارج
ً
الصين تجاوز الـ  21ألفا.
وأشار إلى أن عدد الحاالت التي
خرجت من الحجر الصحي حتى
اآلن بلغ  10حاالت وتم تطبيق كل
برتوكوالت الصحة الوقائية قبل
دخ ــول الـحـجــر وأث ـن ــاء تــواجــدهــم
بالحجر وبعد خروجهم.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن هـ ـن ــاك  3م ــراك ــز
للحجر الصحي وهي مركز فندق
ش ــاط ــئ الـ ـك ــوت وي ــوج ــد ب ــه 146
ً
مــواطـنــا ومحجر منتزه الخيران
ً
ويــوجــد بــه  580شـخـصــا ومــركــز
حجر الـجــون وبــه  105مواطنين،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن وزارة ال ـص ـح ــة على
استعداد تام لتوفير ما يحتاجون
إلـ ـي ــه مـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ـت ـلــزمــات
واالحتياجات.

ه ــو االلـ ـت ــزام ب ـ ــاإلرش ـ ــادات ال ـص ـح ـيــة وال ـثــانــي
االلتزام باإلجراء ات الخاصة بالحجر المنزلي
والتواصل المباشر مع الخط الساخن لــوزارة
الصحة والثالث تجنب الشائعات والعمل على
تفنيدها قدر المستطاع.

وعن الحجر المنزلي ،قال السند
إنه يفضل على الشخص المحجور
عــدم الـخــروج مــن المنزل ويفضل
االم ـت ـن ــاع ع ــن ال ـس ـفــر والـ ــزيـ ــارات
المنزلية ،باإلضافة إلى استخدامهم
أدواتهم الشخصية وعدم مخالطة
أهل المنزل.
وف ـ ــي رده عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال ح ــول
فيما إذا زادت أعـ ــداد المصابين

الصباح والعقيل يتوسطان بعض المسؤولين عن متابعة اوضاع محجر الجون

• جورج عاطف وعادل سامي
أشـ ــاد وزي ـ ــرا الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح،
والشؤون االجتماعية مريم العقيل بالجهود
المبذولة مــن الجميع فــي المحجر الصحي
بمنتزه الجون ،لخدمة أهل الكويت الموجودين
فــي ال ـجــون ،وثمنا ال ــدور الــريــادي للعاملين
بالصفوف األمامية في "الصحة" ،والحرس
الوطني ،و"الداخلية" ،داعين إلى تضافر الجهود
حتى مرور هذه األزمة.
وقالت "الصحة" ،في بيان أمس ،إن الوزيرين
بالفيروس في الكويت وهل الوزارة
ستوصي مختلف الجهات بتعطيل
العمل ،قال السند إن الــوزارة على
اطالع دائم آلخر المستجدات كما
أن خطط ال ـطــوارئ قــد فعلت منذ
اليوم األول النتشار هذا الفيروس،

«الشؤون» و«الجمعيات الخيرية» تنسقان الجهود
كشفت وزيرة الشؤون االجتماعية ،وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية ،وزيــرة الدولة
لشؤون الخدمات باإلنابة مريم العقيل ،عن
عـقــد اجـتـمــاعــات تنسيقية بـيــن "ال ـش ــؤون"
واتحاد المبرات والجمعيات الخيرية بهدف
درس إمكانية تحقيق الشراكة المجتمعية
بين مؤسسات الــدولــة والمجتمع المدني
لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت العقيل ،في تصريح صحافي

أمس ،على هامش اجتماعها بنائب رئيس
اتـ ـح ــاد ال ـم ـب ــرات وال ـج ـم ـع ـيــات الـخـيــريــة
د.عبدالمحسن الخرافي ،وأمين الصندوق
يـ ــوسـ ــف الـ ـصـ ـمـ ـيـ ـع ــي ،وع ـ ـضـ ــو م ـج ـلــس
اإلدارة محمد العيسى ،أن االتحاد أبدى
اسـتـعــداده الـتــام للمساعدة فــي مواجهة
انتشار الفيروس وتفعيل دوره االجتماعي
في مواجهة أي أزمة تمر بها البالد.
إلى ذلك ،كشف رئيس اتحاد الجمعيات

التعاونية االستهالكية مشعل السيار ،عن
اجتماع موسع عقده االتحاد امس ،بحضور
 38تـعــاو نـيــة لمناقشة تــو فـيــر المعقمات
اليدوية للسوق المحلي.
وأوض ــح الـسـيــار لــ"الـجــريــدة" أن السوق
المحلي يعاني شحا فــي المعقمات ،ومن
هذا المنطلق تم االجتماع بالشركات الموردة
لزيادة الكميات التي تستوردها من الخارج،
ً
مشيرا إلى أن االتحاد عقد ايضا اجتماعا مع

أصحاب مصانع المعقمات المحلية لحثهم
على زيادة االنتاج.
وب ـشــأن ال ـم ـخــزون االسـتــراتـيـجــي ،أكــد
أن الـمـخــزون الـحــالــي يكفي  6أشـهــر ،إلى
جانب البضائع المعروضة داخل األسواق
واألفرع التعاونية ،الفتا إلى أن ثمة فريقا
من االتحاد يعمل على مدار الساعة ،ويرفع
تقريرا مفصال عن المخزون االستراتيجي
في كل تعاونية على حدة كل  8ساعات.

بيت الزكاة :العطاء طوق النجاة في األزمات
أعلن بيت الزكاة تعزيز االحتياطات الوقائية
المتخذة لحماية الموظفين والمراجعين لضمان
استمرار البيت في القيام بأعماله ومسؤولياته
م ــع ض ـمــان أع ـلــى درج ـ ــات الـحـمــايــة الصحية
الممكنة ليتمكن من تسيير أعماله بكل كفاءة
ً
وسهولة ،الفتا إلى أن أبناء الكويت جبلوا دائما
على العطاء ومد يد العون للمحتاجين في شتى
ربوع األرض ،األمر الذي يعد طوق النجاة الذي
يحمي بالدنا الحبيب الكويت من كل مكروه.
وقالت نائب المدير العام للموارد واإلعالم

فــي بـيــت ال ــزك ــاة كــوثــر الـمـسـلــم إن الـصــدقــة
خ ــاص ــة أح ـ ــب األع ـ ـمـ ــال إل ـ ــى الـ ـل ــه ع ــز وج ــل،
وتعلي من شأن صاحبها ،وتدفع عنه الكروب
والباليا ،وتزيد األجر والحسنات وتضاعف
ال ـث ــواب ،وتـكـفــر ال ــذن ــوب والـخـطــايــا وتطفئ
غضب الله.
وعبرت المسلم عن تفاؤلها بانتهاء تلك
األزمــة في وطننا الغالي الكويت عما قريب
بإذن الله تعالى ،مذكرة بأهمية الصدقة وبذل
ً
الـمــال فــي ال ـظــروف الــراهـنــة حـبــا وقــربــى لله

حجر منزلي للقادمين من...
للمستجدات وتطورات الوضع الصحي والوبائي اإلقليمي والعالمي،
ً
فضال عن اللوائح الصحية الدولية.
في السياق ،حذر ديوان الخدمة المدنية ،في بيان له أمس ،الموظفين
الكويتيين وغيرهم مــن المشمولين بــاإلجــراء ات االحـتــرازيــة لــوزارة
ً
الصحة من مباشرة أعمالهم في الجهات الحكومية ،مؤكدا ،في الوقت
نفسه ،أنه سيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
ً
ً
نيابيا ،وفي ظل التخوف من عدوى «كورونا» ،ال يزال الجدل قائما
ً
حــول إلغاء جلسة مجلس األمــة غــدا ،إذ قــال رئيس المجلس مــرزوق
ً
الغانم إن قرار اإللغاء «ال يخضع ألهواء شخصية ،وإنما يأتي وفقا

وابتغاء مرضاته ليدفع عنا البالء إنــه ولي
ذلك والقادر عليه.
وق ــال ــت إن ال ـكــويــت م ــرت عـلــى م ــر الـتــاريــخ
بالعديد من األزمات والمحن ،والتي تم تجاوزها
بفضل الله سبحانه ثم بفضل العمل الخيري
ً
ً
والعطاء الكويتي الذي كان دومــا دافعا للبالء
ً
والمصائب ،ومستجلبا للنعم والرخاء ،حتى
الصادرات
أضحى العمل الخيري الكويتي أهم
ً
التي تصدرها الكويت للعالم أجمع داللة على
خيرية أهلها وحبهم للعطاء والبذل.

ً
لتقييم مستمر» ،مستغربا من يربط بين الجلسات البرلمانية والعمل
في الجهات الحكومية؛ ألن «هذه مقارنة غير مقبولة».
وصرح الغانم ،من المجلس أمس ،بأن «عقد الجلسات يتطلب ما ال
ً
يقل عن  ٢٠٠شخص داخل قاعة عبدالله السالم ،فاألمر ليس محصورا
ً
فقط في النواب والوزراء» ،مؤكدا أنه مسؤول عن السلطة التشريعية،
والعمل مستمر في أمانة المجلس ،أما دوام الوزارات فيرتبط بالسلطة
التنفيذية.
بدوره ،اعتبر النائب محمد المطير أن تأجيل الجلسات أمر مبرر،
ً
مشددا على أن «كل الدول تحمي وزراءها في األزمات ،ومنها الحروب
ً
وانتشار األوبئة ،ألنهم من بيدهم السلطة والقرار» ،معقبا ،في تصريح
أمس« :إذا استدعت الحاجة انعقاد جلسة طارئة فواجب على أمانة
المجلس أن تتأكد من خلو القاعة من كورونا».
في المقابل ،صرح النائب أحمد الفضل بأن «ما ينطبق على مجلس
ً
األمــة ينطبق مــن بــاب أولــى على باقي الشعب» ،متمنيا مــن مجلس
الوزراء إعادة النظر في بعض قطاعات الدولة ،التي تعد ظروف عملها
ً
غير آمنة ،فضال عن إيجاد حل لتقييم الطلبة في الفصل الدراسي
الحالي.
ورأى النائب شعيب المويزري أنه «ال يحق لرئيس المجلس وال
ً
لمكتب المجلس إلغاء جلسة  ١٠الجاري ،أو الجلسات األخرى» ،مؤكدا،
فــي تـصــريــح بالمجلس أم ــس ،أنــه كــان البــد مــن إط ــاع الـشـعــب على
األسباب المعلنة ،وتوصيات منظمة الصحة العالمية٠٦-٠٤ .

أول إصابة «كورونا» من خارج...
وكان الناطق الرسمي باسم «الصحة» د .عبدالله السند أعلن،
في المؤتمر الصحافي اليومي أمس ،تسجيل إصابة جديدة مؤكدة
بالفيروس خالل الـ  24ساعة الماضية ،كانت في الحجر الصحي
ً
اإللــزامــي ،ومرتبطة بالسفر إلــى إي ــران ،مــؤكــدا أن إحــدى الحاالت
المصابة تماثلت للشفاء.
04

ربع سكان إيطاليا تحت الحجر...

ً
الداخلية إن ذلك «يأتي نظرا ألن جميع الحاالت اإليجابية المسجلة الـ11
ً
الحاملة للفيروس في المملكة من سكان القطيف» ،وعمال بـ«الممارسات
ً
المعمول بها دوليا لمنع انتشار الفيروس».
وقبل إعالن وزارة الصحة المصرية ،أمس ،وفاة أول حالة مصابة
بفيروس كــورونــا المستجد ،وهــي لمواطن ألماني ،نقلت السلطات
المصرية مصابي «كورونا» ،الذين كانوا على متن باخرة نيلية في

كوثر المسلم

قاما ،صباح أمــس ،بجولة تفقدية في منتزه
الـ ـج ــون ،ل ــاط ــاع ع ـلــى س ـيــر ال ـع ـمــل الـطـبــي
واألم ـن ــي ،واالطـمـئـنــان عـلــى صـحــة وســامــة
المواطنين ،والوقوف على مدى استعداد فرق
العمل لتوفير المستلزمات الوقائية من فيروس
"كورونا" ،والتعرف على احتياجات المواطنين
الخاضعين للحجر الصحي.
وأوضحت أنه في بداية الجولة اطلعا على
نـظــام األم ــن وال ــدخ ــول وال ـخ ــروج مــن منتزه
الجون من قبل الحرس الوطني و"الداخلية"،
ثم اتجها إلــى العيادات الطبية ،حيث توجد

ولدينا خطط نطبقها على أرض
الواقع ،إلى جانب تطبيق أي قرار
يـعــود بــالـفــائــدة عـلــى المواطنين
والمقيمين.
وبــال ـن ـس ـبــة لـتـصـنـيــف ال ـ ــدول،
قال السند" :نحن على تواصل مع

جميع المستلزمات الطبية واألدوية واألجهزة.
وأكدت أن الوزيرين اطلعا على خدمات األمن
المقدمة من الحرس الوطني ،ووزارة الداخلية،
والخدمات المتوافرة في العيادات الطبية من
حيث توافر جميع المستلزمات الطبية واألدوية
واألجهزة.
ووجهت العقيل ،خــال جولتها ،بتأمين
كل متطلبات المواطنين الموجودين هناك،
ومتابعة الـمـخــزون لديهم ،على أن يتم رفع
تقرير يومي يتضمن احتياجاتهم وتوفيرها
على وجه السرعة.

منظمة الصحة وجميع الـقــرارات
التي نتخذها هي بإشراف وبعلم
المنظمة وبما يتفق مع الـقــرارات
العالمية ،وهناك عدة معايير يتم
أخذها بالحسبان عند النظر في
تقييم المخاطر منها عدد الحاالت

الـتــي تــم رصــدهــا فــي تـلــك الــدولــة
ونسبة الــوفـيــات وع ــدد الــرحــات
من الكويت إلى تلك الدول وطريقة
انتشار الفيروس في تلك المناطق،
إضافة الى تقييم النظام الصحي
في تلك المناطق".

«الخدمة المدنية» لـ «الجهات الحكومية»:
منع دوام المشمولين بالحجر «المنزلي»
• جورج عاطف
أصـ ــدر ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ب ـيــانــا للجهات
الحكومية بشأن عدم مزاولة الموظفين الخاضعين
للحجر الصحي اإللزامي ،الذي تقرره وزارة الصحة
بسبب انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا المستجد ،لـلــدوام
الرسمي.
وذك ــر ال ــدي ــوان ،فــي بـيــان لــه أم ــس ،ان ــه بـنــاء على
تعليمات وزارة الصحة يجب على جميع القادمين من
سبع دول هي الهند ،وبنغالدش ،والفلبين ،وسيرالنكا،
وسورية ،ولبنان ،ومصر اتباع اإلجراءات وارشادات
الصحة الوقائية ،وااللتزام بتطبيق الحجر المنزلي
االلزامي ،وذلك مدة أسبوعين من تاريخ مغادرة تلك
الدول.
ولفت الــديــوان الــى توجيه كل الجهات الحكومية
نحو التقيد بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين
الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكل أنــواع
ً
الحجر الصحي االلزامي للعالج ،أو احترازيا سواء
كان بالمنزل أو بمراكز إيواء أو بمستشفيات وغيرها،
وذلك للتقيد بالحجر االلزامي الذي قررته "الصحة".
وأكد أنه مستمر في صرف المرتبات الشهرية كاملة
لكل الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين
بالحجر ،وعدم تأثير وجودهم في الحجر على الوضع

محافظة األقصر ،إلى مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح – غربي
البالد – المخصص للعزل الصحي.
ً
ً
في موازاة ذلك ،شهدت إيران ارتفاعا حادا في الوفيات ،إذ أعلنت
ً
وفــاة  45شخصا فــي يــوم واح ــد ،ليرتفع عــدد الــوفـيــات إلــى  194من
أصل  6566إصابة ،في حين أعلنت طهران الطوارئ في محافظات قم
وجيالن ومازندران ،بينما أعلنت الخطوط الجوية اإليرانية تعليق
جميع رحالتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر.
من جهته ،أعلن العراق إغــاق جميع منافذه الحدودية مع إيــران،
بعد تزايد اإلصابات القادمة من هناك.
وفي الواليات المتحدة ،سجلت إصابة أول جندي على األراضــي
األميركية بعد إصابة جنديين في الـخــارج ،األمــر الــذي دفــع الجيش
إلى منع جنوده من السفر إلى كوريا الجنوبية وإيطاليا ،حيث يملك
ً
ً
ً
وجــودا عسكريا كبيرا ،مع وقــف زيــارات المتدربين األجانب ووقف
تبادل الزيارات العسكرية.
وبعد إعالن والية نيويورك الطوارئ ،مع تصاعد الوفيات في عموم
الواليات المتحدة إلى  ،19قال أنتوني فوسي ،مدير وحدة األمراض
المعدية في معهد الصحة الوطني األميركي أمس ،إن مؤشرات انتشار
ً
«كورونا» في بالده «ليست مشجعة» ،داعيا األميركيين إلى التفكير
ٍّ
بترو قبل حضور أي تجمعات.
(عواصم ـ ـ وكاالت) 09-08

«اإلدارية» تلزم «الفتوى» بتعيين...
محكمتي أول درجة واالستئناف بسالمة إجراءات التعيين فيها.
وأقيم أكثر من  100دعوى قضائية من عدد من المواطنين رفضت
«الفتوى» تعيينهم ،وقررت عدة دوائر رفض العديد منها ،غير أن
ً
بعضها مازال متداوال أمام محكمتي أول درجة واالستئناف.

مصر تطلب دعمًا عربيًا...

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةُ ،
وصرح ُ
المستشار أحمد
ّ
حــافــظ ،بــأن الــوزيــر شـكــري سـلــم للملك عبدالله رســالــة مــن الرئيس
السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة،
ً
والموقف الحالي في هذا الصددُ ،معربا عن تقدير مصر لموقف األردن
خالل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري،
الذي ُعقد  4الجاري بشأن السد ،ودعم المملكة لصدور القرار العربي
الخاص بالتضامن مع موقف مصر بهذا الشأن.
ّ
تضمن التأكيد على مواصلة التنسيق
وأضــاف حافظ أن اللقاء

الوظيفي للموظفين من حيث تمتعهم بكل حقوقهم
المالية والوظيفية كاملة.
ومن جهة اخرى ،علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون
االجتماعية منحت جميع موظفيها القادمين من كل
من الهند وبنغالدش والفلبين وسيرالنكا وسورية
ولبنان ومصر ،إجازة أسبوعين إلى حين التأكد من
خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد.
في موضوع آخر ،قال أمين سر نقابة العاملين في
ال ــوزارة جاسم الــدالــوي ،إن "اجتماع لجنة المطالب
العمالية برئاسة وكـيــل الـ ــوزارة عبدالعزيز شعيب
َ
ناقش موضوعات عدة منها منح بدلي النوبة والتنقل
لموظفي إدارة الخدمات العامة ،إذ ستتم مخاطبة
ديــوان الخدمة بهذا الشأن ،وعــرض بدل النوبة على
لـجـنــة الـ ـب ــدالت ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة" .وأض ـ ــاف الـ ــدالـ ــوي ،أن
ً
"االجتماع ناقش أيضا صرف البدالت لموظفي إدارتي
الحضانة العائلية ورعاية األحداث ،إذ تعكف الوزارة
على دراسة الموضوع وتحديد المستحقين لها وهي
ً
بدالت "العدوى ،والتلوث ،والضوضاء ،والخطر" وفقا
لموافقة الديوان السابقة".
ولفت إلى أنه تم التطرق لموضوع البصمة لبعض
اإلدارات ،والتأكيد على أن ال ــوزارة ملتزمة بتعميم
الديوان بشأن تجميد العمل بها ،ومنها بصمة الوجه
لجميع إدارات الوزارة.

والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى ،وذلك على ضوء العالقات
المتميزة واألخوية بين البلدين.
ومن جانبه ،أكد الملك عبدالله الثاني «وقوف األردن مع مصر في
ً
كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي» ،مـشــددا على موقف المملكة
الداعم للقاهرة في هذا الملف.
ً
وفي السياق نفسه ،تلقى الرئيس السيسي اتصاال من رئيس مجلس
الرئاسة السوداني عبدالفتاح البرهان تضمن محادثات ودية من أجل
طي صفحة التوتر بين البلدين ،عقب تحفظ السودان عن القرار العربي
المساند لمصر.
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«حلفاء طهران» يستشعرون...
الفصائل الـمــوالـيــة إلي ــران بالمنطقة ،وأن ــه أبـلــغ هــذا الموقف
للقيادة اإليرانية.
وأشـ ــار إل ــى أن «ح ــزب ال ـلــه ـ ـ ال ـع ــراق» ع ــرض اغـتـيــال «عـمــاء
أميركا»؛ لتجنب قتل أميركيينّ ،
وقدم لطهران الئحة تضم أكثر من
ً
 100شخصية يتهمهم الحزب بالعمل لمصلحة واشنطن ،الفتا
ً
إلى أنه سيقوم بتصفيتهم قريبا بمباركة إيرانية أو من دونها.
وذكــر أنه أثــار في طهران مسألة االعـتــداء ات على المسلمين
في الهند ،وعــدم اتخاذ إيــران أي موقف رسمي تجاهها ،وأنه
أبلغ اإليرانيين أنهم يجب أن يحددوا موقفهم ،إن كانوا يريدون
االستمرار في «الخط الثوري» ،أو في سياسة جديدة ،وأنه إذا
أرادت طهران تغيير نهجها فإن «جبهة المقاومة» تواجه خطر
التفكك.
وأكد المصدر أنه سافر إلى طهران في «زمن كورونا» لنقل
إن ــذار للمسؤولين اإليــرانـيـيــن ب ــأن األم ــور ال تسير لمصلحة
«جبهة المقاومة» ،ويجب أن تغير طهران نهجها الحالي بأسرع
ما يمكن.
وفيما يبدو أنه استجابة لرسالة المسؤول العراقي بدأ وفد
إيراني رفيع المستوى برئاسة األمين العام للمجلس األعلى
ُ
لألمن القومي علي شمخاني زيارة للعراق ،تعد األولى لمسؤول
أمني إيراني كبير منذ تصفية سليماني.
وذكرت مصادر أن زيارة شمخاني لبغداد ،تهدف إلى إعادة
الثقة لدور طهران من خالل الوساطة بين عدة قوى سياسية
عراقية إزاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة المتعثر منذ مطلع
العام الحالي ،مؤكدة أن الزيارة توحي بأن شمخاني قد يكون
ً
من بين المسؤولين الذين سيتولون جانبا من المهام التي كانت
مسندة إلى سليماني.
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يهدد العالم
ردود فعل نيابية مختلفة حول قرار مكتب المجلس تأجيل الجلسات
• الغانم :يتماشى مع توصيات «الصحة العالمية» وأحترم من يؤيده أو يعارضه
• المويزري :ال يحق لرئيس المجلس ومكتبه التأجيل • الفضل :احترازات صحية وإعادة النظر في عمل بعض القطاعات
فهد التركي ومحيي عامر

أثار قرار مكتب المجلس
المتمثل في تأجيل جلستي
الغد وبعد ًالغد ًإلى  24و25
الجاري تباينا نيابيا ،إذ أشاد
نواب بالقرار الذي يعد إجراءً
ً
احترازيا في ضوء تداعيات
أزمة «كورونا» ،بينما رفضه
بشدة آخرون ،مشددين على
أن ْ
األولى أن ينعقد المجلس،
وإذا كانت هناك حاجة إلى
التعطيل فلتكن للمواطنين
الذين يداومون في الجهات
الحكومية المختلفة.

لم أجد
ً
مبررا
لتعطيل
الجلسات
هايف

أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم أن ت ــأج ـي ــل
جـلـســات مجلس األم ــة يخضع
لعملية تقييم الجهات المعنية
وال ـم ـخ ـت ـص ــة ،ف ــي ظ ــل ان ـت ـشــار
فـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،وي ـت ـمــاشــى
م ــع تــوص ـيــات مـنـظـمــة الصحة
العالمية.
وقـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
للصحافيين بالمجلس أ مــس:
«بــال ـن ـس ـبــة ل ـتــأج ـيــل جـلـســة 10
م ـ ــارس إلـ ــى يـ ــوم  24م ـن ــه ،فــإن
موضوع عقد الجلسة من عدمه
ال يخضع ألهواء شخصية ،إنما
وفق تقييم مستمر» ،مشيرا الى
انــه يــوم السبت ،بعد التواصل
واالتـ ـ ـص ـ ــال ب ــإخ ــوان ــي أع ـض ــاء
مـكـتــب ال ـم ـج ـلــس ،ق ــرر المكتب
أن ي ــؤج ــل ع ـقــد ال ـج ـل ـســات مــدة
أسبوعين ،وذلك لعدة أسباب.
وأضــاف« :أحترم كل وجهات
النظر ،ســواء من يؤيد التأجيل
أو يعارضه ،وأستغرب من بعض
اإلخوة الذين يقولون إذا تعطلت
جـ ـلـ ـس ــات الـ ـمـ ـجـ ـل ــس فـ ــاألولـ ــى
تـعـطـيــل الـمــوظـفـيــن والـ ـ ــوزارات
والمصالح ،إذ إن هذه المقارنة
غير مقبولة».
وزاد« :ليعلم الجميع أنه حتى
ت ـع ـقــد ال ـج ـل ـســة ف ــأن ــت ت ـح ـتــاج
إلــى مــا ال يقل عــن  200شخص
موجودين داخــل القاعة ،فاألمر
لـ ـي ــس م ـ ـح ـ ـصـ ــورا ف ـ ــي ال ـ ـنـ ــواب
والـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـق ــط ،والـ ــذيـ ــن يبلغ
ع ــدده ــم ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي 63
نائبا ووزيرا ،فال يمكن أن ننزه
أو نفضل هــؤالء عن بقية أفــراد
الشعب».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد ال ـج ـل ـســة
مرتبط بموظفي األمانة العامة
واإلعــامـيـيــن والـطــواقــم الفنية،
وأيضا العسكر والفراشين ،حتى
يمكن تشغيل األجهزة الموجودة
داخل القاعة وبدء الجلسة».
وقـ ـ ـ ــال« :أخـ ــاطـ ــب م ــن يـخـلــط
ويـ ـ ـق ـ ــول إنـ ـ ــه ط ــالـ ـم ــا ال ت ــوج ــد
اجتماعات لمجلس األمة فلماذا

عبدالكريم الكندري يدعو مجلس
الوزراء لحسم قرارات مهمة
قــال النائب عبدالكريم الكندري ان تمديد تعطيل جميع
المراحل الدراسية بما فيها الثانويات والجامعات والمعاهد
ووقف قدوم االجانب من دول أخرى باالضافة الى من شملهم
القرار االخير والتفكير بتعليق العمل كلها قــرارات يجب أن
يحسمها مجلس الوزراء بعد استمرار تسجيل حاالت لفيروس
كورونا بالكويت.

هـ ـن ــاك دوام فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات أو
غيرها؟ أقول له إن دوام الوزارات
مرتبط بالسلطة التنفيذية ،أما
فيما يتعلق بالسلطة التشريعية
التي أنــا مسؤول عنها فالدوام
م ـس ـت ـمــر فـ ــي األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة،
والـمـقــارنــة غـيــر مـقـبــولــة» .وأكــد
ان االج ـت ـم ــاع ــات ال ـت ــي تتطلب
ً
أعـ ــدادا كبيرة هــي الـتــي توقفت
بسبب تعليمات منظمة الصحة
العالمية ووزارة الصحة في دولة
الكويت ،اللتين تكرران كل يوم
ضرورة االبتعاد عن االجتماعات
التي تكون بأعداد كبيرة».
وك ـ ـشـ ــف :تـ ــم ال ـت ـع ـم ـي ــم عـلــى
ال ـل ـجــان الـبــرلـمــانـيــة ب ــأن تـكــون
اجتماعاتها باألعداد المعقولة
 10أفـ ــراد أو  ،20لـكــن أن يكون
هـ ـن ــاك أكـ ـث ــر مـ ــن  200شـخــص
بــاإلضــافــة إل ــى الـجـمـهــور فهذا
أمر مختلف.
وق ــال إن الـحــرص ليس على
الـ ـن ــواب أو ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــل أيـضــا
على كل موظفي األمانة العامة
والموظفين المشاركين والجهات
ال ـم ـع ـن ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ه ـ ـنـ ــا...
وطــالـمــا هــي م ــوج ــودة هـنــا في
مجلس األمــة فهي «فــي وجهي»
ومسؤوليتي ومسؤولية أعضاء
مكتب المجلس.
وأكـ ـ ــد ال ـغ ــان ــم ان االج ـت ـم ــاع
ال ـح ـكــومــي الـ ـط ــارئ ،الـ ــذي عقد
يوم السبت ،والذي اتخذ خالله
قرارات حاسمة وحازمة احترازية
هو الطريق الصحيح لمكافحة
هذا الوباء ،ولست بصدد التقييم
الفني لهذه القرارات.
وقــال :أتمنى أن يكون تنفيذ
ال ـ ـق ـ ــرارات ال ـح ـكــوم ـيــة سـلـيـمــا،
ودائما أدعوهم إلى أن يخرجوا
إلى اإلعالم على مستوى الوزراء،
وأق ـ ـ ـ ــول لـ ـه ــم خ ــاطـ ـب ــوا الـ ـن ــاس
وتحدثوا معهم واشرحوا وجهة
نظركم ،بغض النظر عمن يقتنع
أو ال يقتنع.
وأشار إلى ان الكثير يطلقون
أرقــامــا خيالية غـيــر صحيحة،

عاشور :الكويتيون
يحولون للحجر الصحي
والوافدون لحجر منزلي
اسـتـغــرب الـنــائــب صــالــح عــاشــور ق ــرارات
ال ـح ـكــومــة ب ـش ــأن ال ـت ـعــامــل م ــع الـكــويـتـيـيــن
والوافدين العائدين من الخارج.
وقــال عــاشــور إن«المواطنين الكويتيين
اللي رجعوا من إيران والعراق تم تحويلهم
إلى الحجر الصحي بالخيران والجون ،بينما
الوافدون من مصر والهند وإيطاليا والصين
وتايلندا إما حجر منزلي أو يأخذون منهم
عينة ويروحون حال سبيلهم».
وأضاف« :إنها والله قسمة ضيزى بعيدا
عن العدالة والمنطق ،وعلى الحكومة مراجعة
قرارها بالنسبة للكويتيين».

مثل دخــول الكويت عــدد معين
خـ ــال  ٤٨س ــاع ــة ،وغ ـي ــره ــا من
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد ت ـك ــون
صحيحة أو غير صحيحة.
وح ــول ق ــرار مجلس الـ ــوزراء
إي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ال ـ ـ ــرح ـ ـ ــات مـ ـ ــع ب ـعــض
الدول ،قال :هذا القرار ال عالقة له
بالعالقات الطيبة التي يجب أن
تستمر مع هذه الدول ،وتواصلت
م ــع بـعــض رؤسـ ــاء الـبــرلـمــانــات
لتوضيح أن هذا األمر لمصلحة
المواطنين في الدولتين ،وليس
ألجل المواطنين الكويتيين فقط.
وأضـ ــاف :أي خـطــوة باتجاه
مـنــع ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء تـصــب في
م ـص ـل ـح ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ،ول ـي ـس ــت
موجهة ضــد دول ــة معينة ،كما
أن هذا اإلجراء خاضع للتقييم...
ونـتـمـنــى مــن وزارة الـصـحــة أن
تحضر فحص عينات الدم ،حتى
يـتــم تطبيقها ف ــي ال ـم ـطــار لكل
القادمين لدولة الكويت.
وأوضح :هناك تفهم من الدول
األخرى لهذا اإلجراء االحترازي
وأن ـ ـ ــه إج ـ ـ ـ ــراء وقـ ــائـ ــي ل ـح ـمــايــة
الشعب الكويتي وأب ـنــاء الــدول
األخ ــرى القادمين إلــى الكويت،
ولـيــس إج ــراء سياسيا موجها
ضد أي دولة أخرى.
وخـتــم الـغــانــم :أك ــرر تقديري
واحـ ـت ــرام ــي وشـ ـك ــري ل ـل ـك ــوادر
الطبية الوطنية و غـيــر الطبية

ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ،سـ ـ ــواء فـ ــي وزارة
الــداخـلـيــة أو الــدفــاع الـمــدنــي أو
حتى المتطوعين من جمعيات
النفع العام والمجتمع المدني،
وكــل من يحاول أن يساهم بأي
شكل من األشكال بشكل إيجابي
لمواجهة هذا الوباء.

خورشيد :بما أن مجلس األمة
ً
قرر تأجيل عقد الجلسات نظرا
للظروف التي تمر بها الكويت
ً
وال ـعــالــم وتـحـسـبــا م ــن انـتـشــار
فيروس كورونا فإنه من األولى
أن تعلق وزارة التربية الدراسة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات
وال ـم ـعــاهــد ،كــذلــك الـمــؤسـســات
الـحـكــومـيــة وال ــدوائ ــر الرسمية
ً
أي ـ ـضـ ــا ،ف ـص ـحــة أب ـنــائ ـنــا تــأتــي
فــي قمة األول ــوي ــات ،لــذا نطالب
وزارة التربية باتخاذ قرار حازم
بــإيـقــاف التعليم وال ــدراس ــة في
المدارس والجامعات والكليات
حتى إشعار آخر.

احترازات صحية
وأيد عدد من النواب اجراءات
ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،وقـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب أح ـم ــد
الفضل :ما ينطبق على مجلس
االمـ ـ ـ ــة م ـ ــن احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازات صـحـيــة
ينطبق من باب أولى على باقي
ً
ً
الشعب صغارا وكبارا ،فإن كان
تــأجـيــل جـلـســات الـمـجـلــس بيد
مكتب ا لـمـجـلــس ،فنتمنى على
مجلس الــوزراء إعــادة النظر في
بعض القطاعات بالدولة والتي
تـعـتـبــر ظـ ــروف الـعـمــل بـهــا غير
ً
آمنة صحيا ،وكذلك نتمنى على
وزارة التربية تطبيق التعلم عن
بعد وتخفيف المناهج وإيجاد
حل لتقييم الطلبة في هذا الفصل
ً
ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـم ـع ـق ــد ،م ـس ـتــدركــا
بـ ــال ـ ـقـ ــول :ال ـل ـه ــم اح ـ ـ ـ ِـم ال ـك ــوي ــت
والعالم من شر كل األمراض.

ظروف الكويت
من جهته ،قال النائب صالح

الدقباسي :التأجيل فرصة جيدة إلعداد تقرير
«القرض الحسن» و«االستبدال»
أكد النائب علي الدقباسي أن تأجيل جلسة
مـجـلــس األمـ ــة م ــدة أس ـبــوع ـيــن ف ــرص ــة جـيــدة
للجنة المالية ،كي تتمكن من إعداد تقريرها
بشأن تعديالت قانون التأمينات االجتماعية
بخفض نسبة استقطاع القرض الحسن إلى 10
ً
في المئة ،وما يخص نظام االستبدال ،متمنيا

المطيري للحربي :هل وضعت «التعليم العالي» خطة
طوارئ إلجالء الطلبة في الخارج؟
وجه النائــب ماجد المطيري سؤاال إلى وزير التربية وزير التعليم
الـعــالــي د .سـعــود الـحــربــي ،ق ــال فـيــه :ال ي ــزال خـطــر تفشي فـيــروس
كورونا يقرع بقوة في كثير من البلدان ،وعدد من الدول التي باتت
شبه موبوءة يوجد فيها أعداد كبيرة من أبنائنا الطلبة والطالبات
المبتعثين والدارسين في الـخــارج ،ما يحتم على وزارت ــي التربية
والتعليم الـعــالــي توفير جميع اإلج ـ ــراءات واالحـتـيــاطــات لضمان
سالمتهم من الفيروس ،ريثما ينحسر الخطر ،خاصة أن المرض
يتفشى بازدياد في عدد من الدول التي تحتضن الطلبة.
وتــابــع المطيري :لــذا يــرجــى إفــادتــي بــاآلتــي :هــل وضـعــت وزارة
التعليم العالي بكافة مكاتبها الثقافية خطة طوارئ واستراتيجية
فاعلة إلجالء الطلبة بالخارج ،في حال استفحال فيروس كورونا في
الدول التي يوجد بها عدد من الطلبة الكويتيين؟ مع تزويدنا باآللية
التي وضعتها الوزارة؟ وهل هناك تنسيق بين وزارتي التعليم العالي
والخارجية للتعامل مع هذه الظروف إذا تدهورت األوضــاع؟ وهل
هناك دعــم صحي مباشر للطلبة وقـنــوات اتصال لالطمئنان على
أحوالهم الصحية عبر العيادات المعترف بها رسميا؟ وهل يوجد
حاالت مصابة بفيروس كورونا ما بين الدارسين بالخارج والطرق
المتبعة للتعامل مع كل حالة من الحاالت؟

مرزوق الغانم

شعيب المويزري

محمد هايف

ماجد المطيري

إقرار التعديالت في جلسة  24مارس الجاري.
وتوجه الدقباسي ،في تصريح للصحافيين
بالمجلس أ م ــس ،بالشكر إ ل ــى العاملين في
وزارت ـ ــي الـصـحــة والــداخ ـل ـيــة عـلــى جـهــودهــم
تجاه مكافحة فيروس «كورونا» ،مشيرا إلى أن
تعطيل جلسات مجلس األمة إجراء احترازي.

ال يوجد سبب
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،اع ـت ــرض عليه
ن ـ ــواب اخ ـ ـ ــرون ،اذ َقـ ــال ال ـنــائــب
م ـح ـمــد ه ــاي ــف :ل ــم أ ِج ـ ـ ــد ل ـق ــرار
تعطيل جـلـســات مـجـلــس األم ــة
أي مبرر ،فإن كان بسبب كورونا،
فـ ــالـ ــواجـ ــب ت ـع ـط ـي ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والمؤسسات ،فهي أولــى لكثرة
تجمعات المواطنين والموظفين
وهـ ــم األكـ ـث ــر ع ــرض ــة ،وإن كــان
عدم تعطيلها للمصلحة العامة
ف ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة أولـ ـ ــى بــالـعـمــل
للمصلحة ال ـع ــام ــة ،ف ــال ـق ــرارات
يـجــب أن تـكــون مقنعة حـتــى ال
تتعرض للنقد.

قرار غير صحيح
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
الـمــويــزري ،إنــه ال يحق لرئيس
مجلس األمــة ،ومكتب المجلس
إل ـغ ــاء جـلـســة  20الـ ـج ــاري ،وال
الجلسات األخرى.
وذكر المويزري ،في تصريح
صحافي ،في المجلس أنــه كان
الب ـ ــد مـ ــن اط ـ ـ ــاع ال ـش ـع ــب عـلــى
األس ـب ــاب الـمـعـلـنــة ،وتــوصـيــات
منظمة الصحة العالمية.
وت ــاب ــع ب ـقــولــه «ق ـ ــرار تــأجـيــل
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ً
الـجـلـســات ال ـخــاص ب ـ  50نائبا
ً
و 16وزي ـ ــرا غـيــر صـحـيــح ،فهل
نــريــد الـحـفــاظ على أنفسنا من
خ ــال عـمـلـيــة ال ـتــأج ـيــل ،بينما
عشرات اآلالف من أبناء الشعب
الكويتي مستمرون في عملهم؟
وإذا كــانــت هـنــاك تــوصـيــات من
وزارة ال ـص ـح ــة بـ ـه ــذا ال ـص ــدد
ف ـم ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن ي ـب ـلــغ بـهــا
الـمــواطـنــون ،فــالــوزراء والـنــواب
ليسوا من الصحابة».
وحـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة قـ ـ ـ ــال إن
«الجهات الحكومية عاجزة عن
التصدي لفيروس كورونا ،رغم
أن كوادرنا الطبية ،ومن هم في
الصف األمامي ،كانوا على قدر
التحديات».
وأض ــاف «ع ـشــرات اآلالف من
ال ـمــواط ـن ـيــن ي ـ ــداوم ـ ــون ،بينما
نحن  ٦٦شخصا داخل المجلس
ن ـ ـح ـ ــاول أن نـ ـحـ ـم ــي أن ـف ـس ـن ــا،
ً
ونـحــافــظ على أرواح ـن ــا» ،الفتا
إلــى انــه «فــي ظل عجز الحكومة
لوال الله وجهد الكوادر الطبية
ورج ــال الداخلية لكنا فــي خبر
كان».
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري أن أزم ـ ــة
«كــورونــا» أثبتت ضعف وهوان
الـحـكــومــة ،و«هـ ــذا ال يلغي دور
الـ ـص ــف األم ـ ــام ـ ــي مـ ــن ال ـ ـكـ ــوادر
الصحية التي تعمل ،ونحييهم
على بطولتهم ووطنيتهم».
فـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب
عبدالوهاب البابطين :ليس من
المنطق تأجيل الجلسة لتأمين
س ــام ــة الـ ـن ــواب والـ ـ ـ ــوزراء وهــم
اصـ ــا ي ـح ـض ــرون الـ ــى ال ـل ـجــان
ومكاتبهم ويختلطون بالناس
بشكل مستمر ،واذا كنا نتحدث
ب ـهــذا الـمـنـطــق ف ــاألول ــى تأمين
س ــام ــة م ــوظ ـف ــي الـ ــدولـ ــة مـمــن
يذهبون الى مقار عملهم يوميا
ً
ويختلطون بــا لـنــاس ،مضيفا :
على مكتب المجلس إلغاء القرار
وعقد الجلسة.
وق ــال الـنــائــب محمد المطير

عبدالوهاب البابطين

إن ت ــأجـ ـي ــل جـ ـلـ ـس ــات م ـج ـلــس
االم ـ ــة مـ ـب ــرر ،ل ـيــس خ ــوف ــا على
االع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،ول ـ ـكـ ــن خـ ــوفـ ــا عـلــى
الجهاز التنفيذي الــوزاري ،فكل
دول العالم تحمي وزراء ه ــا في
األزمات ومنها الحروب وانتشار
األوب ـئــة ،النـهــا هــي الـتــي بيدها
السلطة والـقــرار ،وإذا استدعت
الـحــاجــة النـعـقــاد جلسة طارئة
واجـ ـ ـ ــب عـ ـل ــى أمـ ــانـ ــة ال ـم ـج ـلــس
ان ت ـتــأكــد م ــن خ ـلــو ال ـقــاعــة من
الكورونا.
بدوره ،كشف النائب د .حمود
الخضير أن نائب وزير الخارجية
خالد الجارالله أبلغه بأنه سيتم
اليوم إعادة نحو  350مواطنا من
مصر إلى الكويت ،داعيا الحكومة
إلى العمل على سرعة إعادة بقية
المواطنين لحمايتهم من تداعيات
انتشار «كورونا».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـخ ـ ـض ـ ـي ـ ــر ،ف ــي
ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،أن األن ـب ــاء
الـمـتــواتــرة عــن اكـتـشــاف حــاالت
م ـصــابــة ب ــال ـك ــورون ــا ،وان ـت ـشــار
هذا الفيروس في الكثير من دول
العالم ،بما فيها مصر ،توجب
على الحكومة العمل على تسهيل
إعادة المواطنين الموجودين في
مصر وأي منطقة موبوءة بهذا
الفيروس.
وط ـ ــال ـ ــب وزارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع
والتربية على وجه الخصوص
بـ ـس ــرع ــة إج ـ ـ ـ ــاء ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن
والطلبة الموجودين في مصر
وإعادتهم إلى البالد ،مؤكدا أن
سالمة المواطنين هي مسؤولية
الحكومة ،خصوصا في مثل هذه
ال ـظــروف غـيــر االعـتـيــاديــة التي
ينتشر فيها «كــورونــا» بسرعة
ك ـب ـي ــرة و ي ـح ـص ــد األرواح فــي
الكثير من دول العالم.

الدالل :يجب اإلسراع في إنشاء جهاز إدارة األزمات
ط ــال ــب الـ ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ال ـ ــدالل
الحكومة باإلسراع في تشكيل جهاز
إلدارة األزمات والكوارث لمواجهة
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،ومــواص ـلــة عقد
جلسات مجلس األمة واجتماعات
لمكتب الـمـجـلــس السـتـيـضــاح ما
تقوم به الحكومة ومبررات اصدار
قــرار فحص القادمين إلى الكويت
وإيقافه.
وقال الدالل في تصريح صحفي
أمــس ،إن دولــة الكويت تمر مثلما
يمر العالم بأزمة فيروس كورونا،
ً
مــؤكــدا ضــرورة االستعداد المبكر
واسـتـشــراف المستقبل والتعامل
مع األزمات والكوارث وقت حدوثها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ان عـ ـ ــدم
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ال ـم ـب ـك ــر ل ـل ـم ـخــاطــر
وتهيئة المؤسسات والمواطنين
والمقيمين يسبب خسائر فادحة
في البشر واقتصادات الدول .وبين

ان التجهيز واالسـتـعــداد يحميان
الشعوب ويقلالن االخطار البشرية
والمالية ،مشيرا الى ان بعض الدول
انـهــار اقتصادها بسبب كــورونــا،
وه ـن ــاك مـنــاطــق ف ــي بـعــض ال ــدول
اصبحت محاجر صحية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـن ـ ــاك دوال
اسـتـعــدت لـهــذا األم ــر وك ــان لديها
تفكير مسبق وعمل مؤسسي وهي
التي استطاعت اليوم ان تتعامل مع
كورونا او غيره.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن الـ ـك ــوي ــت م ــرت
بــأزمــات عــدة منها الـغــزو العراقي
الـغــاشــم ول ــم نهيئ أنفسنا لــذلــك،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن ــه ف ــي ع ــام  ٢٠٠٣كــان
ه ـن ــاك خ ــاف خـلـيـجــي وتـصـعـيــد
إيراني  -اميركي وحروب اهلية من
حولنا وكــانــت اسـتـعــداداتـنــا دون
المستوى والتنسيق بين اجهزة
الدولة كان ضعيفا جــدا ،وبمجرد
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وقـ ــوع األزم ـ ــة تـعـقــد االجـتـمــاعــات
ويتم التنسيق.
وأشار إلى ان هناك دوال أنشأت
أجـهــزة إلدارة األزم ــات والمخاطر
م ـث ـل ـمــا حـ ـ ــدث فـ ــي احـ ـ ــدى الـ ـ ــدول
اإلس ـك ـن ــدن ــاف ـي ــة الـ ـت ــي اس ـت ـع ــدت

الشاهين للحريص :ما مدى التزام القادمين
من الدول الموبوءة بقرار الفحص؟
وجه النائب أسامة الشاهين سؤاال إلى وزير الدولة
لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك
الحريص ،قال فيه« :أصدر مجلس الوزراء قرارا بتكليف
اإلدارة العامة للطيران المدني إصــدار التعميم رقم 25
الصادر في  3مارس الجاري ،بشأن فرض إجراءات فحص
 PCRعلى المسافرين القادمين إلــى الكويت من بعض
الدول التي تم تسجيل حاالت إصابة إيجابية بفيروس
كورونا ،والذي كان سيتم تطبيقه ابتداء من  8الجاري،
وعقب االجتماع االستثنائي لمجلس الــوزراء تم إلغاء
التعميم أعــاه بحجة تعذر إمكانية تطبيق اإلجــراء ات
والفحوصات التي وردت في هذا التعميم ألسباب تقنية
ال تتوفر لدى بعض الدول المحددة بالتعميم».

وأضاف الشاهين« :على ضوء ما سبق ،كم يبلغ عدد
الرحالت القادمة للكويت ومن على متنها من الوافدين
من الدول المحددة والمعنية بضرورة إحضار شهادة
فحص طبي ( )PCRلبيان خلوهم من اإلصابة بالفيروس
الذين وصلوا إلى الكويت من المنافذ البرية والجوية
خالل الفترة بين صدور تعميم اإلدارة العامة للطيران
المدني وإلغائه (الفترة العمياء)؟».
وســأل« :مــا مــدى الـتــزام القادمين من الــدول المعنية
بالقرار بالتوقيع على إقرار وتعهد بالذهاب إلى مركز
صبحان الطبي إلجراء الفحص الطبي الالزم لخلوهم من
فيروس كورونا المستجد خالل مدة أقصاها  72ساعة
منذ دخولهم الكويت؟».

ً
لـحــروب ال ـشــوارع ،مــؤكــدا الحاجة
إل ــى إن ـشــاء ه ــذا الـجـهــاز بالكويت
ويتم من خالله إدارة أزمة كورونا
وأي أزمة أخرى.
وأوضح الدالل انه تقدم مسبقا
ب ـم ـق ـت ــرح إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أن ه ـنــاك
مقترحين آخرين تقدم بهما نواب
ً
إلن ـشــاء ه ــذا الـجـهــاز ،مــوضـحــا أن
هـنــاك مــوافـقــة مــن بـعــض الجهات
لكن البعض اآلخر رفض التنسيق.
وك ـ ـشـ ــف الـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ع ـ ــن ان ه ــذه
ال ـم ـق ـتــرحــات اط ـل ــع عـلـيـهــا بعض
المختصين وتــم عمل دراس ــة عن
ت ـجــربــة ادارة األزمـ ـ ــات ف ــي حلف
«الناتو» وقانون الدفاع المدني في
بريطانيا واألردن واإلمارات وقطر
وال ـس ـع ــودي ــة وال ـ ـخـ ــروج بـتـصــور
تم التوصل من خالله إلــى صيغة
مـشـتــركــة وت ــم ال ـتــوقـيــع عـلــى تلك
ال ـم ـق ـتــرحــات .وأوض ـ ــح ال ـ ــدالل ان

هــذه الصيغة قد تكون شاملة عن
ً
المقترحات ،مشيرا إلــى أنــه طلب
م ــن رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة وبعض
اعضاء لجنة المرافق االطالع عليه
وحـسـمــه وإق ـ ــراره فــي أس ــرع وقــت
خــاصــة ألهمية هــذا الـجـهــاز الــذي
سيخفف من الضغط على مجلس
ال ـ ــوزراء وسـيــرتـقــي بــالـكــويــت في
مواجهه األزمات.
وأكــد الحاجة إلى عقد جلسات
ســريـعــة لمجلس األم ــة واجـتـمــاع
لمكتب المجلس وأعضاء المجلس
الستيضاح مــا تقوم بــه الحكومة
ومـ ـ ـب ـ ــررات إصـ ـ ـ ـ ــدار قـ ـ ـ ــرار فـحــص
القادمين إلى الكويت وإيقافه.
وأعرب الدالل عن خالص العزاء
والـ ـم ــواس ــاة ل ــأس ــرة ال ـت ــي تــوفــي
ابناؤها الثمانية في حريق منزل
بمدينة صباح األحمد.

الصالح إلعادة النظر في عدم السماح
للموجهين الفنيين بأخذ إجازة

أسامة الشاهين

أك ــد الـنــائــب خليل الصالح
أن قــرار تعطيل الـمــدارس جاء
للحفاظ عـلــى صـحــة وســامــة
كــل أرك ــان العملية التعليمية
سـ ــواء م ــن أب ـنــائ ـنــا الـطـلـبــة أو
أعضاء هيئة التدريس وجميع
الموظفين دون تمييز.
وق ــال الـصــالــح فــي تصريح
صحافي أمس ،إن عدم السماح
للموجهين الفنيين بأخذ إجازة
أسوة بزمالئهم أمر يحتاج إلى
إعــادة النظر ،فسالمة اإلنسان
فوق كل اعتبار.

خليل الصالح

محليات

٦

ةديرجلا

•
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كورونا الجديد

مشعل األحمد :الظروف تقتضي التكاتف لنعبر إلى بر األمان
● شكر األمير على تكريم فرق مواجهة «كورونا» والمجلس على تعاونه مع الحكومة

نعتز بالدور
اإلنساني
العظيم
لـ «الصحة»
في حماية
المواطنين
والمقيمين

تقدم نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ
مشعل األحمد بالشكر والتقدير إلى صاحب
السمو أمـيــر الـبــاد القائد األعـلــى للقوات
المسلحة الشيخ صباح األحمد ،على أمره
السامي بتكريم الفرق المكلفة من وزارات
ومــؤس ـســات ال ــدول ــة المختلفة بمواجهة
فيروس كورونا ،موجها الشكر أيضا إلى
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم والنواب،
على تعاونهم مــع رئـيــس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد والوزراء.
ونقل األحمد ،خالل اتصال مرئي أجراه
أمس مع قادة وضباط الحرس الوطني في
مراكز العمليات لقوات الحرس في معسكر
التحرير ،ومــركــزي إي ــواء الـكــوت والـجــون،
الس ـت ـعــراض ومـتــابـعــة الـجـهــود المبذولة
لمكافحة الـفـيــروس ،تحيات سمو رئيس
الحرس الشيخ سالم العلي.
وشدد على أن "الظروف تقتضي التكاتف
والتعاون حتى نعبر بسفينة الوطن إلى
بر األمان ،ونتجاوز هذه المرحلة الدقيقة،
بقيادة صاحب السمو وسمو ولي العهد".

وخ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـم ــاع ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل إل ــى
إيـجــاز عــن جهود الـحــرس الوطني ،انضم
إلى االتصال المرئي وزيــر الصحة الشيخ
د .بـ ــاسـ ــل ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،ووزي ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون
االقتصادية وزيرة الشؤون االجتماعية مريم
العقيل ،حيث قدما له إيجازا عاما عن أهم
المستجدات حول فيروس كورونا.

دور إنساني
وأعرب األحمد لوزير الصحة عن اعتزازه
وتقديره للدور اإلنساني العظيم والجهود
الطيبة التي تبذلها كــوادر الــوزارة في أداء
وإنجاز مهامهم اإلنسانية ،واتخاذ جميع
اإلجـ ــراءات والـتــدابـيــر االحـتــرازيــة لحماية
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وثـمــن ال ـب ــادرة الكريمة الـتــي تـقــدم بها
س ـمــو ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك بـتـسـخـيــره
وت ـقــدي ـمــه ال ـشــال ـي ـهــات ال ـخ ــاص ــة بـسـمــوه
والقريبة من مركز إيــواء الجون في خدمة
رجال الحرس الوطني الذين يتولون تأمين

مشعل األحمد خالل االتصال المرئي
منتجع الـجــون ،مشيرا إلــى أنــه فــي أوقــات
األزمــات تتضافر الجهود ،ويعمل الجميع
ب ــروح الـفــريــق الــواحــد ،لمواجهة األخـطــار
والتحديات.
وأشاد بالجهود المخلصة والتضحيات

ال ـتــي ي ـقــوم ب ـهــا رجـ ــال ال ـح ــرس الــوط ـنــي،
بالتعاون مع إخوانهم في وزارة الداخلية،
وم ــواص ـل ـت ـه ــم ال ـل ـي ــل ب ــال ـن ـه ــار ل ـم ـســانــدة
إخوانهم بوزارة الصحة في مكافحة انتشار
فيروس كورونا والوقاية منه.

مواطنون يشكرون القناعي
الهتمامه بالكويتيين في لبنان
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن
ال ـمــواط ـن ـيــن ع ــن تـقــديــرهــم
ل ـج ـهــود الـسـفـيــر الـكــويـتــي
لـ ـ ـ ــدى ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــال
ال ـق ـنــاعــي وط ــاق ــم ال ـس ـفــارة
على حسن ادارتهم لألزمة
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة عـ ـ ــن تـ ــداع ـ ـيـ ــات
"كورونا" على المواطنين،
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى سـ ــامـ ــة
الـكــويـتـيـيــن وتــوف ـيــر سبل
عودتهم إلى البالد.
وأشـ ــار ال ـمــواط ـنــون الــى
مـتــابـعــة الـسـفـيــر الـقـنــاعــي
وط ــاق ــم الـ ـسـ ـف ــارة الس ـي ـمــا
الـقـنـصــل ف ــواز الـقـحـطــانــي
والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
سليمان الشاهين الوضاع
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن فـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان،
والـ ـت ــواص ــل الـ ــدائـ ــم مـعـهــم
لالطمئنان على اوضاعهم
وت ــأم ـي ــن ع ـ ــودة م ــن يــرغــب
م ـن ـه ــم إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وه ــو

عبدالعال القناعي

ً
م ـ ــا لـ ـق ــي ص ـ ـ ــدى ايـ ـج ــابـ ـي ــا
ب ـ ـيـ ــن الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن
تقدموا بخالص الشكر إلى
ال ـق ـنــاعــي وط ــاق ــم ال ـس ـفــارة
على اهتمامهم بالمواطنين
الموجودين في لبنان ،وبذل
الجهود المتواصلة لتلبية
جميع احتياجاتهم.

«الكهرباء» :تنسيق مع
«الصحة» وزير البلدية طالب بتعقيم صاالت العزاء بصفة يومية
لسالمة الموظفين والمراجعين
•

سيد القصاص

أكدت مديرة إدارة العالقات العامة في وزارة الكهرباء والماء
م .إقبال الطيار أن التنسيق بين "الكهرباء" ووزارة الصحة قائم
حول اإلجــراء ات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا ،واتخاذ
التدابير الالزمة في هذا الشأن ،وتوفير المعقمات واإلرشادات
التوعوية المختلفة منذ إعالن وجود حاالت إصابة بالفيروس
في الكويت.
وقــالــت ال ـط ـيــار ،فــي ت ـصــريــح :عـقــب إع ــان "ال ـص ـحــة" وجــود
إصابات بفيروس كورونا تواصل وكيل وزارة الكهرباء والماء
بالتكليف م .حمود الروضان مع وكيل "الصحة" من أجل التنسيق
واتخاذ اإلجــراء ات االحترازية والمحافظة على صحة موظفي
الوزارة ،التي حرصت على إجراء التوعية الالزمة حول "كورونا"،
وتوفير المعقمات الالزمة ،الفتة إلى االستعانة بجميع إجراءات
السالمة التي أعدها مكتب الصحة اإلعالمي من أجل نشرها على
ً
مواقع التواصل التابعة لـ "الكهرباء" ،حرصا منها على التوعية
العامة لكل المتابعين بمخاطر الفيروس ،وكيفية الوقاية منه.
وأضافت أن الوزارة حرصت على شراء معقمات طبية عالية
ال ـجــودة وتركيبها على منطقة الـمـصــاعــد ،واألدوار ومــواقــف
الموظفين وجميع مراكز الخدمة فيها ،مثل "مكتب براءة الذمة،
ومكتب دفع التكاليف ،ومكتب الصندوق ،وقسم الرواتب" ،الفتة
إلى حرص الوزارة على تنظيف األسطح الرخامية المختلفة في
مراكز الخدمة بالمنظفات الوقائية المخصصة لذلك.

المنفوحي :تطبيق تعليمات «الصحة» بشأن الصالونات والنوادي
•

محمد الجاسم

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية
وليد الجاسم ،أن صحة وسالمة
الجميع أولوية ،ومصلحة الكويت
فــوق كــل اعتبار ،مبديا استعداد
البلدية للحد من انتشار فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،م ــن خ ـ ــال اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الوقائية التي قامت بها القطاعات.
وش ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـجـ ــاسـ ــم ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي عقب االجـتـمــاع الثالث
للجنة العليا للتخطيط ،بحضور
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـب ـل ــدي ــة أح ـم ــد
ال ـم ـن ـفــوحــي وق ـي ــادي ــي ال ـب ـلــديــة،
عـلــى ضـ ــرورة أن يتقيد الجميع
ب ــإرش ــادات ال ـج ـهــات المختصة،
وتطبيقها على أكمل وجه.
وق ــال إنــه على جميع قياديي
وم ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
باشتراطات وزارة الصحة ،واتخاذ

أي إج ــراءات من شأنها أن تؤدي
إلى احتواء انتشار الفيروس.
واطلع الوزير على شرح اللجنة
الـعـلـيــا للتخطيط ،وال ـت ــي أك ــدت
جاهزية إدارات البلدية ألي طارئ،
إضافة إلى التزام شركات النظافة
بــالـتـقـيــد بـجـمـيــع االشـ ـت ــراط ــات،
خصوصا توصيات وزارة الصحة،
بشأن توعية جميع العاملين عن
ال ـف ـي ــروس ،وال ـت ــداب ـي ــر الـخــاصــة
بصحة عمال النظافة.
واط ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة عـ ـل ــى
استعدادات إدارة الوفيات بشأن
الـتـقـيــد بــاالش ـتــراطــات الصحية،
وأه ـم ـي ــة تــوع ـيــة ال ـج ـم ـهــور بكل
الوسائل المتاحة بتوفير لوحات
إرش ـ ـ ــادي ـ ـ ــة وشـ ـ ــاشـ ـ ــات الـ ـع ــرض
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة عـ ـن ــد الـ ـم ــداخ ــل
والمخارج ،باإلضافة إلــى توفير
مواد التعقيم والمطهرات الالزمة،

ووج ــه الـجــاســم ب ـضــرورة تعقيم
المغاسل وص ــاالت الـعــزاء بصفة
يومية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـمــديــر الـعــام
ل ـل ـب ـلــديــة إنـ ــه ت ــم تــوج ـيــه جميع
َّ
المعنية إلى
قـيــاديــي الـقـطــاعــات
ت ـط ـب ـي ــق ت ـع ـل ـي ـم ــات "الـ ـصـ ـح ــة"،
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص الـ ـتـ ـقـ ـي ــد ب ــوس ــائ ــل
ال ــوق ــاي ــة الـصـحـيــة والـشـخـصـيــة
في صالونات الحالقة والنوادي،
وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـه ــاز
الرقابي ،وتطبيق الئحة المحالت
العامة والمقلقة للراحة والمضرة
بالصحة.
من جهة أخرى ،كشف المتحدث
الــرسـمــي ببلدية الـكــويــت محمد
ال ـم ـط ـيــري ،ان ع ــدد ال ـصــالــونــات
والمقاهي والمعاهد الصحية التي
تم الكشف عليها من فرق البلدية
تجاوز  400محل منذ تطبيق قرار

الجاسم والمنفوحي وقياديو البلدية خالل االجتماع الثالث للجنة التخطيط
وزارة الصحة الخاص بمنع تداول
"الـشـيـشــة" واإلجـ ـ ــراءات الوقائية
للحفاظ على الصحة العامة.
وقال المطيري ،في تصريح لـ
"الجريدة" ،إن الجوالت الميدانية

مستمرة بشكل يومي في جميع
الـمـحــافـظــات دون ت ـهــاون ،داعـيــا
أص ـح ــاب ال ـم ـقــاهــي ال ــى ض ــرورة
االلتزام بالقرار الذي يأتي ضمن
اإلج ــراءات االحترازية والوقائية

للحفاظ على الصحة العامة.
وأكد أن مفتشي إدارة التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية يكثفون
جوالتهم الميدانية للتأكد من مدى
تطبيق القرار.

local@aljarida●com

يهدد العالم
«التربية» :التعطيل لنهاية مارس ال يتطلب تقليص المناهج
قياديو الوزارة ناقشوا مقترح الموجهين ...والقرار يعتمد على مدة التعطيل
فهد الرمضان

ّ
تسلم قطاع التعليم العام
مقترحات موجهي عموم
المواد الدراسية بشأن تقليص
المناهج واحتمال تمديد فترة
تعليق الدراسة لمواجهة
انتشار فيروس كورونا.

المقترح ّ
أقر
تقليص المناهج
إذا استمر التعطيل
حتى منتصف
أبريل مع إلغاء
دوامي «االبتدائي»
و«الرياض»

ال تزال وزارة التربية تدرس
مـ ــوضـ ــوع ت ـخ ـف ـي ــف ال ـم ـن ــاه ــج
للمراحل الدراسية ،وذلك لسرعة
إنـهــاء الفصل الــدراســي الثاني
حال اتخاذ قرار بتمديد تعليق
الدراسة لفترة أطــول ،موضحة
ّ
أن قـطــاع التعليم ا ل ـعــام تسلم
رس ـم ـي ــا م ـق ـتــرح ــات ال ـتــواج ـيــه
ال ـف ـن ـيــة ب ـش ــأن إمـ ـك ــان تقليص
المناهج الدراسية ،والفتة إلى
أن القرار النهائي يعتمد على ما
سيخرج به مجلس الــوزراء من
قــرارات بشأن الــدوام المدرسي
أو تمديد العطلة.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،عـلـمــت
«الـ ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادره ــا أن
مقترح موجهي العموم للمواد
الــدراسـيــة الــذي تقدموا بــه إلى
وكـ ـي ــل ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام أس ــام ــة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــان حـ ـ ــول الـ ــوضـ ــع أق ــر
بعدم وجود حاجة إلى تقليص
ال ـم ـن ــاه ــج فـ ــي حـ ـ ــال تـ ــم إقـ ـ ــرار
ال ـعــودة إلــى الــدراســة وتشغيل
المدارس نهاية مارس الجاري،
ح ـي ــث إن ال ـم ـت ـب ـقــي م ــن ال ـع ــام
الدراسي سيكون شهرا ونصف
ال ـش ـهــر إل ــى  17م ــاي ــو الـمـقـبــل،
أي قبل عطلة عيد الفطر ،وهو

وقت كاف لالنتهاء من المناهج
المقررة ،ولن تكون هناك حاجة
إلى تقليص المناهج.
وأضافت المصادر أن مقترح
ال ـت ــواج ـي ــه ي ـش ـيــر الـ ــى أنـ ــه فــي
ح ــال ت ــم تـعـطـيــل ال ــدراس ــة إلــى
م ـن ـت ـصــف أب ــري ــل ف ـ ــإن ال ــوض ــع
سيختلف ،وهنا تحتاج الوزارة
إلى تقليص المناهج في بعض
الـ ـ ـ ــدروس ل ـل ـم ــواد األس ــاس ـي ــة،
وك ــذل ــك إن ـه ــاء ال ـع ــام ال ــدراس ــي
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى مــرح ـلــة ري ــاض
االطفال واالبتدائي ،مع مراعاة
أن يتم تضمين الفصل الدراسي
األول مــن ال ـعــام الـمـقـبــل بعض
الدروس المهمة التي تم الغاؤها
لتعويض الطلبة ،السيما بعض
األفكار والمفاهيم المهمة.

المقترح أمام الحربي
وذك ــرت أن الـمـقـتــرح المقدم
من موجهي العموم سيرفع إلى
قـيــاديــي الـ ــوزارة وعـلــى رأسهم
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي د .سعود الحربي التخاذ
اإلجــراء المناسب الــذي يضمن
مصلحة الطلبة وسالمتهم في

خطة مشتركة بين «اتحاد أميركا» والقنصل
العام لمواجهة الفيروس
●

حمد العبدلي

بحث مسؤول الشؤون الخارجية باالتحاد
الوطني لطلبة الكويت  -فرع الواليات المتحدة
االمـيــركـيــة نــاصــر البريكي مــع القنصل العام
للكويت في لوس انجلس فيصل الهولي االتفاق
على خطة مشتركة بين اال تـحــاد والقنصلية
لـمــواجـهــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد .وأك ــد

الـبــريـكــي ف ــي تـصــريــح صـحــافــي امـ ــس .وبـيــن
البريكي انه «من باب مسؤولية االتحاد تجاه
الـطـلـبــة ت ــم االت ـف ــاق عـلــى خـطــة مـشـتــركــة بين
االت ـحــاد والقنصلية الـعــامــة لــدى الـكــويــت في
لوس انجلس لمواجهة الفيروس وانتشاره في
الواليات المتحدة».

ّ
«زين» :نسخر إمكاناتنا بالتعاون
مع «الصحة» الحتواء الوضع
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أع ـل ـنــت «زي ـ ــن» ال ـ ـمـ ـ ّ
ـزود ال ــرائ ــد
ل ـل ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ف ــي ال ـكــويــت
تعاونها مــع وزارة الصحة لنشر
التوعية الطبية ،والمساهمة في
دع ــم جـهــود ال ـ ــوزارة فــي التصدي
النـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار فـ ـ ـي ـ ــروس «كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا»
ً
المستجد ،الـتــزامــا منها بتفعيل
دور مؤسسات القطاع الخاص في
مساندة القطاع العام بكل ما فيه
مصلحة الوطن.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أنها ّقدمت في إطار هذا
التعاون مكالمات مجانية لعمالئها
عند اتصالهم على أي من الخطوط
الساخنة التابعة ل ــوزارة الصحة،
ّ
لـيـتـمــكـنــوا م ــن االس ـت ـعــام ع ــن أي
مـعـلــومــات طبية أو صحية حــول
الفيروس من فريق الــوزارة الطبي
الـ ُـمـتـخـصــص ،وأخـ ــذ الـمـعـلــومــات
الصحيحة مــن الـجـهــات الرسمية
ُ
المعتمدة من قبل الدولة.
وأض ــاف ــت «زي ـ ــن» أن ـهــا سـخــرت
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار تـ ـع ــاونـ ـه ــا مــع
«الصحة» خدمة الرسائل النصية
ً
ال ـق ـص ـيــرة  SMSم ـجــانــا لـ ـل ــوزارة،
لـيـتـسـنــى ل ـه ــا إرس ـ ـ ــال الـمـحـتــوى
الطبي الـتــوعــوي للمجتمع خالل
هــذه الفترة ،كما نشرت مجموعة
من رسائل التوعية بالتعاون مع
فريق الوزارة عبر قنواتها الرسمية

في وسائل التواصل االجتماعي،
بــاإلضــافــة إل ــى بــث مـقــاطــع ڤيديو
ت ــوع ــوي ــة رس ـم ـي ــة م ــن «ال ـص ـح ــة»
حول كورونا بسبع لغات ُمختلفة
هـ ــي :ال ـتــام ـي ـل ـيــة ،وال ـت ـي ـلــوغــويــة،
واألوردو ،والفارسية ،والفلبينية،
والبنغالية ،والسنهالية ،هــذا إلى
جانب استضافاتها الختصاصي
ط ــب ال ـعــائ ـلــة د .أح ـمــد عـبــدالـمـلــك
ف ــي ب ــث ُم ـبــاشــر عـبــر االنـسـتـغــرام
الستقبال استفسارات متابعيها
حول الفيروس ،وتقديم النصائح
الطبية حول طرق الوقاية منه.
وأك ــدت الـشــركــة الـتــزامـهــا الـتــام
بـجـمـيــع الـتـعـلـيـمــات واإلج ـ ـ ــراءات
الوقائية الصادرة من وزارة الصحة،
للمساهمة فــي ال ـحــد مــن انـتـشــار
الفيروس في الكويت ،حيث ّ
زودت

المعضادي لـ ةديرجلا  :ضرورة
تزويد طلبة مصر بالمعقمات
•

●

أحمد الشمري

شدد مرشح رئاسة الهيئة اإلداريــة لالتحاد الوطني ،ضمن
صفوف قائمة الفكر الطالبي -فرع مصر ،أحمد المعضادي ،على
ضرورة قيام السفارة الكويتية ،ممثلة بالملحق الثقافي والمكتب
الصحي ،بمتابعة أحوال الطلبة الدارسين في مختلف الجامعات
المصرية ،للوقاية من فيروس كورونا ،مطالبا بضرورة تزويد
الطلبة بجميع أدوات التعقيم واإلرش ــادات الطبية للوقاية من
هذا المرض .وأكد المعضادي ،في تصريح صحافي لـ"الجريدة"،
ضرورة تواصل الملحق الثقافي مع مختلف الجامعات المصرية،
لتوقيف الدراسة فترة مؤقتة لمختلف الدارسين ،حفاظا على
ســامــة الـطـلـبــة ،مطالبا بــالـتــواصــل مــع الـطـلـبــة ،خـصــوصــا َمــن
يدرسون التخصصات الطبية ميدانيا في مختلف المستشفيات،
َّ
ويتعرضون للعدوى في حال تفشي
والذين يخالطون الجمهور
المرض ،مطالبا بالتحرك الجاد من المكتب الثقافي ،لتسهيل
إجراءات الطلبة بأسرع وقت.
وطــالــب الـمـعـضــادي المكتب الثقافي ب ـضــرورة وضــع خطة
إلجالء الطلبة خالل المرحلة المقبلة ،في حال ساءت الظروف،
كما طالب بضرورة توفير طبيب للتواصل مع الطلبة ،والرد على
استفساراتهم في حال االشتباه بأي أعراض تواجههم.

جـمـيــع أج ـه ــزة الــدفــع
اآللي وأجهزة الخدمة
الذاتية التابعة لها في
جميع أنحاء الكويت
ب ــأجـ ـه ــزة ال ـت ـع ـق ـيــم،
ويقوم فريق الشركة
ب ـ ـش ـ ـك ـ ــل مـ ـسـ ـتـ ـم ــر
ب ـت ـع ـق ـيــم وت ـط ـه ـيــر
أجـ ـه ــزتـ ـه ــا ب ـش ـكــل
ً
دوري حرصا على
س ــام ــة عـمــائـهــا،
ك ـمــا ق ــام ــت «زيـ ــن»
بإخطار موظفي األف ــرع بااللتزام
بـلـبــس ال ـق ـف ــازات ال ـط ـب ـيــة ،ووق ــف
العمل باألجهزة البيومترية ألخذ
ب ـص ـم ــات الـ ـعـ ـم ــاء ،وغ ـي ــره ــا مــن
اإلجراءات.
ً
وأفادت «زين» أنها أطلقت أيضا
حملة تــوعـيــة داخـلـيــة لموظفيها
للحفاظ على سالمتهم ،والتي قامت
مــن خاللها بتوزيع المستلزمات
ّ
والمعقمات على جميع
الوقائية
الموظفين ،وبث الرسائل التوعوية
بـ ـشـ ـك ــل دوري ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
استضافة مدير مركز العناية الطبي
د .سامر عاشور في بث مباشر عبر
انستغرام الستقبال استفسارات
الموظفين حول الفيروس ،وتقديم
النصائح الطبية حول طرق الوقاية
منه.

الوقت نفسه ،الفتة إلى أن اتخاذ
القرار بهذا الشأن متوقف على
القرارات التي سيتخذها مجلس
ال ـ ـ ــوزراء بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة
الصحة بشأن استمرار تعطيل
الــدراســة من عدمه ،والمرتبطة
بـ ــاألسـ ــاس بـ ـتـ ـط ــورات ال ــوض ــع
الصحي في البالد.
وكان «التعليم العام» قد طلب
م ــن ال ـت ــواج ـي ــه ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـمــواد
الــدراسـيــة سرعة دراس ــة إمكان
ت ـق ـل ـيــص ال ـم ـن ــاه ــج ال ــدراس ـي ــة
لوضع خطة احترازية لضمان
عــدم الــوقــوع في مــأزق في حال
ّ
تـ ـط ــل ــب الـ ــوضـ ــع الـ ـصـ ـح ــي فــي
البالد تمديد تعطيل المدارس
فترة طويلة.
ّ
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ت ــوق ـع ــت م ـص ــادر
ت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة أن ي ـ ـتـ ــم اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
تـعـلـيــق الـ ــدراسـ ــة ح ـتــى نـهــايــة
ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،ب ـ ــأن ي ـصــدر
قــرار بتعطيل الــدوام المدرسي
للطلبة فقط حتى نهاية مارس،
على أن ُيسمح بدوام المعلمين
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا فــي
إجـ ـ ـ ـ ــازات خ ــارجـ ـي ــة وم ـلــزم ـيــن
بــالـحـجــر الـصـحــي الـمـنــزلــي أو
الحجر اإللزامي.

الحربي بحث جاهزية «التطبيقي» لمواجهة «كورونا»
بحث وزير التربية وزير التعليم العالي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .سعود الحربي مع
المدير العام للهيئة د .علي المضف ونوابه
وعمداء الكليات التطبيقية ومديري المعاهد
التدريبية جاهزية الهيئة لمواجهة انتشار
فيروس كورونا في حال استئناف الدراسة.
وتطرق الحربي ،خالل اللقاء ،إلى أهمية
أخذ االحتياطات الصحية الوقائية لسالمة
الـطـلـبــة ،مـشـيــرا إل ــى أن ال ــدول ــة مـمـثـلــة في
مجلس الوزراء ال تألو جهدا ووقتا في توفير
البيئة الصحية الوقائية ،حيث قدمت جميع
الدعم والتسهيالت لتصدي وزارات الدولة
ومؤسساتها المعنية لمنع تفشي الفيروس.
ون ــاق ــش ال ـحــربــي إدارة الـهـيـئــة تطبيق
المنصة التعليمية في كليات ومعاهد الهيئة
لما لها من أهمية علمية في الوقت الراهن
وم ـس ـت ـق ـبــا ،تـفـيــد ال ـطــالــب وال ت ـعــرقــل من
تعطيل تحصيله الــدراســي ،مؤكدا ضــرورة
العمل على تطبيقها.
وتـطــرق إلــى ض ــرورة العمل على توفير
الخدمات الوقائية التي يحتاجها الطالب

الحربي خالل االجتماع مع قياديي «التطبيقي»
في حال استئناف الدراسة ،وتوعية الطلبة
إعالميا وتعليميا بأهمية منع التجمعات
لما لها من مضار سلبية ،مثنيا على الجهود
التي تبذلها الهيئة في التصدي لهذه األزمة،
وتمنى ا سـتـمــرار هــا ومتابعة مستجداتها
أوال بــأول في توفير كل المستلزمات التي
تحتاجها الهيئة.
من جانبه ،أشار د .المضف إلى أن مشروع
المنصة التعليمية قائم وفعال حاليا ،وجار
ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـطــويــرهــا ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مــع
الظروف الحالية.

وحــول مــدى تأثير تعطيل الــدراســة على
التقويم الدراسي والخطة الدراسية ووضع
البدائل والحلول في حال استئناف الدراسة،
أكد أن "التطبيقي" عملت منذ بداية الظروف
االستثنائية على وضــع الـحـلــول والـبــدائــل
في إدارة األزمة الحالية ،حيث أعلنت للطلبة
تــأجـيــل االخ ـت ـب ــارات والـفـعــالـيــات الـخــاصــة
بالكليات والمعاهد ،حرصا منها على سالمة
الطلبة ،كما تم العمل من خالل اللجنة العليا
للقبول على إمكانية إجراء التعديالت الالزمة
على التقويم الدراسي إن تطلب األمر ذلك.

«التعليم العالي» :نتابع طلبتنا في دول االبتعاث
أعلنت وزارة التعليم العالي أنها تتابع
أوض ــاع الطلبة الكويتيين فــي جميع دول
االبتعاث ،وفقا للظروف الحالية مع انتشار
فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات
والـمـعــادالت والـعــاقــات الثقافية بــالــوزارة
فاطمة السنان ،لـ«كونا» ،مساء أمس األول،
إن «التعليم العالي» عملت على إجالء طلبة
البعثات الــدارسـيــن فــي إيطاليا مــع جميع
الـمــواطـنـيــن الــذيــن تــم إج ــاؤه ــم ،ومتابعة

وبينت الشركة أن تعاونها مع
ً
ال ــوزارة أتــى انـطــاقــا مــن حرصها
عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة
ّ
فيما يتعلق بمساندة القطاع العام
لكل ما فيه مصلحة المجتمع ،حيث
ستظل الشركة ُملتزمة بتعهداتها
الـ ـت ــي قـطـعـتـهــا ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا فــي
مـجــاالت االسـتــدامــة والمسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،بــاع ـت ـبــارهــا كـيــانــا
اقتصاديا مؤثرا في الدولة.

مكالمات مجانية
للعمالء على
الخطوط الساخنة
التابعة للوزارة

«تدريس التطبيقي» تختتم مهام
لجنة الوقاية من «كورونا»
أكد المتحدث الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية رئيس لجنة الوقاية مــن "كــورونــا"
د .سعد بوسمري أن اللجنة اختتمت أعمالها والــدور
المنوط بها خالل فترة تعطيل الكليات ،مضيفا أن اللجنة
فتحت الخطوط واستقبلت األسئلة واالستفسارات منذ
تشكيلها.
وقال د .بوسمري ،في تصريح أمس ،إن اللجنة ومنذ
تأسيسها قامت بــدورهــا التوعوي واإلرش ــادي بتطوع
أعضائها الذين تواجدوا على مدار الساعة ،وبذلت اللجنة
جهودا طيبة من خالل تواصلها الدائم مع زمالئها أعضاء
هيئة التدريس وطلبة الهيئة ،وتقديم مادة علمية متميزة
طوال فترة عملها.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى زمالئه في اللجنة ،وهم
د .علي خريبط ،د .محمد الفايز ،د .سمية دشتي ،د .جنان
الحربي ،عائشة كلندر ،بشاير ال ـبــارون ،وكــذلــك رئيس
وأعضاء الهيئة اإلداريــة للرابطة ،لوقوفهم وراء اللجنة
ودعمها ،كما توجه بالدعاء إلى الله أن يحفظ الكويت
وشعبها من كل مكروه ،وسائر البالد االسالمية والعربية.

عودتهم إلى البالد ،من خالل المكتب الثقافي
في باريس.
وأوضحت السنان أن «المكتب الثقافي في
مصر اتخذ جميع األمور المطلوبة لتوعية
أبنائنا الطلبة الدارسين هناك في مختلف
الجامعات» ،مضيفة أنه تمت زيارة عدد من
هؤالء الطلبة.
وأك ــدت أن الـ ــوزارة شكلت لجنة طــوارئ
بالتنسيق مع سفارة الكويت لدى القاهرة،
الت ـخ ــاذ ال ـ ــازم ف ــي ح ــال ظ ـهــور أي ط ــارئ،

ومتابعة اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها
الجامعات لمواجهة انتشار الفيروس.
وقــالــت إن ال ـ ــوزارة ات ـخــذت كــذلــك جميع
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ل ـض ـم ــان ســامــة
ال ـمــوظ ـف ـيــن وال ـم ــراج ـع ـي ــن ،وذل ـ ــك بتعقيم
مبنى ال ــوزارة وصــالــة المراجعين وتوفير
المستلزمات المطلوبة لمواجهة الفيروس،
الف ـتــة إل ــى أن الـعـمــل مستمر فــي استقبال
المراجعين بسالسة ويسر.
فاطمة السنان
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كورونا الجديد

ربع سكان إيطاليا في الحجر ...والسعودية
• إيران :طوارئ بـ  3محافظات بينها قم ...وارتفاع حاد بالوفيات وتعليق الطيران إلى أوروبا
• إصابة جندي أميركي ونيويورك تعلن االستنفار • البيت األبيض :ترامب لم يكن على مقربة من مصاب

شرطي ياباني يزيل قناعا عن تمثال كلب في طوكيو أمس (رويترز)

في إجراء اتخذته إيطاليا،
شبيه بما قامت به الصين في
مدينة ووهان ،مركز ظهور
فيروس كورونا الجديد
«كوفيد  »19للمرة األولى في
وفرض حجر
يناير الماضي،
ً
صحي على ً 56مليوناً ،فرضت
السلطات حجرا صحيا على
نحو  16مليون شخص في
شمال إيطاليا ،أي ما يعادل
ربع سكان البالد ،في محاولة
للحد من انتشار الفيروس
المستمر ولتقليص تداعياته
الواسعة.

ف ــي خ ـط ــوة غ ـي ــر مـسـبــوقــة
بــالـنـسـبــة ألوروب ـ ـ ــا ت ــأت ــي في
إطار تطبيق إجراء ات مشددة
للسيطرة على فيروس كورونا
الجديد "كوفيد  "19الذي قتل
 3587وأصـ ــاب أك ـثــر مــن 105
ً
آالف شخص في  94بلدا حول
العالم ،فرضت ،أمس ،السلطات
ً
ً
اإليطالية حجرا صحيا على
نـحــو  16مـلـيــون شـخــص في
ش ـم ــال الـ ـب ــاد ،أي م ــا ي ـعــادل
ربــع سـكــان ال ـبــاد ،بعدما ّ
تم
تسجيل فــي الـســاعــات األربــع
والـ ـعـ ـش ــري ــن األخـ ـ ـي ـ ــرة 1247
إصـ ــابـ ــة ل ـي ــرت ـف ــع ال ـ ـعـ ــدد ال ــى
 ،5883كـمــا ارتـفـعــت حصيلة
الوفيات إلى  233بعد تسجيل
 36وفاة جديدة.
وفـ ـ ــرضـ ـ ــت قـ ـ ـي ـ ــود م ـ ـشـ ــددة
على مداخل ومخارج منطقة
واسعة في شمال إيطاليا ،من
ميالنو العاصمة االقتصادية
ً
للبالد ،وصــوال إلــى فينيسيا
الوجهة السياحية الشهيرة،
حسب مرسوم نشر على موقع
الحكومة.
ويشابه هذا اإلجراء المتخذ
في إيطاليا ،أكثر بلد أوروبي
متضرر من الفيروس ،ما قامت
بــه الصين فــي مدينة ووهــان
عاصمة مقاطعة هوبي ،مركز
ّ
تـفــشــي ال ـع ــدوى ،حـيــث فــرض

ً
حجر صحي على  56مليونا.

كونتي
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ـل ــن رئ ـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإليـ ـط ــال ــي جــوزي ـبــي
ك ــون ـت ــي ،أمـ ـ ــس ،إغـ ـ ــاق إقـلـيــم
لومبارديا الــذي يحتوي على
ً
م ـيــانــو ،إض ــاف ــة و 14إقـلـيـمــا
آخر شمال البالد حتى  3أبريل
المقبل.
وقــال كونتي ،إنه "لن يكون
هناك حظر مطلق على االنتقال
ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـع ـن ـيــة ،لـكــن
األش ـخــاص الــذيــن سينتقلون
س ـي ـجــري مـطــالـبـتـهــم بـتـبــريــر
انتقالهم بـنــاء عـلــى مــؤشــرات
مـ ـ ـح ـ ــددة .وسـ ـتـ ـك ــون ال ـح ــرك ــة
محدودة".
وتابع أن "األشخاص الذين
يتم السماح لهم فقط بالتحرك،
داخ ــل أو خ ــارج تلك المناطق
ه ــم األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن لــديـهــم
أسباب مؤكدة للعمل أو الذين
يتطلب منهم التحرك ألسباب
صحية".
ولـ ـ ــوم ـ ـ ـبـ ـ ــارديـ ـ ــا ،هـ ـ ــي أكـ ـث ــر
ً
األقــالـيــم ت ـضــررا فــي إيطاليا،
وه ــي بـ ــؤرة تـفـشــي "ك ــورون ــا"
في أوروبا.
ويـمـنــع ال ـق ــرار األش ـخ ــاص،
ال ـ ــذي ـ ــن أثـ ـبـ ـت ــت االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات

اتهام ناشط صيني بـ «التخريب»
النتقاده إجراءات الحكومة في التعامل مع األزمة
وج ـه ــت ات ـه ــام ــات ل ـنــاشــط صـيـنــي بـ ــارز،
وأستاذ قانون سابق ،اختفى الشهر الماضي،
بعد انتقاده لتعامل الحكومة مع أزمة فيروس
ك ــورون ــا بــ"الـتـحــريــض عـلــى تـخــريــب سلطة
ً
ال ــدول ــة" ،طـبـقــا لـبـيــانــات تــداولـهــا أصــدقــاؤه
وأسرته على مواقع التواصل االجتماعي.
وك ــان شــو شـيــونــغ ،ال ــذي وصــف الرئيس
الصيني ،شي جين بينغ بأنه "جاهل" وطالبه

باالستقالة ،قد خضع لـ"مراقبة سكنية في
ً
موقع معين" ،طبقا لشقيقته .وال يتم السماح
ألحد ،من بينهم محاميه ،برؤيته.
واالتهامات بالتخريب في الصين يمكن أن
تصل عقوبتها إلى السجن  15عاما.
وفــي عــام ُ ،2014حـكــم على شــو بالسجن
أربــع سنوات لـ"جمع حشود لعرقلة النظام
العام".

إصـ ــاب ـ ـت ـ ـهـ ــم بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس مــن
مـغــادرة منازلهم ،كما يقضي
ال ـق ــرار بــوقــف كــل المناسبات
الثقافية والرياضية والدينية
فــي لــومـبــارديــا والـمـحــافـظــات
ا لـ ـ  ،14وستغلق كــل المالهي
ال ـل ـي ـل ـيــة وصـ ـ ـ ــاالت ال ـك ــازي ـن ــو
واأللـ ـ ـع ـ ــاب ومـ ـ ـ ــدارس ال ــرق ــص
ً
أب ـ ــوابـ ـ ـه ـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن إقـ ـف ــال
المتاحف والمسارح وصاالت
السينما في كل أنحاء البالد.
وق ـ ـ ـ ـ ــررت إيـ ـط ــالـ ـي ــا ت ـع ــزي ــز
ط ــواق ــم م ـس ـت ـش ـف ـيــات ـهــا ب ـ ـ 20
ألــف عنصر طبي وشبه طبي
جديد في إطار جهود التصدي
للفيروس ،وزي ــادة عــدد أسـ ّـرة
العناية الفائقة من خمسة إلى
سبعة آالف.
وفـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــراغ ،الـ ـت ــي وص ـل ــت
إصاباتها إلى  ،21ذكر رئيس
وزراء التشيك ،آندريه بابيس
أن ع ـلــى إي ـطــال ـيــا م ـنــع جميع
م ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن الـ ـسـ ـف ــر إل ــى
أوروبا لكبح انتشار "كورونا".
أم ـ ـ ــا فـ ــرن ـ ـسـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ـتــل
المرتبة الخامسة على قائمة
ً
الدول األكثر تأثرا بالفيروس،
فــارتـفــع عــدد الــوفـيــات إلــى 16
واإلص ــاب ــات إل ــى  ،949بينما
بلغ عدد المصابين في ألمانيا
ً
 847ش ـخ ـصــا ل ـيــرت ـفــع ال ـعــدد
عـشــرة أض ـعــاف عـمــا ك ــان قبل
أسبوع ،في حين أكد التلفزيون
اإلسباني ارتفاع الوفيات إلى
 13في وقت واصلت اإلصابات
النمو وارتفعت إلى  .589وفي
سويسرا ،أعلن تسجيل ثاني
وفاة بالفيروس.
وسجلت بلغاريا أمس ،أول
أربع إصابات في حين أعلنت
الـسـلـطــات الـنـمـســاويــة ارتـفــاع
الحاالت الى .104
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت االصـ ـ ــابـ ـ ــات فــي
اليونان ،إلى .66

آسيا
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،أم ـ ــس،
 27حــالــة وف ــاة جــديــدة ليصل

جنديان إيطاليان في ساحة الدومو في ميالنو أمس (رويترز)
ّ
الوفيات إلى 3097
إجمالي عدد
في البالد.
وف ــي ال ــزي ــادة الـيــومـيــة هي
األدنـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ــال أسـ ـ ـب ـ ــوع ع ـلــى
األقــل ،أعلنت كوريا الجنوبية
تسجيل  179إصــابــة إضافية
ب ـ ـح ـ ـلـ ــول األم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ــا ي ــرف ــع
إج ـمــالــي ع ــدد اإلص ــاب ــات إلــى
 ،7313ما يجعلها الدولة األكثر
ً
تأثرا بالمرض خارج الصين.
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع ع ـ ـ ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات
فـ ــي الـ ـي ــاب ــان إل ـ ــى  ،1159مــن
ً
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم  696شـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــا م ــن
السفينة السياحية "دياموند
بــريـنـسـيــس" ،ال ـتــي تــرســو في
ميناء يــوكــوهــامــا بــالـقــرب من
ط ــوكـ ـي ــو ،و 11م ــن م ـســؤولــي
وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة وا ل ـ ـح ـ ـجـ ــر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،ب ـي ـن ـم ــا تـ ــوفـ ــي 14
ً
شخصا 7 ،منهم من السفينة
السياحية.
وبينما وصـلــت إلــى  6عدد
اإلصابات في إندونيسيا وإلى
 39إصابات الهند ،قالت مديرة
معهد علم األوبـئــة والسيطرة
ع ـ ـلـ ــى األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض واألب ـ ـ ـحـ ـ ــاث
فـ ـ ــي ب ـ ـن ـ ـغـ ــاديـ ــش م ـ ـيـ ــرغـ ــادي
صابرينا فلورا ،إنه تم تسجيل
 3إصـ ـ ــابـ ـ ــات ،فـ ــي أول ظ ـهــور
للفيروس في البالد.

أميركا
ووسـ ـ ـ ــط قـ ـل ــق م ـ ـتـ ــزايـ ــد مــن
ت ـف ـشــي الـ ــوبـ ــاء ف ــي ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة حـ ـي ــث وصـ ـ ــل ع ــدد
ا ل ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ا ل ـ ـ ـ ـ ــى  19و عـ ـ ـ ــدد
اإلص ــاب ــات ال ــى أكـثــر مــن ،400
أعـ ـلـ ـن ــت سـ ـلـ ـط ــات ال ـع ــاص ـم ــة
األمـيــركـيــة واش ـن ـطــن تسجيل
أول إصابة بالفيروس.

وأك ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـمـ ــدة واشـ ـنـ ـط ــن،
مــوريــل ب ــاوزر ،أن المصاب لم
يغادر البالد في اآلونة األخيرة
ولـيـســت ه ـنــاك مـعـلــومــات عن
وجود اتصاالت بينه وحاالت
إصابة مؤكدة أخــرى ،مضيفة
أن السلطات شرعت في العمل
على تحديد تحركات الرجل في
األسابيع األخيرة.
كما سجلت إصابة في والية
فيرجينيا ،والمريض عنصر
ف ـ ــي م ـ ـشـ ــاة الـ ـبـ ـح ــري ــة ي ـ ــؤدي
الخدمة في قاعدة فورت بلفور
ً
وعاد أخيرا من الخارج ،ما يعد
ثالث حالة إصابة في صفوف
الجيش األميركي ،والعسكريان
المصابان اآلخ ــران موجودان
في كوريا الجنوبية وإيطاليا.
كما قــرر الجيش األميركي
وقـ ــف ال ـت ــدري ـب ــات الـعـسـكــريــة
للطالب األجانب ووقف تبادل
الزيارات ،وتقييد حرية السفر
ل ـ ـج ـ ـنـ ــوده مـ ـ ــن وإلـ ـ ـ ـ ــى كـ ــوريـ ــا
الجنوبية وإيطاليا.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ح ــال
الـ ـط ــوارئ ،بـعــدمــا ارت ـف ــع عــدد
اإلصابات إلى .89
وبذلك انضمت نيويورك إلى
واليات كاليفورنيا وماريالند
وي ــوت ــا وواش ـن ـط ــن ف ــي إع ــان
الـ ـط ــوارئ ،وان ـت ـشــر الـفـيــروس
في  30والية.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،تـ ــأكـ ــدت إص ــاب ــة
ّ
تجمعا لكبرى
شخص حضر
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
الـمـتـحــدة بـمــن فـيـهــم الــرئـيــس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ونــائ ـبــه مــايــك
بنس بالفيروس.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد "مـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـمـ ـح ــاف ــظ" بـيــن

أكـ ـب ــر الـ ـتـ ـج ـ ّـمـ ـع ــات ال ـس ـنــويــة
لـلـسـيــاسـيـيــن الـمـحــافـظـيــن إذ
ش ـ ـ ــارك اآلالف فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
الـ ـ ـ ــذي جـ ـ ــرى فـ ــي  29ف ـب ــراي ــر
ق ـ ــرب واشـ ـنـ ـط ــن ب ـي ـن ـهــم ع ــدد
م ــن أع ـض ــاء ال ـح ـكــومــة وك ـبــار
المسؤولين في البيت األبيض،
ال ـ ــذي أع ـل ــن أنـ ــه ال ي ــوج ــد أي
إشارة على أن الرئيس أو نائبه
كانا "على مقربة" من الشخص
المصاب.
كما أعلن "اتحاد المحافظين
األميركيين" أن "هــذا الحاضر
المصاب لم يحتك بالرئيس أو
نائب الرئيس ولــم يحضر أي
مناسبات في القاعة الرئيسية".
ل ـك ــن رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد م ــات
شالب ،قال لصحيفة "واشنطن
بوست" إنه تفاعل مع الشخص
المصاب خالل المؤتمر .ويذكر
أن ش ــاب صــافــح تــرامــب على
المسرح في آخر أيام المؤتمر،
رغ ـ ـ ــم أن ال ـت ـس ـل ـس ــل ال ــزم ـن ــي
لألحداث غير واضح.
أم ـ ــا تـ ــرامـ ــب ،فـ ـل ــدى س ــؤال ــه
عن قلقه بشأن احتمال اقتراب
الـفـيــروس مــن البيت األبيض،
ً
ً
فـ ــرد ق ــائ ــا" :ل ـس ــت ق ـل ـقــا على
اإلطالق".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن حـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ــه
للفوز بوالية ثانية
االنتخابية
ّ
سـتـتــواصــل ب ـغــض الـنـظــر عن
تفشي الفيروس.
وقـ ـ ـ ــال" :س ـن ـق ـي ــم ت ـجـ ّـم ـعــات
رائعة ونقوم بعمل جيد".

«غراند برنسيس»
فــي المقابلُ ،سمح لسفينة
"غ ــران ــد بــرن ـس ـيــس" الـسـيــاحــة
ّ
األميركية أصيب  21من ركابها

البالغ عددهم  ،3533بالفيروس
بالعودة إلى سان فرانسيسكو
والـ ــرسـ ــو ف ــي م ـي ـن ــاء أوك ــان ــد
القريب.
وأفـ ـ ــادت ش ــرك ــة "بــرنـسـيــس
كـ ــروزز" الـمــالـكــة للسفينة في
ب ـيــان ،أن ــه سـيـتــم ف ــرض حجر
صـ ـح ــي عـ ـل ــى طـ ــاقـ ــم "غـ ــرانـ ــد
بــرن ـس ـيــس" وإخـ ـض ــاع أفـ ــراده
للعالج على متنها.
وف ــي أول حــالــة فــي أمـيــركــا
الالتينية ،أعلنت وزارة الصحة
األرجنتينية وفــاة أحــد سكان
بوينس آيــرس ،بينما ّ
سجلت
أستراليا ثالث وفــاة وإصابة
 ،50ف ــي حـيــن ق ــال مـســؤولــون
بقطاع الصحة البريطاني ،إن
عدد اإلصابات ارتفع إلى .209

الخليج
وفي الرياض ،أعلنت وزارة
الــداخ ـل ـيــة ال ـس ـعــوديــة ،أمــس،
تعليق الدخول والخروج من
محافظة القطيف بالمنطقة
ً
الشرقية مؤقتا.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت "وكـ ـ ــالـ ـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء
الـسـعــوديــة" الرسمية "واس"
عن مصدر مسؤول في وزارة
ً
الداخلية أنه "وفقا لإلجراءات
الصحية االحترازية الموصى
ب ـه ــا مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات الـصـحـيــة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ،تـ ـ ـق ـ ــرر ت ـع ـل ـيــق
الدخول والخروج من محافظة
ً
الـقـطـيــف مــؤق ـتــا ،م ــع تمكين
العائدين من سكان المحافظة
من الوصول إلى منازلهم".
كما تقرر "وقــف العمل في
ج ـم ـيــع ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـح ـكــوم ـيــة
والمؤسسات الخاصة ،زيادة
في اإلجراءات االحترازية

مصر :مصابو «السفينة» إلى الحجر
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

نقلت السلطات المصرية مصابي
فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد
 ،"19الــذيــن كــانــوا على متن باخرة
نيلية في محافظة األقصر إلى مشفى
النجيلة بمحافظة مطروح – غربي
البالد – والتي تم تخصيصها لعزل
مصابي الفيروس.
وفـ ـ ــور وصـ ـ ــول ال ـم ـصــاب ـيــن فـجــر
أم ــس ،تــم قـيــاس درج ــات حــرارتـهــم،
ووضع كل حالة في غرفة منعزلة ،مع
متابعتها ،وأخذ التحاليل الالزمة.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ط ـب ـي ــة مـطـلـعــة
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن ه ـن ــاك ف ـحــوصــات
تجرى للمصابين على مــدار اليوم،
للوقوف على تطورات الحاالت الـ33
ال ـجــديــدة ال ـتــي اكـتـشـفــت عـلــى متن
ً
الباخرة ،فضال عن متابعة الـ 12حالة
الــذيــن اكـتـشـفــوا الجمعة الماضية،
ً
بما في ذلك  11شخصا منهم جاءت

نتيجة تحاليلهم فــي ا لـيــوم التالي
سلبية.
وف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ت ـط ـب ـي ــق
خـطــة الــدولــة االح ـتــرازيــة لمواجهة
الـفـيــروس ،وعقب الكشف عــن رصد
إصــابــات جديدة على متن الباخرة
ال ـتــي كــانــت قــادمــة مــن األق ـصــر إلــى
أسوان جنوب البالد،
وصـلــت وزي ــرة الصحة والسكان
هالة زايد صباح امس إلى األقصر،
يــراف ـق ـهــا وزيـ ـ ــرا ال ـس ـيــاحــة واآلث ـ ــار
والطيران المدني ،ومحافظ األقصر،
لـمـتــابـعــة اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ات ـخــذت
على متن الباخرة النيلية السياحية
ال ـم ــوب ــوءة ،كـمــا تـفـقــد الـ ـ ــوزراء فــور
وصولهم إلى مطار األقصر الدولي
الحجر الصحي بالمطار.
كــانــت وزيـ ــرة الـصـحــة هــالــة زاي ــد
أعـ ـلـ ـن ــت ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع حـ ـ ـ ــاالت اإلصـ ــابـ ــة
بالفيروس في مصر حتى اآلن إلى
 ،48بعدما تــم الكشف عــن  33حالة

جــديــدة مــا بـيــن مصريين وأجــانــب
عـلــى مـتــن ب ــاخ ــرة نـيـلـيــة ق ــادم ــة من
أسوان.
وأوضــح رئيس ال ــوزراء المصري
م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي ،خـ ــال مــؤتـمــر
صحافي عقده مساء امس األول في
مقر رئاسة الوزراء ،أنه كلف الوزراء
بمتابعة اإلجراء ات التي اتخذت في
المركب النيلي ،ومتابعة اإلجراء ات
الــوقــائـيــة لـلـمــواجـهــة بـعــد اكـتـشــاف
إصابات بالفيروس ،معلنا أن عدد
اإلصــابــات على متن الباخرة وصل
 48إصابة بين مصريين وأجانب من
مجمل الركاب الواصل عددهم ،171
وتم التواصل مع السفارات األجنبية
إلب ــاغ ـه ــم ب ـ ــاإلج ـ ــراءات وت ـحــركــات
الحكومة.
وانطلقت من مدينة أسوان جنوب
البالد في طريقها لألقصر ،ويعمل
عـ ـل ــى م ـت ـن ـه ــا  74م ـ ــن ال ـم ـص ــري ـي ــن
أغـلـبـيـتـهــم م ــن مـحــافـظـتــي األق ـصــر

مصريون متجهون للخليج ينتظرون نتائج اختبار كورونا أمام مختبرات الصحة المركزية وسط القاهرة أمس (أ ف ب)
وأس ـ ـ ـ ـ ــوان ،وم ـ ـ ــدن أرم ـ ـنـ ــت وإس ـ ـنـ ــا.
وكــان ضمن الفوج السياحي سيدة
أميركية مــن أصــل تايواني مصابة

بـ ـك ــورون ــا ان ـت ـق ــل الـ ـفـ ـي ــروس مـنـهــا
ً
إلــى  47شخصا على متن الباخرة.
وبعد اكتشاف اإلصابات ،احتجزت

الباخرة في منطقة البغدادي جنوب
محافظة األقصر ،التخاذ اإلجراء ات
الوقائية.

local@aljarida●com

يهدد العالم

تعزل القطيف

سلة أخبار
«مستشفى الـ  10أيام»
في ووهان يغلق رسميًا

• بنغالدش تسجل أول 3
حاالت واألرجنتين أول وفاة

أفادت وكالة "شينخوا"
الصينية بأن املستشفى
املؤقت في مدينة ووهان
بمقاطعة هوبي ،بؤرة
تفشي الفيروس ،الذي بنته
السلطات الصينية في 10
أيام ،أنهى أعماله صباح
أمس ،وأخضع لكل أعمال
التعقيم .وأشارت الوكالة إلى
أن جميع املرضى خرجوا
من املستشفى املؤقت بعد
تعافيهم أو نقلهم إلى
مستشفى آخر.

ّ
عمال بلدية يعقمون الشوارع في روما أمس (رويترز)

دروس عبر اإلنترنت
في «ستانفورد» وعزل طالبين

«منظمة الصحة» تحذر حكومات
من السماح بتفشي المرض

أبلغت جامعة ستانفورد
األميركية طالبها أنها ستبدأ
اعتبارا من اليوم توفير
الحصص الدراسية عبر
اإلنترنت لبقية فصل الشتاء،
بسبب انتشار «كورونا».
وقالت الجامعة العريقة،
الواقعة شمال كاليفورنيا،
والتي تضم  16500طالب،
إنها تتوقع أن يستمر عدد
اإلصابات باالرتفاع «في
منطقتنا وأوساط جامعتنا»،
مؤكدة أنها ستلغي أو
تعدل مجموعة كبيرة من
أنشطتها.
وكشفت مديرة الجامعة
بيرسيس دريل إن
طالبني عزال نفسيهما
بعد تعرضهما املحتمل
للفيروس ،وقد غادرا مساكن
الطالب.

دعت منظمة الصحة العالمية ،الدول
والـحـكــومــات إل ــى ب ــذل الـجـهــود الحـتــواء
فيروس كورونا المستجد.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ص ــدر
أم ــس األول" :ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة الـقــاتـمــة،
ّ
ت ــذك ــر مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة ال ــدول
والمجتمعات أن باإلمكان إبطاء تفشي
ال ـ ـمـ ــرض ،أو ح ـت ــى ع ـك ـس ــه ع ـب ــر تـنـفـيــذ
إجراءات قوية الحتوائه والسيطرة عليه".
وجـ ــددت اعـتـقــادهــا "بــإمـكــانـيــة إبـطــاء
ت ـف ـشــي ال ـ ـمـ ــرض ،وق ـ ــد اس ـت ـط ــاع ــت عـلــى
سبيل المثال الصين ودول أخرى إبطاء
ال ـف ـيــروس والـتـقـلـيــل مــن ح ـ ّـدة تــداعـيــاتــه
لمنع ا ح ـت ـمــاالت انتقال
الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدوى ،مـ ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء
ال ـم ــراف ــق األس ــاس ـي ــة لـتـقــديــم
الخدمات األمنية والتموينية
والـ ـض ــروري ــة كــالـصـيــدلـيــات
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـمـ ــوي ـ ـن ـ ـيـ ــة
ومـحـطــات الــوقــود والـمــرافــق
الصحية والبيئية والبلدية
واألمنية ،مع أخذ االحتياطات
الصحية الالزمة".
ً
وتقرر أيضا "تمكين النقل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري والـ ـتـ ـم ــويـ ـن ــي مــن
التحرك من وإلــى المحافظة،
مع أخذ االحتياطات الصحية
الالزمة".
وط ــال ــب ال ـم ـص ــدر "جـمـيــع
المواطنين بااللتزام بتنفيذ
ً
اإلجــراء ات االحترازية" ،الفتا
إلــى أن "ه ــذا سيكون لــه أبلغ
األثـ ــر ف ــي إن ـج ــاح اإلجـ ـ ــراءات
الـمـتـخــذة ،وتـمـكـيــن الـجـهــات

الصحية المختصة من تقديم
الرعاية الطبية األفضل ،لمنع
انتشار الفيروس".
وف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،ق ــررت
وزارة التعليم تعليق الدراسة
ً
مــؤق ـتــا ف ــي جـمـيــع ال ـم ــدارس
وم ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــام
والجامعي والمؤسسة العامة
ل ـل ـتــدريــب ال ـت ـق ـنــي والـمـهـنــي
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة واألهـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة فــي
القطيف لمدة أسبوعين.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــدمــا أعـلـنــت
وزارة ال ـص ـح ــة ال ـس ـع ــودي ــة،
أمس ،تسجيل أربع إصابات
جــديــدة ،ثالثة منها خالطت
ً
حـ ــاالت مـعـلــن عـنـهــا ســاب ـقــا،
أما المصاب الرابع فقادم من
إي ــران عبر اإلمـ ــارات العربية
ال ـم ـت ـح ــدة ول ـ ــم ي ـف ـصــح عـنــد
المنفذ السعودي عن وجوده
في إيران.

وب ـ ــذل ـ ــك ي ـص ـب ــح م ـج ـمــوع
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت الـ ـ ـم ـ ــؤك ـ ــدة داخـ ـ ــل
المملكة  11حالة.

نتنياهو يستعين باألطفال
لتعقيم األماكن العامة
كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته
تبني عدد من اإلجراءات لمواجهة «كورونا» ،بينها االستعانة
باألطفال وقوات الجيش لتعقيم األماكن العامة.
وقال نتنياهو« :هذا الفيروس حساس لألطفال والقصر،
ويـجــب علينا الـتـصــرف ب ـصــورة مــرتـبــة ومـنـظـمــة وتعقيم
محطات القطار والحافالت وغير ذلك ،لهذا الغرض سأجند
الـمــراهـقـيــن خ ــال ف ـتــرة الـعـطـلــة ،وق ــد ن ـقــرر تـمــديــد العطلة
بــالـمــدارس ،وفــي إطــار الحركات الشبابية ،ليساعدونا في
إنجاز عملية التعقيم على نحو دقيق جدا ،كما أناشد جيش
الدفاع تولي المسؤولية عن تعقيم بعض المنشآت أيضا».

لبنان :المالهي ال تلتزم قرار
اإلقفال ...واألمن يتدخل

مصلون يتمردون على توجيه كنسي بـ «المناولة باليد»

لبنانيات يتظاهرن باألقنعة الواقية في بيروت أمس (ا ف ب)

●

بيروت  -ةديرجلا

•

سـجــل "ك ــورون ــا"  28إص ــاب ــة ف ــي ل ـب ـنــان ،وهــي
حصيلة مرشحة لالرتفاع كل يــوم بمعدل  5أو 6
حاالت ،نظرا لصعوبة حصر العدوى بعد اختالط
المصابين مــع محيطهم ،وس ــط ازديـ ــاد فــي عدد
المشتبه بإصابتهم بالفيروس الخطير.
وقالت مصادر متابعة إن "تفشي كورونا لم يعد
محل سخرية أو تنكيت ،واليوم ومع ازدياد األماكن
الممنوع على الناس االختالط فيها للتخفيف من
خطر انتشار الفيروس ،باتت دور العبادة اإلسالمية
والكنائس والمدارس والحضانات واألندية واألماكن
العامة والحدائق والمالهي الليلية وقصور العدل
وبعض اإلدارات العامة من األماكن المغلقة حتى
إشعار آخر".
لكن الــافــت عــدم الـتــزام المالهي الليلية بقرار
الـحـكــومــة اإلقـ ـف ــال ،مـمــا اس ـتــدعــى تــدخــل رئـيــس
الحكومة حسان ديــاب ،وتوجيه وزيــري السياحة
رمــزي مشرفية والداخلية محمد فهمي لتحريك
فرقتين من الضابطة السياحية تؤازرها عناصر
قوى األمن الداخلي إلقفال جميع المالهي الليلية
التي لم تلتزم قــرار اإلقـفــال الــذي أصــدرتــه اللجنة
المكلفة متابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،دع ــت
وزارة الصحة كل من كان في
إي ـطــال ـيــا وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة

فــي ال ـسـيــاق ،وق ــع إش ـكــال فــي رعـيــة م ــار زخيا
بعجلتون ،أمــس ،خالل القداس اإللهي ،إثر رفض
المؤمنين أخذ المناولة باليد ،وأصر الكاهن على
تنفيذ ق ــرار الـمـطــارنــة ال ـمــوارنــة وع ــدم المناولة
بالفم ،وانتهى اإلشكال بإلغاء القداس .إشارة إلى
أن المطارنة الموارنة دعوا إلى "تبادل السالم دون
المصافحة باأليدي ،والى إعطاء المناولة المقدسة
باليد في هــذه الفترة فقط" ،في إطــار الوقاية من
"كورونا".
إلى ذلك ،تداولت مواقع التواصل مقطعا مصورا
للمذيعة وعارضة األزياء اللبنانية لجين عضاضة،
التي أصيبت بالفيروس ،وهي تتحدث من داخل
الحجر الصحي ،وطمأنت عضاضة متابعيها قائلة
إنها "أصبحت أفضل وهي تتعافى".
وأض ــاف ــت أن "ع ـ ـ ــوارض الـ ـم ــرض تـخـتـلــف من
شخص إلى آخر" ،وقد عانت من ارتفاع شديد في
درجة حرارتها ،مما استدعى نقلها إلى المستشفى
بواسطة سيارة إسعاف ،كما طمأنت أن ابنتيها
بخير ،علما أنهما أصيبتا بالمرض بعد التقاط
العدوى من والدتهما .وكانت عضاضة عادت من
بريطانيا واحتفلت بعيد ميالد ابنتها في المنزل
مع حشد من األصدقاء وأوالدهم ،ليتبين فيما بعد
إصابتها بـ"كورونا".

عبر إجراءات قابلة للتطبيق ،مثل القيام
بتحديد المصابين ،وتقديم الرعاية لهم،
ومتابعة أي اتصاالت لهم مع أشخاص
آخرين ،وتجهيز المستشفيات والعيادات
ال ـط ـب ـي ــة وتـ ـق ــدي ــم الـ ـت ــدري ــب ل ـل ـعــام ـل ـيــن
الصحيين".
وذكرت أن "كل جهد الحتواء الفيروس
وإب ـ ـطـ ــاء االنـ ـتـ ـش ــار ي ـن ـقــذ األرواح .هــذه
الجهود تمنح األنظمة الصحية وجميع
المجتمعات الوقت المطلوب لالستعداد،
وتـ ـمـ ـن ــح ال ـ ــوق ـ ــت ل ـل ـب ــاح ـث ـي ــن ل ـت ـح ــدي ــد
العالجات ّ
الفعالة وتطوير اللقاحات".
وأضافت أن "السماح بتفشي المرض

ومـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــر ول ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان خ ـ ـ ــال
األسـبــوعـيــن الـمــاضـيـيــن إلــى
عـ ــزل أن ـف ـس ـهــم م ـنــزل ـيــا لـمــدة
أسبوعين من تاريخ عودتهم
إلــى الـسـعــوديــة لمنع انتقال
العدوى.
وعـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار ال ـس ـع ــودي ــة،
دعت وزارة الصحة البحرينية
الـ ــذيـ ــن س ـ ــاف ـ ــروا إلـ ـ ــى ل ـب ـنــان
وم ـصــر وإي ـطــال ـيــا أو كــوريــا
الجنوبية عزل أنفسهم لمدة
أسبوعين اعتبارا من تاريخ
عـ ــودت ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،مــع
اإلشارة الى أن عدد اإلصابات
في المملكة بات .79
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوح ـ ـ ـ ــة ،أعـ ـلـ ـن ــت
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا لـ ـقـ ـط ــر ي ــة،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،تـ ـسـ ـجـ ـي ــل  3حـ ـ ــاالت
جديدة لوافدين ،ليصل عدد
اإلصابات إلى .15
وأعلنت وزارة الصحة في

ب ـش ـكــل ي ـخ ــرج ع ــن ال ـس ـي ـطــرة ال ينبغي
أن يـكــون مــن الـخـيــارات الـمـطــروحــة أمــام
الحكومات ،فهي لن تلحق األذى بمواطني
ه ــذه ال ــدول ــة ف ـقــط ،ولـكـنـهــا سـتــؤثــر على
دول أخرى".
ودعـ ــت الـمـنـظـمــة إل ــى "وقـ ــف ال ـمــرض
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ت ــداع ـي ــات ــه واح ـت ــوائ ــه
وإبطائه في كل فرصة متاحة .فكل شخص
ل ــدي ــه الـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـم ـســاه ـمــة وحـمــايــة
نفسه وحماية اآلخرين ،سواء في المنزل
أو المجتمع أو نـظــام الــرعــايــة الصحية
والـ ـعـ ـم ــل ،أو أثـ ـن ــاء ال ـت ـن ـقــل واس ـت ـخ ــدام
المواصالت".

س ـل ـط ـنــة ُعـ ـم ــان فـ ــرض حجر
ص ـح ــي ع ـل ــى الـ ـق ــادمـ ـي ــن مــن
مصر اعتبارا من اليوم.

إيران
وفـ ــي إيـ ـ ـ ــران ،إح ـ ــدى الـ ــدول
ً
األكثر تــأثــرا بالمرض ،أعلنت
وزارة الصحة أمــس 49 ،وفــاة
جديدة وهو أكبر عدد وفيات
خ ــال  24ســاعــة مـنــذ اإلع ــان
الرسمي عن اإلصابات األولى
بالمرض في  19فبراير.
وي ـ ـ ــرف ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد ح ـص ـي ـل ــة
الوفيات إلى  194وفاة من أصل
 6566إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة حالة
الطوارئ في  3محافظات هي
قم وجيالن ومازندران ،بسبب
تصاعد وتيرة تفشي الفيروس
بها.

كـمــا أعـلـنــت دائ ــرة األبـحــاث
والتكنولوجيا بوزارة الصحة
ت ـ ــأسـ ـ ـي ـ ــس وتـ ـ ــدش ـ ـ ـيـ ـ ــن ل ـج ـن ــة
ألبـ ـ ـح ـ ــاث "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" ،ب ـه ــدف
ال ـت ــوج ـي ــه الـ ـم ــرك ــز وال ـ ـهـ ــادف
لتشخيص ومكافحة الفيروس.
وفــي سـيــاق متصل ،أعلنت
مـنـظـمــة ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي ،أن
ش ــرك ــة إي ـ ــران ل ـل ـط ـيــران علقت
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة
ل ـل ــوج ـه ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة حـتــى
إش ـ ـعـ ـ ُـار آخـ ـ ــر" ،جـ ـ ـ ــراء ال ـق ـيــود
ال ـت ــي ف ــرض ــت ع ـل ــى ال ــرح ــات
اإليــرانـيــة مــن أوروب ــا ألسباب
غير واضحة".

العراق
وفـ ــي بـ ـغ ــداد ،أع ـل ـنــت هيئة
الـمـنــافــذ ال ـح ــدودي ــة الـعــراقـيــة
أمس ،إغالق خمسة منافذ برية

أمام حركة التبادل التجاري مع
إيران ،وهي :الشالمجة والشيب
وزرباطية والمنذرية ومندلي
حتى  15الشهر الجاري.
وكــانــت الـسـلـطــات العراقية
قـ ــررت الـجـمـعــة إغـ ــاق جميع
المنافذ الـحــدوديــة البرية مع
إي ـ ـ ـ ــران ،وإم ـ ـهـ ــال ال ـمــواط ـن ـيــن
ً
أسبوعا للعودة منها.
وأ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا ل ـص ـح ــة
باقليم كردستان العراق ارتفاع
عدد المصابين في اإلقليم إلى
 10بينها حالة وفاة.
كما ّ
قرر محافظ نينوى نجم
الجبوري ،إغــاق الدخول إلى
ً
الموصل ،داعيا أبناء المنطقة
"ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة خـ ـ ــال  24س ــاع ــة"،
ً
مشيرا الى أن "ظهور اإلصابات
في المحافظات القريبة دفعنا
الى ذلك".
«عواصم ـ ـ وكاالت»
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الجلسات من  30نوفمبر إلى  15ديسمبر 1938م

(الحلقة األخيرة)

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 30
نوفمبر قرر
المجلس انتداب
خبير فني من البالد
العربية بمعرفة
عبدالله حمد الصقر
لوضع نظام مستقر
للدراسة في مدارس
الكويت

في  14ديسمبر
قرر المجلس جلب
موظف صحي
للمستوصف
بمعرفة عبدالله
الصقر

المجلس قرر في
 1ديسمبر تكليف
خالد العبداللطيف
مفاوضة السيد
رجب السيد عبدالله
ً
لتعيينه مديرا
لدائرة األيتام

توثيق وتحقيق د .عادل
محمد العبدالمغني
حضر الجلسة:
س ـل ـطــان ال ـك ـل ـيــب ،وم ـش ـع ــان ال ـخ ـض ـيــر ،وحـمــد
الـ ــداوود ،وعبدالله الصقر ،وخــالــد العبداللطيف،
وصالح العثمان ،ويوسف الحميضي ،وسيد علي،
ومحمد بن شاهين ،وسليمان العدساني ،ومشاري
الحسن.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم األربعاء في  8شوال سنة  )1( 357عقدت
برئاسة الشيخ يوسف بن عيسى الساعة  3صباحًا
تقرر:
 -1انتداب خبير فني من البالد العربية بمعرفة
عبدالله حمد الـصـقــر ،وذل ــك لــوضــع نـظــام مستقر
للدراسة في مدارس الكويت.
حضر الجلسة:
سليمان العدساني ،ومشاري الحسن ،ومحمد بن
شاهين ،وسيد علي ،ويوسف الحميضي ،وصالح
ال ـع ـث ـمــان ،وخ ــال ــد ال ـع ـبــدالـل ـط ـيــف ،وح ـم ــد ال ـ ــداود،
وم ـش ـعــان الـخـضـيــر ،وع ـبــدال ـلــه ال ـص ـقــر ،وسـلـطــان
الكليب.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم الخميس  9شوال سنة  )2( 357عقدت
برئاسة الشيخ يوسف بن عيسى الساعة  3صباحًا

في األول من
ديسمبر قرر
المجلس انتداب
خبير إداري من
البالد المجاورة
ألخذ رأيه في تنظيم
الدوائر الحكومية
ووضع تقرير عنها

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 األخيرة:

جلسة يوم األحد في  19شوال سنة  )14( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  3صباحًا
الصفحة األخـيــرة مــن دفتر محضر الجلسات
في مجلس األمة التشريعي األول الدورة األولى

جلسة يوم األحد  12شوال سنة  357عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  3صباحًا
()6

تقرر -1 :انتداب خبير إداري من البالد المجاورة،
وذلك ألخذ رأيه في تنظيم الدوائر الحكومية ووضع
تقرير عنها.
 -2تحرير كتاب إلــى  ...................وذلــك إلعالنه
عن تحقق المجلس وقناعته من وجود قيد بدفاتر
عمه  ....................عن تنازله إلى أخيه  .....................عن
َّ
الدين الذي عليه مبلغ  4100روبية ،وذلك في دفاتره
بكراجي في  17رمضان  ،1350وأن ذلك ينفعه عند
إبراز كتاب المجلس إلى المحكمة ،إذ هي صاحبة
ً
االختصاص في األمور الحقوقية مبدئيا.
 -3تحرير كتاب إلى القاضي عبدالعزيز حمادة،
وذل ـ ــك لـتـبـلـيـغــه ب ــوج ــوب إعـ ـط ــاء ك ــل م ــن ال ـمــدعــي
والمدعى عليه نسخة من صورة الحكم في القضايا
التي تسجل رسميا.
 -4تحرير كتاب إلى الحاج أمين الحسيني ،وذلك
الستشارته في انتداب قاض شرعي للكويت.
 -5تكليف خالد العبداللطيف مفاوضة السيد
ً
رجب السيد عبدالله( )٣لتعيينه مديرا لدائرة األيتام.
حضر الجلسة:
سليمان الـعــدســانــي ،وم ـشــاري الـحـســن ،وسيد
علي السيد سليمان ،ويوسف الحميضي ،وصالح
العثمان ،وخــالــد العبداللطيف ،وعبدالله الصقر،
وح ـمــد الـ ـ ــداوود ،ومـشـعــان الـخـضـيــر ،ومـحـمــد بن
شاهين ،وسلطان الكليب.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم السبت في  11شوال سنة  )4( 357عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  3صباحًا

تقرر :تعيين اللجان اآلتية مكونة من األعضاء
المذكورة أسماؤهم كما يلي:
 -1اللجنة الحقوقية؛ يوسف بن عيسى ،ومحمد
بن شاهين ،وسليمان العدساني ،ومشعان الخضير.
 -2اللجنة المالية؛ السيد علي السيد سليمان،
وصالح العثمان ،ويوسف الحميضي.
 -3لجنة األشغال؛ خالد العبداللطيف ،وسليمان
العدساني ،وسلطان الكليب ،وحمد المرزوق.
 -4لجنة الــدفــاع واألمـ ــن؛ عبداللطيف الثنيان،
وسلطان الكليب ،وعبدالله الصقر.
 -5لجنة الـمـعــارف والـصـحــة؛ م ـشــاري الحسن،
وسليمان العدساني ،وعبدالله الصقر.
ً
وجميع هذه اللجان تنحل حتما لمدة شهرين
من تاريخ هذا القرار.
 -6ت ـك ــوي ــن ل ـج ـنــة ال ـت ـف ـت ـيــش ع ـل ــى ك ــل ال ــدوائ ــر
الحكومية من عبداللطيف الثنيان ،وصالح العثمان،
وخالد العبداللطيف ،ويوسف الحميضي ،مدة شهر
واحد من تاريخ هذا القرار.
حضر الجلسة:
صالح العثمان ،ويوسف بن عيسى ،وعبدالله
الصقر ،والسيد عـلــي ،ومشعان الخضير ،وخالد
العبداللطيف ،ويوسف الحميضي ،ومشاري الحسن،
وسلطان الـبــراهـيــم ،وحـمــد ال ـمــرزوق ،ويــوســف بن
عيسى.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم االثنين في  13شوال سنة  357انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  3صباحًا
()7

ت ـق ــرر -1 :ح ـقــوق الـنـقــل وال ـت ـنــزيــل ال ـب ـحــري من
البواخر التي ترسو في الكويت خاصة بالحكومة
الكويتية ليس ألي فرد ما أو شركة أن يتعاطاها.
 -2يــدفــع إل ــى أص ـح ــاب شــركــة الـنـقــل والـتـنــزيــل
ّ
المنحلة مبلغ ثمانية وخمسين ألف روبية ،وذلك
َّ
()٥
بدال عن منشآتهم فيها السفن والــدوب والزوارق
البخارية ورصيف الشويخ وتوابع ذلك ،وذلك بعد
خـصــم حـصــة الـحـكــومــة حـســب الـبـيــانــات المقدمة
منهم ،والبالغ قدرها  12475/13روبية ،على أن يكون
الدفع بالتقسيط ألفي روبية في كل رأس شهر قمري،
ويحرر لهم كتاب بذلك.
 -3بيع السمك بالجملة داخل سوق السمك حرا
للصيادين وللجزافين نصف العشر لمن أراد أن
يبيع بواسطتهم ويصير للعموم إعالن بذلك.
 -4يجلب مهندس بناء بحري من الهند بمعرفة
دائرة المالية ألعمال األرصفة البحرية
 -5يدفع إلى كل من حراس بابي نايف خمسين
روبية وحراس باب الجهرة عشرين روبية وحراس
بــاب البريعصي عشرين رو بـيــة شهريا تعيينات
الطعام.
حضر الجلسة:
سـلـطــان ال ـبــراه ـيــم ،وم ـش ـعــان الـخـضـيــر ،وحـمــد
ال ـ ــداود ،وعـبــدالـلــه الـصـقــر ،وخــالــد العبداللطيف،
وصالح العثمان ،ويوسف الحميضي ،ومحمد بن
شاهين ،ومـشــاري الحسن ،وسليمان العدساني،
والسيد علي السيد سليمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

محضر جلسة األحد  ١٢شوال  ٣٥٧الموافق  ٤ديسمبر ١٩٣٨

تقرر:
 -1إح ــال ــة ال ـط ـل ــب ال ـ ـ ـ ــوارد م ــن ك ــل م ــن يــوســف
الحميضي ،ومحمد الـعــدوانــي ،وسلمان الفاضل
ّ
أراض خارج السور إلى لجنة األشغال
لتملك وبناء
ٍ
لتقديم رأيها في الموضوع.
 -2بناء حجرة في دروازة نايف تضع تصميمها
لجنة األشغال وتقوم بها المالية.
 -3تكليف لجنة األشغال لــدرس موضوع أرض
المستشفى ورفع رأيها للمجلس.
 -4إصدار إعالن للعموم بشأن إحصاء النفوس
يتضمن الغاية من إحصاء النفوس وتهيئة كل رب
عائلة وأفراد عائلته مع األوصاف المطلوبة ضمن
ورقـ ــة مـخـصــوصــة لـتـسـهـيــل ال ـع ـمــل م ــع الـقــائـمـيــن
بمهمة اإلحصاء.
حضر الجلسة:
س ـل ـطــان ال ـك ـل ـيــب ،وم ـش ـع ــان ال ـخ ـض ـيــر ،وحـمــد
الـمــرزوق ،وعبدالله الصقر ،وخالد العبداللطيف،
وصالح العثمان ،ويوسف الحميضي ،ومحمد بن
شاهين ،والسيد علي ،ومشاري الحسن ،وسليمان
العدساني.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم الثالثاء في  14شوال سنة  )8( 357انعقدت
برئاسة مشاري الحسن الساعة  3صباحًا
تقرر:
 -1بـنــاء حـجــرة ثانية لـ ــدروازة نــايــف بـنــاء على
توصية لجنة األشغال.
 -2يـحــال الـكـتــاب ال ــوارد مــن الشيخ عبدالعزيز
حمادة بخصوص وقف الذرية إلى اللجنة الحقوقية
لدرسه وإبداء نظرها فيه.
 -3يحرر الى الشيخ عبدالله الجابر كتاب يوضح
له فيه أن األمور الفرعية في  ...........................ترجع
إل ــى اخ ـت ـصــاص م ــن مـحـكـمـتــه ،ويـطـلــب مـنــه عمل
اجـتـهــاده فــي تحصيل الطلبات التي على فالحي
النخيل بواسطة من يثق ويبعث بطي كتابه الكتب
الواردة للمجلس في هذا الشأن.
 -4يحرر إلى  .....................جواب على كتابه ،ويبلغ
فيه أن القضايا الفرعية في قضية ........................
ترجع إلــى اختصاص من المحكمة ،وقــد بلغناها
تعمل اجتهادها في تحصيل اإلسناد.
 -5تشكل محكمة صغرى برئاسة قــاض للنظر
والحكم فــي القضايا الحقوقية التي تقل قيمتها
عن خمسين روبية.
 -6تشكل دائ ــرة حكومية لأليتام وإدارة أمــوال
الوقف الخيري يكون مديرها السيد رجــب السيد
ً
عبدالله ( )9براتب مئة وخمسين روبية شهريا.

في  3ديسمبر قرر
المجلس أن يدفع
إلى حراس بابي
نايف  50روبية
وحراس باب الجهرة
 20روبية وحراس
باب البريعصي
ً
 20روبية شهريا
تعيينات الطعام

مشعان الخضير الخالد
حضر الجلسة:
سليمان العدساني ،ومحمد بن شاهين ،والسيد
علي ،ويوسف الحميضي ،وصالح العثمان ،وخالد
العبداللطيف ،وعبدالله الصقر ،ومشعان الخضير،
وسلطان الكليب.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم األربعاء في  15شوال سنة 357
انعقدت برئاسة سمو الرئيس الساعة  3صباحًا
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ً
تـقــرر -1 :تبعا لنظم المالية فــي الـبــاد األخــرى
إطـ ـ ــاق ي ــد م ــدي ــر ال ـم ــال ـي ــة ف ــي ع ـم ــل م ــا تـقـتـضـيــه
المصلحة من فصل وتعيين من يستحقون ذلك في
الدوائر التابعة لدائرة المالية ثم التوضيح للمجلس
بيان األسباب الموجبة.
حضر الجلسة:
سليمان العدساني ،ومشاري الحسن ،ومحمد بن
شاهين ،ويوسف الحميضي ،والسيد علي ،وصالح
العثمان ،وخالد العبداللطيف ،ومشعان الخضير،
وسلطان الكليب ،وعبدالله الصقر.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

تقرر:
 -1ال ـمــواف ـقــة عـلــى تـعـيـيــن س ـعــود ال ــزي ــد بــراتــب
ً
خمسين رو بـيــة كاتبا فــي محكمة الشيخ عبدالله
الجابر.
 -2يحال إلى لجنة األشغال كتاب وارد من علي
ّ
الفهد يطلب تملك أرض قريبة من الشعب.
 -3تحرير كتاب إلــى محمد العبدالعزيز البراك
يوضح فيه أن المجلس ال ينظر في القضايا ما لم
ترد إليه بطريقة االستئناف.
حضر الجلسة:
سليمان العدساني ،ومشاري الحسن ،ومحمد
بن شاهين ،وسيد علي ،ويوسف الحميضي ،وخالد
الـعـبــدالـلـطـيــف ،وع ـبــدال ـلــه ال ـص ـقــر ،وح ـمــد الـ ــداود،
ومشعان الخضير ،وسلطان الكليب.
توقيع مشاري الحسن البدر

جلسة يوم الثالثاء في  21شوال سنة  )17( 357انعقدت
برئاسة مشاري الحسن بالوكالة الساعة  3صباحًا
ً
تقرر -1 :تحرير كتاب إلى رئيس البلدية جوابا
ع ـلــى ك ـتــابــه الـ ــذي ي ــذك ــر ف ـيــه ط ـلــب ال ـب ـلــديــة تملك
أراضـ ــي مـحـلــة الـمـجــاص ( )18ال ـقــديــم ،يـبـلــغ فـيــه أن
الحكومة محتاجة إلى أراضي تلك المحلة وستقوم
بإصالحها.
 -2إصالح نايف وترميم حيطانه وسقوفه القديمة
بوجه عام ،ووضع بركة فيه لهذا الغرض.
 -3يـحــال إل ــى لجنة الـحـقــوق الـطـلــب الـ ــوارد من
 ................الستئناف دعواه.
ح ـض ــر ال ـج ـل ـس ــة :س ـل ـط ــان ال ـك ـل ـي ــب ،وم ـش ـع ــان
الخضير ،وعبدالله الصقر ،وحمد ال ــداود ،وخالد
الـعـبــدالـلـطـيــف ،ومـحـمــد بــن شــاهـيــن ،وسـيــد علي،
وسليمان العدساني ،ويوسف الحميضي.
مشاري بن حسن البدر

المجلس ّ
4
في
ن
كو
()11
ديسمبر لجان الدفاع جلسة يوم الخميس في  16شوال سنة 357
انعقدت برئاسة سمو الرئيس الساعة  3عربي
واألمن والحقوقية
تقرر -1 :إحالة كتاب شايع بن عمران المطالب
والمالية واألشغال
بتعويض عن بيته إلى لجنة األشغال للنظر فيه.
والمعارف والصحة
 -2يحال إلى لجنة األشغال إبــداء فكرة (صالح)
نايف.
دروازة
شرقي
الكائنة
محلته
لتنظيم
()19
 -3يحوط مكان مساحته مئتا قدم مربعة إلنشاء جلسة يوم األربعاء  22شوال سنة  357انعقدت
على أن تنحل
ً
السجن في المحلة الكائنة شرقي باب الدروازة في برئاسة الوكيل مشاري الحسن الساعة  4صباحًا
جميعها حتما بعد
نايف بنظارة المالية.
شهرين من تاريخ
 -4يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر رئيس
 -1تقرر جلب موظف صحي للمستوصف بمعرفة
المجلس
أن
فيه
يبلغ
البلدية
معتن بدرس مشكلة عبدالله الصقر.
ٍ
القرار
الماء.
 -2إصدار إعالن بشأن بيع السمك يؤخذ بالمئة
حضر الجلسة:
سليمان العدساني ،ومشاري الحسن ،ومحمد بن
شاهين ،ويوسف الحميضي ،والسيد علي ،والسيد
سليمان ،وصــالــح العثمان ،وخــالــد العبداللطيف،
ومشعان الخضير ،وحمد الداوود ،وسلطان الكليب،
وعبدالله الصقر.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

يوم السبت في  18شوال سنة  )12( 357انعقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  3صباحًا

المجلس قرر في 5
ديسمبر بناء حجرة
في دروازة نايف
تضع تصميمها
لجنة األشغال وتقوم
بها المالية

تقرر -1 :إحالة الكتاب ال ــوارد إلــى المجلس
بإمضاء الجزافين إ لــى لجنة الحقوق لتقديم
رأيها فيه.
 -2ي ـح ــال إلـ ــى ل ـج ـنــة األم ـ ــن ال ـك ـت ــاب ال ـ ــوارد
بــإمـضــاء شــرطــي يتضمن شكايته عـلــى مدير
الشرطة.
 -3ي ـحــرر ك ـتــاب إل ــى الـشـيــخ عـبــدالـلــه نــوري
بالموافقة على طلب االستقالة التي يطلبها،
ويـطـلــب مـنــه الـبـقــاء فــي الــوظـيـفــة ريـثـمــا ّ
يعين
المجلس من يقوم مقامه.
 -4تكليف سكرتارية سموه لمباحثة سمو
الشيخ في أمور الشركة متبادلة بين المجلس
وسموه قبل إنهائها والبت فيها مع الشركة (.)13

 2بالجملة وبالمئة خمسة بالتقطيع.
 -3كتاب إلــى مبارك آل عيسى الخليفة بدعوته
إلى وليمة عشاء في مساء الغد هو وبقية إخوانه
وحــاش ـي ـتــه ،وك ــذل ــك ت ـحــريــر كـتــابـيــن إل ــى عـبــدالـلــه
الـجــابــر وفـهــد الـســالــم لـحـضــور الــدعــوة الـمــذكــورة
باسم المجلس.
ح ـض ــر ال ـج ـل ـس ــة :س ـل ـط ــان ال ـك ـل ـي ــب ،وم ـش ـع ــان
الخضير ،وعبدالله الصقر ،وخالد العبداللطيف،
وح ـمــد ال ـ ــداود ،ويــوســف الـحـمـيـضــي ،ومـحـمــد بن
شاهين ،وسليمان العدساني ،والسيد علي.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم الخميس في  23شوال سنة 357
انعقدت برئاسة سمو الرئيس الساعة  4صباحًا
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 -1إع ــدام أوراق امـتـيــاز شــركــة الـنـقــل والـتـنــزيــل
التي ُحلت بناء على العريضة المرفوعة من أعيان
وأشراف األمة ،وذلك نظرا ألن االمتياز المذكور أخذ
في ظروف وأحوال مريبة.
حضر الجلسة :سليمان الـعــدســانــي ،ومـشــاري
الحسن ،ومحمد بن شاهين ،والسيد علي ،ويوسف
الحميضي ،وخالد العبداللطيف ،وعبدالله الصقر،
وحمد الداود ،ومشعان الخضير ،وسلطان الكليب.
دون توقيع

جلسة يوم االثنين في  20شوال سنة ً )15( 357انعقدت
برئاسة مشاري الحسن بالوكالة الساعة  3صباحا
تقرر:
 -1تشكيل دائرة مستقلة باسم مديرية
األوقـ ــاف واألي ـت ــام يــرأسـهــا الـسـيــد رجــب
الـسـيــد عـبــدالـلــه ( ،)16وذل ــك إلدارة أم ــوال
األوقاف الخيرية وأموال األيتام بموجب
ّ
ويعين
تعاليم يبينها المجلس فيما بعد،
لها محصال وفراشا.
ّ -2
يعين إلــى قــوة الدفاع كاتب خاص
لضبط ما يتعلق بشؤون تلك القوة حسب
دفاتر خاصة.

ً
 -3تعيين محمد بن حبيب كاتبا براتب
خـمـسـيــن روب ـي ــة يـشـتـغــل ف ــي إحـصــائـيــة
النفوس.
 -4بالنظر إلــى كـثــرة الـمـتــردديــن على
ال ـب ــواخ ــر ال ـت ـجــاريــة ف ــي ح ــاج ــات تــافـهــة
ً
وإحداثهم كثيرا من الضوضاء الموجبة
للشكوى تقرر إصدار تعليمات إلى حرس
ال ـج ـمــرك ب ــأن يـعـطــى لـلـمــراجـعـيــن الــذيــن
يـثـبـتــون لــزوم ـهــم ال ــذه ــاب إل ــى الـبــواخــر
ا لـمــذ كــورة لقضاء حاجاتهم المشروعة

ت ـصــريــح خـ ــاص ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض يـعــرضــه
الراكب على رجل البوليس الموجود هناك.
حضر الجلسة:
س ـل ـي ـم ــان ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي ،ومـ ـحـ ـم ــد بــن
شـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد ع ـ ـ ـلـ ـ ــي ،وي ـ ــوس ـ ــف
الحميضي ،وصــالــح العثمان ،ومشعان
الخضير ،وخالد العبداللطيف ،وعبدالله
الصقر ،وسلطان الكليب ،وحمد الداود.
مشاري الحسن البدر
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ي ـ ـصـ ــادف تـ ــار يـ ــخ  3د ي ـس ـم ـبــر
1938م.
( )5ال ـ ـ ـ ّ
ـدوب :س ـفــن ص ـغ ـيــرة خــاصــة
لـ ـتـ ـف ــري ــغ ال ــب ــضـــائـــع م ـ ــن ال ـس ـف ــن
الكبيرة.
()4

ي ـ ـصـ ــادف تـ ــار يـ ــخ  4د ي ـس ـم ـبــر
1938م.
( )7يصادف تاريخ  5ديسمبر 1938م.
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1938م.
()6

ال ـس ـيــد رجـ ــب ال ـس ـيــد ع ـبــدال ـلــه
الرفاعي.
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1938م.
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يصادف تاريخ  10ديسمبر 1938م.
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( )14يــص ــادف ت ــاري ــخ  11ديـسـمـبــر
1938م.
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يصادف تاريخ  12ديسمبر 1938م.
( )16ال ـس ـيــد رجـ ــب ال ـس ـيــد عـبــدالـلــه
الرفاعي.
( )17يــص ــادف ت ــاري ــخ  13ديـسـمـبــر
1938م.
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محلة المجاص :كان يستخرج
منها تربة للبناء.
( )19يصادف تاريخ  14ديسمبر 1938م.
( )20يــص ــادف ت ــاري ــخ  15ديـسـمـبــر
1938م.
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نحو فهم أفضل للعلمانية
()1
د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

لم يتعرض مفهوم معرفي مستورد ألشكال من التشويه وسوء الفهم
كما "العلمانية" في الفضاء الثقافي العربي ،من اإلسالميين وبعض
العلمانيين ،لعاملين رئيسين:
األول :تطبيقي :تجربة أتاتورك المشوهة للعلمانية:
ً
إذ شن حربا واسعة على الدين والتاريخ اإلسالمي واللغة العربية
والحجاب ،فخلف مرارات هائلة في المجتمعات العربية واإلسالمية،
كما أضافت تجربتا (بورقيبة ،تونس) و(رضا شاه ،إيران) المزيد من
التشويه إلى المفهوم.
الثاني :نظري :تمثل في إشكاليات معرفية ،أبرزها:
 -1إشكالية الترجمة :فقد قرأت العلمانية وفق قراءتين :علمانية بكسر
ً
العين ،اشتقاقا من "العلم" وعلمانية بفتح العين ،من "العالم" أي الدنيا،
وكال التفسيرين ال عالقة لهما بالمعنى األصلي :اليوناني ،فالالتيني،
ثم الفرنسي للعلمانية (الالئكية) والتي تعني االنتماء إلى "الشعب" أو
"عامة الناس" أو "الخلق" أو "الناس" في مقابل "رجال الدين".
 -2إشكالية فصل الدين عن "الدولة" أو "السياسة" أو "الشأن العام":
وهو فهم خاطئ يسود األدبيات العربية عامة ،واإلسالمية خاصة،
والصحيح أن العلمانية تعني فصل الكنائس (أي المؤسسات الدينية)
ال "الدين" عن "الدولة" أو "السياسة" أو "الشأن العام" ،وهناك فرق بين
"المؤسسة الدينية" و"الدين" ،إذ تعني العلمانية بفصل (مؤسسة الدين)
عن الحكم واإلدارة ،بمعنى عدم تدخل رجال الدين في شؤون الدولة ،ال
نفي الدين عن "الحياة" أو "المجتمع" أو "الشأن العام" أو "السياسة" ،إذ
ال يزال الدين المسيحي ،هو اإلرث األساسي للثقافة األوروبية ،كما أن
ً
ً
األحزاب المسيحية تؤدي دورا بارزا في الحياة األوروبية.
 -3إشكالية الخلط بين "العلمانية" و"الدنيوية" أو "الدهرية" مما دفع
ً
البعض إلى القول بأن التراث العربي اإلسالمي عرف العلمانية ،استنادا
إلى النزعات الفلسفية المادية في فكر بعض العلماء المسلمين ،وهذا
غير دقيق ،ألن مرجعية هؤالء كانت اإلسالم ،ولم ينادوا بفصل المؤسسة
ً
الدينية عن الحكم ،فضال عن أن العلمانية تختلف عن "الدنيوية".
ً
 -4إشكالية الخلط بين "العلمانية" و"العلمية" :ظنا أن العلمانية
مشتقة مــن الـعـلــم ،وه ــذا وه ــم ،سببه الترجمة الخاطئة عــن األصــل
الفرنسي ،إذ العالقة للعلم ومذاهبه بالعلمانية.
 -5إشكالية ربط "العلمانية" بـ"اإللحاد" :بناء على مقولة "كل الملحدين
ً
هم علمانيون" ونتيجة خاطئة ،إذا "كــل العلمانيين هم ملحدون"،
ً
فالملحدون هم حقا علمانيون لرفضهم "اإللهي" ورفضهم نفوذ القائلين
ً
به على الدولة ،لكن ال نستطيع أن نعكس المقولة منطقيا ونقول "كل
العلمانيين هم ملحدون" ألن العلماني وإن اتفق مع الملحد في إقصاء
نفوذ المؤسسات الدينية عن الدولة ،لكنه ليس بالضرورة أن ينكر اإلله.
 -6إشكالية "العلمانية" بين "الدينية" و"الالدينية" :والحقيقة أن
ُ
العلمانية ال تعنى بقضايا اإليمان الديني أو عدمه.
ً
 -7إشكالية تقسيم "العلمانية" إلــى "الشاملة" و"الجزئية" طبقا
لعبدالوهاب المسيري ،رحمه الله تعالى ،لكن هــذا التقسيم خاطئ
ومـضـلــل ،يخالف إجـمــاع األدب ـيــات األجنبية والـعــربـيــة ،والمعاجم
والموسوعات المتخصصة ،العلمانية واحدة ال تتجزأ.
 -8إشكالية "العلمانية" بين "الديمقراطية" و"الدكتاتورية" :يقع كثير
من العلمانيين العرب ،كاإلسالميين ،في مطب سوء فهم العلمانية،
عندما يصفون أنظمة أتوقراطية عربية بالعلمانية ،كون مرجعيتها
قومية أو اشتراكية ،وهذا سوء فهم للعلمانية ،فتلك األنظمة التسلطية ال
يجوز وصفها بالعلمانية لمجرد أنها ال تطبق الشريعة ،بل ذلك إساءة
لها ،فالعلمانية ال تنفصل عن الديمقراطية ،ألنها نشأت في سياق
النضال من أجل الحرية ،وليس في سياق دعم الدكتاتورية ،العلمانية
جزء ال يتجزأ من الديمقراطية.
 -9إشكالية "العلمانية" بين "األصيلة" و"المستوردة" :حاول مفكرون
ً
عــرب تأصيل العلمانية "عــربـيــا" بالبحث عــن جــذورهــا فــي التاريخ
اإلسالمي ،والنصوص التي ميزت "الديني" عن "الدنيوي" لكن ينقضها،
أن الخالفة قامت منذ البداية وحتى سقوطها على المرجعية الدينية.
المحصلة :العلمانية ال تعني إقصاء الدين عن الحياة أو المجتمع أو
الدولة ،كما ال ترادف الالدينية أو الدنيوية أو العلمية ،وللحديث بقية.
* كاتب قطري
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أنت توحدينهم! *
وحدك ِ

أحمد باقر

رياح وأوتاد :واإلنسان المسلم أين حقوقه؟
ي ـســارع بـعــض دع ــاة حـقــوق اإلن ـس ــان في
بــاد المسلمين إلــى تبني كل ما تدعو إليه
المنظمات األجنبية لحقوق اإل ن ـســان دون
ً
النظر لمالء متها لديننا ومجتمعنا ،فمثال
يـقــوم بعضهم بـتــأويــل الـنــص ال ــواض ــح في
الـ ـم ــذك ــرة ال ـت ـف ـس ـيــريــة ل ـل ـم ــادة ال ـث ــان ـي ــة مــن
دستور الكويت لكي تتوافق مع تعاليم تلك
المنظمات ،وطالبوا بإلغاء حصر الجنسية
الكويتية بالمسلم ،وطالبوا ببناء المعابد
الوثنية في بالد المسلمين ،وعملوا على إلغاء
واليــة األب فــي ال ــزواج ،وطالبوا بالمساواة
ب ـيــن ال ــذك ــر واألنـ ـث ــى ف ــي الـ ـمـ ـي ــراث ،وزواج
المسلمة بغير المسلم ،وعدم تجريم فعل قوم
لــوط ،وإباحة الحريات التي تخالف الشرع
واألعـ ـ ــراف ،وال ـي ــوم تـشـهــد ع ــدة ب ــاد عربية
وإســام ـيــة ص ــراع ــات داخ ـل ـيــة يـسـعــى فيها
الطرف الذي يتبنى ويؤمن بمعايير حقوق
اإلنسان الغربية إلــى فرضها على الغالبية
المحافظة المتمسكة بخصوصيتها.
ً
ُ
آمنت شخصيا أن قضايا حقوق
ولطالما
اإلنـ ـس ــان ف ــي مـعـظـمـهــا تـتـعـلــق ب ــال ـق ــوة ،أي
بـمــا تملكه الـجـهــات الــداعـيــة لـهــذه الحقوق
م ــن ق ــوة ف ــي سـعـيـهــا ل ـف ــرض إرادتـ ـه ــا على
ال ـج ـهــات األض ـع ــف مـنـهــا ،بـمـعـنــى آخ ــر هي
وسائل تتبناها بعض المنظمات المدعومة
م ــن ب ـعــض ال ـ ــدول ال ـقــويــة م ــن أج ــل تـصــديــر
مفاهيمها األخالقية واالجتماعية إلى الدول
الـضـعـيـفــة والـمـتـخـلـفــة بـشـكــل ان ـت ـقــائــي مع
السكوت أو عــدم التأثير على جــرائــم الــدول
القوية ،بالتالي فهي صورة من صور صراع
مغر وناعم ويبدو
الحضارات ،ولكن بأسلوب ٍ
ب ـم ـظ ـهــر م ــن ي ـس ـعــى إلـ ــى ن ـص ــرة ال ـض ـع ـفــاء
واألقليات.
ولنستعرض بعض األمثلة حتى يتضح
المقصود:
ف ــي ال ـه ـن ــد ،وهـ ــي ك ـمــا ي ـق ــال أك ـب ــر دول ــة

زوايا ورؤى

ديمقراطية في العالم ،تم حرق وهدم مسجد
بابري وهو أقدم المساجد في الهند ،وبناء
معبد هندوسي مكانه ،وهذا الفعل لم تحمر
ل ــه أن ـ ــوف الـ ــدعـ ــاة ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ال ــذي ــن
يدافعون عن بناء المعابد الوثنية في بالد
الـمـسـلـمـيــن ،وه ــا ه ــي ال ـه ـنــد ال ـي ــوم تـصــدر
ق ــان ــون ــا ي ـم ـنــع تـجـنـيــس ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،وه ــذا
القانون سيحرم ماليين المسلمين الهنود
مــن الـسـكــان األصليين مــن وطنيتهم ألنهم
لم يحملوا الجنسية لعدم استخراجها في
ال ـســابــق ،ف ــي حـيــن ذه ــب بـعــض المسلمين
للطعن في قانون حصر الجنسية الكويتية
بالمسلمين في المحكمة الدستورية ألن هذا
القانون يخالف حقوق اإلنسان في نظرهم،
أما الحزب الهندي المتطرف الذي يقوم بهذا
العمل فيعلم أن منظمات حقوق اإلنسان لن
تضره أو تؤثر فيه.
واألخطر من ذلك هو الخطاب التحريضي
ً
الــذي ألقاه ترامب قبل أيــام في الهند أيضا
ً
مهاجما ما أسماه اإلرهاب اإلسالمي ،رغم أن
الهند شهدت أعمال عنف من جميع الطوائف،
ف ــراح ضحية خـطــابــه غـيــر ال ـم ـســؤول مئات
الـضـحــايــا مــن المسلمين وحــرقــت بيوتهم
ولكنه لم يهتم ،وكــان لسان حاله يقول "أنا
وال يهمني ألني رئيس دولة قوية".
وهــا هــو االت ـحــاد األوروبـ ــي ال ــذي يتمتع
ً
بالقوة يصدر بيانا يؤيد فيه جهود اليونان
فــي مـنــع الــاجـئـيــن الـســوريـيــن مــن الــدخــول
إل ـي ـهــا ،وكــانــت ال ـيــونــان قــد أطـلـقــت الـنـيــران
الحية على أولئك المساكين الفارين بجلودهم
وأرواح أبنائهم .وهــا هــي الـقــوات الروسية
تطلق قذائفها على المدنيين في إدلب دون
ً
أن يهتز للروس جفن أو ترتعش لهم يد خوفا
من منظمات حقوق اإلنسان أو الدول الراعية
ً
لها ،ألن روسيا دولة قوية جدا ال تأبه لهذه
المنظمات.

د .خولة مطر
وها هي الصين تقيم أكبر معسكر اعتقال
في التاريخ لتعذيب المسلمين وتحويلهم عن
دينهم دون أن تخاف أو تهتم ألنها دولة قوية
ً
أيضا ال تخاف أدعياء حقوق اإلنسان ،وها
هي دولة اليهود الصهاينة تعلن بقانون أنها
دولــة يهودية ،وأن اليهود فقط هــم السكان
من الدرجة األولى دون خوف ،في حين خاف
ربعنا من تطبيق المادة الثانية من دستور
الكويت.
وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــل الـ ـ ـصـ ـ ـه ـ ــايـ ـ ـن ـ ــة األرض
وال ـم ـق ــدس ــات ،وم ـن ـعــوا ال ـس ـكــان األصـلـيـيــن
مــن الـعــودة وهــدمــوا منازلهم ،وداس ــوا على
حقوق المدنيين الفلسطينيين تلك الحقوق
التي كفلتها جميع قوانين وأنظمة حقوق
اإلنسان في العالم ،ولكن لم يكترث الصهاينة
لـحـقــوق اإلن ـســان ألنـهــم ينطلقون مــن دولــة
ً
قوية وتدعمها دولة سوبر قوية أيضا ،وها
ً
هــي فرنسا القوية أ يـضــا تمنع الفرنسيات
المسلمات من ارتــداء ما يشأن ألن أزياء هن
تخالف العقيدة العلمانية المتوحشة.
ويا ويلك من جماعات حقوق اإلنسان لو
تزوجت بثانية حسب الشريعة اإلسالمية،
ولـ ـك ــن بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون رئـ ـي ــس وزراء
بريطانيا الحالي قــرر أنــه سيعلن خطوبته
ع ـلــى صــدي ـق ـتــه ال ـت ــي ت ـع ـيــش م ـعــه ف ــي مقر
الرئاسة البريطانية بعد أن تبين أنها حامل
منه ،مع أنه متزوج ولديه أطفال وزوجته ال
تزال على ذمته ،وذلك برضاء تام من جماعات
حقوق اإلنسان والمرأة.
ال ـخــاصــة أن اإلسـ ــام بـحــاجــة إل ــى دولــة
قوية تحمي أحكامه وشعائره وإال فسيختفي
الكثير منها في الكثير من بــاد المسلمين
الضعيفة بحجة حقوق اإلنسان التي تضغط
على األنظمة الضعيفة وتغض الـطــرف عن
الجرائم التي تعصف بحقوق المسلمين في
العالم ،وكأن اإلنسان المسلم ليس له حقوق.

إيزابيل السير*

كانت الغرفة مثقلة بوجعهن ،تعابير الوجوه المتعبة وعيون
ّ
تعتق فيها الـحــزن حتى بــدت وكأنها دون تعابير ،ال تنطق إال
لتفضح القلوب الموصدة ،تلك التي أغلقتها كل منهن بمفاتيح
وأقفال صدئة من كثرة دموعهن ،هــواء الغرفة مثقل بمعاناتهن
ربما ،أو ألن الحيطان والجدران تحس أحيانا أكثر من البشر حتى
أقرب المقربين ،هن نساء ضحايا لكثير مما يحدث في هذه األوطان
ضد المرأة من نظرة دونية تحولها إلى "آلة" للتفريخ أو "خادمة"
لكل أفــراد األســرة ،ال هم لها سوى أن تقف على احتياجاتهم من
مأكل وملبس ونظافة وتدريس ،أو ،وهو األسوأ ،وسيلة إلشباع
رغبات كثير من المرضى.
كل لها قصتها التي باإلمكان أن تتحول إلى رواية تنافس كل ما
يكتبه بعض األدباء الجدد حول واقع ال يالمس هذا الذي عرفنه،
ّ
كلهن يتشاركن في أمر واحد أنهن ضحايا لظروف اقتصادية ،أو كن
في واحدة من بالدنا التي مزقتها الحروب ،ثم ال ترحمهن العادات
ً
والتقاليد التي رسمت لهن أدوارا على مر السنين أصبح من الصعب
تغييرها إال بكثير من العمل والجهد ورفض هذا الواقع البائس.
مثلهن كثيرات توزعن على خرائط هذه األوطان ،لسن منحصرات
ساوى بينهن الوجع من
في قرية أو مدينة وال في ديانة أو عرق،
ُ
ُ
ذاك الذي جعلهن أدوات للحروب فاغتصبن وقدمن ألكثر من رجل
من المقاتلين باسم الدين والدولة اإلسالمية.
إحداهن تعاقب عليها رجال بوجوه ولغات وأسماء مختلفة،
وأيضا من بالد متعددة ،حتى لم تعد تعرف أي منهم من هو أب
أطفالها! هــرب كل هــؤالء الرجال "المجاهدين" وتركوا سباياهم
وأطفال الجهاد األكبر خلفهم ،عادت النساء إلى عائالتهن ينتظرن
ً
ً
بحرقة حضنا دافئا افتقدنه ،ولدهشتهن أوصدت األبواب وطويت
سجاجيد الفرح ،قيل لهن إنكن تأتين بالعار على العائلة والقبيلة
في حين عاد الرجال محمولين على األكتاف!
لسن جميعا ضحايا تلك الجماعات المتخلفة بل كثيرات منهن
فقدن آباءهن أو أزواجهن وأصبحن معيالت ألسرهن ،حيث تقبل أن
تعمل الواحدة منهن في أي وظيفة وبأي مرتب وتحت أي ظروف
ً
مجحفة لتطعم أطفالها وتردد "غدا سيكبرون ويعيدون لي تلك
االبتسامة التي شحت حتى تـصــورت أنها مــوجــودة فــي األفــام
والروايات العاطفية فقط".
تبدأ نهارها بنظرات صاحب العمل الذي يمر بعينيه على كل
جسدها يقف عند كل تفصيل ،تحس هي أنه يعريها من مالبسها
رغــم أنها ال تلبس إال المالبس المعروفة لــدى هــذه المجتمعات
بأنها "حشمة" ،وال يتورع عن مد يــده محاوال مالمسة جــزء من
جسدها ،تخرج في آخر يوم عمل طويل ومجهد ليالقيها صاحب
الميكروباص يطلب منها الصعود ليوصلها ،وإن رفضت أخرج
ورقة نقدية يعرضها عليها،
تقول لميس أنا لست امــرأة غير شريفة ،ولكن "ما الشرف في
نظرهم؟" ،يتفقن جميعا على أن الزمن لم يكن هو الوحيد الذي
أسقط بثقله وظلمه عليهن بل أسرهن ،أمهات وآباء طردوهن من
عباءة العائلة وجعل الواحدة منهن تعمل ليال نهارا لتوفر بعض
الخبز والزعتر وبعض التعليم ،حتى المدارس أوصدت في وجوه
صغارهن ،فالعار الــذي يصيب األم واألخــت والزوجة ال يلبث أن
يصبح وصمة على جبين كل أطفالها.
"مجتمع ظالم" رددت فاطمة ولــم تستطع أن تحبس دموعها
التي تدفقت كالنهر ،تحولت كل أحالمها إلى أحد يحس بوجعها
ويوفر ذاك الحضن الذي ال تزال تتمناه لها وألطفالها .كثيرات هن
الالتي يشبهن أولئك النسوة في تلك الغرفة التي ال يزين جدرانها
إال تضاريس المياه التي تسربت لها على مــر السنين ونخرت
الرطوبة الحجر والبشر ،وكأنه لم يتبق سوى الطبيعة والحيطان
لتضيف إلى قسوة الزمن قسوة.
كلما روت إحــداهــن قصتها امـتــأت العيون المتحجرة بدمع
يتحول إلى شالل ،إحداهن فقط قالت إن تجربتها القاسية علمتها
أن تكون قوية وأن تحارب كل تلك التقاليد البالية ،تتدارك لتقول
"ليست كل التقاليد والعادات سيئة" ،ولكن تلك التي تعرضن لها،
حتما ال يمكن أن يتخيل أحدنا أن األعداء في المعارك والحروب
هم حلفاء ضد النساء ،متفقون على االستمرار في تكريس ظلم
انغرس في ذاكرتهن وسيبقى مع أطفالهن يحملنه معهن أينما
رحلن ،يا لظلمكم ،يا لظلمنا.
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية"

فيروس كورونا بين الديمقراطية واالستبداد!

ُ ّ
ال مفر من أن تذكرنا أزمة فيروس كورونا بمتالزمة "كورسك" ،ففي
 12أغسطس  ،2000غرقت هذه الغواصة النووية الروسية في بحر
ً
"بارنتس" وعلى متنها  118شخصا ،وخــال بضعة أيــام استخف
ُ
ً
فالديمير بوتين ،الــذي كــان قد انت ِخب رئيسا لروسيا للتو ،بتلك
الحادثة ورفض مساعدة الدول الخارجية .فأخذ صورا تذكارية خالل
حفل شواء في الفيال التي يقضي فيها عطلته على البحر األسود ،في
ً
حين كان  23ناجيا من االنفجارات التي استهدفت تلك الغواصة التابعة
ّ
لألسطول الروسي الشمالي ينازعون .لم يخرج أي بحار من المبنى
ً
ً
حيا حينها وبقيت تلك الحادثة في ذاكرة الناس رمزا لقلة كفاءة النظام
المنغلق واالستبداد الفائق الذي ورثته روسيا من االتحاد السوفياتي.
في ما يخص فيروس كورونا المستجد ،عمد البعض في البداية إلى
اإلشادة بمزايا الدكتاتورية الصينية وجهاز الدولة المترامي األطراف
فيها .أي بلد آخر كان سيبني مستشفى فيه ألف مكان خالل عشرة أيام
عبر تشغيل  7آالف عامل؟ وأي نظام باستثناء الحكم الدكتاتوري كان
سيتمكن من حجز  150مليون شخص في منازلهم خالل بضعة أيام؟
ً
وأي جيش آخر كان سينجح في تعبئة كتائب كاملة ميدانيا و 3آالف
ً
طبيب عسكري؟ تلقت الصين التهنئة نظرا إلى فاعلية نظام حكمها.
لقد سلطت الضوء على مزايا نظامها الذي يستطيع إجبار السكان
على حجز أنفسهم بطريقة مفاجئة وقسرية ،من دون المجازفة بصدور
ً
أي اعتراض .لكن بعيدا عن التدابير الفاعلة التي اتخذتها السلطة،
أثبتت أزمة كورونا بكل وضوح حدود النظام الصيني ،فبين شهر
ديسمبر الذي شهد ظهور الفيروس في الصين ،وشهر فبراير ،أنكرت
السلطات الوقائع واستخفت بالتهديدات المطروحة ،حتى أنها اتهمت
األطباء الذين دقوا ناقوس الخطر "بنشر معلومات خاطئة" وحاولت
إسكاتهم .طوال أسابيع كذبت السلطات الصينية على العالم وعلى
منظمة الصحة العالمية ،واستعملت أساليب الرقابة والصمت إلنكار
الحقيقة ،مما أدى إلى انتشار المرض في الصين والخارج على نطاق
أوسع ،كذلك أدى غياب الشفافية وقنوات التواصل بعد ظهور األزمة
للعلن إلى كبح فاعلية النظام الطبي ،فعجزت السلطات المحلية عن
تبني تدابير وقائية كانت ستبطئ انتشار المرض.
االستبدادية
السياسة
لم تتضخم األزمــة بدل ّأن تنحسر بسبب
ّ
ً
في الصين فحسب ،فقد تبنت إيران المقاربة نفسها واستخفت عمدا
بالتقارير الرسمية واعتبرت كورونا "مؤامرة خارجية" ،كذلك ّ
أصرت
مصر حتى نهاية األسبوع الماضي على عدم وصول الفيروس إليها،
ّ ً
مع أن فرنسا وكندا ّ
سياحا أمضوا العطلة
سجلتا حــاالت أصابت
فيها! مقابل عجز األنظمة االستبدادية ،كانت الديمقراطيات الليبرالية
أكثر فاعلية بكثير ،فتعاملت مع األزمــة بهدوء وشفافية وعقالنية،
وأجادت استباق الوضع وتفسير المعطيات القائمة ،كذلك تجاوبت
ً
أنظمتها الصحية المنفتحة والمتناغمة مع المشكلة سريعا .تحمل
ّ
لتحمل عواقب خياراتها في
هذه األنظمة ميزة أخرى ،فهي مضطرة
صناديق االقتراع ألن السياسيين مسؤولون أمام الناخبين ،وبالتالي
التصرف بطريقة عشوائية .لكن منذ بضع سنوات
هم ال يستطيعون ّ
ُ
ص ّر الشعوب على
ل
يفض
بات هذا العصر
األنظمة االستبدادية ،إذ ت ِ
ً
اإلش ــادة بمزاياها مـقــارنــة باألنظمة الديمقراطية التي تعجز عن
السيطرة على توافد المهاجرين ،وترفض العودة إلى المسائل المرتبطة
بهوية بلدانها ،وتصبح عاجزة بسبب اضطرارها للتوافق مع مختلف
الفرقاء .في ما يخص فيروس كورونا ،أثبتت الديمقراطيات أن نظامها
أكثر فاعلية ،في المرحلة األولية للوباء على األقل ،وإنه أول نبأ سار
ً
حول هذا الفيروس ،لكن تبرز مسألتان أساسيتان أيضا :هل ستتمكن
الديمقراطيات من إثبات نفسها كأفضل نظام معتمد في مجاالت
أخرى؟ وهل ستؤثر أزمة فيروس كورونا على األنظمة االستبدادية
الراهنة مثلما أثرت حادثة تشيرنوبيل على االتحاد السوفياتي الذي
َ
تسارع انهياره ،برأي البعض ،نتيجة تعامله المريع مع تلك الكارثة؟
* «فيغارو»
على األرجح ،لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.

ِكـنت هارنغتون*

ترامب وتطهيره العظيم
لم يقل قادة مجتمع
االستخبارات الكثير عن
األضرار التي سببها
ترامب ،والتفسير األكثر
تلطفا وترفقا لصمتهم
هو أنهم حريصون على
حماية مهمتهم من
خالل حني رؤوسهم ،ربما
يكون هذا صحيحا ،ولكن
عند مرحلة ما ،يصبح من
الصعب التمييز بين الصمت
والتواطؤ.

هجمات
ترامب
المتواصلة
وإقدامه على
تنصيب
مسؤولين
سياسيين
على رأس
مجتمع
االستخبارات
ً
خلفا تأثيرا
سلبيا على
المعنويات

ب ـعــد م ــا ي ـق ــرب م ــن أرب ـ ــع سـ ـن ــوات من
االنـتـقــادات الـحــادة والتنديد بمسؤولي
االستخبارات األميركية والمحللين الذين
كشفوا عن تدخل روسيا في االنتخابات
الرئاسية األميركية في عام  ،2016يتصرف
دون ــال ــد ت ــرام ــب أخ ـي ــرا بـشـكــل كــامــل بما
يمليه عليه جنون العظمة واالضطهاد
من خالل تنفيذ عملية تطهير .ربما يأتي
التخلص من كبار مسؤولي األمن الوطني
ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ــؤخ ــرا بمثابة
الصدمة لألميركيين ،لكنه لم يكن مفاجئا
لـ ـل ــروس ،فـعـلــى مـ ــدار ع ــدة أش ـه ــر ،كانت
النكتة المتداولة في موسكو تقول "ما دام
ترامب مضطرا إلى فصل كبار جواسيسه،
ف ـبــوس ـعــه أن ي ـح ـصــل ع ـل ــى مـعـلــومــاتــه
االس ـت ـخ ـبــارات ـيــة م ـبــاشــرة م ــن الـمـصــدر:
الرئيس الروسي فالديمير بوتين".
ك ــان بين الــذيــن أط ــاح بهم تــرامــب في
ال ـش ـهــر ال ـم ـن ـصــرم م ــدي ــر االس ـت ـخ ـبــارات
الــوط ـن ـيــة ب ــاإلن ــاب ــة األدمـ ـ ـي ـ ــرال جــوزيــف
م ـ ــاج ـ ــواي ـ ــر ،ون ـ ــائـ ـ ـب ـ ــه ،لـ ـك ــن ع ـ ـ ــزل ك ـب ــار
المسؤولين ليس الجزء األكثر أهمية في
القصة ،األمــر األكثر أهمية هو أن ترامب
يريد أن يبعث برسالة إلى عامة العاملين
في مجتمع االستخبارات ،الذي دأب على
تكذيب ادعاءاته التي ال أساس لها حول
قضايا تتراوح بين برنامج كوريا الشمالية
النووي وتغير المناخ .يريد ترامب إرهاب
الـمـشـتـغـلـيــن بـمـهـنــة االس ـت ـخ ـب ــارات في
الواليات المتحدة وحملهم على الخضوع،
وقد ينجح في ذلك.
ال شك أن أحدث جوالت ترامب في عزل
المسؤولين مؤهلة لوصف "عملية تطهير"،
ك ــان اخ ـت ـيــاره الـمــؤقــت لـبــديــل مــاجــوايــر،
ريتشارد جرينيل ،الذي كان سفير الواليات
الـمـتـحــدة إل ــى ألـمــانـيــا ،والـتـمـلــق الذليل
لترامب ،والرجل السيئ السمعة ،الذي ال
يتمتع بــأي خبرة استخباراتية .الواقع
أن جرينيل يسعده أيما سعادة أن يلعب
لصالح جمهوره الذي يتألف من شخص
واحد في المكتب البيضاوي .وقد أصدر
أوامره بالفعل ألتباعه بالبدء في التحقيق
ف ــي مـ ــؤامـ ــرات م ــزع ــوم ــة ب ـيــن م ـســؤولــي
االسـتـخـبــارات الــذيــن كشفوا الـنـقــاب عن
تدخل روسـيــا فــي االنـتـخــابــات ،وفحص
ملفات العاملين بحثا عن أولئك الذين ربما
ال يقدمون فروض الوالء والطاعة لترامب
بالقدر الكافي.

مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية
لـعــام  ،2020لـيــس مــن الـصـعــب أن نــدرك
دوافع ترامب ،ففي شهر ديسمبر ،حرص
مـ ـس ــؤول ــو االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ع ـل ــى تجنب
القسم العام من إحاطتهم السنوية بشأن
التهديدات أمام الكونغرس ،بعد جلسات
االس ـت ـم ــاع ال ـت ــي جـ ــرت ق ـبــل عـ ــام عندما
استفزوا غضب ترامب من خالل معارضته
وتـكــذيـبــه ف ــي ك ــل قـضـيــة رئـيـســة تتعلق
بــاألمــن الــوطـنــي تـقــريـبــا .كــانــت الــرســالــة
من تلك الواقعة واضحة :إذ يريد ترامب
مـجـمــوعــة تنفيذية تـتــألــف مــن معينين
خانعين يكممون وكــاالت االستخبارات
طوال موسم االنتخابات الرئاسية في عام
 ،2020وإذا قام جرينيل بواجبه واستكمل
عملية التطهير ،فإن مرشح ترامب الجديد
لمنصب مــديــر االس ـت ـخ ـبــارات الوطنية
سيصبح قــادرا على اإلبحار عبر عملية
التأكيد فــي مجلس الـشـيــوخ بابتسامة
بريئة.
هــذا المرشح هــو ممثل الجمهوريين
األميركيين جون راتكليف ،وهو عضو آخر
شديد البراعة ضمن فريق مداهني ترامب.
كانت الهجمات التي شنها راتكليف ضد
المستشار الخاص روب ــرت ميولر خالل
جلسات االستماع في الكونغرس بشأن
التحقيق الروسي هي التي دفعت ترامب
إلى اختياره لوظيفة مدير االستخبارات
الوطنية في الصيف الماضي .لكن الكشف
عن حقيقة مفادها أن راتكليف عمل على
تضخيم سيرته الــذاتـيــة للتعويض عن
افتقاره إلى الخبرة االستخباراتية أفضى
إلــى نسف ترشيحه ،حيث اعـتــرف حتى
بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ
بأن الوالء لترامب ليس مؤهال كافيا لشغل
الوظيفة ،واآلن سيكون لزاما على مجلس
الشيوخ أن يختار بين راتكليف وجرينيل.
الــواقــع أن تاريخ راتكليف من القوادة
ال ــوق ـح ــة يـشـيــر إلـ ــى أن ـ ــه ،مـثـلــه ف ــي ذلــك
كمثل جــريـنـيــل ،سيعمل عـلــى تسييس
االستخبارات كلما طلب ترامب ذلك ،تتمثل
مهمة مجتمع االسـتـخـبــارات فــي تقديم
الحقائق والتحليالت غير الحزبية إلى
الرئيس ،وكبار صناع السياسات ،والقادة
العسكريين ،بصرف النظر عن تفضيالتهم
السياسية المعلنة ،لكن ترامب بذل قدرا
هائال من الجهد لقمع أو إضعاف مصداقية
المعلومات االستخباراتية التي ال تروق

لــه ،ومــن المرجح أن يفعل ذلــك اآلن دون
ضابط أو رابط.
أط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوريـ ـ ـي ـ ــن
والديمقراطيين بالفعل العديد من اإلنذارات
بشأن المخاطر المترتبة على تدخل البيت
األبيض في أنشطة َّاالستخبارات الحرجة،
ففي شهر يناير َحـذر آدم شيف ،الرئيس
الــدي ـم ـقــراطــي للجنة االس ـت ـخ ـب ــارات في
مجلس النواب ،من أن إدارة ترامب تمارس
ال ـض ـغ ــوط ع ـلــى وكـ ـ ــاالت االس ـت ـخ ـبــارات
لـحـمـلـهــا ع ـل ــى ح ـج ــب م ـع ـل ــوم ــات ح ــول
أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا عـ ـ ــن إش ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـك ــونـ ـغ ــرس،
وفـ ــي مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ،قــوب ـلــت إحــاطــة
استخباراتية لشرح التهديد الوشيك الذي
يفترض أنه برر عملية االغتيال الموجهة
ض ــد قــائــد ق ــوة ال ـق ــدس اإلي ــران ـي ــة قــاســم
سليماني في يناير بانتقادات من الحزبين
حول ما بدا أشبه بوصف مضلل من ِق َبل
البيت األبيض.
من المؤكد أن الرؤساء لديهم كل الحق
في إعطاء وكاالت االستخبارات توجيهات
جديدة وإقالة المسؤولين بسبب إخفاقات
أو أخ ـط ــاء ،فبعد غ ــزو خليج الـخـنــازيــر
الكارثي في عام  ،1961قام الرئيس جون
كينيدي بتنصيب شـخــص غــريــب على
مجتمع االستخبارات ،جون ماكون ،على
رأس وكالة االستخبارات المركزية ،وبعد
تورط مدير وكالة االستخبارات المركزية
ول ـي ــام ج ـيــه .كـيـســي ف ــي فـضـيـحــة إي ــران
كونترا ،اختار الرئيس رونالد ريغان مدير
ويليام
مكتب التحقيقات الفدرالي السابق ْ
هـ .وبستر ليحل محله ،ومع ذلك لم ُيـق ِـدم
أي رئيس أميركي ،حتى مجيء ترامب،
على تقديم حظوظه السياسية في األهمية
على أمن الواليات المتحدة على هذا النحو
الصارخ من خالل تشويه سمعة الوكاالت
المسؤولة عن الدفاع عنها.
الواقع أن حتى الرئيس المطعون فيه
أخالقيا ريتشارد نيكسون لم يقترب من
شن مثل هذه الحرب التي يشنها ترامب
ضد االستخبارات .تحت الضغوط التي
فرضتها فضيحة واترجيت ،قام نيكسون
في فبراير من عام  1973بتعيين جيمس
ر .شليزنجر ليحل محل ريتشارد هيلمز
مــديــرا لــوكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات الـمــركــزيــة،
ألن األخير رفــض التستر على الجريمة،
وبمجرد وصوله ،قام شليزنجر بتقليص
ح ـجــم ال ــوك ــال ــة ،م ـمــا أج ـب ــر ال ـم ـئ ــات من

الضباط مــن ذوي الخبرة على الخروج
وتـ ـسـ ـب ــب ف ـ ــي زع ـ ــزع ـ ــة اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار َ ع ــام ــة
الموظفين ،لكن نيكسون لم يشكك قط في
والء الوكالة ولم يشوه عملها .عالوة على
ذلك ،كان شليزنجر ،الذي شغل في وقت
الحــق منصب وزي ــر الــدفــاع ،يحمل على
األق ــل الـمــؤهــات ال ــازم ــة لشغل منصب
رفيع في األمن الوطني ،على عكس جرينيل
وراتكليف.
الــواقــع أن هجمات ترامب المتواصلة
وإقدامه على تنصيب مسؤولين سياسيين
على رأس مجتمع االستخبارات خلفا بال
أدنى شك تأثيرا سلبيا على المعنويات،
يـتـلـقــى ج ــواس ـي ــس الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
ومحللو االسـتـخـبــارات الـتــدريــب ال ــازم
ألداء وظائفهم بنزاهة وخوض المجازفات
والمخاطر في الميدان ،والغرض من عملهم
هو توفير معلومات وتحليالت مستقلة
وغير حزبية في خدمة أمــن الـبــاد .ومن
خ ــال تجاهل النتائج الـتــي يتوصلون
إليها ،وتشويه عملهم ،وتصيد أي عالمة
على عدم الوالء ،عرضت أفعال ترامب هذه
المهمة للخطر.
حـ ـت ــى اآلن ،ل ـ ــم يـ ـق ــل ق ـ ـ ـ ــادة مـجـتـمــع
االسـتـخـبــارات الكثير عــن األضـ ــرار التي
سببها تــرامــب ،والتفسير األكـثــر تلطفا
وترفقا لصمتهم هو أنهم حريصون على
حماية مهمتهم من خالل حني رؤوسهم،
رب ـم ــا ي ـك ــون هـ ــذا صـحـيـحــا ،ول ـك ــن عند
مرحلة ما ،يصبح من الصعب التمييز بين
الصمت والتواطؤ ،وخاصة عندما يكون
األش ـخــاص األك ـثــر مـســؤولـيــة عــن نجاح
المهمة هم المستهدفون بعمليات التطهير
ْ
والتحقيقات الزائفة .وعندما ُيـط َـرد من
يستحقون أوسمة الشرف ،فمن المؤكد أن
شيئا ما انحرف عن مساره تماما.
* كبير محللي وكالة االستخبارات
المركزية األميركية سابقا ،وقد شغل
منصب مسؤول االستخبارات الوطنية
لمنطقة شرق آسيا ،ورئيس محطة في
آسيا ،ومدير الشؤون العامة في وكالة
االستخبارات المركزية.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق
مع «الجريدة»
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اقتصاد

خسائر حادة في األسواق الخليجية
وبورصة الكويت تخسر %8.3
علي العنزي

وسط سلبية كبيرة أحاطت
بأسهم السوق األول زادت
عمليات الضغط على مؤشرات
السوق األخرى سواء رئيسي
 50أو الرئيسي او العام،
لتسجل خسائر كبيرة.

ب ـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات األس ـ ـ ـ ـ ــواق
المالية في دول مجلس التعاون
ت ـعــامــات ـهــا األس ـب ــوع ـي ــة ،أم ــس،
على نزيف حاد وخسائر كبيرة
تقدمها الـســوق الـسـعــودي الــذي
تـجــاوزت خـســارتــه  8بالمئة في
بــدايــة تـعــامــاتــه ،وفـقــد أكـثــر من
 600نقطة دفعة واح ــدة ،ليكسر
م ـس ـت ــوى  7آالف ن ـق ـط ــة ل ـل ـمــرة
األولى منذ  3سنوات ،كما خسر
مؤشر سوق دبي مبكرا نسبة 7.8
في المئة ،أي حوالي  193نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 2266.93
نقطة ونزف مؤشر سوق أبوظبي
بنسبة كبيرة ،وفقد كذلك نسبة
 5.3في المئة ،أي  249.25نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4393.85
نقطة ،وكانت خسارة مؤشر سوق
الكويت العام نسبة  8.3في المئة،
أي  481نقطة ليقفل على مستوى
 5306.83نقاط ،وسجلت اسواق
قطر والبحرين ومسقط خسائر
أقل ،لكنها كبيرة كذلك ،وبنسبة

 3.4في المئة على مستوى سوق
البحرين الــذي فقد  55.15نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 1562.64
نقطة ،وتــراجــع قطر بنسبة 2.9
ف ــي ال ـم ـئ ــة ه ــي  272.19ن ـق ـطــة،
ليقفل على مستوى  9037.2نقطة،
وخسر مؤشر سوق مسقط نسبة
 2.7في المئة هي  112.06نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 3995.73
نقطة.

إيقاف السوق األول
بدأت تعامالت بورصة الكويت
ع ـل ــى تـ ــراجـ ــع ،وخـ ـس ــرت جـمـيــع
أسـ ـه ــم ال ـ ـسـ ــوق األول وب ـن ـســب
محدودة في بداية تعامالتها ،ثم
مــا لبثت أن زادت بــوتـيــرة قوية
لـتـبـلــغ ن ـس ـبــة  5ف ــي ال ـم ـئــة على
مؤشر السوق األول ،ليوقف ربع
ساعة ،ثم يعود إلى التداول بعد
ذلـ ــك ،وت ـب ــدأ عـمـلـيــات ب ـيــع اكـثــر
لتصل خسارته الــي نسبة  7في

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي
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شركات خاسرة تطلب توزيع أرباح عن 2019
من خالل األرباح المرحلة عن العام السابق
•

إيقاف السوق األول للمرة الثانية هذا الشهر

المئة ،ويتوقف مرة ثانية لنصف
س ــاع ــة وك ــان ــت ع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـيــع
مركزة على أسهم أجيليتي وبيتك
وأهلى متحد ،وطالت البقية ولكن
على وتيرة اقــل واستمرت نسب
ال ـنــزول بالتصاعد حـتــي توقف
الـســوق على نسبة  10فــي المئة
الى جلسة اليوم.
ووسط هذه السلبية الكبيرة
زادت ع ـم ـل ـيــات ال ـض ـغ ــط عـلــى
مؤشرات السوق األخرى سواء
رئيسي  50أو الرئيسي او العام،
لتسجل خـســائــر كـبـيــرة .كذلك
انتهت كما ذكرنا  481.21نقطة
وعلى مستوى  5306.83نقطة
وب ـس ـيــولــة ك ـب ـيــرة ق ـيــاســا على
م ـع ــدل هـ ــذا ال ـش ـهــر ق ــارب ــت 50
مـلـيــون دي ـنــار ت ــداول ــت حــوالــي
نفذت من خالل
 200مليون سهم ّ
 11291صفقة ،وتوقف السوق
األول عـلــى خ ـس ــارة  10.02في
المئة ،أي  640.55نقطة وعلى
مستوى  5750.41نقطة ،ليطيح

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

بكل مكاسب هــذا العام والعام
الماضي  2019وبسيولة بيعية
كبيرة رغــم اإليـقــاف قبل ساعة
ون ـصــف ال ـســاعــة م ــع الـجـلـســة،
حيث كانت  42.3مليون دينار
ت ــداول ــت  82م ـل ـيــون س ـهــم عن
طــريــق  7109صـفـقــات ،وخسر
مــؤشــر رئيسي  50نسبة 4.77
فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،أي  226.1ن ـق ـطــة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4516.87
نقطة بسيولة مـحــدودة بلغت
 6.2ماليين ديـنــار ،تــداولــت 93
مـلـيــون سـهــم عــن طــريــق 3321
صـفـقــة ،ول ــم يــربــح س ــوى سهم
وح ـ ـيـ ــد فـ ـ ــي الـ ـس ــوقـ ـي ــن االول
ورئيسي  50وتفاوتت الخسائر،
ّ
وكانت مركزة على اسهم أالفكو
وأجـيـلـيـتــي وال ـج ــزي ــرة وأه ـلــي
مـتـحــد وال ـم ــدي ـن ــة ال ـ ــذي أوق ــف
كــذلــك بـسـبــب ت ـجــاوز خـســائــره
نـسـبــة  10ف ــي ال ـم ـئــة ،وانـتـهــت
ال ـج ـل ـســة ع ـلــى سـلـبـيــة طــاغـيــة
كحال بقية األسوق الخليجية.

عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر مطلعة أن هناك شركات أعلنت
خسائر عــن واق ــع أداء عــام  ،2019وطلبت من
الجهات الرقابية ،وعلى رأسها وزارة التجارة
والصناعة ،توزيع أرباح ،رغم تحقيقها خسائر
خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
.2019
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن ــه يـجــوز
للشركات التي حققت خسائر أن توزع أرباحا
على مساهميها إذا كانت لديها أرباح مرحلة من
العام السابق ،إضافة إلى أنه في حال تحقيقها
خسائر تقوم بتغطية الخسائر المتراكمة التي
تكبدتها ،مــع إمـكــانـيــة تــوزيــع أرب ــاح فــي حــال
وجود فائض من تلك األرباح.
وأضـ ــافـ ــت أنـ ــه رغـ ــم ت ــأك ـي ــد ش ــرك ــة ب ــورص ــة
الكويت لــأوراق المالية على جميع الشركات
المدرجة االلتزام باإلفصاح عن اإلجراءات التي
تتخذها ،والتي تترتب عليها حقوق أو التزامات
أو تغيير على األسهم المصدرة عنها ،مثل إقرار
األربـ ــاح الـنـقــديــة أو أسـهــم المنحة وإجـ ــراء ات
تخفيض زيادة أو زيادة رأس المال ،فإن هناك
بعض الشركات مازالت ترتكب أخطاء في اتخاذ
القرارات الخاصة بتطبيق تلك التعليمات.
ولفتت الــى أن هناك إج ــراء ات محددة يجب
االل ـت ــزام ب ـهــا ،مـنـهــا "ال ـتــأش ـيــر" مــن قـبــل وزارة

ال ـت ـج ــارة وال ـن ـشــر ف ــي "ال ـك ــوي ــت الـ ـي ــوم" ،وهــي
إجراءات غير معلومة الوقت بالنسبة للشركة،
لذا ينبغي على الشركات تحديد ميعاد تقريبي
بعد الجمعية بناء على خبرتها السابقة.
وشددت على ضرورة صحة اإلجراءات التي
تتخذها الشركة المدرجة ،التي يترتب عليها
ح ـق ــوق أو ال ـت ــزام ــات أو تـغـيـيــر ع ـلــى األس ـهــم
المصدرة عنها كإقرار األرباح النقدية أو أسهم
المنحة أو حقوق االكـتـتــاب أو تخفيض رأس
المال أو االندماج أو االنقسام أو تغيير القيمة
االسمية لألسهم.
وبينت المصادر أن الشركة المدرجة ملتزمة
بــإعــان تــاريــخ االستحقاق وتــاريــخ توزيعات
األربــاح قبل  10أيام عمل على األقل من تاريخ
االستحقاق ،إضافة إلى تأكيد تاريخ االستحقاق
وت ــاري ــخ ال ـتــوزيــع قـبــل  8أي ــام عـمــل مــن تــاريــخ
االستحقاق.
وأشــارت الى أن الممارسات العالمية تنص
على وجود  4تواريخ تتعلق بتنفيذ الشركات
المدرجة إج ــراء ات الشهر ،وهــي تاريخ حيازة
السهم ،يوم االستحقاق ،يوم تداول السهم دون
االستحقاق ،إضافة إلى يوم توزيع األرباح.

«المصارف» 10 :ماليين دينار لمواجهة «كورونا»
البنوك الكويتية مستمرة في دعم ومساندة الجهود المبذولة
أوضح الماجد أن هذا التبرع
يأتي تفاعال من االتحاد مع
االستثنائية التي تمر
الظروف
ً
بها البالد ،وتجسيدا للتعاون
المأمول من كل قطاعات الدولة،
لتأمين سالمة المواطنين
والمقيمين والحفاظ على
صحتهم.

ً
انطالقا من المسؤولية الوطنية واالجتماعية
نحو المساهمة في مواجهة الطوارئ الصحية
ً
األخيرة ،ودعما لما تقوم به الجهات الحكومية
من جهود مضنية لمكافحة انتشار "كــورونــا"
المستجد ،في ظل االنتشار المتزايد للفيروس
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـعــال ـمــي ،أع ـلــن ب ـنــك الـكــويــت
المركزي إنشاء صندوق مالي بقيمة  10ماليين
دينار ،تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي
الحكومية المتواصلة في هذا الشأن.
جــاء ذلــك فــي تصريح لمحافظ بنك الكويت
الـمــركــزي د .محمد يــوســف الـهــاشــل ،أش ــار فيه
إلى أن مبادرة البنك هذه تأتي في إطار الحرص
على قيام القطاع المصرفي فــي دولــة الكويت
بـمـســؤولـيــاتــه الــوطـنـيــة ،وت ـعــزيــز دور الـقـطــاع
الخاص في المسؤولية االجتماعية ،واستكماال
لـجـهــود ســابـقــة ق ــاد فـيـهــا "ال ـم ــرك ــزي" الـجـهــات

ال ـخــاض ـعــة لــرقــاب ـتــه لـلـقـيــام ب ـكــل م ــا م ــن شــأنــه
المساهمة في تعزيز الحماية واتخاذ اإلجراءات
الوقائية الضرورية.
ونوه المحافظ إلى أن الصندوق وضع تحت
تصرف مجلس الوزراء للصرف على االحتياجات
العاجلة والضرورية التي تقتضيها اإلجراءات
الحكومية المتعددة في مواجهة انتشار المرض.
واختتم المحافظ تصريحه بتوجيه الشكر
إل ــى الـبـنــوك الـكــويـتـيــة السـتـجــابـتـهــا السريعة
لدعوة البنك ومساهماتها في هذا الصندوق،
إلى جانب تطبيقها التام لتعليمات "المركزي"
المتعلقة بــاإلجــراء ات الوقائية لحماية عمالء
البنوك والعاملين في القطاع المصرفي.
مــن نــاحـيــة اخ ــرى ،أكــد رئـيــس مجلس إدارة
اتحاد مصارف الكويت عادل عبدالوهاب الماجد،
أنه ً
بناء على المبادرة التي أطلقها محافظ بنك

ال ـكــويــت ال ـمــركــزي د .مـحـمــد يــوســف الـهــاشــل،
لتأسيس صـنــدوق خــاص بتمويل مــن البنوك
الـكــويـتـيــة ،ب ـهــدف دع ــم االح ـت ـيــاجــات الـعــاجـلــة
للحكومة في مواجهة فيروس "كورونا" ،ووضع
الـصـنــدوق تحت تـصــرف مجلس الـ ــوزراء ،فقد
سارع االتحاد باالستجابة لهذه المبادرة ،حيث
قرر مجلس إدارته المساهمة بمبلغ  10ماليين
ديـنــار ،مساهمة مــن البنوك الكويتية فــي دعم
ومساندة الجهود المبذولة من كل مؤسسات
الــدولــة بشأن اإلج ــراء ات والتدابير االحترازية
والوقائية ،للحد من انتشار الفيروس.
وأوضــح الماجد أن هذا التبرع يأتي تفاعال
من االتحاد مع الظروف االستثنائية التي تمر
ً
بـهــا ال ـب ــاد ،وتـجـسـيــدا لـلـتـعــاون ال ـمــأمــول من
كل قطاعات الدولة ،لتأمين سالمة المواطنين
والمقيمين والحفاظ على صحتهم.

وأكــد استمرار عطاء البنوك الكويتية خالل
ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ،ومساهمتها المجتمعية
الفاعلة لتعزيز التأثيرات اإليجابية على المجتمع،
بما يتسق ومبادئ التكافل االجتماعي ،وهو ما
اعـتــادت عليه البنوك الكويتية ووضعته ضمن
اسـتــراتـيـجـيــاتـهــا وأولــويــات ـهــا س ـن ــوات طــويـلــة،
ليبلغ إجمالي مساهماتها في مجال المسؤولية
االجتماعية نحو  588مليون دينار ،خالل الفترة
من  1992حتى .2018
من جانب آخر ،أشار الماجد إلى أن البنوك،
فــور إعــان ظهور الفيروس ،بتوجيهات من
محافظ المركزي ،اتخذت عددا من اإلجراءات
وال ـتــداب ـيــر الــوقــائ ـيــة ،لـلـحـفــاظ ع ـلــى ســامــة
كل من عمالء البنوك ،والعاملين في القطاع
ال ـم ـصــرفــي ،مـنـهــا تـعـقـيــم مــاكـيـنــات السحب
اآللــي باألماكن العامة والمطار والمجمعات

ال ـت ـجــاريــة ،وك ــل ف ــروع ال ـب ـنــوك والـمــاكـيـنــات
المنتشرة فــي أن ـحــاء دول ــة الـكــويــت ،ووضــع
العبوات التي تحتوي على المطهرات بجوار
كل الماكينات ،ليتسنى للعمالء استعمالها
ق ـب ــل وبـ ـع ــد كـ ــل ع ـم ـل ـيــة يـ ـق ــوم ــون ب ـه ــا عـلــى
الماكينات.
كـمــا تــم اإلي ـع ــاز لـشــركــة "ك ــي ن ــت" وعـمــاء
البنوك مــن التجار ممن لديهم أجـهــزة نقاط
الـبـيــع لــوضــع ع ـبــوات الـمـطـهــرات بجانبها،
واتخاذ ذات التدابير لوقاية المتعاملين عليها
والحفاظ على سالمتهم.
وأك ـ ــد ال ـم ــاج ــد أن الـ ـبـ ـن ــوك ،ف ــي ال ـمــرح ـلــة
ً
القادمة ،لن تدخر جهدا ،سواء في مد يد العون
أو اتخاذ أي تدابير وإجراءات يكون من شأنها
الحفاظ على سالمة كل المواطنين والمقيمين.

أخبار الشركات
«األولى» :تعديل سعر
بيع شركتين تابعتين
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
لالستثمار ،بخصوص توقيع
ع ـقــد ب ـيــع شــرك ـت ـيــن تــابـعـتـيــن،
أنــه بـنــاء على الــدراســة النافية
للجهالة تم تعديل سعر البيع
من  1.9مليون دينار إلــى 1.86
مليون ،إذ إن مبلغ البيع المعدل
ً
يتضمن مبلغا محجوزا قــدره
 182الــف دينار ،وهــو مستحق
على أحد العمالء.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أن ـ ــه
س ـي ـن ـت ــج ع ـ ــن ذل ـ ـ ــك االعـ ـ ـت ـ ــراف
بـ ـخـ ـس ــارة قـ ــدرهـ ــا  12.21أل ــف
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار والـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة ب ـح ـصــة
الـ ـش ــرك ــة األول ـ ـ ـ ــى لــاس ـت ـث ـمــار
الـ ـمـ ـب ــاش ــر وغ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـب ــاش ــرة،
وت ـ ـكـ ــويـ ــن مـ ـخـ ـص ــص ل ـل ـم ـب ـلــغ
ال ـم ـح ـج ــوز ب ـم ـب ـلــغ  79.3ال ــف
دينار ،والمتمثل بحصة الشركة
األولـ ــى لــاسـتـثـمــار الـمـبــاشــرة
وغير المباشرة /وسيظهر ذلك
في البيانات المالية لعام .2019

«الخصوصية» :توزيع  %10منحة

«السور» :توزيع  %5نقدًا

ب ـ ـل ـ ـغـ ــت أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة
الخصوصية القابضة  1.3مليون دينار
بواقع  9.26فلوس للسهم خالل عام ،2019
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  1.49مليون
ديـنــار ،بما يـعــادل  10.49فلوس للسهم
فــي عــام  ،2018وأوص ــى مجلس إدارتـهــا
بتوزيع أسهم منحة بواقع  10في المئة
عن أداء عام .2019

ربحت شركة السور لتسويق الوقود  3.45ماليين دينار ،بواقع  8.62فلوس
ً
للسهم خالل عام  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  3.41ماليين دينار ،بما
يعادل  8.52فلوس للسهم في عام  ،2018وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح
نقدية بواقع  5في المئة عن أداء العام الماضي.

«أعيان ع» :توزيع  %5منحة
ً
حققت شركة أعيان العقارية أرباحا قدرها  2.11مليون دينار ،بواقع
ً
 5.2فلوس للسهم خالل عام  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 5.93
ماليين ديـنــار بمقدار  14.4فلسا للسهم خــال  ،2018وأوص ــى مجلس
إدارتها بتوزيع أسهم منحة بواقع  5في المئة عن أداء العام المنصرم.

 875ألف دينار أرباح
لـ «بوبيان ب» من تسوية

«الوطني» :استقالة إينغر

ت ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان
للبتروكيماويات إل ــى تـســويــة ودي ــة مع
شــركــائـهــا فــي شــركــة ال ـبــرج للمختبرات
الطبية ،إذ تم دفع مبالغ لمصلحة "بوبيان
ب" قدرها  688الف دينار ،والحصول على
حـصــة اضــافـيــة فــي شــركــة ال ـبــرج بنسبة
 1.25في المئة لتصبح كامل نسبة الملكية
 25.12في المئة .ولفتت "بوبيان ب" إلى أنه
سيتم تحقيق أرباح بقيمة  875الف دينار،
وسيتم تضمينها فــي البيانات المالية
للربع الرابع المنتهي في  30أبريل .2020

أ فــاد بنك الكويت الوطني باستقالة رئيس مجموعة التدقيق
الداخلي كارل اينغر من منصبه ألسباب شخصية ،على أن يكون
آخر يوم عمل له الخميس الموافق  14مايو المقبل.

«الشارقة أ» تحقق  998.7ألف دينار
حققت شركة الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية (الشارقة أ)
مكاسب قدرها  998.75ألف دينار بواقع  1.65فلس للسهم خالل عام
ً
 ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  2.4مليون دينار ،بما يعادل 3.97
فلوس للسهم في عام .2018

إنتاجها النفطي ليتجاوز
ترفع
السعودية
ً
 10ماليين برميل يوميا
تـعـتــزم ال ـس ـعــوديــة ،أك ـبــر م ـصــدر لـلـنـفــط في
العالم ،زيــادة إنتاج النفط إلــى أكثر بكثير من
ً
عشرة ماليين برميل يوميا في أبريل المقبل،
بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك
وروسيا ،على ما أبلغ مصدران لـ"رويترز".
وقالت مصادر ،إن شركة النفط الوطنية العمالقة
"أرامكو" ستعزز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق
خفض "أوبك  "+الحالي في نهاية مارس الجاري.
ودف ــع انـهـيــار مـحــادثــات تـمــديــد االت ـفــاق أسـعــار
النفط للهبوط يوم الجمعة الماضي نتيجة تكهنات
بإلغاء السعودية استراتيجية دعم األسعار لمصلحة
اقتناص الحصص بالسوق على غرار ما حدث في
عام  2014وهو أفقد أسعار الخام نحو ثلثي قيمتها.
وأمس األول ،قلصت "أرامكو" سعر البيع الرسمي
لـشـحـنــات أب ــري ــل م ــن جـمـيــع خــامــات ـهــا إلـ ــى شتى

الوجهات ،بعد انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي
بين أوبك وروسيا يوم الجمعة ،مما دفع أسعار الخام
لالنخفاض بشدة في األسواق العالمية.
ً
وقالت المصادر إن إنتاج أبريل سيزيد كثيرا
ً
على عشرة ماليين برميل يوميا ،وقد يكون أقرب
ً
إلى  11مليون برميل يوميا.
ً
وضخت السعودية  9.7ماليين برميل يوميا
في الشهرين األخيرين.
وقالت المصادر ،التي رفضت الكشف عن هويتها
ً
نظرا إلى حساسية األمر ،إن "أرامكو" ستعظم إنتاجها
ً
وتبيع مزيدا من الخام لحماية حصتها السوقية.
وتبلغ طاقة إنتاج النفط السعودية  12مليون
ً
برميل يوميا مما يعطيها الـقــدرة على زيــادة
ً
اإلنتاج سريعا.
ً
وانتهى اتفاقا استمر ثالث سنوات بين أوبك

وروسـيــا يــوم الجمعة الماضي بعد أن رفضت
موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم
مع تفشي فيروس كورونا لترد "أوبك" على ذلك
بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.
وكانت "أوبك" تخفض إنتاجها فعليا بواقع
ً
 2.1مليون برميل يوميا ألن السعودية قلصت
ً
إنتاجها النفطي أكثر مما كان متفقا عليه.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،إن ض ـع ــف ال ـ ـتـ ــزام روس ـي ــا
ً
بتخفيضات اإلنتاج كان محبطا بالنسبة للرياض.
ومن المرجح أن يقتدي منتجون آخرون في
"أوبــك" مثل العراق والكويت واإلمــارات بتحرك
السعودية بإجراء تخفيضات كبيرة على أسعار
شحنات الخام لشهر أبريل.
(دبي  -رويترز)

انخفاض الصادرات غير النفطية
 %29خالل فبراير الماضي
قـ ــالـ ــت وزارة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة إن ق ـي ـم ــة ش ـ ـهـ ــادات ال ـم ـن ـشــأ
لـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـك ــوي ـت ـي ــة غـ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـيــة
انخفضت بنسبة  29في المئة خالل شهر
فبراير الماضي مقارنة مــع الشهر ذا تــه
عام .2019
وأض ــاف ــت الـ ـ ــوزارة ،فــي بـيــان صحافي
أمــس ،أن عدد شهادات المنشأ المصدرة
للدول العربية واألجنبية بلغ  1136شهادة
بقيمة  12.6مليون دينار "نحو  41مليون
دوالر" فــي فبراير الماضي مقابل 1116
ش ـه ــادة بـ ـ  17.8مـلـيــون دي ـن ــار "ن ـحــو 85
مليون دوالر" خالل الشهر ذاته من .2019
وأوضحت أن عدد الشهادات للصادرات
الكويتية لـلــدول العربية باستثناء دول
مجلس التعاون الخليجي بلغ  261شهادة

بقيمة  3.8ماليين دينار "نحو  12.4مليون
دوالر" مقابل  65شهادة للدول األجنبية
بقيمة  2.6مليون دينار "نحو  8.5ماليين
دوالر".
وذك ـ ـ ـ ــرت أن عـ ـ ــدد ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات ال ـم ـن ـشــأ
للصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون
الخليجي بـلــغ  810ش ـهــادات بقيمة 6.1
ماليين دينار "نحو  20مليون دوالر" خالل
الشهر ذاته من العام الماضي.
وأفادت بأن األردن تصدر قائمة الدول
ً
ال ـع ــرب ـي ــة األكـ ـث ــر اس ـ ـت ـ ـيـ ــرادا ل ـل ـص ــادرات
الكويتية في حين حلت قطر في الترتيب
ً
األول خليجيا.
وحول الصادرات الكويتية لدول العالم
األخ ـ ــرى أف ـ ــادت ب ــأن بـلـجـيـكــا جـ ــاءت في
المقدمة.

استقرار الدوالر
وارتفاع اليورو
واإلسترليني
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــر س ـ ـ ـعـ ـ ــر صـ ـ ــرف
الـ ــدوالر أم ــام الــديـنــار أمــس
عند  0.305دينار ،في حين
ارتـ ـف ــع الـ ـي ــورو إلـ ــى 0.344
دينار ،مقارنة بأسعار يوم
الخميس الماضي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
المركزي ،في نشرته اليومية
ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـت ــرون ــي،
إن سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـج ـن ـي ــه
اإلسترليني ارتفع إلى 0.398
دينار والفرنك السويسري
إلى  0.325دينار ،وبقي الين
الياباني عند مستوى 0.002
دون تغيير.
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• إصدار صكوك عالمية بتغطية بلغت  4.6مليارات دينار يعكس قوة البنك
• الفليج :ارتفاع حصة البنك السوقية وأرباحنا المتنامية نتيجة لإلبداع واالبتكار
محمد اإلتربي

قال الفليج إن البنك حافظ
على تطوير مسيرة النمو ً
الثابتة ًفي العوائد محققا
ارتفاعا في أرباحه بنهاية عام
 2019بنسبة  12في المئة.

بنسبة حضور
 %69الجمعية
العمومية تقر
ً
توزيع  %9نقدا
و %5منحة

الجمعية وافقت
لمجلس اإلدارة
على إصدار صكوك
أو أدوات تمويلية
ً
أخرى وفقا لصيغ
العقود التي تتوافق
مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ومع
متطلبات معيار
كفاية رأس المال
للبنوك اإلسالمية

أ ق ــرت الجمعية العمومية
ا لـعــاد يــة لبنك بــو بـيــان ،التي
ُع ِقدت بنسبة حضور  69في
المئة ،توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9
في المئة من القيمة االسمية
للسهم بواقع  9فلوس للسهم،
وأسـ ـه ــم م ـن ـحــة ب ــواق ــع  5فــي
المئة أسهم منحة مجانية.
من جهته ،أكد نائب رئيس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة ا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس
الـتـنـفـيــذي ع ــادل ال ـمــاجــد ،أن
«بوبيان» بعيد عن المؤثرات
العالمية بسبب عــدم و جــود
ان ـك ـش ــاف ــات ف ــي اس ـت ـث ـمــارات
خارجية ،الفتا إ لــى أن البنك
ي ــرك ــز م ـح ـل ـي ــا بـ ـق ــوة ون ـج ــح
فــي ا كـتـســاب ثقة كبيرة على
الصعيد المحلي من العمالء،
وع ــال ـم ـي ــا م ــن الـمـسـتـثـمــريــن
ال ـع ــال ـم ـي ـي ــن بـ ـع ــد ال ـت ـغ ـط ـيــة
ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـك ــوك الـ ـت ــي
ً
طرحها مؤخرا.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــه خ ـ ـ ــال
الجمعية ،أكد رئيس مجلس
إدارة « بـ ـ ــو ب ـ ـ ـيـ ـ ــان» م ـح ـم ــود
الفليج ،أن البنك حافظ على
تطوير مسيرة النمو الثابتة
ً
ً
فــي الـعــوائــد مـحـقـقــا ارتـفــاعــا
في أرباحه بنهاية عام 2019
بنسبة  12في المئة ،إذ بلغت
أرباحه الصافية  62.6مليون
ً
دينار مقارنة بـ  56.1مليونا
في عام  ،2018وبربحية سهم
ب ـل ـغ ــت  20.4ف ـل ـس ــا م ـق ــار ن ــة
بــ 19.2فلسا للعام السابق.
وأضاف الفليج أن «معظم
ً
مــؤ شــرات البنك شهدت نموا
فـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2019إذ ار ت ـ ـفـ ــع
إج ـ ـمـ ــالـ ــي األص ـ ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى مــا
ي ـقــارب  5.30م ـل ـيــارات ديـنــار
ب ـن ـس ـبــة ن ـم ــو ق ــدره ــا  22فــي
ال ـم ـئ ــة ،وارت ـف ـع ــت اإلي ـ ـ ــرادات
التشغيلية لتصل إلى 145.8
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ب ـن ـس ـبــة نـمــو
قدرها  4في المئة ،باإلضافة
إلى زيادة ودائع العمالء إلى
 4.35م ـل ـي ــارات د يـ ـن ــار بنمو
نسبته  17في المئة».
وأوضح أن إجمالي حقوق
ال ـم ـل ـك ـي ــة ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ارتـ ـف ــع
ليصل إلى  575مليون دينار
مقارنة ب ـ  408ماليين دينار
في العام السابق ،إلى جانب
ار تـفــاع محفظة التمويل إلى
 3.73مـلـيــارات ديـنــار بنسبة
ً
ن ـمــو  14ف ــي ال ـم ـئــة تـمــاشـيــا
مع النمو المتواصل لقاعدة
عمالء البنك.
أما على مستوى الحصص
السوقية ،فأشار الفليج إلى أن
الحصة السوقية من التمويل
المحلي بصفة عامة ارتفعت
إل ــى ح ــوال ــي  9.31ف ــي الـمـئــة
مقارنة ب ـ  8.57فــي المئة في
نـهــايــة ال ـعــام الـســابــق ،بينما
تـجــاوزت حصة بنك بوبيان
مـ ــن تـ ـم ــوي ــل األف ـ ـ ـ ــراد  13فــي
المئة.
وكــانــت الـجـمـعـيــة الـعــاديــة
وافقت على تفويض مجلس
اإلدارة بالتعامل مــع أعضاء
م ـج ـلــس اإلدارة ،وا ل ـمــوا ف ـقــة
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـن ـ ـح ـ ـهـ ــم تـ ـسـ ـهـ ـي ــات
م ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــة
المالية  ،2020والتعامل مع
األطراف ذات الصلة وفق نظم
وسياسات البنك وتعليمات
بنك الكويت المركزي.
ك ـمــا وافـ ـق ــت ع ـلــى اق ـت ـطــاع
مبلغ  6.596.535دينارا (ستة
م ــاي ـي ــن وخ ـم ـس ـم ـئ ــة وس ـتــة
ً
وت ـس ـع ـي ــن أل ـ ـفـ ــا وخ ـم ـس ـم ـئــة
وخ ـم ـس ــة وث ــاثـ ـي ــن دي ـ ـنـ ــارا)
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  10فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة مــن
ص ــاف ــي ربـ ــح ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  31ديـسـمـبــر
 ،2019والعائد إلى مساهمي
الـ ـبـ ـن ــك قـ ـب ــل االس ـت ـق ـط ــاع ــات
ل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاط ـ ـ ــي
اإلجـ ـب ــاري م ــع اق ـت ـطــاع مبلغ
 6.309.707د ن ــا نـ ـي ــر ( س ـت ــة
م ــاي ـي ــن وث ــاث ـم ـئ ــة وت ـس ـعــة
آالف و سـ ـبـ ـعـ ـمـ ـئ ــة و سـ ـبـ ـع ــة
دنانير) بنسبة  10في المئة
م ــن ص ــاف ــي رب ــح ذات الـسـنــة
الـعــائــد إل ــى مـســاهـمــي البنك
ب ـعــد االس ـت ـق ـطــاعــات بـخــاف
م ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــأة أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
اإلدارة لـحـســاب االحـتـيــاطــي
االختياري.
ووافـ ـق ــت ال ـج ـم ـع ـيــة أي ـضــا
لمجلس اإلدارة على إ صــدار
ص ـك ــوك أو أدوات تـمــو يـلـيــة
أخ ـ ــرى ،وف ـقــا لـصـيــغ الـعـقــود
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق مـ ـ ــع أح ـ ـكـ ــام
الـ ـش ــريـ ـع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وم ــع
متطلبات معيار كفاية رأس
المال للبنوك االسالمية «بازل
 ،»3مع تفويض مجلس اإلدارة
ب ـت ـح ــدي ــد ق ـي ـم ـت ـهــا االس ـم ـي ــة
وشروطها وأحكامها ،واتخاذ

مجلس إدارة البنك خالل الجمعية العمومية
ما يلزم نحو ذ لــك ،بما يتفق
وأحـ ـك ــام ال ـق ــوان ـي ــن ال ـســاريــة
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات الـ ـ ـ ــوزاريـ ـ ـ ــة ذات
الصلة وبعد موافقة الجهات
الرسمية المعنية.

إصدار عالمي لصكوك بوبيان
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ن ــائ ــب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي للبنك عادل الماجد
إن البنك في عام  2019حصل
عـ ـل ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــة م ـ ــن ال ـج ـه ــات
ال ــرق ــابـ ـي ــة إلصـ ـ ـ ــدار ص ـك ــوك،
حـيــث نـجــح الـبـنــك الح ـقــا في
تـغـطـيــة االك ـت ـت ــاب بـمـجـمــوع
طـلـبــات يـنــاهــز  4.6مـلـيــارات
دوالر ،أي أكثر من  6أضعاف
الـ ـمـ ـبـ ـل ــغ الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ،م ـمــا
يعكس مدى القوة التي يتمتع
بها البنك.
وكان البنك قد قام بحملته
الـ ـتـ ـس ــويـ ـقـ ـي ــة مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـعـ ــام
الحالي في دبي ولندن للقاء
ع ــدد م ــن الـمـسـتـثـمــريــن ،وتــم
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا إص ـ ـ ـ ـ ـ ــداره ص ـك ــوك ــا
مـقــومــة بــالــدوالر بقيمة 750
م ـ ـل ـ ـيـ ــو نـ ــا أل جـ ـ ـ ــل  5س ـ ـنـ ــوات
سـيـتــم إدراجـ ـه ــا ف ــي بــورصــة
أيــرل ـنــدا وبـنـسـبــة رب ــح بلغت
 2.593ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة س ـن ــو ي ــا،
وال ــذي يمثل أق ــل مـعــدل ربــح
إلص ـ ــدار ص ـكــوك عــالـمـيــة من
ال ـكــويــت عـلــى اإلط ـ ــاق ،وهــو
م ــا ي ـع ـكــس الـ ـم ــاء ة ال ـمــال ـيــة
القوية للبنك والثقة العالية
من المستثمرين.
وتـ ـم ــت ت ـغ ـط ـيــة االك ـت ـت ــاب
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال  190م ـس ـت ـث ـم ــرا
محليا وإقليميا وعالميا من
مصارف ومؤسسات استثمار
عــال ـم ـيــة وس ـي ــادي ــة ،وه ــو ما
يؤكد الثقة العالية من جموع
المستثمرين في بنك بوبيان،
ح ـي ــث اسـ ـتـ ـح ــوذ م ـس ـت ـث ـمــرو
الخليج والشرق األوسط على
نسبة  51في المئة من تغطية
االصدار ،ونحو  23في المئة
لمستثمري أوروب ــا ،و 23في
ا لـمـئــة لمستثمري آ س ـيــا ،و3
في المئة آلخرين.
وأكـ ــد ال ـمــاجــد أن ــه «بـحـمــد
الـ ـ ـل ـ ــه وثـ ـ ـق ـ ــة ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
ن ـج ـح ـنــا ف ــي إصـ ـ ــدار ص ـكــوك
بقيمة كبيرة ،و هــو مــا يؤكد
السمعة العالمية واالقليمية
التي يتمتع بها بنك بوبيان
نتيجة ما حققه من إنجازات
م ـ ـش ـ ـهـ ــودة خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى م ـخ ـت ـل ــف
الصعد».

بنك لندن والشرق األوسط
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ــال
ا ل ـ ـمـ ــا جـ ــد إن ا لـ ـبـ ـن ــك و خ ـ ــال
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ح ـصــل على
ال ـم ــواف ـق ــات الـ ــازمـ ــة ل ــزي ــادة

جانب من حضور العمومية

حصته في بنك لندن والشرق
األوسط ،حيث تمكن «بوبيان»
الح ـ ـقـ ــا م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
مــوا ف ـقــات بـنـسـبــة  45.25في
المئة ،لترتفع حصته الى ما
يقارب  71في المئة ،وهو ما
يمنح البنك أبعادا جديدة في
التوسع خارجيا.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه يـ ـج ــري
حاليا تنفيذ االستراتيجية
الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـي ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ل ـل ـب ـنــك
«بوبيان  ،»2023والتي ترتكز
ع ـلــى أ س ـ ــاس االداء ا لـمـحـلــي
القوي للمجموعة مع تعزيز
التواجد العالمي للمحافظة
على استدامة النمو واالنتقال
إلى مرحلة «النمو المستقر»،
ان ـطــاقــا م ــن ق ــاع ــدة األع ـم ــال
التي تم إرساؤها منذ .2010
واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ت ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـثـ ـ ــل
اسـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك قصيرة
األجل في االستمرار بابتكار
المنتجات والخدمات البنكية
ل ـت ـح ـس ـي ــن تـ ـج ــرب ــة ال ـع ـم ــاء
وتعظيم الكفاء ة التشغيلية،
ا ل ــى جــا نــب أن يـصـبــح البنك
ً
ً
ً
بـ ـنـ ـك ــا إس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــا رائ ـ ـ ـ ـ ــدا فــي
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ت ـت ـم ـث ــل
االستراتيجية بعيدة المدى
للبنك فــي ا لـتــو ســع باألعمال
الرئيسية عبر زيادة الحصة
السوقية على صعيد مختلف
الـ ـش ــرائ ــح والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات ،مــع
اال سـتـمــرار فــي تقديم قنوات
م ـب ـت ـك ــرة وتـ ـط ــوي ــر م ـن ـصــات
إلدارة ا ل ـ ـ ـثـ ـ ــروات و م ـن ـص ــات
خـ ـ ــدمـ ـ ــات مـ ـص ــرفـ ـي ــة رق ـم ـي ــة
جديدة».
وبين أنه تماشيا مع خطة
إدارة احتياجات رأس المال
للمحافظة على قاعدة صلبة
لـ ــرأس ال ـم ــال ،تـمـكــن بــوبـيــان
ب ـن ـجــاح ف ــي م ــا ي ــو  2019من
زي ــادة رأس الـمــال بنسبة 15
ف ــي ال ـم ـئــة ،م ــن خ ــال إص ــدار
نحو  376مليون سهم جديد،
م ـض ـي ـفــا أن ح ـج ــم االك ـت ـت ــاب
بزيادة رأس المال فاق العدد
المطلوب بتغطية تصل الى
مــا يزيد على  522فــي المئة،
وب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة ك ـف ــاي ــة رأس
المال  20.3في المئة كما في
 31ديسمبر .2019

االستحواذ على بنك لندن والشرق األوسط ...بنجاح
قال الماجد إنه تم االنتهاء من عملية االستحواذ على بنك
لندن والشرق األوسط بنجاح ،حيث باتت لدى بوبيان سيطرة
مطلقة تصل الى نحو  71في المئة ،ومع الشركاء االستراتيجيين
التأمينات والقصر واألوقاف تصل إلى نحو  90في المئة.
وأفاد الماجد بأن بنك لندن والشرق األوسط لن يكون بنكا
مصرفيا او معنيا بالتوسع في السوق اإلنكليزي ،بل سيركز
على ادارة الثروات ،مشيرا الى ان استراتيجيتنا مختلفة وطويلة
أألجل ،قائال« :وسترون خطوات ونتائج ايجابية خالل المرحلة
المقبلة».
وعن تداعيات ازمة «كورونا» ،قال :حتى اآلن الصورة والرؤية
غير واضحتين ،لذلك ال يمكن حصر اآلثــار والنتائج السلبية
بدقة ،مستدركا بأنه ال يمكن انكار انه ستكون هناك تأثيرات،
«لكن ما أؤكد عليه هو ان االقتصاد الكويتي يعتمد على موردين

«بوبيان»
تمكن بنجاح
في مايو 2019
من زيادة رأس
المال بنسبة
 ٪١٥من خالل
إصدار نحو
 376مليون
سهم جديد

الماجد

خدمات مصرفية
متميزة للشركات

القيادة في االبتكار واإلبداع
و خ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام  2019قـ ــدم
«ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان» نـ ـسـ ـخ ــة ج ــدي ــدة
لتطبيق الموبايل المصرفي،
ت ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــات
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن أم ـ ــن
المعلومات وتواكب متطلبات
العمالء ،حيث و فــر التطبيق
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ت ـ ـجـ ــربـ ــة مـ ـتـ ـط ــورة
للعمالء مــع التميز بسهولة
االستخدام.
كما تمكن البنك من صقل
ج ـ ـهـ ــود االب ـ ـت ـ ـكـ ــار م ـ ــن خ ــال

ت ـط ــوي ــر ن ـ ـمـ ــوذج ع ـم ــل مـ ــرن،
وتوفير منتجات للمرة االولى
في الكويت للعمالء ،وبالتالي
ساهمنا في تطوير الصناعة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ب ــال ـك ــوي ــت وف ــي
إثراء العمالء بخدمات جديدة
ومتطورة وسهلة االستخدام.
وش ـ ـمـ ــل ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى س ـب ـيــل
ا لـ ـمـ ـث ــال ت ـط ـب ـيــق أول خــد مــة
إلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ائ ـ ـت ـ ـمـ ــان
رق ـم ـيــة م ــن خ ــال ن ـظ ــام Tap
لـ ـلـ ـم ــدف ــوع ــات ل ـم ـس ـت ـخــدمــي
الهواتف وفق نظام اندرويد،
وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـم ـك ـيــن ال ـع ـم ــاء
المتأهلين من الحصول على
ً
البطاقة الكترونيا من مرحلة
الطلب وحتى مرحلة التفعيل،
وفـ ــي مـ ــدة ال ت ـت ـع ــدى دقـيـقــة
واحدة.

البنك نجح خالل
العام في المحافظة
على معدالت
العمالة الوطنية
التي بلغت نحو
 %78وهي من
أعلى النسب

ويتطلع بنك بوبيان إلى
إثراء تجربة العمالء وتقديم
خدمات استثنائية لهم ،من
خالل مجموعة من منتجاته
وخدماته المبتكرة المقدمة
لعمالء الشركات ،حيث يقوم
البنك بذلك بناء على تحديد
احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات
ال ـع ـمــاء ال ـض ــروري ــة ،وال ـتــي
تـ ـتـ ـطـ ـل ــب ت ـ ـطـ ــويـ ــر وتـ ـع ــزي ــز
خدماتنا ومنتجاتنا الفريدة
في قطاع الشركات ،بما يتفق
مع الشريعة اإلسالمية.
وق ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــرت م ـج ـمــوعــة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
ل ـل ـشــركــات ف ــي ال ـن ـمــو بـشـكـ ٍـل
ً
منتظم بمعدل  %15سنويا،
ع ـل ــى م ـ ــدار األع ـ ـ ــوام ال ـثــاثــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــي م ـح ـف ـظ ــة
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ،ع ـلــى
الرغم من المنافسة الشديدة
ف ــي الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي .وق ــد
حققنا ه ــذا الـنـمــو مــن خــال
بشكل
استقطاب عمالء جدد
ٍ
رئيسي ،حيث يتم اختيارهم

مهمين هما اإلنفاق الحكومي على المشاريع ورواتب الموظفين
وآثارهما على الدورة االقتصادية».
وأكد أن البنوك لديها قوة مالية يمكنها ان تتحمل وتمتص
أي صدمات ،ولديها رأسمال قوي ومخصصات كبيرة متراكمة
على مدار سنوات« ،لذلك نعتقد ان وضع البنوك قوي ومتين».
وع ــن بـنــك بــوب ـيــان عــالـمـيــا ،أف ــاد بــأنــه ال يــوجــد ل ــدى البنك
انكشافات عالمية على استثمارات في اسهم وغيرها من المراكز
المؤثرة ،التي قد تنعكس سلبا على البنك ،وبالتالي بنك بوبيان
مهتم بالتركيز على السوق الكويتي.
وبشأن اتفاقية بوبيان مع شركة زين توقع الماجد أن يكون
هناك في نهاية ابريل بعض المنتجات التكنولوجية التي تخدم
العمالء ،وذلــك بعد االنتهاء منها خالل ذلك الموعد وستكون
خدمات مميزة ومرنة.
بـ ـعـ ـن ــاي ــة ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
موثوقيتهم التجارية.
وق ـ ـ ــد ح ــافـ ـظ ــت م ـج ـم ــوع ــة
الخدمات المصرفية للشركات
على جودة محفظة الشركات
وقامت بتحسينها من خالل
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـ ـلـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــات
ال ـن ـش ـط ــة ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ،م ـثــل
ق ـط ــاع ــات ال ـخ ــدم ــات وال ـن ـفــط
ـك بـصــورة
وال ـت ـجــارة ،وتــم ذلـ ً
رئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة التـ ـ ـب ـ ــاع
الممارسات الرائدة في إدارة
مخاطر الخدمات المصرفية،
حيث أدى كل ذلــك الــى زيــادة
ا لـحـصــة ا لـســو قـيــة لمجموعة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
للشركات ،لتصل إلى  8.1في
المئة .وقد نتج ذلك عن تبني
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة سـ ــوق جــديــدة
والـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى ال ـق ـط ــاع ــات
بشكل أكبر.
الرئيسية
ٍ

موارد بشرية وخدمة
مجتمعية مميزة
ُيـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان
ً
ً
اهـ ـتـ ـم ــام ــا خـ ــاصـ ــا ب ـ ـمـ ــوارده
البشرية ضمن استراتيجية
ع ـم ـلــه ك ـب ـنــك ع ـص ــري يــواكــب
الـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــورات الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
واإلقـلـيـمـيــة ،مــن خ ــال فــريــق
إداري ش ـ ــاب ،و قـ ــد ادى ذ لــك
ً
إلـ ـ ــى ت ـ ـبـ ــوأ ب ــوبـ ـي ــان م ــوق ـع ــا
ً
ج ــاذب ــا لـلـشـبــاب الـكــويـتـيـيــن
ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فــي
القطاع الخاص بصفة عامة
والقطاع المصرفي على وجه
ال ـخ ـص ــوص ،ب ـس ـبــب ال ـم ـنــاخ
ال ـ ــذي ي ــوف ــره ال ـب ـن ــك لـلـمــزيــد
من اإلبداع واالبتكار وإطالق
ال ـع ـن ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـلـ ـط ــاق ــات ال ـش ــاب ــة
والطموحة.
وعليه ،نجح البنك خالل
ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
مـ ـع ــدالت ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة،
ا لـتــي بلغت نحو  %78وهي
مــن أعـلــى الـنـســب ،لـيــس على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـيــة
ف ـح ـســب ،ب ــل وع ـل ــى مـسـتــوى
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ال ـكــوي ـتــي،
ً
حيث أضحى البنك نموذجا
ل ـتــوظ ـيــف ال ـع ـمــالــة الـمـحـلـيــة
وخلق فرص عمل مميزة على
مستوى المنطقة.
وتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة
االجتماعية وخدمة المجتمع
ح ـجــر ال ــزاوي ــة ف ــي تـعــامــات
ال ـب ـن ــك مـ ــع م ـخ ـت ـلــف ش ــرائ ــح
الـمـجـتـمــع مـســاهـمــة م ـنــه في
التنمية و بـنــاء مجتمع قــادر
على مواجهة كــل المتغيرات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ل ــذا
كــان للبنك السبق في إطالق
ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات
االجتماعية ودعم الكثير من
األنشطة والفعاليات الموجهة
لمختلف الشرائح.
واستمر بوبيان ،باقتدار،
فـ ــي مـ ـم ــار س ــة دوره ا ل ـف ــا ع ــل
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي

والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
شــرائـحــه وقـطــاعــاتــه السيما
الـ ـشـ ـب ــاب ،ح ـي ــث ك ـ ــان ال ـب ـنــك
ً
رائــدا في دعمهم في مختلف
المجاالت ،وعلى كل األصعدة،
وبـلــغ عــدد الـفـ ّـعــالـيــات ،ســواء
التي قــام البنك برعايتها أو
المشاركة فيها أو تنظيمها،
أكثر من  150فعالية ونشاطا،
باإلضافة إلى الدور المتميز
الـ ــذي ق ــام ــت ب ــه فـ ــروع الـبـنــك
ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي
ت ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا وت ـف ــاع ـل ـه ــا مــع
مختلف القطاعات .قام البنك
ب ـم ـج ـم ــوع ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ألول
مــرة فــي دول ــة الـكــويــت ،حيث
اسـتـفــاد الـعــديــد مــن األط ــراف
من تلك الفعاليات بما فيهم
العمالء وغير العمالء.
واختتم الفليج كلمته في
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة بـشـكــر
سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد ال ـش ـي ــخ
ص ـبــاح األح ـم ــد وولـ ــي عـهــده
األمين الشيخ نــواف األحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
كـ ـم ــا تـ ـق ــدم ب ــال ـش ـك ــر لـكــل
المسؤولين في بنك الكويت
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــم
د .مـحـمــد ال ـهــاشــل الـ ــذي لم
ً
ي ــدخ ــر ج ـه ــدا ف ــي ات ـخ ــاذ ما
ً
ي ــراه مـنــاسـبــا لــدعــم تطوير
وس ــام ــة ال ـن ـظــام الـمـصــرفــي
ً
الكويتي ،شاكرا كذلك جميع
م ـســاه ـمــي ال ـب ـن ــك وع ـمــائــه
ً
الـ ـك ــرام ال ــذي ــن ك ــان ــوا دائ ـم ــا
ا ل ـع ــا م ــل ا ل ــر ئ ـي ـس ــي وراء مــا
حققه البنك من نجاح.

مجموعة الخدمات
المصرفية للشركات
حافظت على جودة
محفظة الشركات
وقامت بتحسينها
من خالل التركيز
على القطاعات
النشطة في السوق
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني S.alshammari@aljarida.com

«كورونا» يصيب قطاع مواد البناء بحالة من الترقب والحذر

تراجع الطلب والمبيعات ...ومصانع تخفض إنتاجها

ً
األم ـ ـ ــور م ـس ـت ـق ـبــا ،وإلـ ـ ــى مـتــى
سيستمر هذا الفيروس ،ويجب
وض ـ ــع أسـ ـ ــوأ ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات
واالح ـت ـم ــاالت ،ووض ــع الخطط
لمواجهتها.
وقال إن العرض والطلب عامل
مؤثر على أسـعــار مــواد البناء،
لكن هناك مؤثرات أخرى تتحكم
باألسعار ،منها المنافسة بين
مـنـتـجــي ال ـم ــواد األول ـي ــة لـمــواد
البناء ،ما من شأنه العمل على
استقرار األسعار.

ً
«الجريدة» سألت عددا من المتخصصين عن تأثر قطاع مواد
مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد
البناء بتداعيات انتشار فيروس كورونا ،واتفقوا على أنه ليس
«كوفيد »19-تأثر الكثير من القطاعات االقتصادية سواء
في السوق المحلي أو العالمي ،وشهد العديد منها تراجعات بمنأى عن تأثيرات هذا الفيروس ،فهو اآلخر تأثر لكن إلى اآلن
بشكل محدود.
وصلت نسبتها إلى  80في المئة.
حال استمرار تداعيات األزمة أن يتأثر
ووسط التحذيرات ،التي أطلقتها الجهات المختصة خالل
وتوقع المتخصصون في ً
معظم الشركات والمصانع
أن
خصوصا
أكبر،
بشكل
القطاع
األسبوعين الماضيين ،واإلجراءات المتخذة منها للحد من
ً
انتشار الفيروس ،امتد ًهذا التأثير ليصيب قطاع مواد البناء ،في خفضت إنتاجها ،لقلة الطلب وتحوطا من انتشار هذا
الفيروس ،وإليكم التفاصيل:
حين يقف الجميع حاليا في حالة من الترقب والحذر.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة
«س ــدي ــر» لـلـتـجــارة وال ـم ـقــاوالت
طـ ـ ـ ــارق الـ ـمـ ـط ــوع أن ت ــداعـ ـي ــات
ال ـف ـي ــروس أص ــاب ــت ال ـعــديــد من
القطاعات االقـتـصــاديــة ،وأثــرت
عليها ســواء على المبيعات أو
اإلنتاجية.
وقال المطوع ،إن قطاع مواد
ً
الـبـنــاء أي ـضــا هــو اآلخ ــر ك ــان له
نصيب من هذا التأثير ،وهناك
ّ
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـصــانــع قــلـصــت
ً
إن ـتــاج ـهــا ،ن ـظ ــرا إل ــى انـخـفــاض
م ـس ـت ــوى ال ـم ـب ـي ـعــات وال ـط ـل ــب،
إضافة إلى اإلجراءات االحترازية
لمواجهة الفيروس.
وأوض ـ ـ ــح أن م ـب ـي ـعــات م ــواد
البناء انخفضت بما نسبته 15

في المئة ،لكن طلبات المشاريع
الـقــائـمــة ال ت ــزال مـسـتـمــرة ،ولــم
ت ـ ـتـ ــأثـ ــر ،ف ــالـ ـت ــأثـ ـي ــر يـ ـكـ ـم ــن فــي
ً
انخفاض الطلب حاليا ،والجميع
ي ـ ـتـ ــرق ـ ـبـ ــون مـ ـ ــا س ـ ـ ـتـ ـ ــؤول إلـ ـي ــه
األوضاع خالل الفترة المقبلة.
ول ـف ــت إلـ ــى أن أسـ ـع ــار م ــواد
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء م ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـ ــاألحـ ـ ــداث
ً
ال ـعــال ـم ـيــة ،وت ـت ــأث ــر إي ـج ــاب ــا أو
ً
س ـل ـبــا ب ـهــا ،ف ـه ـنــاك ال ـعــديــد من
المواد األولية يتم استيرادها من
ً
الخارج ويتم تصنيعها محليا.
وقـ ـ ـ ــال إن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار األزمـ ـ ــة
يعني ّ
تكبد الكثير من القطاعات
ً
االقتصادية مزيدا من الخسائر،
وإن ال ـعــديــد م ــن الـمـسـتـثـمــريــن
سيلجأون إلى التقشف وتقليل

المصاريف خالل الفترة المقبلة،
وهذا يعود بالضرر على الدورة
االقتصادية للدولة.
وأوض ـ ـ ــح ال ـم ـط ــوع أن ـ ــه الب ــد
أن ت ـك ــون ل ــدى ال ـح ـكــومــة خطة
لمواجهة أي أزمــة طارئة ،وذلك
لخلق الـتــوازن ،في حــال حدوث
خ ـل ــل مـ ــن ش ــأن ــه ال ـت ــأث ـي ــر عـلــى
مجريات السوق ،وهذا ما فعلته
العديد من الحكومات.
وذك ـ ــر أن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد من
ال ـبــوادر الـتــي تـقــدم بها القطاع
الـ ـخ ــاص ل ـم ــواج ـه ــة األزمـ ـ ـ ــة ،إذ
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـج ـه ــات
ت ـخ ـف ـيــض إيـ ـج ــاراتـ ـه ــا بـنـسـبــة
ً
وصلت إلــى  50في المئة ،نظرا
إلى الحالة التي تمر بها البالد.

ً
ً
السعودية :تنفيذ  70مشروعا سكنيا
بلغ عدد عقود شراء الوحدات السكنية تحت اإلنشاء
ضمن مشاريع وزارة اإلسكان بالشراكة مع المطورين
العقاريين في السعودية ،خــال أول شهرين من العام
الحالي ،نحو  4000عقد بقيمة  2.559مليار ريال.
وقال مازن الداود ،المشرف العام على وكالة التطوير
الـعـقــاري فــي وزارة اإلس ـكــان ،إن هــذه الـمـشــاريــع تأتي
ضمن أحد أبرز الخيارات السكنية التي يوفرها برنامج
«سكني».
وأش ــار ال ــداود إلــى أن هــذه الـمـشــاريــع تــراعــي جــودة
التنفيذ والتصميم ،وتوافر الضمانات الالزمة ،والتنوع
في النماذج والتصاميم بما يتوافق مع رغبات األسرة

ً
ً
السعودية ،مبينا أن الشراكة قائمة مع أكثر من  60مطورا
ً
ً
ً
عقاريا وأثمرت حتى اآلن  70مشروعا سكنيا.
يذكر أن مشاريع الوحدات السكنية تحت اإلنشاء من
خــال برنامج «سكني» تساهم فــي زي ــادة معدل تملك
األسر السعودية للمسكن بشكل ملحوظ.
وارتـ ـف ــع إج ـمــالــي ع ــدد ال ـم ـســاكــن الـمـشـغــولــة بــأســر
سعودية إلى  3.68ماليين مسكن ،وبلغت نسبة المساكن
«المملوكة» المشغولة بأسر سعودية  62.08في المئة،
بما يعادل نحو  2.2مليون أسرة حتى النصف األول من
 ،2019مقارنة بـ  60.49في المئة من إجمالي المساكن
حتى منتصف .2018
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المبيعات
والبد أن تكون
هناك خطة
طوارئ

المطوع

النوري

وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ق ـ ـط ـ ــاع م ـ ـ ــواد
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ي ـع ـت ـمــد
على ا لـمـشــار يــع التنموية التي
تطرحها الحكومة ،إضافة إلى
المشاريع اإلسكانية ،إذ تعتبر
تـلــك ال ـم ـشــاريــع م ــن الـمـحــركــات
ً
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـق ـط ــاع ،م ـتــوق ـعــا

استقرار أسعار مواد البناء خالل
الفترة المقبلة.

ال ـب ـن ــاء ك ـغ ـي ــره م ــن ال ـق ـطــاعــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ي ـت ــأث ــر
باألحداث واألزمات ،لكن يختلف
مــدى تــأثــر كــل قـطــاع عــن اآلخــر،
وي ـع ـت ـب ــر ق ـ ـطـ ــاع مـ ـ ـ ــواد ال ـب ـن ــاء
م ــن آخـ ــر ال ـق ـط ــاع ــات ال ـم ـتــأثــرة
بتداعيات فيروس «كورونا».
وأضاف النوري ،أن تداعيات
هذا الفيروس أثرت على الطاقات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـص ــان ــع ،مــع
انخفاض الطلب ،والتحذيرات
من الجهات المختصة التي تنذر
ً
بالتجمعات ،مما خلق نوعا من
الخوف لدى الجميع.
وأوضح أن استمرار تداعيات
هــذا الـمــرض بنفس الــوتـيــرة أو
أك ـثــر ل ــه ال ـعــديــد م ــن السلبيات
على كل القطاعات ،ولن يستثنى
منه قطاع مواد البناء ،الذي هو
اآلخر من المتوقع له أن يتضرر
ً
كثيرا.
وذكـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ــه يـ ـج ــب أن ي ـك ــون
هناك حس وطني لدى الجميع،
وأن يـعـمـلــوا ل ـمــواج ـهــة أض ــرار
وت ــداعـ ـي ــات «ك ـ ــورون ـ ــا» ،فـهـنــاك
العديد من القطاعات االقتصادية
ً
تضررت بشكل كبير جدا ،والبد
من مساندتها للتغلب على هذه
المرحلة الحرجة.
ول ـف ــت إل ــى أن ع ـلــى الـجـمـيــع
الـ ـتـ ـك ــات ــف ف ـ ـهـ ــذه أزمـ ـ ـ ــة ط ــارئ ــة
ول ـ ـ ــم تـ ـك ــن ب ــالـ ـحـ ـسـ ـب ــان ،وم ــن
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ خ ـ ـطـ ــوات
للتصدي ومواجهة التداعيات،
ومنها تخفيض اإليجارات على
المستثمرين أو ترحيل إيجارات
هذا الشهر إلى أجل مسمى.
وأوض ــح ال ـنــوري أن الجميع
ال يعرفون ما ســوف تــؤول إليه

أع ـ ـلـ ــن م ـج ـم ــع مـ ـط ــاع ــم ڤ ــايـ ـب ــس خـصـمــا
للمستأجرين ،قــدره  50في المئة من القيمة
اإليـجــاريــة للشهر ال ـجــاري ،نـظــرا لــأوضــاع
الـصـحـيــة ال ـتــي تـمــر بـهــا ال ـب ــاد،وتــأثـيــرهــا
السلبي المحتمل على الكثير من القطاعات.
ويأتي هذا الخصم ،بعدما تأثرت العديد
م ــن ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــادي ــة خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،وخ ــاص ــة ق ـط ــاع ال ـم ـط ــاع ــم ،ج ــراء
تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ارتفاع عوائد االستثمار العقاري في قطر
ق ــال تـقــريــر شــركــة األص ـمــخ للمشاريع
الـعـقــاريــة إن دول ــة قـطــر تمضي قــدمــا في
اتباع سياسة التنوع االقتصادي من خالل
التركيز على استثماراتها في القطاعات
غير النفطية ،وأبرزها القطاع العقاري.
وأضـ ــاف الـتـقــريــر أن «الـحـكــومــة قامت
ب ـت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة واسـ ـع ــة ل ـت ـطــويــر الـبـنـيــة
التحتية للدولة ،وإنشاء مشاريع تنموية
ضـ ـخـ ـم ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـنـ ـق ــل وال ـ ـمـ ــوانـ ــئ
والمطارات ،باإلضافة إلى ضخ العديد من
االسـتـثـمــارات فــي مـجــال القطاع العقاري
الـ ـ ــذي ش ـه ــد نـ ـم ــوا ك ـب ـي ــرا خ ـ ــال األعـ ـ ــوام
الماضية ،ما دفعه الحتالل المرتبة الثانية
كإحدى الركائز االقتصادية بالدولة بعد
قطاع النفط والغاز».
وب ـي ـن ـمــا أوض ـ ــح أن ال ـق ـط ــاع ال ـع ـقــاري
ب ــدأ يـشـهــد حــركــة تصحيحية فــي مـجــال
األسعار ،حيث انخفضت أسعار العقارات

بنسب متفاوتة حسب المناطق ،اعتبر أن
هذا االنخفاض انخفاض صحي وجاء في
صالح القطاع ،حيث حدث تصحيح بسيط
في أسعار العقارات وكذلك أسعار األراضي،
مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل
األسعار في صعود دائم ،وبشكل مستمر.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـحـ ــركـ ــة
التصحيحية في أسعار العقارات جاء ت
لتعطي جاذبية أكبر للقطاع ،وستساهم
ف ــي ان ـت ـعــاش ح ــرك ــة ال ـب ـيــع والـ ـش ــراء مــرة
أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود
ً
بعض الشيء ،الفتا إلى أن أسعار العقارات
في طريقها إلى االستقرار عند مستويات
مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة
ف ــي أعـ ــوام ســاب ـقــة ،وه ــذا سـيـشـكــل عــامــا
إضافيا لدعم حركة السوق.
وقال إن االستثمار في القطاع العقاري
ال ـق ـطــري م ــا زال م ـجــديــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من

تداعيات
المرض أثرت
على الطاقات
التشغيلية
للمصانع

الدغيشم

«ڤايبس» :خصم
 %50للمستأجرين
عن الشهر الجاري

ح ــرك ــة ال ـت ـص ـح ـيــح الـ ـت ــي ي ـم ــر بـ ـه ــا ،كـمــا
يتميز االستثمار العقاري بأنه آمن ،وهذه
ً
ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار
ً
أموالهم في الظروف الحالية ،مشيرا إلى
أن االستثمار العقاري مفضل لدى شريحة
كبيرة من المستثمرين.
وتوقع أن يرتفع العائد على االستثمار
في القطاع العقاري القطري خالل العامين
المقبلين ،السيما بعد بدء تنفيذ القانون
رقم  16لسنة  2018بشأن تنظيم تملك غير
القطريين للعقارات واالنتفاع بها.
وأضـ ـ ــاف أن سـ ــوق اإلي ـ ـجـ ــارات يشهد
تقلبات متكررة ألسباب اقتصادية ودورية
ع ــدي ــدة ،وف ــي الــوقــت ال ــراه ــن يـمــر الـســوق
القطري بحالة تصحيح ،وشهدت األشهر
األخ ـيــرة زي ــادة فــي نسبة ال ـم ـعــروض من
الـشـقــق الـسـكـنـيــة ،وال ــذي مــن الـمـتــوقــع أن
يستمر حتى نهاية الـعــام الـجــاري ،وهــذا

حالة الترقب
خفضت
حركة بيع
مواد البناء
والعقارات

ً
أحدث فجوة بين العرض والطلب ،معتبرا
أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضا على
أنها ميزة إيجابية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـم ـنــاطــق ش ـه ــدت ان ـخ ـفــاضــا ف ــي أس ـعــار
اإليـجــارات بنسب متفاوتة ،ومــع ذلــك فإن
هــذا المستوى مــن االنخفاض فــي أسعار
اإليجارات لم يشمل كل المناطق ،ويرجع
ذلك إلى االرتفاع في الطلب على العقارات
التي تتيح قيمة أفضل ،وهــذا بــدوره دفع
المطورين العقاريين إلــى إنـشــاء وعــرض
خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار
معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.
وتـ ــوقـ ــع أن ي ــرت ـف ــع م ـ ـعـ ــروض ال ـش ـقــق
السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من
 20في المئة ،في ظل انتظار االنتهاء من
أع ـمــال اإلن ـشــاء ببعض األبـنـيــة واألب ــراج
السكنية.

الطاقات التشغيلية
بدوره ،قال الخبير الصناعي
أح ـمــد الـ ـن ــوري ،إن ق ـطــاع م ــواد

خسائر فادحة
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
العقاري عبدالعزيز الدغيشم ،إن
العديد من القطاعات االقتصادية
س ـج ـلــت خ ـســائــر ف ــادح ــة خــال
الفترة الماضية ،وعـلــى رأسها
قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاح ـ ــة وال ـ ـس ـ ـفـ ــر
والـ ـفـ ـن ــادق ،ث ــم ت ــأت ــي الـمـطــاعــم
والـ ـمـ ـلـ ـب ــوس ــات وال ـم ـج ـم ـع ــات
التجارية وغيرها من القطاعات
االستثمارية.
وأوضـ ــح الــدغـيـشــم أن قطاع
م ـ ــواد ال ـب ـن ــاء مــرت ـبــط م ـبــاشــرة
بالمشاريع الحكومية والقطاع
العقاري ،ومع تداعيات فيروس
كورونا ،بالتأكيد تأثر القطاع،
فالجميع فــي حــالــة مــن الترقب
لألوضاع المحلية والعالمية.
وذكر أن الحالة التي يعيشها
ً
ال ـعــالــم حــال ـيــا ،خـفـضــت الطلب
على بعض المواد ورفعت الطلب
ع ـلــى أخ ـ ــرى ،ووسـ ــط األوضـ ــاع
الـحــالـيــة انـخـفــض الـطـلــب حتى
عـلــى ال ـع ـقــارات ،فنسبة اإلقـبــال
على وسـطــاء الـعـقــار انخفضت
بما نسبته  50في المئة.
وأكــد أن قطاعي مــواد البناء
وال ـع ـقــاري لـيـســا كـغـيــرهـمــا من
القطاعات االقتصادية األخرى،
ً
فهما مــن آخ ــر الـقـطــاعــات تــأثــرا
ب ـ ـ ـ ــاألزم ـ ـ ـ ــات االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة أو
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ـي ـه ـمــا
ض ـ ــروري ـ ــة ،فــال ـج ـم ـيــع ب ـحــاجــة
إلى سكن.
وتــابــع الدغيشم أن استمرار
تداعيات هــذا المرض ،سيخلق
ً
ً
ركودا حادا في قطاع مواد البناء
وال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ،فــالـجـمـيــع
سيفضلون االحتفاظ بالسيولة
المالية على االستثمار فــي أي
قطاع استثماري.
وب ـي ــن أن ــه ف ــي ظ ــل األوضـ ــاع
ال ـحــال ـيــة م ــن ال ـص ـعــوبــة بـمـكــان
التنبؤ بــاألوضــاع المستفبلية،
فهناك عامل مهم ،وهو فيروس
كـ ــورونـ ــا ،واس ـت ـم ــرار تــداع ـيــات
ه ــذا ال ـمــرض مــن شــأنــه تحقيق
المزيد من الخسائر للقطاعات
ً
االقتصادية وللدولة عموما.

مساحة عقارية

أثر «كورونا» على
القطاع العقاري
عماد حيدر*
ي ـت ـســاءل ال ـب ـعــض ع ــن ع ــاق ــة األمـ ــراض
واألوبئة بارتفاع وانخفاض أسعار العقار،
وال شك في أن القطاع العقاري حاله حال
األسـ ـ ـ ــواق ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،وغ ــال ـب ــا م ــا تـتــأثــر
األسواق في جميع الدول باألزمات وأسرع
وأول هذه القطاعات سوق األوراق المالية
والذهب والبترول والعمالت ،وآخرها تأثيرا
سوق العقار.
وعند االنتهاء من أي أزمة فإن األسواق
تستعيد حالتها الطبيعية تدريجيا ،إال أن
ســوق العقار آخــر األس ــواق التي تتعافى،
ويعود إلى حالته الطبيعية ،فهو يمرض
وال ي ـم ــوت ،وهـ ــو ال ـم ـتــوقــع حــال ـيــا بــأزمــة
كورونا التي تعصف بالعالم ،وفي أسواق
الكويت المحلية يظهر لنا بوضوح تأثر
قـ ـط ــاع الـ ـسـ ـف ــري ــات وال ـ ـط ـ ـيـ ــران والـ ـفـ ـن ــادق
والصيرفة وسوق األوراق المالية.
وإذا استمرت هــذه األزم ــة فترة طويلة،
وهذا ما ال نتمناه ،فسيتأثر سوق العقار
بـشـكــل كـبـيــر ،ألن ــه ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة يـكــون
الـكــاش أفـضــل مــن الـعـقــار والـتــرقــب أفضل
مــن البيع وال ـشــراء ،والجميع يحتاج إلى
ال ـس ـيــولــة ،فـمــن ع ـيــوب ال ـع ـقــار أن تسييل
سـ ـع ــره ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى وق ـ ــت ط ــوي ــل بـعـكــس
الـ ـقـ ـط ــاع ــات األخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـم ــا ال ـم ـط ـل ــوب مــن
المستثمر؟
أرى أن على المستثمرين عدم التهويل

ومراقبة األح ــداث يوميا ،مــع األخــذ بعين
االعتبار اإلجــراء ات االحترازية ،وفي حالة
الرغبة أو الحاجة إلى البيع يجب التضحية
بأقل العقارات تضررا ،والبيع في المناطق
ال ـت ــي تـسـيــر فـيـهــا عـمـلـيــة ال ـب ـيــع بـســرعــة،
والتسييل بأقل قدر ممكن.
ون ـع ـلــم أن ال ـع ـقــار ف ــي ال ـكــويــت تخطى
أزمـ ـ ــات ك ـث ـي ــرة ،ودائـ ـم ــا ي ـك ــون أق ـ ــوى مما
كان عليه ،والنصيحة هنا أنه يجب بقدر
المستطاع االحـتـفــاظ بــاألصــول العقارية
خالل هذه األزمة العابرة ،فخسارة العقارات
مــن الصعب تعويضها ،و خـصــو صــا بعد
مرور األزمات وعودة السوق العقاري كما
كان وأفضل.
وتحدث فروق األسعار الكبيرة بين البيع
وق ــت األزمـ ــات وال ـش ــراء بـعــد الـتـعــافــي ،لــذا
بقدر المستطاع يجب االحتفاظ بالعقار
ألنه يصعب تعويضه بعد البيع ،ونأمل أن
تمر هذه األزمة بأسرع وقت ،وأن يحفظ الله
بلدنا ويعمها بالخير والسالم.
* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار
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«المركزي» %58 :نسبة العامالت إلى الموظفين
أكد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دورها الفاعل داخل المجتمع الكويتي
ف ــي إطـ ــار ح ــرص ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
على تمكين الـمــرأة واالسـتـفــادة مــن قدراتها
ودورها الحيوي والفاعل في التنمية ،أصدر
ً
«ال ـمــركــزي» ،بـيــانــا بمناسبة الـيــوم العالمي
للمرأة ،الذي يصادف الثامن من مارس من كل
عام ،حيث يقدم البنك أحد أبرز األمثلة على
دور الـمــرأة الفاعل داخــل المجتمع الكويتي
فــي مختلف الــوظــائــف وأدائ ـهــا المتميز في
مختلف القطاعات.
يــأتــي ذل ــك بـمــا يـتــوافــق مــع رؤي ــة الكويت
« 2035كويت جديدة» وخطة األمــم المتحدة
للتنمية المستدامة  ،2030التي يتمثل الهدف
ال ـخ ــام ــس م ــن أه ــداف ـه ــا ف ــي الـ ـمـ ـس ــاواة بـيــن
الجنسين وتمكين المرأة.
وأشار البيان إلى أن نسبة النساء العامالت
في «المركزي» تشكل  58في المئة من مجموع

موظفي البنك ،في حين أسند البنك  42في
المئة من المناصب القيادية إلــى سيدات،
ً
مـتـخـطـيــا ب ــذل ــك ال ـن ـســب ال ــدول ـي ــة لتمثيل
الجنسين في المناصب القيادية في الهيئات
التنظيمية والقطاع المالي البالغة  30في
الـمـئــة وال ـم ـق ـيــاس ال ــدول ــي لتمكين ال ـمــرأة
حـســب الـبـنــك الـمــركــزي األوربـ ــي الـبــالــغ 35
في المئة.
وفي هذا السياق ،قام «المركزي» بإطالق
عــديــد مــن ال ـم ـبــادرات الـتــي تـهــدف لتعزيز
الـ ـمـ ـس ــاواة ف ــي ال ـب ـن ــك ،وت ـش ـج ـيــع الـ ـك ــوادر
ال ـن ـســائ ـيــة وتــأه ـي ـل ـهــا ل ـت ــول ــى ال ـم ـنــاصــب
القيادية في المستقبل ،من خــال البرامج
الـتــدريـبـيــة الـمـهـنـيــة والـتـطــويــر المستمر.
إض ــاف ــة إل ــى م ــراع ــاة األدوار االجـتـمــاعـيــة
واإلنسانية التي تقوم بها المرأة حيث قام

«بيتك» :إقبال على خدمة KFH Pass
ِّ
«أجل قسطك حسب احتياجك»
ت ـل ـقــى خ ــدم ــة ِّ KFH Pass
(أجـ ـ ــل ق ـس ـطــك حـســب
احتياجك) ،التي تتيح للعميل إمكانية اختيار تأجيل
موعد سداد أحد األقساط المستحقة سنويا طوال مدة
التمويل ،إقباال من العمالء.
وصمم «بيتك» هذه الخدمة ،مراعاة الحتياجات
العميل ونمط المعيشة خالل سنوات التمويل ،حيث
بات بإمكان العميل اآلن اختيار شهر بالسنة يتخطى
سداده ،أثناء التقديم على معاملة التمويل الشخصي
(استهالكي أو إسكاني).
وأضــاف «بيتك» ميزة جديدة وفريدة من نوعها
للعمالء ،حيث إنه وبعد استكمال المعاملة وتحديد
شـهــر ال ــراح ــة مــن س ــداد الـقـســط الـشـهــري مــن خــال
خدمة  ،KFH-Passيمكن للعميل تغيير موعد األقساط
التي قام بتأجيلها عند التعاقد عبر  ،KFHonlineأو
عبر تطبيق  KFHللهواتف الذكية ،األمر الذي يمنح
العميل مرونة أكبر في تغيير الشهر الذي يرغب فيه
بتأجيل القسط خالل فترة التمويل وفق احتياجاته
الشخصية.
وت ــوف ــر خــدمــة  KFH Passم ــرون ــة أك ـبــر للعمالء

للتخفيف عنهم خالل األشهر التي تزيد فيها أعباء
مصاريفهم الشهرية األخرى ،كأقساط المدارس ،أو
أحد أشهر الصيف في موسم السفر وغير ذلك ،كما
تتوافر الخدمة لمساعدة العمالء لمواجهة التزاماتهم
المالية الطارئة األخرى عند الحاجة ،من خالل إمكانية
تغيير موعد تأجيل األقساط الحقا بكل سهولة دون
الحاجة لزيارة الفرع المصرفي.

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«أكثر من راتب»
أجــرى البنك التجاري السحب
األس ـبــوعــي عـلــى حـســاب النجمة
وحملة «أكثر من راتــب» ،بحضور
زينب الشيرازي ،ممثلة عن وزارة
التجارة والصناعة.
وفاز في سحب حساب النجمة
األسـبــوعــي بـجــائــزة بقيمة 5000
دينار سعود عبدالله عبدالمحسن،
فيما كانت جائزة حملة «أكثر من
رات ـ ــب» م ــن نـصـيــب خ ــات ــون ع ــادل
العنزي.
وأوضح البنك أن جوائز حساب
ال ـن ـج ـم ــة م ـم ـي ــزة ب ـح ـج ــم م ـبــالــغ
الـ ـج ــوائ ــز ال ـم ـق ــدم ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
تنوعها ط ــوال الـسـنــة ،وتتضمن
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة
 5000دينار ،وشهرية بقيمة 20.000
دي ـ ـنـ ــار ،وجـ ــائـ ــزة ن ـصــف سـنــويــة
قدرها نصف مليون دينار ،إضافة
إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة
بحساب مـصــرفــي ،والـتــي حصــل
ال ـب ـنــك بـمــوجـبـهــا ع ـلــى شـهـ ـ ـ ــادة
غينيس لألرق ــام القياسي ــة ،والتي
تـبـلــغ مليـ ــونا ون ـصــف المليون
دي ـن ــار .وع ــن آل ـيــة فـتــح «الـنـجـمــة»
والتأهل لدخول السحوبات والفوز
بالجوائز القيمة ،كشف البنك أنه
يمكن فتح الـحـســاب فقط بــإيــداع
 100دي ـن ــار ،ويـجــب أن يـكــون في
الحساب مبلغ ال يقل عن  500دينار
لدخول جميع السحوبات على كل
الـجــوائــز الـتــي يقدمها الـحـســاب.
وبالنسبة لفرص الفوز ،فإنه كلما
زاد المبلغ المحتفظ به في الحساب
زادت فرص فوز العميل ،حيث إن
كل  25دينارا توفر فرصة واحــدة

ً
للفوز ،فضال عن المزايا اإلضافية
التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل
الـعـمـيــل عـلــى بـطــاقــة سـحــب آل ــي،
ويستطيع الحصول على بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك
ال ـح ـصــول عـلــى جـمـيــع الـخــدمــات
المصرفية من «التجاري».
أمــا بالنسبة لحملة «أكـثــر من
راتــب» الجديدة الموجهة للعمالء
الذين يقومون بتحويل رواتبهم
عـ ـل ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،وبـ ـصـ ـف ــة خ ــاص ــة
الموظفين الكويتيين والمقيمين
الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع الحكومي
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي والـ ـش ــرك ــات
ال ـ ـمـ ــدرج ـ ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـبـ ـن ــك وك ــذل ــك
المتقاعدين.
وع ــن آلـيــة االن ـض ـمــام إل ــى هــذه
الـحـمـلــة واالس ـت ـف ــادة م ــن الـمــزايــا
ال ـتــي تــوفــرهــا ،أوضـ ــح الـبـنــك أنــه
بــاس ـت ـطــاعــة أي م ــوظ ــف كــويـتــي
يـبـلــغ رات ـب ــه  500دي ـن ــار أو أكـثــر
القيام بتحويل راتـبــه إلــى البنك،
واالستفادة من مزايا هذه الحملة،
وال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـل ــى ه ــدي ــة ن ـقــديــة

فورية من  250إلى  500دينار ،أو
قــرض ب ــدون فــائــدة بقيمة خمسة
أضـ ـع ــاف الـ ــراتـ ــب ،وب ـح ــد أقـصــى
 10.000دينار ،إضافة إلى الهدايا
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،وس ـ ـ ــوف يـ ـك ــون ه ـنــاك
سحب أسبوعي للعمالء الكويتيين
الحاليين وال ـجــدد ممن يقومون
ب ـت ـحــويــل رواتـ ـبـ ـه ــم ع ـلــى ال ـب ـنــك،
لربح مبلغ يعادل راتــب واحــد من
ً
الرواتب التي يتقاضونها شهريا.
إلى جانب االستفادة من المميزات
اإلضــافـيــة الـتــي تــوفــرهــا الحملة،
مثل :إمكانية الحصول على بطاقة
 Visa Signatureبدون رسوم لمدة
 5سنوات مع استرداد نقدي يصل
إلــى  3في المئة .وحساب ،E-gov
الـ ــذي يـمـنــح بـطــاقــة سـحــب اآلل ــي
األولى من نوعها في الكويت التي
ُ
تمكن العمالء من التحكم بجميع
قنوات االستخدام ،وكذلك الحلول
المبتكرة للدفع والـتـحــويــل التي
يقدمها «التجاري» مع خدمة ،T-Pay
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـمــزايــا
األخرى التي توفرها الحملة.

ً
أخ ـي ــرا بتخصيص «غــرفــة أم ــوم ــة» لتلبية
احتياجات النساء المرضعات أثناء فترة
العمل مع منح فترات إعفاء يومية لألمهات
المرضعات ،إلى جانب تطبيق النظام المرن
لساعات العمل لجميع الموظفين لخلق بيئة
مناسبة تذلل العقبات وتدعم تمكين المرأة
على مختلف الصعد.
وت ـش ـي ــر الـ ـ ــدراسـ ـ ــات إل ـ ــى أن اس ـت ـث ـمــار
ال ـمــؤس ـســات ف ــي ال ـت ـن ــوع ب ـيــن الـجـنـسـيــن،
يـنـعـكــس إي ـجــابــا عـلــى الـتـمـيــز الـمــؤسـســي
من خالل القيادة والتوجيه ومنظومة قيم
العمل .كما تشير أحدث البيانات اإلحصائية
إلى أن الشركات الكبرى التي تراعي التنوع
بين الجنسين كانت عرضة لربحية أعلى
من المتوسط بنسبة  21في المئة مقارنة
بالشركات األقل تنوعا ومساواة.

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أع ـل ــن ب ـنــك ب ــرق ــان أس ـمــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن ف ـ ــي ال ـس ـح ــوب ــات
اليومية على حـســاب يومي،
وق ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاز كـ ـ ــل واح ـ ـ ـ ــد م ـن ـهــم
بجائزة  5.000د.ك.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــظ فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذه
السحوبات من نصيب:
 .1س ــام ــي م ـح ـمــود حـســن
الربيعة
 .2دالل حسن راضي سبتي
 .3س ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم أ حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد عـ ـل ــي
اإلبراهيم
 .4ف ـ ـه ـ ـيـ ــد ك ـ ـل ـ ـيـ ــب ف ـه ـي ــد
العجمي
 .5طـ ـ ـ ــال ج ـ ــا س ـ ــم م ـح ـمــد
الخرافي
وإضــافــة للسحب اليومي،
يــوفــر بنك بــرقــان سحبا ربع
سنوي لحساب «يومي» للفوز
بجائزة نقدية بقيمة 125,000
دينار كويتي.

وللتأهل للسحوبات ربع
السنوية يتعين على العمالء
أال يـ ـق ــل رصـ ـي ــده ــم عـ ـ ــن500
د.ك مدة شهرين كاملين قبل
ت ــاري ــخ ال ـس ـح ــب ،ك ـمــا أن كل
 10د.ك تـمـثــل فــرصــة واح ــدة
ل ــدخ ــول ال ـس ـح ــب .وإذا ك ــان
رص ـيــد ال ـح ـســاب  500ديـنــار
كــوي ـتــي وم ــا فـ ــوق ،فـسـيـكــون
ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب م ــؤه ــا
للدخول في كل من السحوبات
اليومية وربع السنوية.
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نافذة المعرفة النفطية

القطاع النفطي يحتاج
إلى  80ألف وظيفة

الدكتور عباس المجرن
أحمد راشد العربيد

بـ ـع ــد صـ ـ ـ ــدور قـ ـ ـ ــرار الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى
للبترول بتحديد اإل نـتــاج بأربعة ماليين
برميل يوميا ابتداء من مطلع عام ،2040
وحـيــث إن ع ــدد ال ـقــوى الـعــامـلــة ال ـيــوم في
الـقـطــاع يـقــدر ب ـ  35000مــو ظــف فــإن حجم
الـعـمــالــة الـمـطـلــوبــة لـســد الـنـقــص الـحــالــي
هو مثيلها ،أي  35000أخرى .وإذا أضفنا
ا لـعــدد المطلوب للوصول بحجم اال نـتــاج
إلى  4ماليين برميل يوميا في عام 2040
فـ ــإن إج ـم ــال ــي الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة الـمـطـلــوبــة
سيكون .80000
ج ــاء م ــا ذك ــر أعـ ــاه ف ــي دراس ـ ــة مـقــارنــة
م ــن اح ــد ب ـيــوت ال ـخ ـبــرة وال ـت ـخ ـصــص في
مـجــال ا ل ـقــوى ا لـعــا مـلــة وا ل ـتــدر يــب المهني
ف ــي ق ـطــاع ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ،وقــد
اختار بيت الخبرة هــذا مؤسسة البترول
الكويتية لتكون ا حــدى شــر كــات المقارنة
بين قطاعات النفط والغاز العالمية.
تم اختيار أرامكو وسابك من السعودية
وإك ـســون وشـيـفــرون مــن أمـيــركــا وشــل من
ه ــول ـن ــدا وأدنـ ـ ــك م ــن اإلم ـ ـ ــارات وايـ ـن ــي مــن
إيـطــالـيــا وتــوتــال مــن فــرنـســا وب ــي بــي من
المملكة المتحدة وبترو براس من البرازيل
ولوك اويل من روسيا.
هــذا الـتـنــوع فــي اخـتـيــار هــذه الـشــركــات
ي ـض ـمــن ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة وصــواب ـيــة
اتخاذ القرار الناتج عن المقارنة.
َ
مـ ــن ه ـ ــذه ا لـ ـمـ ـق ــار ن ــة ت ـب ـي ــن أن ا ل ـك ــو ي ــت
ب ـح ــاج ــة ال ـ ــى زي ـ ـ ــادة الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة فــي
قـطــاعـهــا الـنـفـطــي ال ــى ال ـض ـعــف أي زي ــادة
ا لـ ـع ــدد ا لـ ـح ــا ل ــي م ــن  35000ا ل ـ ــى 70000
بــأســرع وقــت ممكن ثــم زيــادتــه مــرة اخــرى
ا لــى  80000قبل حلول عــام  2040لضمان
ج ـ ــودة ا لـ ـق ــدرة ال ـت ـن ـف ـيــذ يــة وح ـس ــن األداء
الوظيفي وحماية القوى العاملة من أضرار
الحوادث الصناعية واألضرار البيئية.

ال عائق في تحقيق هدف كهذا ،فقد يظن
ا لـبـعــض أن تـلــك األر قـ ــام ا لـكـبـيــرة ال يمكن
استيعابها في المدد الزمنية المطلوبة،
فهناك الكثير مما هو مطلوب لتهيئتهم
للعمل وتدريبهم وتجهيزهم ألداء أعمالهم
على أتم وجه ،نعم ستكون المهمة صعبة،
لكنها ليست مستحيلة.
ن ـ ـعـ ــم هـ ـ ـن ـ ــاك ح ـ ــاج ـ ــة ل ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر مـ ــرافـ ــق
تــدر يــب تكفي الستيعاب هــذه األ ع ــداد من
ا لـمـتــدر بـيــن ،يمكننا توفير ذ لــك مــن خالل
فـ ـك ــرة ا سـ ـتـ ـغ ــال م ـ ـ ــدارس وزارة ا ل ـتــر ب ـيــة
المنتشرة في الكويت ،والتي يفوق عددها
األلف مدرسة تعمل نهارا وتتوقف مساء.
وليس من المتوقع أن تكون الحاجة إلى
هذه المدارس كبيرة ال يمكن توفيرها.
أما توفر المدربين فيمكن االستفادة من
المتقاعدين النفطيين الذين يملكون العلم
والمعرفة والتجربة العملية ا لــذ يــن يبلغ
عددهم المئات من ابناء الكويت ،ويمكن
ل ـه ــؤالء وغ ـيــرهــم ك ـتــابــة م ـنــاهــج ال ـتــدريــب
ً
ً
فـيـمــا يـحـقــق ن ـجــاحــا ســري ـعــا لــرفــع كـفــاء ة
التدريب بسرعة.
م ــن ال ـم ــؤك ــد ان ال ـم ـق ــارن ــة ال ـت ــي أشــرنــا
إل ـي ـهــا أعـ ــاه س ـت ـضــع ال ـك ــوي ــت ف ــي مـكــانــة
متقدمة ،كما سوف تستقطب أبناء الكويت
لينخرطوا في قطاعهم النفطي ،ويحققوا
ما يصبون اليه.
أ ت ـم ـن ــى أن ي ـ ــرى م ـق ـتــرح ـنــا ه ـ ــذا ا ل ـن ــور
برعاية معالي وزير النفط الدكتور خالد
الفاضل.
Twitter @aarbeed
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 8.1ماليين دينار أرباح «نور لالستثمار» في 2019
ً
ةديرجلا
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عمومية الشركة توصي بتوزيع  %6نقدا
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة نـ ــور لــاسـتـثـمــار
المالي "نور" ،نتائج أعمالها المالية
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2019التي أظهرت تحقيق صافي
ربح بلغ  8.1ماليين دينار ،بمعدل
ربحية  20.24فلسا للسهم الواحد.
ونـ ـم ــا ص ــاف ــي حـ ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة
لـمـســاهـمــي ال ـشــركــة لـتـصـبــح 64.6
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،أي م ــا ي ـع ــادل 163
فلسا قيمة دفترية للسهم الواحد،
علما بأن بعض استثمارات الشركة
مقيدة في الدفاتر كشركات تابعة

أسعار صرف العمالت العالمية

وزمـ ـيـ ـل ــة ب ـق ـي ـمــة أق ـ ــل مـ ــن قـيـمـتـهــا
السوقية.
وقـ ــد عـكـســت ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
اسـ ـتـ ـق ــرار اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ــات ـج ــة عــن
االستثمارات التشغيلية التي بلغت
 26مليون دينار ،وانخفاض األعباء
الـتـمــويـلـيــة لـلـًشــركــة بـنـسـبــة  60في
الـمـئــة ،مـقــارنــة بــالـعــام الـمــاضــي من
مبلغ  4.8ماليين دينار ،الى مبلغ 1.8
مليون دينار.
كما بلغت نسبة اإليردات الناتجة
ع ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـتـشـغـيـلـيــة 86

ف ــي ال ـم ـئ ــة الـ ــى إج ـم ــال ــي ً اإليـ ـ ـ ــرادات
فــي ال ـعــام  ،2019م ـقــارنــة مــع نسبة
 82فــي المئة عــام  ،2018األمــر الــذي
ي ـعــزز م ـعــدالت االس ـتــدامــة الـخــاصــة
بــال ـن ـتــائــج ال ـس ـنــويــة ل ـل ـشــركــة .كما
ّ
بينت البيانات المالية أن انخفاض
المخصصات خالل عام  2019انعكس
بشكل إيجابي على البيانات المالية
وربحية السهم.
ومن جهة أخرى ،أوضحت الشركة
عــن نجاحها فــي تخفيض ديونها،
خــال السنة مــن  49.2مليون دينار

ً
الــى  27.4مليونا ،من خــال الجهود
الــذات ـيــة الـمـتـمـيــزة لـلـشــركــة الممثلة
بمجلس اإلدارة وفريقها التنفيذي
والدعم المستمر من الشركة األم.
وكــذلــك بينت أنــه خــال العامين
 2018و ،2019انخفض إجمالي الدين
بـمـقــدار  72.4مـلـيــون دي ـنــار .وتمثل
ً
الـقــروض حاليا الــى إجمالي حقوق
مساهمي الشركة نسبة  38في المئة،
وهي نسبة اقل من المعدل الطبيعي،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـع ــزز م ـيــزان ـيــة الـشــركــة
وي ـم ـك ـن ـهــا م ــن زي ـ ـ ــادة هـ ــذه الـنـسـبــة

لـتـمــويــل ف ــرص اسـتـثـمــاريــة جــديــدة
وتعظيم العوائد للمساهمين .وقد
أضافت أن إجمالي المبالغ النقدية
المستلمة والناتجة عن حصة الشركة
في بنك ميزان الباكستاني للسنتين
الماضيتين هو  33مليون دينار.
وفي هذا اإلطار ،أعلنت "نور" بأن

مـجـلــس اإلدارة قــد أوص ــى بـتــوزيــع
أربــاح نقدية لمساهمي الشركة عن
الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية فــي 2019
بواقع  6في المئة لكل سهم ( 6فلس/
سهم) على ان تخضع هذه التوصية
لـمــوافـقــة الـجـمـعـيــة الـعــامــة الـعــاديــة
للمساهمين والجهات المختصة.

«المواشي» :إنجازات  2019تساهم في تحقيق
استراتيجيات السنوات المقبلة

ربحت مليون دينار و«عموميتها» توصي بعدم توزيع أرباح

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ع ـقــدت شــركــة ن ـقــل وت ـجــارة
الـ ـم ــواش ــي ،أمـ ـ ــس ،جـمـعـيـتـهــا
الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة الـخــامـســة
واألرب ـ ـع ـ ـيـ ــن ،ب ـن ـس ـبــة ح ـضــور
بلغت  71.785في المئة ،وتمت
م ـنــاق ـشــة ال ـب ـن ــود الـ ـ ـ ــواردة في
جدول األعمال ،والتي تضمنت
النتائج المالية للسنة المالية
الـمـنـتـهـيــة ف ــي ،2019 /12 /31
ح ـيــث ح ـق ـقــت ال ـش ــرك ــة صــافــي
أربـ ـ ـ ــاح ق ـ ـ ّـدر بـ ـح ــوال ــي م ـل ـيــون
ديـنــار ،وانخفضت مــوجــودات
الشركة بنسبة  13.5في المئة
عن العام الماضي ،لتصل الى
 59مليونا ،كما بلغت حقوق
المساهمين  40مليونا ،بارتفاع
نسبته  3.3في المئة.
و عـ ـ ـ ــن األداء ا ل ـت ـش ـغ ـي ـل ــي،
حققت الشركة إجمالي إيرادات
تشغيلية بلغ  60.7مليون دينار
بنسبة ارتـفــاع بلغت  33.5في
الـمـئــة ،مـقــارنــة ب ـ  45.5مليونا
للعام الماضي بنسبة ارتفاع
بلغت  33.5في المئة.
واس ـت ـطــاعــت ال ـشــركــة خــال
هـ ــذا الـ ـع ــام رفـ ــع ن ـس ـبــة أعـ ــداد
األغنام المستوردة بنسبة 37
ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ال ـك ـم ـيــات الـتــي
تــم اسـتـيــرادهــا فــي عــام ،2018
وواف ـق ــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
على جميع البنود الــواردة في
جدول األعمال ،ومنها توصية
م ـج ـلــس إدارة ال ـش ــرك ــة ب ـعــدم
توزيع أرباح عن السنة المالية
المنتهية في .2019 /12 /31
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
إدارة الـشــركــة ،ب ــدر السبيعي،
قــائــا :بفضل مــن الله وجهود
ال ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة،
ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلنـ ـج ــازات

جانب من العمومية
وال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــات واألع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الــرئ ـي ـس ـيــة الـتــي
تـ ـ ـ ــم ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذهـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ــال س ـن ــة
 ،2019ســواء في مركز الشركة
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ب ـ ــدول ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
وف ــي فــروع ـهــا ال ـتــاب ـعــة بــدولــة
اإلمـ ـ ــارات وأس ـتــرال ـيــا وجـنــوب
إفــريـقـيــا ،وس ــوف تـســاهــم هــذه
اإلنجازات بقدر كبير وملموس
خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـق ــادم ــة فــي
رفــع وتـطــويــر األداء ،وتحقيق
االستراتيجيات التي ستعود
حتما بالفائدة المستدامة على
المساهمين والعمالء.
وأفاد السبيعي بأن من أهم
هــذه اإلن ـجــازات افتتاح مسلخ
الـ ـع ــاصـ ـم ــة وس ـ ـ ــوق ال ـم ــاش ـي ــة
المركزي الجديد بمساحة 94
الف متر مربع في شهر فبراير
 ،2019ويعد األكبر من نوعه في
منطقة الشرق األوسط.
وحصل المسلخ على شهادة
اعـتـمــاد نـظــام إدارة ال ـجــودة –

ايـ ــزو بـعــد افـتـتــاحــه بـ ــ 9أشـهــر
فقط ،مما يؤكد حرص الشركة
ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق كـ ــل مـ ــا ي ـســاهــم
فــي رفــع مستوى جــودة العمل
لتقديم أفـضــل خــدمــة للعميل،
وأض ــاف :ومــن أهــم اإلن ـجــازات
أيضا تأسيس شركة في جنوب
إفريقيا كمصدر جديد لواردات
الشركة من األغنام الحية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ص ـ ــرح
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـلـشــركــة
أســامــة ب ــودي ب ــأن سـنــة 2019
بــالـنـسـبــة لـ ـ "ال ـم ــواش ــي" كــانــت
سـ ـن ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة م ـ ــن حـيــث
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـت ــي ت ـم ــت فـيـهــا،
حيث تم خاللها تأسيس شركة
تــابـعــة بـنـسـبــة  100ف ــي الـمـئــة
بجنوب إفــريـقـيــا ،وتــم بالفعل
اسـتـيــراد أول شحنة بـعــدد 56
ألف رأس من ميناء ايست لندن
في جنوب افريقيا ،وتعتبر هذه
اول شحنة أغـنــام تجارية يتم
تصديرها من جنوب إفريقيا.

وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة
بـ ـت ــداعـ ـي ــات "ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا" ،وه ــل
سـيـخـفــض ح ــرك ــة ال ـش ـحــن من
أسـ ـت ــرالـ ـي ــا وج ـ ـنـ ــوب إفــري ـق ـيــا
ورومانيا ،قالت الشركة إنه ال
يــوجــد أي تــأثـيــر مـبــاشــر على
الشركة وأعمالها من تداعيات
"كورونا" ،خصوصا أننا نوصل
الذبائح والمنتجات الى العميل
مباشرة عبر خدمة التوصيل
للمنازل وعبر تطبيق الهاتف
الـ ــذكـ ــي ،وت ـس ـه ـي ــا لـعـمــائـنــا
الـ ـك ــرام ،ف ـقــد أض ـف ـنــا منتجات
ج ــديــدة مــن ال ـل ـحــوم الـمـجـمــدة
والمبردة والمدخنات الى خدمة
ال ـتــوص ـيــل ل ـل ـم ـنــازل وتـطـبـيــق
الهاتف الذكي ،ويتم التوصيل
ب ـ ـس ـ ـيـ ــارات ـ ـنـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـخ ـض ــع
ل ـل ـت ـع ـق ـيــم الـ ـي ــوم ــي ول ـل ـك ـشــف
الــروتـيـنــي المستمر مــن فريق
الجودة في الشركة .وأنه ليس
هناك تخفيض لحركة الشحن
من الدول المصدرة.

وأضافت الشركة أنه حسب
الـ ـخـ ـط ــة ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــة ،ه ـن ــاك
شحنات متتالية لتوريد األغنام
من الــدول المصدرة باستمرار
لتغطية حاجة السوق.
أما عن اإلجراءات الروتينية
ف ـهــي م ــوج ــودة م ــن ق ـبــل أزم ــة
"ك ـ ــورون ـ ــا" ،ح ـي ــث ي ـت ــم تـعـقـيــم
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـي ـ ـنـ ــة ب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد خـ ــاصـ ــة
للتخلص من البكتيريا ،وذلك
قـبــل تحميل ا لـمــا شـيــة عليها،
لـلـحـفــاظ عـلــى الـمــاشـيــة خــال
رحلتها من البلد المصدر الى
الكويت ،والتي قد تستغرق 14
ي ــوم ــا أو أك ـث ــر ،وع ـن ــد وص ــول
الـ ـسـ ـف ــن ال ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ــإن ـه ــا
تخضع لإلجراءات التالية:
• أوال :ي ـت ــم ا ل ـك ـش ــف عـلــى
ج ـم ـي ــع ال ـع ــام ـل ـي ــن ع ـل ــى ظـهــر
السفينة من قبل إدارة الصحة
الوقائية.
• ثــان ـيــا :ي ـتــم ال ـك ـشــف على
األغـنــام من قبل الهيئة العامة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـثـ ـ ــروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة قـ ـب ــل اإلفـ ـ ـ ـ ـ ــراج عــن
الشحنة.
وفــي الكويت هـنــاك سلسلة
إج ـ ـ ــراءات روت ـي ـن ـيــة ي ـقــوم بها
فريق الجودة بالشركة لتطبيق
أعـ ـل ــى إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـجـ ــودة فــي
الـتـصـنـيــع وال ـت ـخــزيــن والـنـقــل
والتوزيع.

ال يوجد تأثير
مباشر على الشركة
وأعمالها من
تداعيات «كورونا»

 Huaweiتوفر خدمات 5G
لـ  Ooredooفي  5دول
أعلنت مجموعة  Ooredooو Huaweiإبــرام شراكة استراتيجية
تهدف إلى ترقية شبكة  Ooredooسوبرنت ،وتزويدها بتقنية 5G
بالكامل؛ بهدف تعزيز حياة األفراد الرقمية في  5دول هي :الكويت،
وعمان ،وإندونيسيا ،وتونس ،والمالديف على مدار السنوات الخمس
المقبلةّ .
ً
وستسخر  Ooredooحلول الراديو 5G SingleRANالرائدة عالميا
وتقنية  Massive MIMOالمتطورة وحل  5G Cloud Coreمن Huawei
مع منصة متقاربة لتحقيق تحول رقمي كامل وتحديث شبكاتها
الحالية للجوال ،وستتيح هذه الترقية لعمالء  Ooredooاستخدام
أحدث تقنيات وخدمات الجيل الخامس .5G
وكانت  Ooredooالكويت أطلقت خدمات وأجهزة  5Gفي الكويت
في وقت سابق خالل العام الماضي بالتعاون مع .Huawei
ً
وتعمل  Ooredooحاليا على تسريع عملية تجهيز المزيد من
مواقع الشبكات لتتوافق مع تقنية  5Gفي الكويت وعمان ،ما سيمكنها
من توفير سرعات تنزيل أعلى بـ 100مرة من شبكات .4G
ً
وفي عام  ،2020ستطلق  Ooredooخدمات  5Gتجاريا في بلدان
إضافية ضمن المناطق التي توفر الشركة فيها خدماتها.
وبهذا الصدد ،قال وليد السيد ،نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة
 Ooredooوالرئيس التنفيذي لـ  Ooredooقطر" :من خالل تعاوننا
مع  Huaweiواستخدام حلولها الحديثة ،سنتمكن من تعزيز كفاءة
تشغيل شبكاتنا وتوفير فرص غير محدودة لعمالئنا .سيستمتع
المستخدمون بتجربة مخصصة بشكل أكبر تمتاز بسرعة فائقة
وانسيابية عالية ،وسيساعدنا ذلك على تمكين الشركات من تطوير
مدن المستقبل الذكية والمتصلة".
وباستخدام تكنولوجيا  5Gذات السرعة العالية ومعدل التأخير
المنخفض من  ،Huaweiستتمكن  Ooredooمن مواكبة الطلب المتزايد
على استخدام البيانات عبر الشبكة ،وتوفير تجارب عالية الجودة
لخدمات البرودباند الجوال وخدمات االتصاالت الثابتة .وستشارك
 Huaweiأفضل الممارسات العالمية من خالل حلولها التي توفر ً
أداء
ً
متفوقا لتقنية  5Gمع سعة كبيرة للشبكة ومعدل استهالك منخفض
للطاقة.
من جهته ،قال ريان دينغ ،المدير التنفيذي لمجلس اإلدارة رئيس
مجموعة أعمال "هواوي كاريير" لشبكات االتصاالت" :يسرنا التعاون
مع  ،Ooredooالمشغل الرائد لخدمات اتصاالت  5Gعلى مستوى
العالم .فمن خــال هــذه الشراكة االستراتيجية ،سندعم Ooredoo
في سعيها لتوفير خدمات  5Gذات كفاءة عالية للعمالء من األفراد
والشركات ،بما يتماشى مع التزامنا ببناء عالم ذكي ومتصل بالكامل".
فيما صـ ّـرح سيف وانــغ ،رئيس حساب  Ooredooاألساسي في
ً
 ،Huaweiقائال" :تهدف شراكتنا مع  Ooredooإلى إثراء حياة األفراد
الرقمية في هذه البلدان الـ 5التي ستوفر  Ooredooفيها خدمات 5G
من خالل استخدام أحدث حلولنا المبتكرة .إن تقنية  5Gستسهم بال
شك في تقديم خدمات مبتكرة للعمالء وتوفر المزيد من فرص األعمال
لتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات ،وستواصل Huawei
التعاون مع  Ooredooلبناء بنية تحتية عالمية".
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اقتصاد

«الوطني» :خفض الفائدة يلوح في أوروبا وصدمة سلبية بكندا ...والصين تحت الضغوط
لم تنجح الخطوة الطارئة
التي اتخذها «االحتياطي
الفدرالي» لخفض أسعار
الفائدة في تقديم الدعم
المرجو للدوالر.

يتوجه ثلث
صادرات أستراليا
إلى الصين ويجري
الجزء األكبر
من صفقات
التبادل التجاري
مع الدول اآلسيوية

ع ـ ـقـ ــد مـ ـجـ ـل ــس االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الـ ـف ــدرال ــي األمـ ـي ــرك ــي اج ـت ـمــاعــا
ط ــارئ ــا ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ـمــاضــي،
خ ـف ــض خ ــال ــه أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة
بمقدار  0.5فــي المئة إلــى نطاق
 1.25 - 1ف ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة .و ت ــأ ت ــي
ت ـلــك ال ـخ ـطــوة وس ــط ال ـم ـخــاوف
ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزا ي ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ــن أن ت ـف ـش ــي
فيروس كورونا قد يهدد النمو
االقتصادي الهائل الذي تشهده
ً
الواليات المتحدة حاليا.
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
االح ـت ـيــاطــي الـ ـف ــدرال ــي ،ج ـيــروم
بــاول ،خــال المؤتمر الصحافي
الذي عقد قبل اجتماع المجلس
فــي واشنطن يــوم الـثــاثــاء« :لقد
أقدمت أنــا وزمــائــي على اتخاذ
ه ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ــراء ل ــدع ــم االق ـت ـص ــاد
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،حـ ـت ــى ي ـت ـم ـك ــن مــن
الحفاظ على قــوتــه فــي مواجهة
ً
مـخــاطــر جــديــدة قــد تــؤثــر سلبا
على آفاق النمو االقتصادي».
وأض ـ ــاف ب ـ ــاول« :أدى تفشي
ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ج ـلــب
تـ ـح ــدي ــات ومـ ـخ ــاط ــر جـ ــديـ ــدة»،
ح ـي ــث تـ ـع ـ ّـرض ــت وول س ـتــريــت
لـلـضـغــوط وانـخـفـضــت عــائــدات
سندات الخزانة األميركية ألجل
 10سنوات إلى أدنى مستوياتها
التاريخية ،ووصلت إلى أقل من
 0.7في المئة.
ول ــم تنجح الـخـطــوة الـطــارئــة
الـ ـ ـت ـ ــي ات ـ ـخـ ــذهـ ــا «االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الفدرالي» لخفض أسعار الفائدة
في تقديم الدعم المرجو للدوالر،

حـ ـي ــث ت ـ ــراج ـ ــع مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـيـ ــورو
وتجاوز الــزوج مستوى 1.1300
ال ـ ـ ــذي لـ ــم ن ـش ـه ــده م ـن ــذ يــون ـيــو
 ،2019ف ــي ح ـي ــن ي ـت ـح ـ ّـرك ال ـيــن
الياباني حــول مستوى 105.00
مقابل ال ــدوالر ،واخـتــرق الجنيه
اإلسترليني مستوى .1.3000
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن خ ـطــوة
«االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي» رب ـمــا
جـ ــاءت ب ــداف ــع ت ـقــديــم سـيــاســات
تـ ـيـ ـسـ ـي ــري ــة م ـ ـب ـ ـكـ ــرة وحـ ـ ــازمـ ـ ــة
ل ـب ـع ــث ال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة فـ ــي ن ـفــوس
ً
الـمـسـتـثـمــريــن ،فــإنــه ع ــوض ــا عن
ذل ــك دل ــت ع ـلــى م ــدى ال ـم ـخــاوف
التي يواجهها.

تأرجح شديد ألداء
أسواق األسهم
وحـســب تـقــريــر أسـ ــواق النقد
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن بـنــك
الكويت الوطني ،شهدت األسهم
األمـيــركـيــة أضـعــف أداء لها منذ
األزمــة المالية العالمية في عام
 ،2008ح ـيــث أدت أ ن ـب ــاء تفشي
فيروس كورونا إلى تالشي ثقة
المستثمرين.
هذا في الوقت الذي يبلغ فيه
سعر فائدة «االحتياطي الفدرالي»
حــالـيــا  1فــي الـمـئــة فـقــط ،بينما
اقتربت اليابان وأوروبا من الحد
األق ـص ــى لـلـتــدابـيــر الـتـيـسـيــريــة،
بما ال يترك مجاال أمــام البنوك
ال ـمــركــزيــة ال ـك ـبــرى ح ــول الـعــالــم
للتصرف إذا لزم األمر.

«المركزي» الكويتي ونظراؤه في المنطقة
على خطى «الفدرالي»
على صعيد الكويت ،قرر مجلس إدارة بنك
الكويت المركزي أن يحذو حذو «االحتياطي
الفدرالي» وخفض سعر الخصم من  2.75إلى
 2.5في المئة .وفي بيان صادر عن البنك ،صرح
محافظه د .محمد الهاشل بــأن تلك الخطوة
تــأتــي فــي إط ــار إجـ ــراء ات اح ـتــرازيــة تتطلبها
دواعي التحوط ألي تداعيات قد تطرأ نتيجة
لتفشي فيروس كورونا.
وفي ختام كلمته ،أكد الهاشل أن «المركزي»

يتابع بيقظة التطورات االقتصادية العالمية
ويرصد انعكاساتها على أداء األسواق المحلية
والقطاع المصرفي ،مبينا أن البنك لن يتردد
ف ــي ات ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر الـمـنــاسـبــة عـلــى صعيد
تطبيق أدوات الـسـيــاســة الـنـقــديــة والــرقــابـيــة
لـتــرسـيــخ دع ــائ ــم الـمـحــافـظــة عـلــى االس ـت ـقــرار
ال ـن ـق ــدي والـ ـم ــال ــي .م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ات ـخــذت
السعودية واإلمارات خطوات مماثلة وخفضت
أسعار الفائدة الرئيسية.

وكان رد فعل األســواق سلبيا
عـلــى اإلجـ ــراء الـمـفــاجــئ بخفض
أسـعــار الـفــائــدة مــن قبل مجلس
االحتياطي الـفــدرالــي األميركي،
وإن ك ــان ــت ه ـن ــاك ب ـعــض ب ــوادر
االنتعاش التي بدأت تظهر ،بعد
أن أقــر مجلس الـنــواب األميركي
حــزمــة تمويل طــارئــة بقيمة 8.3
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ي ـ ــوم األربـ ـع ــاء
الماضي.
وت ـه ــدف ال ـحــزمــة إل ــى تـعــزيــز
تـ ـ ـص ـ ــدي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
للفيروس وتطوير العالج الالزم.
إال أن ه ـ ــذا االنـ ـتـ ـع ــاش لـ ــم ي ــدم
ً
طويال ،مع األسف ،حيث عاودت
األسهم أداءها السلبي واتخذت
مسارا متراجعا يوم الخميس.

بيانات إيجابية لسوق العمل
وأظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات الــوظــائــف
غير الزراعية ومـعــدالت البطالة
ب ـع ــض ال ـم ـع ـن ــوي ــات اإلي ـجــاب ـيــة
تجاه االقتصاد األميركي ،حيث
أظ ـ ـهـ ــرت أن أرب ـ ـ ـ ــاب الـ ـعـ ـم ــل فــي
الواليات المتحدة حافظوا على
وتيرة توظيف قوية في فبراير،
بما ساهم في توفير دفعة قوية
لـتـعــزيــز االق ـت ـصــاد فــي مــواجـهــة
فيروس كورونا.
وأظـ ـه ــر ال ـت ـقــريــر زيـ ـ ــادة عــدد
الــوظــائــف غير الــزراعـيــة بمقدار
 273ألــف وظيفة في فبراير بما
يتخطى التوقعات البالغة 175
ألف وظيفة.
كما تراجعت معدالت البطالة
ً
أيـضــا مــن  3.6بالمئة فــي يناير
إلى  3.5بالمئة في فبراير ،بينما
ارتفع متوسط الدخل في الساعة
بنسبة  0.3في المئة.

خفض أسعار الفائدة
يلوح في األفق
في المملكة المتحدة ،يراهن
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون ع ـل ــى قـ ـي ــام بـنــك
إن ـك ـل ـتــرا بـخـفــض س ـعــر ال ـفــائــدة
إلى مستويات قياسية استجابة
لـلـتـهــديــدات ال ـتــي ي ـت ـعـ ّـرض لها
االقتصاد جراء فيروس كورونا.
وف ــي أع ـق ــاب ق ـيــام «االح ـت ـيــاطــي
الفدرالي» بخفض سعر الفائدة

«الكويتية» رعت المعرض الدولي لالختراعات
في الشرق األوسط الـ ١٢
رعت شركة الخطوط الجوية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـمـ ـع ــرض ال ــدول ــي
لالختراعات في الشرق األوسط
بـنـسـخـتــه الـ ـ ـ ــ ،12م ــن  16حتى
 19ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ت ـحــت
رعاية سمو أمير البالد الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وبـ ـحـ ـض ــور
ممثل صاحب السمو ،محافظ
العاصمة الشيخ طالل الخالد،
ورئ ـيــس مجلس إدارة الـنــادي
العلمي ورئيس اللجنة العليا
للمعرض طالل الخرافي ،حيث
تم تكريم «الخطوط الكويتية»
كونها ناقال رسميا للمعرض.
كـمــا شـهــد الـحـفــل الـخـتــامــي
تكريم الفائز بجائزة سمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
الكبرى للمعرض ،وقيمتها 15
أل ــف دوالر ،عــن اخ ـت ــراع جهاز
للتشويش على الطائرات بدون
طيار ،إضافة إلى مشاركة عدد
كـبـيــر م ــن الـمـخـتــرعـيــن بينهم
كويتيون فازوا بجائزة النادي
العلمي.
ف ــي هـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،قـ ــال مــديــر
دائرة العالقات العامة واإلعالم
فــي «الـخـطــوط الكويتية» فايز
العنزي إن مشاركة «الكويتية»
ف ــي رع ــاي ــة ال ـم ـع ــرض ال ــدول ــي
لــاخـتــراعــات بــالـشــرق االوســط
كـنــاقــل رس ـمــي ل ـل ـحــدث ،جــاءت

تكريم ممثل «الكويتية» من الشيخ طالل الخالد وطالل الخرافي

إلدراكـ ـ ـه ـ ــا الـ ـت ــام بــأه ـم ـيــة ه ــذا
الـمـعــرض ال ــذي يسلط الـضــوء
ع ـل ــى ال ـم ـخ ـتــرع ـيــن وأف ـك ــاره ــم
االبداعية التي تساعد في تنمية
االقتصاد ونهضته.
وأشـ ــار ال ـع ـنــزي إل ــى أن ذلــك
ي ـســاهــم بـشـكــل كـبـيــر ف ــي بـنــاء
مستقبل واعد لألجيال القادمة،
ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى ت ـم ـه ـي ــد ال ـط ــري ــق
لـهــم فــي إي ـجــاد أف ـضــل الـفــرص
والحلول لمواجهة أي عقبات.
وأضــاف« :تتشرف الخطوط
الـجــويــة الكويتية بــرعــايــة هذا
المعرض الذي أتى تحت رعاية

س ــامـ ـي ــة م ـ ــن صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األحـ ـ ـم ـ ــد ،ح ـي ــث إن ال ـكــوي ـت ـيــة
دائـمــا تحرص على رعــايــة تلك
المعارض والفعاليات الهادفة
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــادة وال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة ،والـ ـت ــي
تحظى دائ ـمــا بــاهـتـمــام دول ــي،
خـ ــاصـ ــة أن ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ص ـنــف
االول عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ا لـ ـش ــرق
االوســط ،والثاني بعد معرض
جنيف الدولي حسب التصنيف
العالمي ،مما يبرز دور الخطوط
الكويتية في المجتمع ،ويثبت
مـ ـك ــانـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة كـ ــإحـ ــدى

ال ـج ـهــات ال ــداع ـم ــة والـمـشـجـعــة
للمحافل الكبيرة».
وتابع« :ان الخطوط الكويتية
ت ــول ــي اه ـت ـم ــام ــا خ ــاص ــا بـتـلــك
الفعاليات ،لتحقيق سياساتها
وب ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فـ ــي دعـ ـ ــم أبـ ـن ــاء
وط ـن ـهــا ف ــي مـخـتـلــف االنـشـطــة
والفعاليات ،ومشاركة المجتمع
ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
ب ـن ــاء كــوي ـت ـنــا ال ـح ـب ـي ـبــة وحــث
األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ع ـلــى الـعـمــل
بجد واجتهاد لمستقبل أفضل
لبالدنا».

انطالق مبادرة «الكويت تبرمج» لطلبة الثانوية
ان ـط ـل ـقــت مـ ـب ــادرة «ال ـكــويــت
تـ ـب ــرم ــج» األولـ ـ ـ ــى مـ ــن نــوع ـهــا
ف ــي ال ـكــويــت وال ــوط ــن الـعــربــي
لتعليم طلبة المرحلة الثانوية،
مـ ــن م ـ ـ ـ ــدارس ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــام
وال ـخ ــاص ،تـقـنـيــات الـبــرمـجــة،
بمبادرة من مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي بــا لـتـعــاون مع
أكاديمية كودد.
وانطلق البرنامج بحضور
أكثر من  150طالبا وطالبة من
المرحلة الثانوية ،إضافة إلى
ممثلين مــن المؤسسة ،وأحــد
مؤسسي شركة كودد م .أحمد
معرفي.
وقـ ـ ــد ت ـ ـحـ ــدث أثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـل ـق ــاء
التنويري م .عمر اإلبراهيم من
أكاديمية كــودد عــن أساسيات
المبادرة ،حيث تتضمن تدريبا
ً
مدته  12أسبوعا ،يتدرب الطلبة
خــالــه عـلــى بــرمـجــة تطبيقات
اآليفون واألنــدرويــد ،أو تطوير

مشاركون في المبادرة

المواقع اإللكترونية باستخدام
أحــدث األساليب التكنولوجية
ولغات البرمجة ،منها:
 Swiftو JavaوJavaScript
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أس ـبــوعــا ،وم ــع ت ـخــرج الــدفـعــة
األول ـ ـ ــى فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة سـيـتــم
اخـ ـتـ ـي ــار أف ـ ـضـ ــل الـ ـمـ ـش ــاري ــع،
لـ ـلـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
المقدمة مــن مؤسسة الكويت

لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي (اصـ ـ ـن ـ ــع
مـ ـش ــروع ــك) ،وهـ ــي عـ ـب ــارة عن
رحـلــة مــدفــوعــة التكاليف إلــى
دو ل ــة عالمية متقدمة بمجال
التكنولوجيا.

بنصف نقطة مئوية بصورة
تحركت األســواق
طــارئــةّ ،
ن ـ ـح ـ ــو تـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع ات ـ ـخ ـ ــاذ
خطوات مماثلة بخفض
أسعار الفائدة بواقع ربع
نقطة مئوية إلى  0.5بالمئة
ف ــي اج ـت ـم ــاع ل ـج ـنــة ال ـس ـيــاســة
النقدية لبنك إنكلترا المقرر عقده
في  26الجاري.
وأشـ ــار مـحــافــظ بـنــك إنكلترا
م ـ ـ ـ ــارك ك ـ ــارن ـ ــي إلـ ـ ـ ــى أن ال ـب ـن ــك
المركزي سيكون على استعداد
لخفض أسعار الفائدة والسماح
لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام «أم ـ ـ ـ ــوال
الطوارئ» لتخفيف تأثير تفشي
فيروس كــورونــا على االقتصاد
البريطاني.
مــن جهة أخ ــرى ،صــرح أنــدرو
بيلي ،الــذي سيخلف كارني في
 16ال ـ ـجـ ــاري ،ب ــأن ــه سـيـتـصــرف
ب ـ ـ ـسـ ـ ــرعـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــد م ـ ـ ـ ــن اآلثـ ـ ـ ـ ـ ــار
االقتصادية الناجمة عن انتشار
الفيروس.

«صدمة سلبية شديدة»
اضـ ـط ــر م ـح ــاف ــظ ب ـن ــك ك ـن ــدا،
ستيفن بولوز ،الذي قاوم خفض
ت ـك ــال ـي ــف االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض ل ـس ـن ــوات
ً
عديدة ،تاركا أسعار الفائدة في
البالد ضمن أعلى المعدالت على
مستوى االقتصادات المتقدمة،
إل ــى ال ـتــراجــع ع ــن ذل ــك الـتــوجــه،
وس ــط ضـغــوط انـتـشــار فـيــروس
ك ــورون ــا وتــأث ـيــره الـسـلـبــي على
النشاط االقتصادي ودفعه إلى
االنـخـفــاض بشكل ح ــاد ،إضافة
إلى تراجع أسعار السلع ،مما دفع
بـنــك كـنــدا إل ــى تيسير سياسته
النقدية للمرة األولى منذ أكثر من
أربع سنوات ،حيث خفض البنك
سـعــر ال ـفــائــدة لليلة واحـ ــدة من
 1.75إلى  1.25في المئة ،وأعرب
الـ ـمـ ـس ــؤول ــون ع ــن اس ـت ـع ــداده ــم
للعمل مجددا على خفض أسعار
الفائدة إذا لزم األمر.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـ ـ ــادر عــن
الـبـنــك أن االق ـت ـصــاد «أظ ـهــر أداء
قريبا من التوقعات فيما يتعلق
بـمـسـتـهــدفــات ال ـت ـ ّض ـخــم ،إال أن
تفشي الفيروس يمثل اآلن صدمة
س ـل ـب ـي ــة شـ ــديـ ــدة ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق

ب ـ ــأداء ال ـ ــدوالر الـكـنــدي
واالقتصاد العالمي.
كما أضاف البيان أنه أضحى
مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن الـ ــربـ ــع األول
م ــن ع ــام  2020س ــوف يعكس
المزيد من الضعف في أداء
االقـتـصــاد إلــى حــد يفوق
التوقعات التي تبناها
ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي فــي
وقت سابق.
ّوع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
ت ــوق ــع األس ـ ـ ــواق لتلك
الخطوة منذ األسـبــوع
الماضي ،إال أنها توضح
تغيرا ملحوظا عــن األسـبــوع
ال ـســابــق عـنــدمــا بـلـغــت تــوقـعــات
خفض سعر الفائدة بمقدار 25
نقطة أساس نسبة  30في المئة
فـقــط .ومــن الـمـقــرر أن يعقد بنك
ك ـن ــدا اج ـت ـمــاعــه ال ـم ـق ـبــل ف ــي 15
أبريل.

االقتصاد الصيني تحت
وطأة الضغوط
يـ ـ ـ ــرزح االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـص ـي ـنــي
تحت وطأة الضغوط على خلفية
تفشي ف ـيــروس كــورونــا فــي ظل
ضعف جانبي الـعــرض والطلب
وتعطيل سالسل اإلمدادات ،حيث
تــراج ـعــت ق ـ ــراءة مــؤشــر مــديــري
المشتريات الصناعي إلى 35.7
نقطة ،بينما سجل مؤشر مديري
المشتريات غير الصناعي 29.6
نقطة.
وتـ ـشـ ـي ــر الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـت ــي
تـقــل عــن  50نقطة إل ــى انكماش
االق ـت ـص ــاد ،ب ـمــا ي ــدل عـلــى مــدى
ت ــأث ــر ث ــان ــي أك ـب ــر اق ـت ـصــاد على
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ج ـ ـ ــراء تـفـشــي
الفيروس.
وقد تسبب المرض في إغالق
عـ ــدد م ــن الـ ـم ــدن ل ـع ــدة أســاب ـيــع
متتالية في ظل فرض الحكومة

إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـجــر
الصحي على نطاق
ّ
موسع الحتواء انتشار
ال ـف ـيــروس ،األم ــر ال ــذي أدى
إل ـ ــى تـ ــراجـ ــع ح ـ ــاد فـ ــي ال ـن ـشــاط
االقتصادي.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ص ــرح ــت
م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون االق ـت ـص ــادي
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ي ـ ـ ــوم االث ـ ـن ـ ـيـ ــن ب ــأن
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس «يـ ـ ـ ــزج ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـع ــال ـم ــي إلـ ــى أس ـ ــوأ ت ــراج ــع لــه
منذ األزمــة المالية التي ضربت
العالم في عام  .»2008وخفضت
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة تـ ــوق ـ ـعـ ــات ـ ـهـ ــا ل ـن ـم ــو
االقـتـصــاد الـعــالـمــي إلــى  2.4في
المئة مقابل  3في المئة ،حسب
الـتــوقـعــات السابقة فــي نوفمبر
الماضي .وترى المنظمة أنه في
حــال واصــل الـفـيــروس انتشاره،
ف ــإن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
العالمي قد ينخفض إلى  1.5في
المئة للعام الحالي.

«االحتياطي األسترالي»
يخفض سعر الفائدة
خـ ـف ــض الـ ـبـ ـن ــك االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
األسترالي معدل الفائدة الرسمي
بـ ـمـ ـق ــدار  25ن ـق ـطــة أسـ ـ ــاس إل ــى
مستوى قياسي جديد بلغ 0.50
ف ــي ال ـم ـئ ــة خ ـ ــال ج ـل ـســة أم ــس،
فــي ظــل اعـتـبــارات الـتـحــوط ضد
مخاطر تفشي فيروس كورونا.

ّ
وت ـم ــث ــل ت ـلــك ال ـخ ـط ــوة ال ـمــرة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــدم خ ــال ـه ــا
«االح ـت ـي ــاط ــي األسـ ـت ــرال ــي» على
خ ـفــض أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ف ــي أقــل
من عام ،وذلك وسط مخاوف من
ّ
تعرض السجل الحافل القتصاد
أستراليا الذي شهد أداء قياسيا
ودام على مستوى  28عاما دون
الـتـعــرض لخطر الــركــود لبعض
التحديات.
وي ـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــه ثـ ـ ـل ـ ــث ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات
أسـتــرالـيــا إل ــى الـصـيــن ،وتـجــري
الجزء األكبر من صفقات التبادل
ال ـت ـجــاري م ــع الـ ــدول اآلس ـيــويــة،
األمر الذي يضعها في وضع قد
يجعلها عــر ضــة ألي تباطؤ في
اقتصاد الصين.
وصرح محافظ البنك المركزي
فيليب ل ــوي بــأ نــه مــن المحتمل
اتـ ـخ ــاذ ال ـم ــزي ــد م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات،
ق ــائ ــا« :مـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ــؤدي
ت ـف ـش ــي ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــال ــم إلـ ـ ــى تـعـطـيــل
مساعي أستراليا للوصول إلى
ال ـم ـس ـتــويــات الـمـسـتـهــدفــة على
صـعـيــد س ــوق ال ـع ـمــل وم ـعــدالت
ال ـت ـض ـخ ــم ،وأك ـ ـ ــد أن ال ـم ـج ـلــس
مستعد لتبني السياسة النقدية
ال ـت ـي ـس ـيــريــة ب ـش ـكــل أك ـب ــر لــدعــم
االقتصاد األسترالي».
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ﻳﺒﺤﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ راﺋﺪ ﻗﺪﻳﺢ،
ﺑﺰورق اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﻮاﻗﻊ
ً
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﻟﻪ ﻣﺆﺧﺮا
»ﺣﺘﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﻄﺮ«.

٢٢
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﺣﺼﺪ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻴﺢ ﻣﻦ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم ﻟﻘﺐ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »the
.«Voice Kids
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ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﻤﻴﺰة ،ﻳﺸﺎرك
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم.

ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺳﻘﻄﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح وﻓﻲ ﻛﻮاﻟﻴﺲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮراﻧﺲ وﺑﻴﻮﻧﺴﻲ

ً
ﺧﻼل أداﺋﻬﻢ ﻋﺮوﺿﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻨﺠﻮم واﻟﻨﺠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﺤﺮﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح،
ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـﺴـﻘــﻮط أﻣ ــﺎم اﻟـﺠـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ ،وﻳﺘﻜﺮر
ﻣـﻌـﻬــﻢ أﻳ ـﻀــﺎ ﺳ ــﻮاء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮاﻟ ـﻴــﺲ أو ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺠﻤﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺴﻘﻮط
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺳﻮﻳﻔﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻘﻄﺖ
ﻣــﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼل دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﺤﻔﻞ،
وﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وأﻳﻀﺎ
ﻋ ــﻦ آﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﻲ ،وﻛ ــﺎﺗ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺮي وﻧــﺎﻋــﻮﻣــﻲ
ﻛﺎﻣﺒﻞ وﻛﺎﻧﺪﻳﺲ ﺳﻮاﻧﺒﻮﻳﻞ وﻛﺎرا دﻳﻠﻴﻔﻴﻦ
وﻛﻴﻨﺪل ﺟﻴﻨﺮ وﻛﻴﻢ ﻛﺎرداﺷﻴﺎن وﺳﻴﻠﻴﻨﺎ
ﻏــﻮﻣ ـﻴــﺰ ورﻳ ـﻬ ــﺎﻧ ــﺎ وﺑ ـﻴ ـﻨــﻚ وﻫ ــﺎﻳ ــﺪي ﻛـﻠــﻮم
وﻣــﺎﻳ ـﻠــﻲ ﺳــﺎﻳــﺮس وﻣ ــﺎدوﻧ ــﺎ وﻟ ـﻴــﺪي ﻏﺎﻏﺎ
وأرﻳﺎﻧﺎ ﻏﺮاﻧﺪي وﺑﻴﻮﻧﺴﻲ ودﻳﻤﻲ ﻟﻮﻓﺎﺗﻮ
واﻳﻐﻲ أزاﻟﻴﺎ وﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮراﻧﺲ وﺗﻴﺮا ﺑﺎﻧﻜﺲ
وﻣﻴﻐﺎن ﺗﺮاﻳﻨﻮر.
وﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﺎراك وﻣﻴﺸﻴﻞ أوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻷﻣــﺮ ،وﺳﻘﻄﺎ أﻳﻀﺎ ،وﺟﺎﺳﺘﻦ ﺑﻴﺒﺮ واﻳﺪ
ﺷﻴﺮان وﻫﺎري ﺳﺘﺎﻳﻠﺰ.
وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ــﺎت اﻟ ــﻼﺗ ــﻲ ﺳ ـﺒ ــﻖ ذﻛ ــﺮﻫ ــﻦ
ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮراﻧﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد

ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ ﺑــﻮل أرﻧــﻮﻟــﺪ اﻟ ــ 35ﻓــﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك،
وﻫﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﺠﻤﺔ ""Hunger Games
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  29ﻋﺎﻣﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻗﺺ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ
أﻏﻨﻴﺔ ""All I Want for Christmas Is You
ﻟﻠﻨﺠﻤﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﻛﺎري.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1994أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﻛﺎري أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ "All
 "I Want for Christmas is Youوﻣﺎ زاﻟﺖ
ﺑﻌﺪ  25ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺤﺼﺪ ﻫﺬه اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح،
وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸرﻗﺎم
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا أن ﻣﺎرﻳﺎ ﺳﺠﻠﺖ  3أرﻗﺎم
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺄﻏﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
وﻣـ ــﻦ أﺧ ـﺒ ــﺎر ﻟ ــﻮراﻧ ــﺲ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ،ﺟــﺮى
ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺻﻮر اﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ ﻋﺪﺳﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻔ ــﻞ زﻓ ــﺎﻓـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻛــﻮك ﻣــﺎروﻧــﻲ ،واﻟ ــﺬي أﻗـﻴــﻢ ﻓﻲ
ﺑﻴﻠﻜﻮرت ،ﺑﻘﺼﺮ ﻧﻴﻮﺑﻮرت ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة رود.
واﻟﺘﻘﻄﺖ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺬي ﺣﻀﺮه
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم واﻟﻨﺠﻤﺎت ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
إﻳﻤﺎ ﺳﺘﻮن و ﻛــﺮ ﻳــﺲ ﺟﻴﻨﺮ وﺳﻴﻴﻨﺎ ﻣﻴﻠﺮ
وادﻳ ــﺎ واﺳـﻤــﻲ ﺷــﻮﻣــﺮ ،وﻗــﺪ ارﺗ ــﺪت ﺟﻨﻴﻔﺮ
ﻓﺴﺘﺎن زﻓﺎف ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ دار "دﻳﻮر".

وﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ إﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ﻧـﺸــﺮت ﺗﻘﺮﻳﺮا
ﻳﺆﻛﺪ أن ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻦ ﺗﺪﻋﻮ واﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﺤﻀﻮر
ﺣﻔﻞ زﻓﺎﻓﻬﺎ ،وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن
واﻟــﺪﺗـﻬــﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟــﻢ ﺗﻌﺠﺒﻬﺎ ﻋﻦ
ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ.
ﻳ ـ ـﺸـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﺟ ـﻨ ـﻴ ـﻔ ــﺮ وﻛـ ـ ـ ــﻮك أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺎ
ﺧﻄﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﺷــﻮﻫــﺪا
ﻓﻲ  16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﻬﺎن
اﻟﻰ أﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺰواج.
وﻗﺒﻞ اﻟﺰﻓﺎف ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ أدﻳﻞ ﺣﻀﺮت
ﺣﻔﻞ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ،ﻹﺳـﻌــﺎد ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ،وﻛــﺎن
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺿـ ـﺨ ــﻢ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮﻳ ــﻦ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻟﺘﻤﻨﺢ ﻟﻮراﻧﺲ ﺣﻔﻼ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ إن أدﻳــﻞ ﺳﺒﻖ أن
اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﺨﻄﺒﺔ ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ
َ
أن اﻟﺤﻔﻞ ﻟــﻢ ﻳـﺤــﻆ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟ ــﺬي ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻄﻤﺢ ﻟﻪ ﺟﻨﻴﻔﺮ ،وﺷﻬﺪ ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر
اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻛﻮﻧﻪ أﻗﻴﻢ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺎﻧﺎت.

ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮراﻧﺲ

» «HBOﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻌﺒﺔ ﺑﻼي ﺳﺘﻴﺸﻦ
إﻟﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ
ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧ ــﻮﺗ ــﻲ دوج،
اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ "اﻷﺧﻴﺮ
ﺑـﻴـﻨــﺎ" )ﻻﺳ ــﺖ أوف آس( ،اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻋﺒﺮ أﺟﻬﺰة
ﺑــﻼي ﺳﺘﻴﺸﻦ ،ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﺷﺒﻜﺔ
ﺑﺚ اﻷﻓــﻼم ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ "ﻫﻮم
ﺑــﻮﻛــﺲ أوﻓ ـﻴ ــﺲ") HBO ،إﺗ ــﺶ.
ﺑ ـ ـ ــﻲ.أو( ،ﺑـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ إﻟــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ ﺗـ ـﻠـ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮﻧ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ
ﻋﺮﺿﻪ.
وﻳ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ إﻋ ـ ـ ــﺪاد اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ
ﻛــﺮﻳــﺞ ﻣ ــﺎزﻳ ــﻦ ،ﻣـﻨـﺘــﺞ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﺗ ـﺸ ـﻴ ــﺮﻧ ــﻮﺑ ـﻴ ــﻞ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻋــﺮﺿ ـﺘــﻪ
ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ إﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺶ.ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻲ.أو ،وﻧـ ـﻴ ــﻞ
دروﻛﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـ ــﺎزﻳـ ـ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن
ﺻ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ" :ﺑ ـ ـ ـ ــﻼ ﺷ ـ ـ ـ ــﻚُ ،ﻳـ ـﻌ ــﺪ

دروﻛﻤﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﻗﺼﺺ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
وﻟـﻌـﺒــﺔ ﻻﺳ ــﺖ أوف آس ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻟﻌﻈﻴﻢ .اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺮاﺋﻊ
إﻟﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻇﻞ ﺣﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات".

ووﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ ﻣـ ـ ـ ــﻮﻗـ ـ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـ ـ ــﻲ ﻧ ــﺖ
دوت ﻛ ـ ـ ــﻮم ،اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ــﺺ ﻓــﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻓﺈن
اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﺘﻐﻄﻲ
أﺣﺪاث اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
وﺻـ ـ ــﺪرت ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻠ ـﻌ ـﺒــﺔ ﻋــﺎم
 ،2013وﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ أﻟﻌﺎب

اﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺎﻣ ــﺮات اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ
ﻳﺨﻮض اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﻣﻊ
ﺟﻮﻳﻞ وإﻳﻠﻲ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﻋﺘﻤﺪت "ﻧﻮﺗﻲ دوج" ﻋﻠﻰ
رؤﻳ ــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎت
اﻟﺰوﻣﺒﻲ ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺎت ﻛــﻮردﻳ ـﺴ ـﻴ ـﺒــﺲ
اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﺪﻣﺎر اﻟﺒﻼد.
و ﺗ ـﻜــﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﻳﺼﺒﺢ
اﻟـﺒـﺸــﺮ اﻟــﺬﻳــﻦ أﺻـﻴـﺒــﻮا ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ
ﻋﺪواﻧﻴﻴﻦ ﺟﺪا ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﺸــﺮ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟــﻢ ﻳﺼﺎﺑﻮا
ً
ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ أن ﻳـﺘـﻌــﺎوﻧــﻮا ﻣـﻌــﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻨﺠﺎة واﻟﺒﻘﺎء.
وﻛﻤﺎ ﻫــﻮ اﻟـﺤــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ أﻏﻴﻠﻴﺮا ﺗﻄﺮح أﻏﻨﻴﺔ ﻓﻴﻠﻢ
دﻳﺰﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ »«Mulan

ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ً
ﻳ ـﺘ ـﻀــﺢ أن ﺑـ ـﺸ ــﺮا آﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻫــﻢ
اﻟﻮﺣﻮش اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻟﻤﺼﺪر
ً
اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮور .ووﻓﻘﺎ ﻟﻘﺼﺔ
اﻟﺤﻠﻘﺎت ،ﻓــﺈن ﺟــﻮﻳــﻞ ﻫــﻮ رﺟﻞ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺮت اﻟ ـﻌ ــﺪوى ﻗﺒﻞ
 20ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺪء أﺣﺪاث اﻟﻠﻌﺒﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻣﻬﺮﺑﺎ ،وﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻔﺘﺎة إﻳﻠﻲ ) 14ﻋﺎﻣﺎ(
إﻟ ــﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة ﻣـﺘـﻤــﺮدﻳــﻦ ﻳﺴﻤﻮن
"اﻟﻴﺮﻋﺎت اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ" .ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر
ﻻ ﺗـﻤـﻀــﻲ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻠـﺨـﻄــﺔ ،ﺑﻌﺪ
أن ﻳـ ـﻌ ــﺮف ﺟ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ إﻳﻠﻲ ،وﻳﺪرك ﻛﻢ
ﻫﻲ ﻓﺘﺎة ﻣﻬﻤﺔ.
)د ب أ(

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ أﻏﻴﻠﻴﺮا

ﻛﻴﻔﺎﻧﺶ ﺗﺎﺗﻠﻴﺘﻮغ

ﻛﻴﻠﻲ ﻛﻼرﻛﺴﻮن

ﻫﻞ ﺗﺮﻓﺾ زوﺟﺔ ﻛﻴﻔﺎﻧﺶ ﻛﻴﻠﻲ ﻛﻼرﻛﺴﻮن ﺗﺪﻋﻢ
ﺳﻴﻠﻴﻨﺎ ﻏﻮﻣﻴﺰ
ﺗﺎﺗﻠﻴﺘﻮغ اﻹﻧﺠﺎب؟
ﱠ
وﺟــﻪ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻛﻴﻔﺎﻧﺶ ﺗﺎﺗﻠﻴﺘﻮغ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻻذﻋــﺔ
ﻷﺣــﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻷﺗـ ــﺮاك ،ﺑﻌﺪ ﻗــﻮل اﻷﺧـﻴــﺮ إن زوﺟﺘﻪ
ﻻ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘــﺮة إﻧـﺠــﺎب اﻷﻃ ـﻔــﺎل ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻴﻔﺎﻧﺶ
ﻳﺮﻳﺪ ذﻟﻚ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺰ ﻛﻴﻔﺎﻧﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،واﺻﻔﺎ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎذب ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ
ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣــﻮل ﻫــﺬه اﻷﻣ ــﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ
ﻓﻘﻂ اﻟﺰوﺟﻴﻦ.
ودﻋﺎ ﻛﻴﻔﺎﻧﺶ إﻟﻰ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن ﻛﻴﻔﺎﻧﺶ ﺗﻠﻘﻰ أﺧﻴﺮا ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓــﻲ إﻋ ــﻼن ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ وﻫــﻮ ﻳﻐﻨﻲ اﻟ ــﺮاب ﻟـﻤــﺪة 20
ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  300أﻟﻒ دوﻻر.

أﻓــﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺄن اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﻴﻠﻲ
ﻛﻼرﻛﺴﻮن ﺷﺠﻌﺖ زﻣﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﺳﻴﻠﻴﻨﺎ ﻏﻮﻣﻴﺰ ،ﺑﻌﺪ
اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺳﻴﺊ ﻓﻲ
اﻟﻐﻨﺎء .ﻓﺄﻋﻄﺘﻬﺎ ﻛﻴﻠﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎ" :أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻐﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ
ّ
ﻳﺤﺮﻛﻮن ﻣﺸﺎﻋﺮك ،وﻟﻴﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻨﻮن ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮت،
ﱢ
وﻣــﺎ ﺗﻔﻌﻠﻴﻨﻪ ﺟﻤﻴﻞ ﺟــﺪا ،وﻳـﺤــﺮك اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﻻ ﺗﻨﻜﺮي
ً
ﻣﻮﻫﺒﺘﻚ أﺑﺪا ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﻮﻳﺔ" .ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن ﻛﻴﻠﻲ ﻋﺮﻓﺖ
اﻟﺸﻬﺮة ﻋــﺎم  ،2002ﺑﻌﺪ ﻓــﻮزﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻷول ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ " ،"American Idolواﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﺒﺮه
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ "."RCA Records

ﺟﻮرج ﻛﻠﻮﻧﻲ

ﺟﻮرج ﻛﻠﻮﻧﻲ وﺷﺮﻳﻜﻪ
ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ
ً
اﻟـﺘـﻘـﻄــﺖ ﻋــﺪﺳــﺎت ﻛــﺎﻣ ـﻴــﺮات اﻟ ـﺒــﺎﺑــﺎراﺗــﺰي ﺻ ــﻮرا
ً
ﻟـﻠـﻨـﺠــﻢ ﺟـ ــﻮرج ﻛ ـﻠــﻮﻧــﻲ ) 58ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﺑــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺻــﺪﻳـﻘــﻪ
ً
وﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري راﻧﺪي ﻏﻴﺮﺑﺮ ) 57ﻋﺎﻣﺎ(،
ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ.
وﻛﺎن ﺟﻮرج وراﻧﺪي ﻳﺨﺮﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﻄﻌﻢ "،"Craig's
ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﺪة ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ.
وﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﻛﻠﻮﻧﻲ زوﺟﺘﻪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻷﺻﻞ أﻣﻞ ﻛﻠﻮﻧﻲ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن راﻧــﺪي ﻣﺘﺰوج ﻣﻦ ﻋﺎرﺿﺔ
ً
اﻷزﻳــﺎء ﺳﻴﻨﺪي ﻛﺮوﻓﺮد ) 53ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ،1998
ً
ً
وﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺑﺮﻳﺴﻠﻲ ) 29ﻋﺎﻣﺎ( وﻛﺎﻳﺎ ) 18ﻋﺎﻣﺎ(.

أﻓ ـ ـ ــﺎدت ﺗـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ إﻋ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄن اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أﻏـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺮا ﻃ ــﺮﺣ ــﺖ
أ ﻏـﻨـﻴـﺘـﻬــﺎ ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪة "،"Loyal Brave True
و ﻫــﻲ أﻏﻨﻴﺔ ﻓﻴﻠﻢ د ﻳــﺰ ﻧــﻲ ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪ ﺑﻌﻨﻮان
"  ،"Mulanﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺗـ ـ ــﻢ إ ﻃ ـ ـ ـ ــﻼق ا ﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨ ــﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "El Mejor
."Guerrero
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻟـﻴـﺴــﺖ اﻷﻏـﻨـﻴــﺔ
ا ﻟــﻮ ﺣ ـﻴــﺪة ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ،ﺑــﻞ ﺳـﺘـﻄــﺮح ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ
أﻳﻀﺎ أﻏﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ "."Reflection
وﻛﺘﺐ ﻛﻠﻤﺎت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺟﺎﻳﻤﻲ ﻫﺎرﺗﻤﺎن
و ﻫــﺎري ﻏﺮﻳﻐﺴﻮن وﻟﻴﺎﻣﺰ وروزي ﻏﻮﻻن
وﺑﻴﻠﻲ ﻛﺮاﺑﺘﺮي ،وإﻧﺘﺎج ﺟﺎﻳﻤﻲ ﻫﺎرﺗﻤﺎن.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﻻن ﻫﻮ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ دﻳﺰﻧﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ،وﺗﺪور
ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮل ﻓﺘﺎة ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﺗﺘﻨﻜﺮ
ﻛ ــﺮﺟ ــﻞ ،ﺣ ـﺘــﻰ ﺗ ـﺘ ـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـﻀ ـﻤ ــﺎم إﻟــﻰ
اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ واﻟﺪﻫﺎ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺴﻦ.
وﺳﺒﻖ ﻷﻏﻴﻠﻴﺮا أن ﻛﺮﻣﺖ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
" ،"Disney’s D23 Expoﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ أﻧﺎﻫﺎﻳﻢ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮات ﻓـ ــﻲ أﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﻢ ﺑ ـﻜــﺎﻟ ـﻴ ـﻔــﻮرﻧ ـﻴــﺎ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺎﻃﻴﺮ "دﻳﺰﻧﻲ".
و ﺗــﺄ ﻟـﻘــﺖ ا ﻏـﻴـﻠـﻴــﺮا ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  38ﻋــﺎ ﻣــﺎ ،ﻓﻲ
ﺣـﻔــﻞ ﺗـﻜــﺮﻳـﻤـﻬــﺎ ،وﺗ ــﺮﻛ ــﺰت ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻋــﺪﺳــﺎت
اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ ،ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻮﺻﻮﻟﻬﺎ،
وﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ ّ
ﻗﺪ ﻣﺖ أﻏﻴﻠﻴﺮا ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ ،ﻗــﺎ ﻟــﺖ أﻏﻴﻠﻴﺮا:
"ﻛﺎن ﻳﻮﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ وﺳﻴﻈﻞ
ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰا ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻸﺑﺪ ،ﻟﻘﺪ ﺗﺸﺮﻓﺖ
ﺑﻨﻴﻞ ﺟﺎﺋﺰة  ،Disney Legendﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
دﻳﺰﻧﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺬ أن ﻛﻨﺖ ﻃﻔﻠﺔ،
ﺑ ــﺪء ا ﻣــﻦ ﻧ ــﺎدي ﻣﻴﻜﻲ ﻣ ــﺎوس وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ
أ ﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣـ ــﻮﻻن ،و ﺣ ـﺘــﻰ Disney Legends
 ،Awardsأﻧﺎ ﺣﻘﺎ ﻣﻤﺘﻨﺔ ﺟﺪا".
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ أﻏـﻴـﻠـﻴــﺮا اﻟ ـﻌــﺮض اﻷول
ﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ا ﻟ ــﺮ ﺳ ــﻮم ا ﻟـﻤـﺘـﺤــﺮ ﻛــﺔ The Addams
 Familyﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ.

وﻏـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﻛ ــﺮﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ أﻏ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ "
 ،"Haunted Heartوأﻃﻠﺖ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ
ً
ﻣــﺎﺗ ـﻴــﻮ راﺗ ـﻠ ــﺮ واﺑ ـﻨ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣــﺎﻛــﺲ ) 11ﻋــﺎﻣــﺎ(
وﺳﺎﻣﺮ ) 5ﺳﻨﻮات(.
وا ﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻣـﺴـﺘــﻮ ﺣــﻰ ﻣــﻦ ﻗـﺼــﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺗـﺤـﻤــﻞ اﻻﺳ ــﻢ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻟ ــﺮﺳ ــﺎم اﻟ ـﻜــﺎرﻳ ـﻜــﺎﺗــﻮر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺸﺎرﻟﺰ أداﻣﺰ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻷول ﻣﺮة ﻋﺎم  ،1938واﻟﻌﻤﻞ
إﺧﺮاج ﻛﻮﻧﺮاد ﻓﻴﺮﻧﻮن وﻏﺮﻳﻎ ﺗﻴﺮﻧﺎن.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﺷﺎرﻛﺖ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻓﻲ
ﻋﺪة ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ذا ﻓﻮﻳﺲ" ﻛﻌﻀﻮ
ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
و ﺗـﻌــﺮ ﺿــﺖ ا ﻟـﻔـﻨــﺎ ﻧــﺔ اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛـﻴــﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ أﻏﻴﻠﻴﺮا ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻫﺠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻦ اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ.
وداﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺜ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ــﺔ ﻛــﺮﻳ ـﺴ ـﺘـﻴ ـﻨــﺎ
اﻟﺠﺪل ﺑﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ او ﺗﻘﻮﻟﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻧ ـﺸــﺮ أﺣـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ ﺻ ـ ــﻮرا ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﺒ ــﺎع ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺟ ــﺮ
واﻟﻤﻌﺎرض ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗ ـﺤ ــﺖ ا ﺳـ ــﻢ "  ،"Liberationوا ﻟـ ـ ــﻰ ﺟــﺎ ﻧــﺐ
اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻻﻓﺘﺔ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ " 5دوﻻرات
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺣﺠﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة" ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮون ﻋ ـﻨ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﺗ ـﻤــﺎرﺳ ـﻬــﺎ اﻟـﻤـﻐـﻨـﻴــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،داﻓ ـ ـ ـ ــﻊ آﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮون ﻋــﻦ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ
ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ،ﻣﺒﺮرﻳﻦ
اﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إ ﻟــﻰ ﺗﻠﻚ اﻷ ﻣــﻮال اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺄﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟـ 5دوﻻرات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻼﺑﺲ.
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رائد قديح :القصيدة الفلسطينية شهدت طفرة جمالية

أصدر ديوانه «حتى آخر المطر»

القاهرة  -محمد الصادق

القصائد الغنائية
تعاظمت في فترة
ارتكاز الثورة
الفلسطينية
ببيروت

غالف ديوانه «حتى آخر المطر»

● ك ـيــف ت ـصــف ال ـت ـطــورات
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــر
الفلسطيني؟
 الشعر الفلسطيني تطورب ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـن ـض ــال ـي ــة
للشعب الفلسطيني ،وتطورت
أدواته كثيرا ليصل لكل أصقاع
األرض ،ال لكل فلسطيني وعربي
فقط ،ألن القضية الفلسطينية
ه ــي ق ـض ـيــة عــال ـم ـيــة اس ـت ـطــاع
الفلسطينيون أن يضعوها في
قائمة أولويات العالم للتعريف
ب ـه ــا ،ول ــذل ــك ع ـم ــل ال ـك ـث ـيــر مــن
الشعراء على أنسنة القصيدة
لتخاطب وجــدان العالم .ولعل
الشاعر الكبير محمود درويش
م ــن أه ــم م ــن ع ـم ـلــوا ع ـلــى ذل ــك.
واألدب الفلسطيني بشكل عام
أدب عميق الجذور ،وله رسالة
ســامـيــة واض ـحــة الـمـعــالــم ،ألنــه
أدب قضية وهوية ،وكما أقول
دائما في القدس لم تمت الحياة.
● م ـ ـ ــا رؤ يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك ل ـل ـق ـض ـيــة
الفلسطينية ذاتها ومأ آلت إليه
حاليا؟
 لن أتحدث بلغة المتشائم،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ــرى أن ك ـ ـ ــل األل ـ ـ ـ ـ ــوان
مـ ـصـ ـب ــوغ ــة بـ ــال ـ ـلـ ــون األسـ ـ ـ ــود،
ودعني أحدثك بنظرة المتشائل
الذي يرى األمور نصف نصف،
وأن نصف الـكــوب مملوء ،وما
دمنا ننفذ إرادة الله على األرض
س ـي ــأت ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ـ ــذي تـنـهــض
فـيــه األمـ ــة م ــن كـبــوتـهــا وتـعـيــد
االعتبار لها رغــم كــل مــا يحاك
لها من شــر ،من الــداخــل كــان أم
من الخارج.

 الـتـجــديــد بـحــد ذاتـ ــه ليسً
ً
ً
أمـ ــرا مـعـيـبــا أو مـخـيـفــا لــدرجــة
رفـ ـض ــه ،وهـ ــو م ـط ـلــوب ف ــي كل
مــراحــل الـحـيــاة ،ويـجــب أن يتم
ذلـ ــك وفـ ــق أولـ ــويـ ــات ال ـمــرح ـلــة
وطبيعة القضية ،مــع التمسك
ب ـ ـثـ ــوابـ ــت الـ ــرسـ ــالـ ــة ال ـس ــام ـي ــة
وعدالتها ،لذلك يجب أن يكون
ت ـط ــورا م ــدروس ــا وف ــق أدب ـيــات
المرحلة ،وعبر مراحل النضال
الفلسطيني كــان الشعر سالح
الـ ـ ـث ـ ــوار فـ ــي خ ـ ـنـ ــادق ال ـن ـض ــال
وال ـم ـق ــاوم ــة ،ألنـ ــه كـ ــان يشحذ
ال ـه ـم ــم وي ـث ـي ــر ال ـع ــزي ـم ــة عـلــى
االستمرار في معارك التحرير،
ول ــذل ــك ه ــو م ـكــون ع ـضــوي من
م ـكــونــات ال ـم ـعــركــة الـمـسـتـمــرة
حـتــى ال ـن ـهــايــة ،وهـ ــذا ينعكس
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى ال ـه ــوي ــة
الوطنية.
وق ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــدة
الفلسطينية طفرة جمالية في
ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،ان ـط ـل ـقــت من
عمق القضية الفلسطينية إلى
الفضاء اإلنساني بكل مناحيه.
● هل خفت مصطلح الشعر
السياسي ،أو شعر المقاومة؟.
 الـشـعــر ه ــو الـشـعــر ف ــي كلم ــراحـ ـل ــه ،ولـ ـك ــن ل ـك ــل ق ـص ـيــدة
ث ـ ـ ــوب تـ ــرتـ ــديـ ــه ك ـي ـف ـم ــا ت ـك ــون
هــي ،وحـســب ظ ــروف ميالدها،
وخطابها ،وفكرتها ،وهدفها.

قطب يشارك في معرض «»OEAEC
●

يبحر الشاعر الفلسطيني رائد قديح ،بزورق الكلمات في عمق الواقع الفلسطيني ،إذ كانت فلسطين وما زالت هي الشاطئ األهم في
مراسيه الشعرية.
وأصدر قديح العديد من األعمال التي دار جلها في فلك القضية الفلسطينية ،منها" :مهر فلسطين" ،و"مازلنا" ،و"مقصلة األحالم"،
و"حتى آخر المطر" ،إصداره األخير ،إضافة إلى مئات القصائد المنشورة سواء في الصحف والمجالت ،أو على مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث يستعد لجمع شتاتها في ديوان جديد.
وفي حوار أجرته معه "الجريدة" ،قال قديح إن "القصيدة الفلسطينية شهدت طفرة جمالية في الفترة األخيرة ،انطلقت من عمق
القضية الفلسطينية إلى الفضاء اإلنساني بكل مناحيه" ،ويضيف" :الشاعر لسان حال أمته ،وعليه السعي دائما للوصول إلى أكبر
شريحة من الجماهير" ...وإلى تفاصيل الحوار:
● كـيــف ت ــرى الـتـجــديــد في
ً
ال ـق ـص ـيــدة ،ك ــون ال ـش ـعــر ج ــزءا
ً
عضويا من الهوية الوطنية؟

حصاد

ف ـح ـيــاة اإلنـ ـس ــان الـفـلـسـطـيـنــى
حياة متعددة األبعاد والوجود،
ســاعــد ذل ــك عـلــى تـطــور مالمح
القصيدة الفلسطينية لتشمل
الوضع الفلسطينى المعقد.

القصيدة الملحمية
● م ـ ـ ــا إس ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات الـ ـشـ ـع ــر
ال ـغ ـنــائــي وال ـم ـل ـح ـمــي ف ــي هــذا
اإلطار؟
 مـنــذ فـجــر الـمـقــاومــة األولك ـ ــان ل ـل ـش ـعــر ال ـغ ـن ــائ ــي ال ـ ــدور
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارز واأله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي ش ـح ــذ
ه ـمــم الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ف ــي كــافــة
الساحات والميادين ،ولعل أهم
فـتــرة تعاظمت فيها القصائد
الغنائية هي فترة ارتكاز الثورة
الفلسطينية في بيروت،
وال يــوجــد فلسطيني واحــد
ل ـ ــم ي ـس ـت ـم ــع ألغ ـ ــان ـ ــي ال ـ ـثـ ــورة
الفلسطينية ،وبالتحديد عراب
األغنية الوطنية الفنان الكبير
أبـ ــوعـ ــرب ،رح ـم ــه الـ ـل ــه ،وف ــرق ــة
العاشقين والفالوجة وغيرها
من قصائد وأغنيات المشروع
ال ـق ــوم ــي ال ـع ــرب ــي ،لـلـكـثـيــر مــن
كبار المطربين الفلسطينيين
والعرب.
*ما أحدث إبداعاتك؟
 ص ـ ــدر ل ــي دي ـ ـ ــوان ش ـع ـ ّـري
آخ ـ ــر
جـ ــديـ ــد ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "ح ـ ـتـ ــى ِ
المطر" ،ومــن قصائده قصيدة
فاطمةَ ُ ٌ ُ ْ َ َّ ُ :
ْ
َّ
وع ه ــن ــا\ َحــتــى
َ"وال ــك ــل م ـ ـ ــزر
َ
ْ
َ
ُ َ
ـاضـ ـي ــن ــا\ ال ـ َـج ـ ِـمـ ـي ـ ِـل\
َرو ِائ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ِ

رائد قديح
ُ
َ َ ُ
َ
َأ ْن َف ُ
ات ِك \ ه َ َم َسات ِك \
اس ِك \ ض ِحك
َ
ُ
َّ
ْ
ُ
ُ
َ
َ ََ
ـان األط ِع َمةِ \
َن َظر َات ِك\ ُحت َّى ْدخـ َّ
َ ْ
ـائ ـ َـر ال ــت ــب ـ ِـغ َالــث ـ َّم ـيـ ِـن\ م ــن
وس ــج ـ ِ
ْ
اضينا الش ِق ِّي\ َمن
َي ْم ُحو َِفينا َم
ِ
َّ
َ ْ
افير ُ التي\
َي ْم ُحو أ ْح ــا َم ال َع َص
َ ْ َْ ُ َ ْ َ ْ َُْ ِ َ
حو طعم القبلةِ األولــى\
مــن يم
ُ َّ َ ْ
َ
ْ
َمن َي ْع ِزف الل ْحن ال َحزين" .كما
كتبت أحــدث قصائدي بعنوان
"وال زال ال ـح ـل ــم ي ـ ـ ــروادن ـ ـ ــي"...
وفيها أقول:
"في وطني تسكن عصفورة\
والـ ـغـ ـص ــن ف ـ ــي قـ ـف ــص ذهـ ـب ــي\
وف ـض ــاء بـ ــادي بـ ــادي أغـنـيــة\
واللحن لعاشق عربي\ أحالمي
ال تبدو كبيرة\ وال أرجو أن أبقى
نبي\ أحالمي أن أحيا ً
حرا\ في
ربوع الوطن العربي".

لم تمت الحياة
ُ
م ــن ق ـص ـيــدة ِف ــي ال ــق ـ ْـدس لم
الحياة:
تمت ُ
س
ِفي الق ْد
ِ
ْ َ ٌ َ ُ َ ٌ
برواز و
ورة َ ْ
صَ َ
َِو َم َش ُ ُ
اقضة
ِ
اهد متن ِ
َع َلى ج َدار َّ ْ
ت
الصم ِْ
ترى ِ ُ ُ ْ ِ َ َ َ
ار َية
العروبة ع ِ
ُ
في الق ْدس
ِ َ َ ُ ِ ُّ ُ َ
ِحكايات ُ ْالطفولةِ
َو َم َع ِال ُم أخ َرى

َ ََ ٌ َ
يها فتاة ترتدي
َ ِف
ََ َ َ ِ َ ْ
ائرة
ث ْو ْب الكرامةِ ث
ِ
ْ
َ ٌ َ ْ َ ُ
الح َج َارة
ض َن ِ
حت ِ
و ْ ِط َفل َيَ َ
األ ْنب َياءُ
ى
ق
ِف ْي َها ت ُل ُ َ ِ
اه ٌد
فيها الب
رق ش ِ
َِ َّ ْ ْ
الصخ َ َرة
و
ُ
البش َارة
ِف ْي َها
ِ
درب َم ْن َم ُّر ْوا إ َلى َّ
َ ُ
الس َم ْاء
ِ
و َ ُ ُ ٌ
ِفيه ُّا ج ٌّيوش ال َ َتهب
ْ
َ َ َ
ف كف َ ِم ُن غض ْب
َوالك ُ
يخ َها ن ْبض ُ
الع ُروبةَِ
َت ِ
ار ُ
َ َ ْ َ
َّ
فالق ْد ُس ل ت َخشى َ الل َه ْب
ِف ْي َها ً سنابل ق ْم ِحنا
الص َباياَ
َم ْرو َّية ب ُد ُم ْوع َّ
ِ ُ ِّ ِ ْ ِ
ِف ْي كل ُسن ُبلة
ُ َ َ َْ ً
ِ ُع ْشر ْون وردة
َ
َوقن ُبلة
َ ْ ُُ َ َ ْ
جدي ينثر الحياة
َو
َ ْ
ُْ َ َ
الح َياة
س ل ْم ت َُم ِت
د
الق
ي
ف
ِ َ ُ ِ ِّ
َ ُ
يها نصلي َون ْبت ِهل
ِف
ف َ
يها َ
الم ِآذ ُن َوال ِق َب ُ
اب
ِ
َ ْ
َ
َ
َ
َّ
ُ
الهلل
ِفيها الص ِليب مع ِ
أحجاره مطهرة
َ ّ ُ َ ْ
ِج َد ُارها ُعكاز أ َمل
َ
ن َسائ َها تل ُد الف َد َاء
ِ َ َ ُِ َ ِ َِ َّ ٌ
مجد و ِعزة
َش َبابها
ْ ُ
ْ ُ َ
أ ُطفال ُ َها ِق َن ِد ُيل ز ْي ٍت
َ َ ْ
َ
ْ
ش ُيوخها نبض الوطن
َ َ ُ َ ُ
ْ
الح َياة
ِمن َر ُ ِح ِمها ت ِلد
َ َ ْ
ْ َ ْ َ
ُ
س لم تم ِت الحياة.
ِفي القد ِ

فضة المعيلي

يشارك الفنان التشكيلي
ص ـ ـ ــاح ق ـ ـطـ ــب فـ ـ ــي م ـل ـت ـقــى
ب ــروكـ ـس ــل الـ ـث ــان ــي ل ـث ـقــافــة
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـنـ ـظـ ـم ــه
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إ ل ــى  30ا ل ـج ــاري ،ويشتمل
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـعـ ـ ــرض مـ ـص ــاح ــب
يـ ـش ــارك ف ـي ــه م ـج ـمــوعــة مــن
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ـي ــن.
وي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف ال ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى إل ـ ــى
ترسيخ المبادئ األساسية
لـثـقــافــة ال ـس ــام ف ــي الـعــالــم،
ول ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس ح ـ ـيـ ــاة
ال ـش ـع ــوب وت ـعــام ـل ـهــا فـيـمــا
بينها ب ــدون إرهـ ــاب .وقــال
ق ـط ــب إن ا ل ـم ـل ـت ـق ــى فــر صــة
لــزيــادة الـخـبــرات ،مــن خالل
ت ـبــادل اآلراء مــع الـجـمـهــور
والـنـقــاد والــزمــاء ،وأوضــح
أنـ ـ ـ ـ ــه "س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــاح لـ ـجـ ـمـ ـه ــور
ب ــروكـ ـس ــل وضـ ـي ــوفـ ـه ــا مــن
سياح العالم رؤ يــة أعمالي
للمرة األولى" .ولفت إلى أن
أعـمــالــه تــأخــذ فـكــرة التطلع
إل ــى عــالــم أف ـض ــل ،وتـعـتـمــد

صالح قطب
بشكل أساسي على إضافة
أش ـ ـ ـعـ ـ ــار وأقـ ـ ـ ـ ـ ــوال م ـ ــأث ـ ــورة
بالخط العربي ،ما يجعلها
لوحات متكاملة لها أثرها
اإلي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي ،مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــا
أ ســا ل ـيــب مختلفة ل ـمــدارس
تشكيلية.
وي ـت ـم ـي ــز قـ ـط ــب ب ـق ــدرت ــه
الـفـنـيــة ف ــي تـطــويــع ح ــروف
ا ل ـخــط ا ل ـعــر بــي ،وتحويلها
إلى لوحات فنية مبهرة.

األوبرا العمانية تلغي جميع الفعاليات

دار األوبرا العمانية
أعلنت دار األوبرا في سلطنة عمان ،أمس ،إلغاء جميع الفعاليات
والحفالت للفترة المتبقية من الشهر الجاري وأبريل من الموسم
الحالي ،بسبب اإلجراءات المتعلقة بفيروس كورونا.
وأشارت األوبرا إلى إيقاف جميع الجوالت السياحية في داري
(د ب أ)
األوبرا و"الفنون الموسيقية" حتى إشعار آخر.

َ ُ
أي روايات تدرس بالورش بعد تداخل األنواع األدبية؟

ً
سادت اآلراء التي ُ
تؤكد ضرورة معالجة النصوص بعيدا عن التقييد
●

ُ َ
كه يالن محمد

صـحـيــح أن ال ـج ــدل ق ــد اح ـت ـ ّـد ف ــي اآلون ــة
األخ ـ ـيـ ــرة بـ ـش ــأن م ـف ـه ــوم ال ـج ـن ــس األدبـ ـ ــي،
بعدما تداخلت األجناس واألنــواع األدبية،
ُ
ب ـح ـيــث سـ ــادت اآلراء ال ـت ــي ت ــؤك ـ ُـد ض ــرورة
ً
معالجة النصوص األدبية بعيدا عن التقييد
ب ـم ـح ــددات الـ ـن ــوع ،دع ع ـنــك هـ ــذا ال ـن ـقــاش
ً
ً
ينتهي قــريـبــا ويـبــدو نخبويا،
ال ــذي قــد ال
ُ
ُ
ً
فالبتالي ال يضيف كثيرا إلــى من يتعامل
مع النصوص األدبية بوصفها قيمة جمالية
مـعـبــرة عــن الـتـجــربــة وال ـه ـمــوم اإلنـســانـيــة،
األساسي إلدراك مضمراتها هو
والمفتاح ْ
ّ
الـ ـت ــذوق ،ض ــف إل ــى ذل ــك أن ت ـحــرر ال ـقــارئ
مــن صفة المستهلك ومـبــادرتــه لفتح حلقة
النقاش مع صاحب األثــر األدبــي قد سحبا
من يد الناقد أوراق اللعبة.
وإذا أراد اس ـت ـع ــادة بـعـضـهــا ف ـمــا عليه
ُ
ســوى متابعة الـعــوامــل الـتــي تمكن الـقــارئ
مــن التفطن إل ــى الـ ُـمـنــاخ الـثـقــافــي واألدب ــي،
ّ
ومن الواضح أن قــراءة األعمال الروائية قد
غ ــدت ظــاهــرة عــالـمـيــة ،ويــأتــي ه ــذا الـتـطــورُ
ً
متزامنا مع تضخم دور البيئات اإلفتراضية
على الرأي العام وتشكيل الذائقة الجماعية
ونشوء مفهوم التجاورية في الخطابات.
ً
ال يـمـ ُّـر كــل مــا سبق اإلش ــارة إلـيــه م ــرورا
ً
ع ــاب ــرا ع ـلــى األم ــزج ــة وم ـس ـتــويــات الـتـلـقــي
ّ
ل ـل ـن ـص ــوص األدب ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـ ــإن تـ ـح ــول ال ـع ــال ــم
االفـتــراضــي إلــى بنية أساسية فــي األعمال
األدبـ ـي ــة م ــن ال ـت ـم ـظ ـهــرات ال ـ ـبـ ــارزة ل ـلــواقــع
ّ
ال ـجــديــد ،كـمــا أن تـ ــداول الـعـنــاويــن األدب ـيــة
والـ ـت ــرشـ ـيـ ـح ــات لـ ـلـ ـق ــراءة فـ ــي ال ـم ـن ـتــديــات
االفتراضية ،إضافة إلى المحاوالت الرامية
إلن ـش ــاء م ــواق ــع خ ــاص ــة لـمـنــاقـشــة تـقـنـيــات
الكتابة ،هذه المعطيات كلها تغذي الرغبة
التواصلية على الصعيد األدبــي والثقافي
بين جمهور القراء من جهة والقارئ والمؤلف
ّ
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى .وم ــن ال ـم ـع ـلــوم أن معظم
َ
من يدرسون في ورشــات كتابة الرواية هم
الروائيون الذين يعتمدون على تراكم الخبرة
وال ــدراي ــة فــي صنعة هــذا الـفــن ،وقــد تحقق
المشاركة في الورشات السردية رغبة القارئ
ً
ب ــأن يـصـبـ َـح روائ ـي ــا إذا تمكن مــن توظيف
ثـقــافـتــه األدب ـي ــة فــي نـحــت أس ـلــوبــه ،وغــامــر
ً
بتأثيث عالمه منطلقا مــن ق ــدرة مخيلته،
ً
ً
التي تعتبر عنصرا رئيسيا في النصوص
ُ
الروائية المتميزة ،ولوال الخيال يستحيل
ع ـل ــى ال ـ ــروائ ـ ــي سـ ــد الـ ـثـ ـغ ــرات فـ ــي الـ ـم ــواد
ُ
تخسر الــروايــة المستقاة
الـتــاريـخـيــة ،كما
موادها من األحداث الراهنة قيمتها األدبية
ُّ
التخيل في بنائها.
دون توافر عنصر
ّ
الشك ّأن هناك عناوين ُ
ُ
اختيار
يقع عليها
الـمــدربـيــن فــي ورش ــات الـكـتــابــة ،لدراستها
مع المشاركين ،بـمــوازاة تصاعد عــدد قراء
الرواية وتزايد الطلب على األعمال الروائية،

إيزابيل الليندي
وانـضـمــام كثير مــن الـكـتــاب إلــى مظلة هذا
ال ـفــن ،وافـتـتــاح ال ــورش ــات الـخــاصــة بكتابة
الـ ــروايـ ــة ،وق ــد ي ـك ـت ـسـ ُـب ال ـم ـش ــارك ــون فيها
معلومات عن تقنيات السرد ويدرسون ما
يكسبهم الخبرة في تنظيم المواد وترتيب
ُ
الحلقات الـســرديــة .هنا قــد يـتـســاء ل بعض
ال ـم ـه ـت ـم ـيــن ال ــذي ــن ال تـ ـت ــواف ـ ُـر ل ـه ــم فــرصــة
الـمـشــاركــة فــي ه ــذه ال ــورش ــات و ُمـحـتــرفــات
الكتابة عن األعـمــال ،التي تضيف قراء تها
ً
و عـيُــا للمتابع على المستوى ا لـفـنــي ،كما
َ
يـحــق للمتابع أن ي ـت ـســاء ل عــن مــواصـفــات
الرواية التى تصلح للقراءة في الورشات :هل
ُ
تفيد ما سمي بالروايات العالمية المبتدئ
ُ
فــي مـجــال الـكـتــابــة؟ هــل تعتبر الـجــوائــز أو
ً
الشهرة مقياسا لتناول روايات معينة ضمن
ُ
ُ
المتدرب
نشاطات ورشة الكتابة؟ هل يكون
ً
موضوعيا في تحديد جدول العناوين التي
ّ
يــدرسـهــا مــع الـمـشــاركـيــن؟ بــالـطـبــع ف ــإن ما
يهم المشارك فــي هــذه ال ــدورات هــو معرفة
ترتيب المادة الروائية وشكل العمل ،يقول
ّ
الكاتب التركي أورهــان باموك إن الروايات
ُ
ومعناها عن طريق األشكال
تكشف عمقها
ُ
والتقنيات التي تتألف منها.
ً ّ
ُ
ُ
المتابع هو وفرة
يتأكد منه
إذا فــإن ما
المواد لكتابة الرواية ،ولن يعاني الروائي
من أزمة على مستوى الموضوع.
يتوقف نجاح العمل األدبي على العناصر
المكونة للخطاب وترتيب المادة المروية،
ُّ
يحتم قــراء ة األعمال التي تستمد
وهــذا ما
قـيـمـتـهــا م ــن ال ـش ـك ــل وال ـص ـي ــاغ ــة وت ــوزي ــع
المساحة ،صحيح أن سجل األدب العالمي
ّ
يــزخــر بــروايــات رائـعــة غير أن آلـيــة تعاطي
الـمـبـتــدئ بـكـتــابــة الـعـمــل ال ــروائ ــي يـجـ ُـب أن
تـ ـخ ـ َ
ـدم رغ ـب ـتــه ف ــي إنـ ـج ــاز ال ـع ـمــل وتـنـمـيــة
رسم مالمح الشخصيات
لياقته وتذوقه في ِ

ً
َ
ُ
المتابع
والتحكم ببنية الزمن طبعا إذا تمكن
في توظيف العنصر األخير في بناء الحكاية،
َ
ُ
فــذلــك يـعـنــي أن ــه ق ــد ك ـسـ َـب ال ــره ــان ،ونـحــن
ُ
نتحدث عن أولوية جدول العناوين بالنسبة
إلى من يريد اختبار كتابة العمل الروائي،
ُ
ويمكن اإلشارة إلى مجموعة من العناوين،
وفـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف ال ي ـع ــدو كـ ــون ه ــذه
ً
الترشيحات اجتهادا قد يصيب أو يخطئ.
ً
ُ
وتتصدر روايــة "العاشرة والنصف ليال
فــي ال ـص ـيــف" ،قــائـمــة ال ــرواي ــات ال ـتــي تفيد
المبتدئ في كتابة الرواية ،إذ تفوقت مؤلفة
"الـعــاشــق" ،على ُالصعيد الفني ،فــي كتابة
روايـتـهــا ،وتتصف حركة الـسـ ُ
ـرد بالرشاقة
وتخلص أسلوبها من تورم االسترجاعات
ُ
التي تثقل بنية كثير من الروايات.
ضف إلى ما سبق روايــة "أب سينمائي"
ل ـل ـكــاتــب ال ـت ـش ـي ـلــي أن ـطــون ـيــو س ـكــارم ـي ـتــا،
ُ
وتكمن أهمية هذا العمل في بساطة الثيمة
وبراعة تقطيع الحزمات السردية ،وهذا ما
في سكب التشويق على
يظهر دور األسلوب ُ
جسد النص ،وال تختلف رواية "راوية أفالم"
ُ
يعالج
لصاحبها "إيرنان ريبيرا لتيلير" إذ
األخُـ ـي ـ ُـر ث ـي ـ ًمــات مـخـتـلـفــة بــأس ـلــوب رشـيــق
يفيض متعة ،وال يكون المتلقي مجرد متابع
ُ
لـمـحـتــويــات ال ـق ـصــة ،إن ـمــا يـتـخـيــل الـصــور
وال ـم ـشــاهــد ل ــأف ــام ال ـتــي ت ـســردهــا "مــاريــا
مرغريتا" على مسمع أهالي القرية.
ويؤكد مضمون هذا العمل حقيقة النظرة
ّ
ـيء ع ـب ــارة ع ــن م ــادة
ال ـتــي تـفـيــد ب ــأن ك ــل ش ـ ِ
جاهزة لتحويلها إلى موضوع روائي.
ُ
وفي هذا اإلطار ال يجوز عدم التنويه إلى
تجربة الكاتب النمساوي "ستيفان زفايغ"،
ُ
ُ
القراء
يتآنس
وهو من صف المبدعين الذين
ُ
يتضمنه
مع أعماله ،وذلك لوضوح خطه وما
ً
التشويق واالنسيابية ،هذا فضال عن أن
من
ما ُي ُ
قاربه ِ ُ
صاحب "عالم األمس" في رواياته
ُ
ال ي ـن ـف ـصــل ع ــن ط ــواي ــا اإلنـ ـس ــان وخ ـبــايــاه
النفسية.
أ م ــا بالنسبة للكاتبة إ يــزا بـيــل الليندي
ُ
َّ
ف ــإن مــا يتميز بها على مستوى األسـلــوب
وتشكيلة العمل هو التكاملية ،عندما يتمُّ
االنتقال بسالسة بين فصول أعمالها ،وفي
ه ــذا الـسـيــاق الب ـ َّـد مــن ذكــائـهــا فــي توظيف
الشخصيات والتدرج في حركة السرد نحو
النواة المبثوثة في فضاء النص.
ُ
يحسب لصاحبة "بــاوال" هو وضوح
ما
ُ
يجب
البنية الزمنية في قصص اإلطار ،هنا
إضــافــة رواي ــة "مـيــرامــار" لنجيب محفوظ،
ً
ن ـظــرا لتصميم بنيتها و نـحــت خصائص
ومستويات اللغة المتوافرة
الشخصيات
ُ
في هذا النص ،كما تأخذ "ثرثرة فوق النيل"
أهمية كبيرة لما فيها مــن حسن توظيف
لتقنية الحوار ،السيما في المقاطع األخيرة،
حيث تتشابك األفكار.
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الميزان

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
ً
مهنيا :يشاركك أحد الزمالء في إنجاز عمل سيدعم مهنيا :يرى اآلخرون فيك إنسانا محترفا يعد
ويفي بوعده.
وضعك.
ً
ً
عاطفيا :ترغب في أن تكون حياتك العاطفية مليئة ع ــاط ـف ـي ــا :االح ـ ـتـ ــرام ال ـم ـت ـب ــادل ي ــذك ــي ال ـحــب،
ويجعلكما تعيشان حياة هانئة.
بالنشاطات الغرامية.
ً
ً
اجتماعيا :عندما تغضب تعاقب نفسك على عمل اجـتـمــاعـيــا :ت ـحــاول فــي مجتمعك أن تـمــد يد
المساعدة ألناس يحتاجونها.
ارتكبه غيرك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
بيني هيل

كلمة السر

وحان قطاف الثمر.
الحليب.
 – ١٠أطول أنهر العالم –
 – 7سرب – شعور.
 – 8شـ ـ ـغ ـ ــف شـ ـ ــد يـ ـ ــد – حرف هجاء.
فطريات مجهرية تنمو  – 11نظمه ورتبه – هرب
ع ـلــى ال ـم ــواد الـعـضــويــة – شحم.
فتفسدها.
 – 9نقود – ادرك وطاب

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيـ ًـا :ثـقـتــك ب ـقــدراتــك وأس ـلــوبــك ال ـه ــادئ هما مهنيا :تتماسك في أصعب الظروف ،وتبحث
ً
عن الحل األقل ضررا.
مصدران لحيويتك ونجاحك.
ً
عــاطـفـيـ ًـا :تتطلعان نـحــو ه ــدف مـشـتــرك ،لكنكما عاطفيا :ابتعد عن أجواء ظروف العمل الصعبة
عندما تكون برفقة الحبيب.
تسيران في طريقين مختلفين.
ً
ً
اجتماعياِّ :
خصص الفترة المقبلة إلعادة التواصل اجتماعيا :تستمتع ببعض األمور التي تقوم
بها وترغب في مشاركتها مع الغير.
مع أفراد العائلة الغائبين.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

sudoku

 – 1ط ـ ـ ــر ي ـ ـ ــق وا س ـ ـ ـعـ ـ ــة
للسيارات.
1
 – 2فنان مصري – هامة.
 – 3شجرة تستخرج من 2
لحائها مــادة «الكينين»
3
– لمع وأضاء.
 – 4أمــر فظيع – جوهر
4
– أضعفه.
 – 5فنان مصري.
5
 – 6يـخـلــص م ــن – لــدغ
– ّ
صر.
6
 – 7ورك – يـ ـج ــري فــي
7
العروق.
 – 8رئيس وزراء عراقي
8
راحل.
 – 9أحــد الشهور – قلب 9
– اسم لكل صاحب عمل
مبدع.
١٠
ّ
 – ١٠شـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــف م ـ ــك ـ ــة
والـ ـحـ ـج ــاز  1908أع ـلــن
الثورة العربية.
 – 3مـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوا ك ـ ـ ــه –
للتعريف – كسب.
ً
:
عموديا
 – 4فنانة مصرية راحلة.
 – 1تنزيالت في أسعار  – 5متشابهان – ثرى –
البضائع (فرنسية).
دولة أفريقية.
 – 2منفرد بنفسه – من  – 6ف ــري ــق بــاألج ـن ـب ـيــة
– أرش ــد – مــن مشتقات
األلبسة.

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

١١ ١٠

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :تواجه عراقيل مهنية صعبة ،لكن صبرك مهنيا :تغوص أحيانا في أحالمك المستحيلة،
ً
هربا من الواقع في عملك.
وخبرتك سيتغلبان عليها.
ً
ً
عاطفيا :يتعرض حبك لالختبار ،بعدما َّ
تعرفت
عاطفيا :اقتسم فرحك مع الحبيب ،حتى لو كان
إلى شخص من الطرف اآلخر.
على صعيد العمل.
ً
ً
اجتماعيا :تجد سهولة في التعامل اإليجابي مع اجتماعيا :الود الذي تظهره نحو َمن تقابلهم
تجعلهم يصبحون أصدقاء لك.
األشخاص الذين تقابلهم.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

4

3

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ُ
ً
مهنيا :ال تقدم على أي مخاطرة في عملك قد تنتج مهنيا :يتواجد في عملك أشخاص ال يرغبون
في نجاحك ،فابتعد عن مجابهتهم.
عنها مخاطرة.
ُّ
ً
ً
عاطفيا :التفاهم مع الشريك باحترام كلي يقوي عاطفيا :يشير الحبيب إليك باعتماد الحذر من
أشخاص قريبين منك.
دعائم الحب بينكما.
ً
ً
اجتماعيا :الجميع يبدون منجذبين إليك ،بسبب اجتماعيا :مشاركتك في الزيارات والحوارات
العائلية لها صدى محبب من الجميع.
لطفك واحترامك المعهودين.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

2

4

أفقيا:

7

 21مارس  19 -أبريل

3

8

3

ًكلمات متقاطعة

م ض

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

الحمل

8

ب

sudoku

6

راديو
عام
حتى
برنامج
قول
سينما
دور
مسرحية
في
عنوان
مرجع
شخصية
مقدم
ضاحك
بريطانيا
ملكة
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كلمة السر:

من  7أحــرف وهــي اســم ممثل هزلي «كوميديان»
إنكليزي راحل ببرنامجه التلفزيوني الذي استمر
فترة طويلة.

٢١

تسالي

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :التراخي والكسل في عملك سوف يؤديان مهنيا :تحتاج إلى إرادة أقوى من القدر لتغيير
مجرى حياتك العملية.
بك إلى الفقر.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :الـغـيــرة الـعـمـيــاء عـلــى الـحـبـيــب صخرة عاطفيا :الحب ليس تملكا ،فعامل الشريك على
أنه ليس قطعة في منزلك.
يتحطم فيها ذكاؤك.
ً
ً
اجتماعيا :مهما كانت الحياة قبيحة والظروف اجتماعيا :إذا مارست أحد الفنون ،فهو يؤنسك
ِّ
في وحدتك ويطمئنك.
قاسية ،فإنك تستطيع أن تجملها إذا أردت.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :ال تــؤجــل تنفيذ أع ـمــال وع ــدت بـهــا ،وإال
ُ
فسمعتك سوف تسوء.
ً
ً
عاطفيا  :في الحب ال يوجد بديل ،فكن مخلصا
لرفيق حياتك.
ً
َّ
تتمرد على واقـعــك ،فما
اجتماعيا :إذا أردت أن
عليك سوى أن تقرأ.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :اختر المهنة التي تحب ممارستها،
ً
ال تلك التي ّ
تدر ماال فقط.
ً
عاطفيا :استعن عند الشدائد برأي شريك
ُعمرك ،فلديه الكثير من الحكمة.
ً
ً
اجتماعيا :الفقر ليس عيبا ،لكن من واجبك
العمل لتخرج من دائرته.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر 22
عودة الروح للكوميديا في دراما رمضان المقبل
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العلي والمسلم ودرويش في أعمال مختلفة القوالب والشباب يدخلون المنافسة

عبد العزيز المسلم

محمد جمعة

ستكون الكوميديا حاضرة
هذا العام بقوة في المشهد
الدرامي الرمضاني من خالل
مجموعة مسلسالت مميزة،
يشارك في بطولتها نخبة
من النجوم.

«آل ديسمبر»
و«سينمائيات»
و«درويشيات»
و«رتوتلي» أبرز
األعمال

انتصار الشراح
عـ ـ ــادت ال ـ ـ ــروح إلـ ــى األع ـم ــال
ً
الدرامية الكوميدية مجددا ،إذ
من المتوقع أن يشهد رمضان
المقبل عرض أربعة أعمال على
أق ــل ت ـقــديــر م ـت ـع ــددة ال ـق ــوال ــب،
ً
ً
ً
وتحمل طابعا كوميديا ساخرا
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ن ـخ ـب ــة م ـ ــن ن ـج ــوم
الساحة الفنية الخليجية.
فبينما ينافس الفنان طارق
ال ـع ـلــي ب ـ ـ "آل دي ـس ـم ـب ــر" ،يطل
ال ـف ـن ــان ع ـب ــدال ـن ــاص ــر درويـ ــش
فــي "دروي ـش ـيــات" ،ويـلــم الفنان
عبدالعزيز المسلم شمل نخبة
مــن النجوم فــي "سينمائيات"،
ويـ ـشـ ـه ــد "رتـ ــوت ـ ـلـ ــي" م ـش ــارك ــة
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـع ـق ــل
ومجموعة مميزة من الفنانين،
أما مسلسل "مانيكان" للمخرجة
ه ـي ــا ع ـب ــدال ـس ــام ف ـس ـي ـكــون ذا
طــابــع مختلف ،إذ يـطــرح فكرة

عبد الرحمن العقل
اجـتـمــاعـيــة فــي قــالــب كــومـيــدي
"اليـ ــت" ،لـيــدخــل الـشـبــاب أيضا
على خط المنافسة.
ورغ ــم اق ـتــراب شهر رمضان
ف ــإن ع ــدد األعـ ـم ــال الـكــومـيــديــة
ً
مازال مرشحا للزيادة ،السيما
أن ه ـ ـنـ ــاك م ـس ـل ـس ــات يـتـكـتــم
صـ ـن ــاعـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن" .ال ـجــريــدة"
ترصد خــال هــذا التقرير أبــرز
األعمال التي تكشفت تفاصيلها
ومرشحة للعرض في رمضان.
أول ه ـ ـ ـ ـ ــذه األ ع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال "آل
ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر" ،وهـ ـ ــو مـ ــن ب ـطــولــة
الفنانين طــارق العلي ،وجمال
ال ــرده ــان ،ومـ ــرام ،ومـيــس كمر،
وم ـح ـمــد ال ـف ـي ـل ـكــاوي ،ومـحـمــد
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراف ،وهـ ـ ـب ـ ــة الـ ـعـ ـبـ ـس ــي،
وهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ـس ـ ــن ،وي ـ ــوس ـ ــف
المطر ،وبجاد محمد ،وجاسم

البلوشي ،ومجموعة كبيرة من
ض ـي ــوف الـ ـش ــرف ،وم ــن تــألـيــف
بـنــدر طــال السعيد ،وعبدالله
الـعــريـفــان ،وإشـ ــراف فـنــي ثامر
ال ـ ـع ـ ـسـ ــاوي ،وإخ ـ ـ ـ ــراج ن ـع ـمــان
حسين ،واإلشــراف العام لبندر
ط ـ ـ ــال الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،وم ـ ـ ــن إنـ ـت ــاج
شركة اندبندنس لإلنتاج الفني
والمسرحي.
وتـ ـ ـق ـ ــع أح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـم ـس ـل ـس ــل
فــي حـلـقــات مـتـصـلــة -منفصلة
ل ـعــائ ـل ـت ـيــن ب ــدوي ـت ـي ــن بـيـنـهـمــا
صـلــة قــرابــة تـنـحــدر أصولهما
من روسيا ،وتحتوي كل حلقة
على حدث معين ،ويكون في كل
واحدة ضيف شرف تدور حوله
أحــداث القصة ،ومــدة الحلقة ال
تتجاوز  30دقيقة.

«سينمائيات»
وي ـخ ــوض ال ـف ـنــان والـمـنـتــج
عـبــدالـعــزيــز الـمـسـلــم المنافسة
هــذا الـعــام بالمسلسل المنوع
ال ـ ـك ـ ــوم ـ ـي ـ ــدي "سـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــات
 ،"2020و هـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــن ت ــأ لـ ـيـ ـف ــه
ب ــاالشـ ـت ــراك م ــع ن ـخ ـبــة كـبـيــرة
ّ
مــن كــتــاب الـكــويــت ،منهم أيمن
الحبيل والسيناريست محمد
ّ
الـمـحـيـطـيــب ،وال ـك ــت ــاب محمد
ال ـن ـم ـش ــي ،وم ـح ـم ــد ال ـك ـن ــدري،
ويوسف المانع وحمد الــداود،
وإخـ ــراج ن ــواف ســالــم الـشـمــري
وإنتاج مجموعة السالم ،ومن
ب ـط ــول ــة عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ن ـجــوم
الكوميديا في الكويت.
وي ـ ـش ـ ـهـ ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـش ــارك ــة

عبد الناصر درويش

محمد رميح يحصد لقب الموسم الثالث
من «»the Voice Kids
ب ـعــد م ـنــاف ـســات وت ـحــديــات،
وآالف ا لـمـتـقــد مـيــن للمشاركة،
واجتياز المشتركين المرحلة
تلو األخرى ،حصد محمد رميح
من فريق نانسي اللقب ،ضمن
الموسم الثالث من برنامج "the
."Voice Kids
وانضم رميح بذلك إلــى لين
الحايك وحمزة لبيض ،اللذين
ح ـص ــدا ال ـف ــوز ف ــي الـمــوسـمـيــن
األول والثاني.
وأع ـ ــرب رم ـيــح ع ــن سـعــادتــه
بــال ـح ـصــول ع ـلــى أع ـل ــى نسبة
َّ
تصويت أهلته للفوز باللقب،
ً
مـتـفــوقــا عـلــى يــاسـمـيــن أســامــة
م ـ ــن فـ ــريـ ــق حـ ـم ــاق ــي ،وم ـح ـمــد
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـ ــن فـ ــريـ ــق ع ــاص ــي.
وت ـ َّ
ـوج ــه بــالـشـكــر إل ــى مــدربـتــه
النجمة نانسي عجرم" :كونها
آمـ ـن ــت ب ـمــوه ـب ـتــي وب ـص ــوت ــي،
وأوصـ ـلـ ـتـ ـن ــي إلـ ـ ــى ال ـم ـن ــاف ـس ــة
الختامية" ،وأثنى على دورهــا
مع األستاذ محمد أبوالخير في
تطوير موهبته ،ومواهب بقية
ً
الـمـشـتــركـيــن ،مـسـجــا امتنانه
إل ــى كــل َم ــن أح ـ َّـب صــوتــه وقــام
بالتصويت له ،وإلــى أهل بلده

محمد رميح يحتفي باللقب
سورية على دعمهم وتشجيعهم
الدائم والمستمر.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــرض
ال ـم ـبــاشــر ال ـخ ـتــامــي بــأوبــريــت
"أحـ ـ ــام ـ ـ ـنـ ـ ــا" مـ ـ ــن كـ ـت ــاب ــة نـ ـ ــزار
فرنسيس ،ألحان وتوزيع جان
م ـ ـ ــاري ري ـ ــاش ـ ــي ،والـ ـ ـ ــذي جـمــع
المشتركين الستة الذين تأهلوا
إلى التحدي األخير.
وب ـع ــد أن ق ـ ـ َّـدم الـمـشـتــركــون
مجموعة َّ
مميزة مــن األغنيات

عرض «مساحات خالية» عبر ً
شاشة تلفزيون الكويت حصريا

ً ً
تشجيعا ودعما للمؤسسات الفنية ُوصناع الدراما المحلية
أط ـل ـقــت ال ـق ـنــاة األولـ ـ ــى ب ـت ـل ـفــزيــون ال ـكــويــت ال ـع ــرض األول
وال ـح ـصــري للمسلسل ال ــدرام ــي الـمـحـلــي الـجــديــد (مـســاحــات
ً
ً
بدءا من الحادية عشرة مساءُ ،
ويعاد
خالية) ،والذي ُيبث يوميا
في وقت الحق من اليوم التالي.
إطــاق عــرض المسلسل جــاء تشجيعا للصناعة الدرامية
الـمـحـلـيــة ،وإث ـ ــراء الـشــاشــة الـتـلـفــزيــونـيــة بــاألع ـمــال الـجــديــدة،
ودع ـم ــا لـلـمــؤسـســات اإلن ـتــاج ـيــة الـفـنـيــة م ــن حـيــث الـمـحـتــوى
والمضمون ،بتوجيهات من وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الجبري ،ووكيلة وزارة اإلعالم منيرة الهويدي،
وبـجـهــود ومتابعة مــن الــوكـيــل المساعد لـشــؤون التلفزيون
سعود الخالدي ،واللجان العاملة في لجنتي الشراء المميز
والمنتج المنفذ.
وهـنــاك عــدد مــن األع ـمــال الــدرامـيــة المحلية الـجــديــدة التي
ً
ستعرض تباعا في شاشة تلفزيون الكويت ،إلى جانب الخريطة
الــدرام ـيــة لشهر رم ـضــان الـمـقـبــل ،وال ـتــي تستقطب نخبة من
الفنانين الرواد والشباب للشاشة الرمضانية.
مسلسل "مساحات خالية" من إنتاج شركة دال ميتا للفنان
منقذ السريع ،وتأليف علي فريج ،وإخــراج محمود الدوايمة،
وب ـطــولــة ع ــدد م ــن ال ـن ـجــوم ،بـيـنـهــم :إبــراه ـيــم ال ـحــربــي ،زه ــرة
الخرجي.

على مدار الحلقة ،وقبيل انتهاء
َّ
التصويت ،أطــل حمزة لبيض،
الـفــائــز فــي الـمــوســم الـثــانــي من
ب ــر ن ــا م ــج "،"the Voice Kids
ليؤدي أغنية "حلمي" من إنتاج
"ب ــاتـ ـيـ ـن ــوم ريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوردز" ،وم ــن
كلمات وألحان رضوان األسمر
(المشترك المغربي الذي تأهل
إلى نهائيات الموسم الخامس
مــن  .)the Voiceوب ـعــد توقف
التصويت دعــا يــاســر السقاف

الـنـجــوم الـمــدربـيــن الـثــاثــة إلى
االنـ ـضـ ـم ــام ل ـل ـم ـش ـتــرك ـيــن عـلــى
ال ـم ـس ــرح ،إلع ـ ــان اسـ ــم ال ـفــائــز
واسـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــدربـ ـ ــه فـ ـ ــي الـ ـم ــوس ــم
ال ـث ــال ــث ،ح ـيــث ك ـشــف أن أعـلــى
نسبة تصويت حصدها محمد
رم ـي ــح ،وح ـص ــل بــال ـتــالــي على
ع ـقــد إلن ـت ــاج أغ ـن ـيــة م ــن شــركــة
بالتينوم ريكوردز.

العلي والردهان في «آل ديسمبر»
مجموعة مميزة مــن الفنانين،
مـنـهــم ان ـت ـصــار الـ ـش ــراح ،وهـيــا
الشعيبي ،ومحمد العجيمي،
ومـ ـ ـش ـ ــاري الـ ـ ـب ـ ــام ،وع ـب ــدال ـل ــه
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــر ،ومـ ـحـ ـم ــد ال ـح ـم ـل ــي،
والعديد من الفنانين .ويتناول
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل بـ ـع ــض الـ ـظ ــواه ــر
السلبية فــي المجتمع ويطرح
مجموعة من الحلول في قالب
كـ ــوم ـ ـيـ ــدي خـ ـفـ ـي ــف مـ ـ ــن خـ ــال
تقليد بعض األفالم السينمائية
العالمية والعربية.

«درويشيات»
أم ــا مـسـلـســل "دروي ـش ـي ــات"،
فمن بطولة الفنان عبدالناصر
درويـ ــش ،وبـمـشــاركــة الفنانين
ميس كمر وأحمد الفرج ومبارك
المانع وسلطان الـفــرج وخالد
المظفر وبشار الجزاف وحصة
النبهان وإيمان جمال ،والعديد
مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب ،وم ــن
إخـ ــراج عيسى ذيـ ــاب ،وتأليف
يوسف المانع.
وال ـع ـم ــل ح ـل ـقــات مـتـصـلــة ـ ـ
منفصلة ،ويطرح مجموعة من

الـمــواضـيــع فــي قــالــب كوميدي
َّ
منوع األفكار.
ويدور مسلسل "رتوتلي" في
ق ــال ــب كــوم ـيــدي س ــاخ ــر يجمع
بين الدراما والمنوعات ،وتقع
أحداثه في  30حلقة منفصلة ـ ـ
متصلة ،ومدة كل حلقة من 15
إلــى  20دقيقة ،وهــو مــن إنتاج
مــركــز "فـ ــاش" لــإنـتــاج الـفـنــي،
وي ـ ـطـ ــرح ال ـع ـم ــل عـ ـ ــدة ق ـضــايــا
اجتماعية مهمة ،بينها تأثيرات
ال ـس ــوش ـي ــال م ـي ــدي ــا ،والـنـصــب
الـ ـعـ ـق ــاري ،وزحـ ـم ــة ال ـ ـشـ ــوارع،
وغ ـ ــاء األسـ ـع ــار غ ـيــر ال ـم ـبــرر،
وف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات
المتنوعة.
والـعـمــل مــن تــألـيــف وإخ ــراج
عبدالله السلمان ،ويشارك فيه
ك ـم ـم ـثــل إلـ ــى ج ــان ــب الـفـنــانـيــن
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـ ـعـ ـق ــل ،وأح ـم ــد
الـ ـع ــون ــان ،وخ ــال ــد ال ـع ـج ـيــرب،
وأحمد الفرج ،ومحمد عاشور،
وأنوار المنصور ،ومي التميمي،
وران ـيــا ش ـهــاب ،وع ــدد آخ ــر من
الممثلين.
وفــي مسلسل "مانيكان" من

تــأل ـيــف م ــري ــم ن ـص ـيــر وإخ ـ ــراج
هيا عـبــدالـســام ،يـطــرح صناع
الـ ـعـ ـم ــل ق ـض ـي ــة ال ـ ـص ـ ــراع بـيــن
ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرأة ف ـ ـ ــي ق ــال ــب
كوميدي "اليت" .والعمل بطولة
مجموعة مـمـيــزة مــن الفنانين
بـيـنـهــم أس ـم ـهــان تــوفـيــق وهـيــا
عـبــدالـســام وفـ ــؤاد عـلــي وهبة
الـ ــدري ومـحـمــد ال ـع ـلــوي وفـهــد
باسم وفاطمة الطباخ وأحمد
العوضي ،والعديد من األسماء
المميزة.
وي ـت ـنــاول الـمـسـلـســل قضية
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـح ــس ك ــوم ـي ــدي
درامي ،وبأسلوب بسيط يعتمد
على كوميديا الموقف .والثيمة
الرئيسية للعمل هــي ا لـصــراع
األزلي بين المرأة والرجل ومدى
توافقهما فــي الـحـيــاة .ويطرح
الـمـسـلـســل تـ ـس ــاؤالت عـ ــدة في
قالب اجتماعي كوميدي ،منها:
هل يستطيع الرجل االستغناء
عن المرأة والعكس؟ وفــي حال
ك ــان ــا مـ ــع ب ـع ـض ـه ـمــا مـ ــا م ــدى
توافقهما؟

ِّ
حنان رضا تعبر عن حالة رومانسية
مختلفة في «جف الكالم»
●

محمد جمعة

طرحت الفنانة البحرينية حنان رضا سنغل جديدا
ب ـع ـنــوان "ج ــف الـ ـك ــام" ،مــن كـلـمــات ال ـشــاعــر مـشــاري
الحديبي ،وألحان محمود أنور ،وتوزيع أحمد فؤاد،
ومكس منتظر الزاير.
وحـ ـقـ ـق ــت األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ق ـ َّـدمـ ـتـ ـه ــا ال ـن ـج ـمــة
البحرينية لجمهورها عبر "يــوتـيــوب" ،ردود
أفعال واسعة ،وحرصت حنان على أن تظهر
في الكليب الخاص باألغنية بصورة بسيطة،
إذا ِّ
صور في لوكيشن واحد ،وظهرت بمفردها
ِّ
تــواجــه الكاميرا تعبر عــن حالة رومانسية
مختلفة على صعيد فكرة األغنية وأدائها
التمثيلي.
حنان قالت لـ"الجريدة" عن هذه التجربة:
ً
"ش ـكــرا مــن أع ـمــاق قلبي لـكــل طــاقــم العمل.
ً
تـشـ َّـرفــت بالعمل معكم ،وش ـكــرا لــرقــي عملكم
وتفانيكم وإخالصكم ودقتكم .فـخــورة بهذه النتيجة
الرائعة والراقية".
وتحرص النجمة الشابة على التنويع فيما ِّ
تقدم
من أعمال غنائية ،لترضي جميع األذواق ،الفتة إلى
أنها تستقصي آراء الجمهور ّ
وردة فعلهم حول ما
تطرح من أغنيات.
وتستعد حـنــان لمجموعة مــن الـمـشــاريــع الفنية
ُ
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،لـكـنـهــا م ــازال ــت ت ـب ـقــي على
تفاصيلها طي الكتمان ،حتى اكتمال الصورة ،وهذا ما
أكدته في ختام حديثها ،الفتة إلى أن لديها خطة تسير
عليها بخطى ثابتة إلطالق مجموعة من السنغالت.

حنان رضا

«سيمفونية الموت والحياة» تحصد أبرز
جوائز «أيام الشارقة» المسرحية

جانب من ختام مهرجان أيام الشارقة

ح ـص ــدت "س ـي ـم ـفــون ـيــة الـ ـم ــوت وال ـح ـي ــاة"،
لـمـســرح الـشــارقــة الــوطـنــي ،أب ــرز جــوائــز أيــام
الشارقة المسرحية في دورتها الثالثين ،التي
أسدل الستار عليها الجمعة في اإلمارات.
وفاز العرض بجوائز أفضل عرض مسرحي
مـتـكــامــل ،وأف ـض ــل إخـ ــراج لـمـحـمــد ال ـعــامــري،
وأفضل تأليف مسرحي إلسماعيل عبدالله،
وأفضل ديكور لوليد عمران ،وأفضل مؤثرات
صوتية وموسيقية إلبراهيم األميري.
وتدور أحداث العرض حول فكرة مواجهة
اإلرهــاب والتطرف بالفن والجمال ،من خالل
رحلة فرقة موسيقية تم تكليفها إحياء حفالت
ترفيهية لجنود الجيش ،وفي طريقها لهذه
المهمة تهاجم مجموعة متطرفة القطار ،الذي
يقل الفرقة ،وتتهمها بالفسق والكفر.
وفي باقي الجوائز ،فاز عرض "ليلة مقتل
العنكبوت" بـعــدد جـيــد ،فحصل على جائزة
أفضل ماكياج ،وأفضل إضاءة ،وأفضل ممثل
دور أول لحميد فارس ،وأفضل ممثلة واعدة

لسارة حيدر المازمي ،إضافة إلى جائزة لجنة
التحكيم للمخرجة إلهام محمد.
أم ــا ع ــرض "أشـ ـي ــاء ال تـصـلــح لــاسـتـهــاك
اآلدمـ ــي" ،فحصل على جــائــزتــي أفـضــل أزيــاء
وأفضل ممثل واعد عبدالله المهيري.
وح ـصــل ع ــرض "أيـ ــن عـقـلــي ي ــا ق ـلــب" على
جائزة أفضل ممثلة في دور أول لريم الفيصل،
والـعـمــل مــن تــألـيــف الـكــاتــب الـكــويـتــي عثمان
الشطي.
وت ـنــاف ـســت ع ـلــى ال ـج ــوائ ــز سـبـعــة ع ــروض
مسرحية من بين  13عرضا شملتها الدورة الـ
َّ
 30أليام الشارقة المسرحية .وتشكلت لجنة
التحكيم من الممثل والمخرج األردني محمد
الـضـمــور ،والـمـخــرج الـمـغــربــي أمـيــن نــاســور،
وال ـف ـن ــان ال ـع ــراق ــي ج ـب ــار جـ ـ ــودي ،والـمـمـثـلــة
التونسية زهيرة بن عمار ،واإلمــاراتــي وليد
الزعابي.
(رويترز)

خبريات
ماجدة الرومي تطالب
بقوانين تحمي المرأة

طالبت الفنانة ماجدة
الرومي ،بوضع قوانني
تحمي املرأة نفسيا
وجسديا من كل عنف وذل
في عيدها.
وكتبت الرومي تغريدة عبر
حسابها بـ»تويتر» ،قائلة:
«اعتقوا املرأة وأطفالها من
بؤر الفقر والجهل ،لقيام
دول أقل إجرامًا وحروبًا.
ّ
ثقفوا املرأة ،وعلموها،
وشرعوا لها أبواب العلم.
ضعوا قوانني تحمي املرأة
نفسيًا وجسديًا من كل
عنف وذل ،لتقطفوا من
ً
سكينة قلبها أجياال على
صورتها مؤهلة لتغيير
واعد بكل ميادين الحياة».
واحتفل العالم بيوم
املرأة العاملي في  8مارس.
ُ
ويعرف هذا اليوم جيدا في
الكثير حول دول العالم،
لكن يجهل الكثير أيضا
صاحبة الفكرة واملناضلة
من أجلها ،وهي األملانية
كالرا زيتكني.

لقاء الخميسي تعتذر عن عدم
المشاركة في «للبنات فقط»

اعتذرت الفنانة لقاء
الخميسي عن عدم املشاركة
في فيلم «للبنات فقط»،
والذي كانت من املفترض أن
تشارك في بطولته ،بسبب
ارتباطها بعدد من األعمال،
وهو من تأليف أيمن سليم،
وإخراج سيد الحسيني،
وتشارك في بطولته :جينا
سليم ومنة جالل ولي لي
قاسم.
ُ
وك ِّرمت الخميسي أخيرا
في ختام فعاليات الدورة
الـ 68من مهرجان املركز
الكاثوليكي للسينما،
برئاسة األب بطرس دانيال،
التي أقيمت بقاعة النيل
باآلباء الفرنسيسكان،
واملهداة إلى روح املخرج
سمير سيف ،الذي َّ
قدم
العديد من األعمال الناجحة
في مشواره الفني.
وكان مهرجان املركز
الكاثوليكي املصري
للسينما في دورته
الـ  ،68برئاسة األب بطرس
دانيال ،أعلن األفالم الخمسة
التي سيتم عرضها خالل
فعاليات هذه الدورة،
وهي« :الضيف»« ،جريمة
اإليموبيليا»« ،املمر»« ،بني
بحرين» و«ملا بنتولد».

الشافعي ضابط مخابرات
في «هجمة مرتدة»

ِّ
يجسد الفنان نضال
الشافعي ،ضمن أحداث
مسلسل «هجمة مرتدة»،
شخصية ضابط مخابرات،
حيث انتهى من تصوير
عدد من مشاهده في العمل،
املقرر عرضه بموسم
رمضان املقبل ،ومن بطولة:
أحمد عز وهند صبري،
ومن إنتاج شركة سينرجي،
ويكتبه باهر دويدار،
ويخرجه أحمد عالء،
ويتناول إحدى قصص
املخابرات املصرية.
وفي سياق متصل ،كان
فريق العمل ،بقيادة املخرج
أحمد عالء ،بدأ تصوير
املسلسل منذ حوالي 3
أسابيع.
«هجمة مرتدة» يشارك
في بطولته بجانب أحمد
عز ،كل من هند صبري،
هشام سليم والفنان صالح
عبدالله ومحمود البزاوي
والشاب خالد أنور ومحمد
جمعة ومايان السيد
وأحمد فؤاد سليم ،وهناك
مجموعة كبيرة من الشباب.

ةديرجلا
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دوليات
شمخاني ببغداد لسد «ثغرات سليماني» وحل «عقدة الحكومة»

«الفتح» تقاضي صالح و«الكتل السياسية» ...وتبحث تكليف وزير الداخلية خالفة عبدالمهدي
قام األمين العام للمجلس
األعلى لألمن في إيران علي
شمخاني بزيارة لبغداد تعد
األولى لمسؤول إيراني رفيع
منذ قتل واشنطن قاسم
سليماني في بغداد ،فيما
رفع نائب عن كتلة «الفتح»
البرلمانية دعوى ضد الرئيس
العراقي برهم صالح يتهمه
فيها بمخالفة الدستور وعدم
تكليف مرشح كتلته المرتبطة
بطهران.

سلة أخبار
الملك سلمان
يستقبل مسؤولين

استقبل العاهل السعودي
الملك سلمان بن عبدالعزيز
سفيرين سعوديين أمس.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية
(واس) أن سفيري المملكة
ً
المعينين حديثا لدى أوكرانيا
واألوروغواي اديا القسم أمام
الملك في الرياض ،ونشرت
صور للمناسبة ظهر فيها
العاهل السعودي وهو
يصافح أحدهما.

«التحالف» ينفذ عملية
نوعية ضد الحوثيين

عراقيات يتظاهرن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في بغداد أمس (رويترز)

ّ
طهران تفكك «خلية
إرهابية» بسيستان
وبلوشستان

ُ
في زيــارة تعد األولــى لمسؤول
أمني إيراني كبير منذ مقتل قائد
"فيلق القدس" في "الحرس الثوري"
اإليراني قاسم سليماني ،بضربة
جوية أميركية قــرب مطار بغداد
الدولي ،مطلع يناير الماضي ،قام
وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة
األمين العام للمجلس األعلى لألمن
القومي علي شمخاني بزيارة إلى
العراق.
وت ـح ــدث ــت مـ ـص ــادر أن زي ـ ــارة
شمخاني ،لبغداد ،التي وصل إليها
في ساعة متأخرة من مساء أمس
األول ،تـهــدف إل ــى الــوســاطــة بين
عدة قوى سياسية عراقية إزاء ملف
تشكيل الحكومة الجديدة المتعثر
منذ مطلع العام الحالي ،مؤكدة أن
الــزيــارة تــوحــي بــأن شمخاني قد
يكون مــن بين المسؤولين الذين
ً
سيتولون جانبا من المهام التي
كانت مسندة لسليماني.

ّ
وأك ــدت المصادر أن شمخاني
ً
سـيـلـتـقــي ع ـ ـ ــددا م ــن قـ ـ ــادة الـكـتــل
السياسية "لحثهم على اإلس ــراع
بتشكيل الحكومة ال ـجــديــدة ،في
ظــل ح ــرص اإليــرانـيـيــن عـلــى عــدم
تشكيل حكومة جديدة غير مقنعة
لحلفائهم في العراق".
ّ
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
شمخاني ،الذي جاء لسد الثغرات
التي أحدثها غياب سليماني ،قد
يجدد طلبه من الكتل السياسية
الـمـقــربــة مــن إي ــران فــي البرلمان
العراقي ،إثارة ملف إخراج القوات
األميركية ال ــذي تــراجــع الحديث
عنه بشكل واضــح ،بالتزامن مع
حراك تشكيل الحكومة الجديدة.

عامة وخاصة

ُ
وب ـع ـي ــد وص ــول ــه إل ـ ــى ب ـغ ــداد،
قــال شمخاني إنــه سيلتقي خالل
الــزيــارة الـتــي تستمر يــومـيــن ،مع

"المسؤولين العراقيين والزعماء
السياسيين مــن الـقــوى الشيعية
ً
والسنية والكردية" ،مشيرا إلى أنه
سـيـجــري مـبــاحـثــات معهم بشأن
"األوضـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة
وتنمية العالقات الثنائية".
لكنه أشار إلى أنه سيناقش مع
الرئاسات العراقية الثالث "ملفات
ً ّ
عــامــة وخ ــاص ــة" ،مــؤكــدا أن بــاده
"تربطها عالقات تعاون جيدة مع
العراق منذ سقوط النظام العراقي
السابق عام ."2003

الفياض وعبدالمهدي
ورأى شمخاني خ ــال مؤتمر
مشترك مع مستشار األمن الوطني
ورئـيــس هيئة "الـحـشــد الشعبي"
الـســابــق فــالــح الـفـيــاض ،أم ــس ،أن
م ــوق ــف ال ـبــرل ـمــانــي ال ـع ــراق ــي من
المطالبة بإخراج القوات األميركية
"جدير بتقدير خاص".

الصدر يهاجم «يوم المرأة»
انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،من جعل 8
ً
ً
ً
من مارس عيدا عالميا للمرأة ،واعتبره يوما "تنتفض فيه
المرأة على الرجل".
وتساء ل الصدر ،في تغريدة عبر حسابه الرسمي على
ً
ً
"تويتر"" :عجبا أن جعلوا للمرأة يوما ،وكل األيــام أيامها
ً
وكل األعوام أعوامها! جعلوا للمرأة يوما كي تنتفض على
ً
الرجل ،وما الرجل إال قرين لها في دينها ودنياها ،وعجبا إذ
جعلوا المرأة رمزا وصنما لشهواتها ،مع أنها رمز األمومة
ً
والحنان ،ومثابة للعلم والتقوى ،وأنموذجا للعفة والحياء".
وأضاف أن "المرأة وإن كانت نصف المجتمع إال أنها عينة

ً
المجتمع لتبني مجتمعا كامل األعراق ،لتبنيه على الحب
المشروع وعلى المساواة في التكامل الدنيوي واألخروي
في بيتها وعملها وفي نفسها".
وتابع" :فالمرأة وإن كانت حرة في دينها ودنياها فهذا ال
يعني أن تكون عبدة للشهوات والملذات وأسيرة الرجال ،فهي
ذات عقل راجح قبل أن تكون ذات جمال واضح".
واختتم الصدر بالقول" :وما هي ناقصة العقل ،بل هي
مكمن الحنان والعطف ومنبع األخالق والنور ،فال تمتهنوا
المرأة بداعي الحرية وال تستعبدوها بداعي النقصان ،فكال
ً
الفريقين أضل عمال وسبيال ...المرأة سيدة العفة".

مــع قصر تحركهم على الـبــر وان ـســداد األف ــق أمامهم،
يعتقد السوريون المتكدسون على حدود تركيا مع اليونان
أن آمالهم في العثور على مالذ في االتحاد األوروبي تقع
تحت رحمة ألوف المهاجرين اآلخرين ولهم أوطان آمنة
ً
نسبيا.
وعلى الحدود تفوق أعداد األفغان والباكستانيين عدد
ً
السوريين الذين نزحوا عن بيوتهم هربا من الحرب األهلية
الطويلة .ويقول السوريون إن أغلب رفاقهم من المهاجرين
ركبوا موجة الهجرة ألسباب اقتصادية ويدعون بعد ذلك
أنهم سوريون.
ويحاول ألــوف المهاجرين الوصول إلى اليونان منذ
تـخـلــي تــرك ـيــا ف ــي  28ف ـبــرايــر ع ــن م ـحــاولــة إب ـقــائ ـهــم في
ً
أراضيها تنفيذا التفاق توصلت إليه مع االتحاد األوروبي
في  2016مقابل مساعدات بمليارات اليورو.
وأكدت تركيا أنه لم يعد بمقدورها احتواء مئات اآلالف
من المهاجرين الذي تستضيفهم وخاصة في ضوء احتمال
تدفق المزيد من الالجئين الفارين من اشتباكات عنيفة
في شمال غرب سورية ،غير أن اليونان تحاول منعهم من
دخول أراضيها.
وفي كشك مجاور ،قال مهاجرون من شمال إفريقيا إنهم
جاءوا إلى الحدود دون وثائق هوية حتى يمكنهم ادعاء
أنهم سوريون لتعزيز فرص حصولهم على حق اللجوء
إذا استطاعوا الوصول إلى االتحاد األوروبي.
وأشار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ،األربعاء،
إلى أن السوريين يمثلون ما بين  20و 25في المئة فقط
من بين  136ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا منذ توقفت
تركيا عن منعهم من الرحيل.
ً
ومع الرغبة في مستقبل أفضل ،يرى المهاجرون سببا
ً
وجيها آخر للتظاهر بأنهم سوريون .ففي ألمانيا ،التي
تمثل مــع الـســويــد الــوجـهــة المفضلة فــي أوروب ــا بينهم،
ً
يحصل كــل الـســوريـيــن تقريبا على شكل مــا مــن أشكال

الحماية ُ
ويسمح لهم بالبقاء ،غير أن الرفض مصير أكثر
من  20في المئة من طالبي اللجوء األفغان.
ً
ً
وخــافــا لعام  2015حين أظهرت اليونان تعاطفا مع
ً
ّ
المهاجرين فإنها تقابلهم أخيرا بالرفض ،في تحول يعزوه
خبراء إلى "السياق الجيوسياسي" لألحداث و"اإلنهاك"
الذي يشعر به السكان من سنوات األزمة االقتصادية.
وفي وقت كانت الحرب السورية في ذروتها عام ،2015
وصــل نحو مليون الجــئ إلــى الـجــزر اليونانية فــي بحر
إيجه المحاذي لتركيا ،عبر أغلبيتهم إلى أوروبا الوسطى.
وان ـت ـشــرت حينها ص ــور لـنـســاء جــزيــرة لـيـسـبــوس وهــن
يطعمن الرضع الالجئين من زجاجات الحليب.
وفــي  ،2016تــم ترشيح مجموعة مــن سـكــان الجزيرة
لجائزة نوبل للسالم على خلفية دورهم في إغاثة طالبي
لـجــوء ،فــي خـطــوة اعتبر الـمـســؤولــون حينها أنـهــا ّ
تقدم
ً
ً
"مثاال مضيئا".
وبعد خمس سنوات من أزمــة  2010االقتصادية ،أمل
اليونانيون أن حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية ،مع
ً
رؤيتها اإلنسانية بشأن الالجئين ،ستضع حدا إلجراءات
التقشف ،لكن ذلك لم يحصل ،بل على العكس ،زاد فقرهم
واستمرت معاناتهم ،مما أفسح المجال لسلوكيات عنيفة،
بحسب أستاذة العلوم السياسية في جامعة أثينا فيليبا
حاجيستافرو.
و ي ــرى الباحث بالمعهد اليوناني للعالقات الدولية
كوستاس فيليس أن "نزوح مئات اآلالف من حرب سورية
ً
ومــن تنظيم داعــش كــان عفويا في  ،2015أمــا الـيــوم ،فإن
تدفق المهاجرين إلى اليونان ،واألقل بكثير من ذلك الحين،
تديره تركيا".
وأمر رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس،
ال ــذي سـبــق أن ش ــدد سـيــاســة الـهـجــرة مـنــذ وصــولــه إلــى
السلطة في يوليو ،بإرسال تعزيزات من الشرطة والجيش
على طــول نهر إيـفــروس (ميريتش بالتركية) الـحــدودي،

وقال شمخاني ،إن إسرائيل ضد
أمــن واستقرار المنطقة .وأضــاف:
"نأمل بأن يأتي اليوم الذي ال يكون
فيه أثر للصهاينة في المنطقة التي
نعيش فيها".
وش ــدد عـلــى أن ب ــاده "تتمنى
األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار ل ـل ـع ــراق على
الدوام ،والشك أن العراق بإمكانه أن
ً
يؤدي دورا في القضايا اإلقليمية
والعالمية في المستقبل القريب".
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،الـ ـتـ ـق ــى الـ ـمـ ـس ــؤول
اإليــرانــي رئيس حكومة تصريف
األعمال عادل عبد المهدي ،وناقش
ال ـجــان ـبــان "آخـ ــر ال ـت ـط ــورات على
الساحة اإلقليمية والدولية".

«الفتح» و«سائرون»
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن النائب
عن كتلة "الفتح" النيابية ،المقربة
م ــن ط ـ ـهـ ــران ،ع ـ ــدي عـ ـ ـ ــواد ،أم ــس،
رفعه دعــوى قضائية ضد رئيس

طهران تحبط عمليات إرهابية
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األمـ ـنـ ـي ــة ب ـم ـحــاف ـظــة
سيستان وبـلــوشـسـتــان ،المتاخمة لـحــدود
أفـغــانـسـتــان وبــاكـسـتــان جـنــوب ش ــرق إي ــران
أمــس ،رصــد وتفكيك "خلية إرهــابـيــة" كانت
تعتزم تنفيذ عمليات بالمحافظة.
وقالت السلطات إن الخلية تابعة لـ "جيش
الـ ـع ــدل" ،وه ــو مـجـمــوعــة سـنـيــة انـفـصــالـيــة،
تنشط في المحافظة التي شهدت اشتباكات
في فبراير الماضي أدت إلى مقتل اثنين من
الحرس الثوري.

الجمهورية برهم صالح.
وقال عواد في بيان ،إن الدعوى
تأتي بعد انتهاك صالح الدستور
وامتناعه عن تكليف مرشح كتلة
"الفتح" األكبر ،في إشارة إلى كتلته
ال ـت ــي تـ ـن ــازع ت ـحــالــف "س ــائ ــرون"
األحقية بوصف "الكتلة البرلمانية
األكبر".

مرشح جديد
فــي هــذه األث ـنــاء ،كشف مصدر
نيابي ،عن طرح اسم مرشح جديد،
لتولي رئــاســة الحكومة العراقية
المقبلة ،عقب اعتذار محمد توفيق
عالوي.
وق ــال الـنــائــب ،ال ــذي طـلــب عــدم
الكشف عن اسمه ،إن "آخر مرشح
ب ــدأ يـتــم تـ ــداول اس ـمــه بـيــن الكتل
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ه ــو وزي ـ ــر الــداخـلـيــة
ً
ياسين الـيــاســري" ،مشيرا إلــى أن
"الـ ـمـ ـش ــاورات بـيــن الـكـتــل مــازالــت
مستمرة".
وك ـ ــان عـ ـ ــاوي ،أع ـل ــن ف ــي وقــت
متأخر من مساء األحــد الماضي،
تنحيه عن مهمة تشكيل الحكومة،
بـ ـسـ ـب ــب مـ ـ ــا قـ ـ ـ ــال إن ـ ـهـ ــا ع ــراقـ ـي ــل
وضعتها قوى سياسية أمام تمرير
ً
حكومته ،خلفا لعبدالمهدي ،بعد
إخ ـفــاق الـبــرلـمــان فــي عـقــد جلسة
استثنائية للتصويت على منح
الثقة لحكومته.
وبعد فشل البرلمان  3مرات ،في
عقد جلسات تصويت على تشكيلة
عالوي ،مما دفعه قبل أيام لالعتذار،
ً
اتجهت األنظار مجددا نحو رئيس
حكومة تصريف األعمال.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــداول نـ ـشـ ـط ــاء س ـي ـن ــاري ــو

ً
المهاجرون إلى أوروبا ...الكل يريد أن يكون سوريا

ً
مطروحا بين األوساط السياسية
خالل اليومين الماضيين يتضمن
إعــادة الثقة لحكومة عبدالمهدي
ف ـتــرة م ـح ــدودة مــن أج ــل التهيئة
لالنتخابات المبكرة.
ً
لكن هــذا المقترح يبقى واحــدا
من السيناريوهات المقترحة في
حال استمرار االنغالق السياسي
بين الكتل الشيعية من جهة ،والكتل
السنية والكردية من جهة أخرى.
ويأتي هذا بعد أن جدد تحالف
"س ــائ ــرون" ،ال ــذي يتزعمه التيار
الصدري ،أمس األول ،دعمه ترشيح
شخصية مستقلة ونزيهة وغير
جدلية لرئاسة الوزراء.
وش ـ ّـدد الـنــائــب عــن "س ــائ ــرون"،
علي الـغــاوي ،على أهمية اختيار
م ــرش ــح ي ـت ـم ـتــع ب ــاالس ـت ـق ــال ـي ــة،
ً
مــؤكــدا "أهمية التوافق السياسي
في اختيار شخصية مقبولة وغير
جدلية".
ون ـ ـفـ ــى ال ـ ـ ـغـ ـ ــاوي "وجـ ـ ـ ـ ـ ــود أي
مباحثات بين رئيس الجمهورية
وس ــائ ــرون ح ــول اخ ـت ـيــار مــرشــح
ً
رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء" ،م ـ ـعـ ــربـ ــا عــن
"استغرابه من طــرح أسماء قد تم
ً
رفضها سابقا إلى رئاسة الوزراء"
في إشارة إلى التسريبات الخاصة
بتداول اسم الياسري.
ورغـ ــم م ـن ــاداة مـعـظــم األطـ ــراف
السياسية بمرشح مستقل وهو
المطلب ذاته الذي نادى به "الحراك
الشعبي" والمتظاهرون منذ أشهر،
دون استجابة ،يدرك العراقيون أن
هذا المراد شبه مستحيل في بلد
تتقاسمه المحاصصة الحزبية.

صرح المتحدث الرسمي
باسم قوات "التحالف" ،الذي
تقوده السعودية ،العقيد
الركن تركي المالكي بأن
"قيادة القوات المشتركة
للتحالف نفذت فجر أمس
عملية استهداف نوعية في
مديرية الصليف اليمنية
ضد أهداف عسكرية تتبع
الميليشيات الحوثية"،
مبينا أن "األهداف المدمرة
شملت  6مواقع لتجميع
وتفخيخ وإطالق الزوارق
ّ
والمسيرة عن بعد
المفخخة
وكذلك األلغام البحرية".
في غضون ذلك ،قالت اللجنة
الدولية للصليب األحمر إن
القتال العنيف على الخطوط
األمامية بين صنعاء
ومحافظة الجوف ،شمال
اليمن ،أدى إلى نزوح عشرات
اآلالف من األشخاص إلى
محافظة مأرب.

قائد المخابرات العسكرية
في الكونغو مات شنقًا

أعلن رئيس جمهورية
الكونغو الديمقراطية
فيليكس تشيسيكيدي أن قائد
المخابرات العسكرية السابق
الجنرال دلفين كاهيمبي ،الذي
أعلن وفاته بالنوبة القلبية،
أواخر فبراير الماضي،
مات مشنوقا .وصرح
تشيسيكيدي ،أثناء اجتماع
أسبوعي لمجلس الوزراء،
بأن قوة األمم المتحدة لحفظ
السالم في الكونغو طلبت منه
إجراء تحقيق مستقل في وفاة
كاهيمبي ،مؤكدا أن األدلة
المتوفرة تشير إلى أن قائد
المخابرات توفي شنقا ،ولم
يوضح ما إذا كان ذلك انتحارا
أم عملية اغتيال.

البحرين :انطالق
تمرين عسكري واسع

مهاجرة تحمل ابنها قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية امس األول (أ ف ب)
لردع "الغزو" والتصدي لـ "التهديد" الذي تواجهه اليونان.
وتناقل وزراء وإعالميون وسكان هــذه المصطلحات
ً
أيضا ،مما أدى إلى انتشار لغة عدائية تفيد "القوميين
واليمين المتطرف" ،بحسب فيليس .ويجوب سكان من
ً
إقليم إيفروس الحدود مرارا لمنع السلطات من السماح
للمهاجرين بالعبور.
وف ــي ج ــزي ــرة لـي ـسـبــوس ،تـضــاعـفــت االع ـ ـتـ ــداءات على
م ـن ـظ ـم ــات غ ـي ــر ح ـك ــوم ـي ــة ت ـس ــاع ــد ال ـم ـه ــاج ــري ــن وع ـلــى
صحافيين .ووصف االتحاد األوروبي اليونان بأنها "درع"
القارة العجوز ،في دعم واضح ألثينا.
وباتت اليونان في  2019البوابة األولى لدخول طالبي
الـلـجــوء إل ــى أوروبـ ــا ،بينما يبقى الــوضــع فــي مخيمات
ً
اللجوء المزرية متوترا .وتنتقد منظمات غير حكومية

للدفاع عن الالجئين قــرارات الحكومة بتعليق إجــراء ات
طلبات اللجوء ،والبدء بتنفيذ "طرد فوري" للمهاجرين،
ً
لكن السلطات تجيب بأن "المشكلة حاليا ليست مشكلة
هجرة أو الجئين".
وشدد المتحدث باسم الحكومة ستيليو بيستاس على
ً
أن "الـيــونــان أثبتت أنها تستقبل أشخاصا مضطهدين
من مناطق حرب ،كما فعلت مع السوريين في عام ،"2015
ً
مـضـيـفــا أن "الـمـشـكـلــة الـحــالـيــة ه ــي أن تــركـيــا تستخدم
مواطنين من أفغانستان وباكستان وإفريقيا لمحاصرة
اليونان .وهذا ما نريد وضع حد له .سنبقي الحدود مغلقة
بقدر ما يجب".
(عواصم -وكاالت)

أعلنت القيادة العامة لقوة
دفاع البحرين ،أمس ،أنها
ستجري تمرين "درع الوطن"،
بمشاركة الحرس الوطني
ووزارة الداخلية ،على مدار
اليومين المقبلين في مختلف
محافظات المملكة.
ووفقا لما أوردته وكالة أنباء
البحرين (بنا) ،طالبت القيادة
العامة في إعالن صادر عن
مديرية اإلعالم والتوجيه
المعنوي كل من يعنيهم األمر
من المواطنين والمقيمين
االبتعاد عن مناطق التمرين
الواسع ،حفاظا على
سالمتهم.
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شكري يبدأ جولة عربية لحشد الدعم ضد إثيوبيا
• القاهرة :أديس أبابا أهانت «الجامعة» • البرهان يتصل بالسيسي بعد التحفظ السوداني عن «القرار العربي»

ً
عاهل األردن مستقبال شكري أمس (بترا)

العمل في سد النهضة

القاهرة  -رامي إبراهيم

بجولة مكثفة لوزير الخارجية
سامح شكري تشمل سبع
عواصم ،دشنت الدبلوماسية
المصرية تحركات لبناء موقف
عربي موحد ضد الموقف
اإلثيوبي المتصلب في أزمة سد
النهضة.

ك ـث ـفــت الـ ـق ــاه ــرة تـحــركــاتـهــا
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ل ـح ـشــد تــأي ـيــد
ع ــرب ــي ل ـمــوق ـف ـهــا ف ــي الـمـعــركــة
ال ـس ـيــاس ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة ،الـتــي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت أن تـ ـ ـخ ـ ــو ضـ ـ ـه ـ ــا ض ــد
ً
إث ـيــوب ـيــا ،دف ــاع ــا ع ــن حـقــوقـهــا
المائية المهددة بسد النهضة،
ف ـب ــدأ وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ســامــح
شـ ـ ـك ـ ــري ج ـ ــول ـ ــة تـ ـشـ ـم ــل س ـبــع
عواصم عربية ،كما أبدت مصر
اس ـت ـعــدادهــا لـ ــرأب ال ـص ــدع مع
الـ ـس ــودان ب ـشــأن نـفــس الـمـلــف،
واتـهـمــت أدي ــس أبــابــا بتوجيه
إه ــان ــة غ ـيــر مـقـبــولــة للجامعة
العربية.
ومن العاصمة االردنية عمان
اسـ ـتـ ـه ــل ش ـ ـكـ ــري أم ـ ـ ــس ج ــول ــة
عربية خارجية تشمل المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة والـ ـع ــراق
وال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وسـ ـلـ ـطـ ـن ــة ُع ـ ـمـ ــان
والبحرين واإلمـ ــارات ،لتسليم
رسالة من الرئيس السيسي إلى
قادة تلك الدول.
وك ـ ـشـ ــف م ـ ـصـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع أن
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة تـ ـعـ ـت ــزم ال ـت ـص ـع ـي ــد
أم ــام الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة ،بعد
انـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب أديـ ـ ـ ـ ــس أبـ ـ ــابـ ـ ــا مــن

ال ـم ـفــاوضــات ،وتـعـمــل عـلــى أن
يكون هذا بتنسيق عربي كامل.

إهانة للجامعة
ف ــي ن ـف ــس الـ ـسـ ـي ــاق ،اتـهـمــت
مصر إثيوبيا بتوجيه «إهانة
غ ـي ــر م ـق ـبــولــة ل ـجــام ـعــة الـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة» ،وأكـ ـ ــدت ال ـخــارج ـيــة
ال ـم ـصــريــة ،ف ــي ب ـي ــان أص ــدرت ــه
أم ـ ــس األول ،رف ـض ـه ــا لـلـبـيــان
اإلثيوبي الصادر يوم  6مارس
 2020حول قرار مجلس جامعة
ال ــدول الـعــربـيــة ال ـصــادر ي ــوم 4
مارس  2020بشأن سد النهضة
اإلث ـي ــوب ــي ،مـعـتـبــرة أن الـبـيــان
االثيوبي «اتصف بعدم اللياقة،
وافتقد للدبلوماسية ،وانطوى
على إهانة غير مقبولة لجامعة
الدول العربية ودولها األعضاء».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان أن تـبـنــي
جــام ـعــة ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ل ـقــرار
يدعو إثيوبيا لاللتزام بمبادئ
القانون الدولي واجبة التطبيق،
وعــدم اإلقــدام على أي إجــراءات
أحـ ــاديـ ــة م ــن ش ــأن ـه ــا اإلضـ ـ ــرار
بـ ـحـ ـق ــوق مـ ـص ــر وم ـص ــال ـح ـه ــا

المائية ،ما هو إال إقرار بالمدى
ال ــذي بــاتــت إثيوبيا تعتقد أن
مصالحها تطغى على المصالح
الجماعية للدول ذات السيادة
األعـ ـ ـض ـ ــاء فـ ــي ج ــامـ ـع ــة الـ ـ ــدول
العربية ،والتي تسعى إثيوبيا
للهيمنة عليها».
واعتبرت الخارجية المصرية
أن «ق ـ ـ ـ ــرار الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـعــرب ـيــة
يعكس خيبة األمــل واالنــزعــاج
الشديد إزاء المواقف اإلثيوبية
طوال مسار المفاوضات الممتد
ً
حول سد النهضة ،وخصوصا
منذ إبرام اتفاق إعالن المبادئ
عـ ـ ــام  ،»2015م ـش ـي ــرة إ لـ ـ ــى أن
«الـ ـنـ ـه ــج اإلثـ ـيـ ــوبـ ــي يـ ـ ــدل عـلــى
نية فــي ممارسة الهيمنة على
ن ـهــر ال ـن ـيــل وت ـن ـص ـيــب نفسها
كمستفيد أوحد من خيراته ،وقد
تجلى ذلــك فــي إص ــرار إثيوبيا
عـلــى م ــلء س ــد الـنـهـضــة بشكل
مـنـفــرد ف ــي شـهــر يــولـيــو 2020
دون التوصل التفاق مع دولتي
الـ ـمـ ـص ــب ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة مـنـهــا
لجعل مسار المفاوضات رهينة
الع ـت ـب ــارات سـيــاسـيــة داخـلـيــة،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـم ـث ــل خ ــرق ــا م ــادي ــا

التفاق إعــان المبادئ ،ويثبت
بـمــا ال ي ــدع مـجــاال للشك ســوء
نية إثيوبيا وافتقادها لإلرادة
السياسية للتوصل التفاق عادل
ومتوازن بشأن سد النهضة».
وأضافت« :وقد ثبتت حقيقة
مـ ــواقـ ــف إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ب ـ ـجـ ــاء فــي
عــدم موافقتها على اتفاق ملء
وتشغيل سد النهضة الذي أعده
ال ــوس ـط ــاء ال ـم ـح ــاي ــدون ،وهـمــا
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
بالتنسيق مــع الـبـنــك الــدولــي.
وكتعبير عن دعمها السياسي،
ر حـبــت الجامعة العربية بهذا
االتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة
موقفها والنظر في توقيع هذا
االتفاق».
وشـ ـ ــددت ع ـلــى أن إث ـيــوب ـيــا،
فـ ــي ضـ ـ ــوء س ـي ــاس ــات ـه ــا خ ــال
مفاوضات سد النهضة« ،ليس
مـ ــن ح ـق ـهــا أن ت ـع ـطــي دروس ـ ــا
ل ـج ــام ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة أو
دولـهــا األعـضــاء حــول الصالت
والوشائج التي تجمع الشعوب
الـ ـع ــربـ ـي ــة واإلفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة ،وه ــي
الــروابــط التاريخية التي ليس
إلثيوبيا أن تحدد مضمونها».

ودعـ ــت م ـصــر ،ع ـبــر بـيــانـهــا،
المجتمع الدولي إلى االنضمام
لـلـجــامـعــة ال ـعــرب ـيــة «ف ــي إدراك
طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـنـ ــاد وفـ ـ ـ ـ ــرض األمـ ـ ــر
الواقع ،وهو ما يهدد باإلضرار
باالستقرار واألمن اإلقليميين»،
ك ـم ــا دع ـ ــت إث ـي ــوب ـي ــا «ل ـتــأك ـيــد
التزامها بعدم البدء في ملء سد
النهضة بدون اتفاق ،وللموافقة
على االتفاق الذي أعده الوسطاء
المحايدون».

مباحثات مع السودان
وعلي ضوء التوترات االخيرة
بسبب التحفظ الـســودانــي عن
قرار الجامعة العربية بشأن سد
النهضة ،تلقى الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،مساء امس
ً
األول ،ات ـصــاال مــن الـفــريــق أول
ركن عبدالفتاح البرهان ،رئيس
مجلس السيادة السوداني بدا
أن هدفه هو تجاوز هذه األزمة.
وأكد البرهان ،خالل االتصال،
مـ ـت ــان ــة الـ ـ ــروابـ ـ ــط ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
المتأصلة بين مصر والسودان،

ً
مشيدا بالدعم المصري للحفاظ
على سالمة واستقرار السودان
ومؤازرته للنجاح في المرحلة
االن ـت ـق ــال ـي ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،وك ــذل ــك
بــال ـج ـهــود ال ـم ـت ـبــادلــة لـتـعــزيــز
أواص ــر التعاون المشترك بين
البلدين .وذلك بحسب المتحدث
الرئاسي المصري.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث أن
السيسي أكد الموقف المصري
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ال ـ ــداع ـ ــم ألم ــن
واس ـت ـق ــرار الـ ـس ــودان ،وح ــرص
م ـصــر ع ـلــى مــواص ـلــة ال ـت ـعــاون
والتنسيق معه في كل الملفات
محل االهتمام المتبادل ،وذلك
ف ــي ظ ــل ال ــرواب ــط األزل ـي ــة الـتــي
تجمع شعبي وادي النيل.
وتابع :توافق الجانبان حول
اس ـت ـم ــرار الـتـنـسـيــق الـمـشـتــرك
والتشاور المكثف ،خالل الفترة
الـ ـق ــادم ــة ،بـ ـش ــأن ك ــل ال ـم ـل ـفــات
اإلقليمية والـمــوضــوعــات ذات
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،وس ـب ــل
تعزيز أطر التعاون الثنائي بين
البلدين الشقيقين.

غانتس وليبرمان يعززان تقاربهما وتشكيل أغلبية يحتاج العرب
في خطوة تعمق أزمة زعيم حزب «ليكود»
(ي ـم ـيــن) بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو فــي سـعـيــه إلــى
تـشـكـيــل حـكــومــة إســرائـيـلـيــة ج ــدي ــدة ،أعـلــن
زعيم حزب «أزرق أبيض» (وسط) اإلسرائيلي
بيني غانتس أمس قبوله بـ  5شروط وضعها
أفيغدور ليبرمان (قومي علماني) ،زعيم حزب
«إســرائ ـيــل بـيـتـنــا» ،لــانـضـمــام إل ــى ائـتــاف
حكومي.
وبعد إعالن ليبرمان شروطه غرد غانتس
فــي حـســابــه عـلــى مــوقــع «تــويـتــر» للتواصل
االجتماعي« :أوافــق على ذلــك ...إننا بحاجة
لـلـمـضــي ق ــدم ــا» ،مــرف ـقــا ال ـت ـغــريــدة ب ـصــورة
لـ ـش ــروط كـ ــان ح ــدده ــا ل ـي ـب ــرم ــان ،تضمنت
شؤونا دينية واجتماعية.
وأسفرت نتائج االنتخابات التي شهدتها
إسرائيل األسبوع الماضي عن تصدر حزب
«ل ـي ـكــود» ،بــزعــامــة رئـيــس ال ـ ــوزراء بنيامين
نتنياهو ،النتائج بالحصول على  36مقعدا،
مقابل  33مقعدا لحزب «أزرق أبيض».
وحصل حزب ليبرمان على سبعة مقاعد.
وتعني النتائج حصول معسكر أ حــزاب
اليمين واألحزاب الدينية ،بزعامة نتنياهو،
على  58مقعدا في الكنيست المؤلف من 120

مقعدا ،أي أقل بثالثة مقاعد من العدد الذي
يضمن لها االنفراد بتشكيل الحكومة.
وان ـ ـضـ ــام ل ـي ـب ــرم ــان إل ـ ــى «ازرق أب ـي ــض»
ً
يمنحهما  40مـقـعــدا ،وال ي ــزاالن يحتاجان
ً
ً
إلى  21صوتا لتشكيل غالبية من  61مقعدا
كافية لتشكيل حكومة.
ً
وي ـب ــدو الـتـحــالــف طـبـيـعـيــا بـيــن غانتس
وقائمة «العمل -جيشر -ميرتس» (اليسارية)،
ال ـت ــي تـم ـلــك  7م ـق ــاع ــد ،م ـمــا ي ـم ـنــح تـحــالــف
ً
غانتس وليبرمان واليسار  47مقعدا.
ولو تمكن غانتس وليبرمان واليسار من
ً
ضم «عرب  ،»48الذين يملكون  15مقعدا من
خالل «القائمة العربية المشتركة» ،فسيكون
ً
لدى هذا االئتالف غير المتجانس  62مقعدا،
أي األغلبية التي يحتاجون إليها لتشكيل
حكومة وإلجبار رئيس الدولة على تكليف
غانتس.
وكان «إسرائيل بيتنا» رفض االنضمام ألي
من معسكري اليمين ،أو اليسار والوسط ،بعد
االنتخابات التي جرت في سبتمبر .وكانت
مشاركته في أي منهما كفيلة لمنع إسرائيل
من إجراء االنتخابات األخيرة وهي الثالثة
خــال عــام .واقـتــرح ليبرمان وقتها تشكيل

حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو وغانتس
كشرط لالنضمام ،لكن فشلت مبادرته بسبب
الشروط والشروط المضادة.
والعالقة بين غانتس و»القائمة العربية
المشتركة» بزعامة أيمن عودة ليست ودية،
وفي االنتخابات السابقة أفشل أحد أحزاب
ائتالف «القائمة العربية» تفويض غانتس
بتشكيل الحكومة من المرة األولى.
وقــال عــودة بعد االنتخابات األخـيــرة ،ان
لــديــه شــروطــا لـلـحــديــث مــع غــانـتــس بينها
إعالنه رفض ضم غور األردن ومستوطنات
الـضـفــة ال ــى اس ــرائ ـي ــل ،كـمــا تـقـتــرح «صفقة
القرن» األميركية.
وكــذلــك أعـلــن أحـمــد الطيبي أحــد قـيــادات
«القائمة المشتركة» ،أن القائمة لــن تسمح
أبدا بأن يصبح ليبرمان وزيرا أو بالدخول
في ائتالف يضمه.
وب ـي ــن الـ ـش ــروط ال ـخ ـم ـســة ال ـت ــي طــرحـهــا
لـيـبــرمــان ،ش ــرط «ن ـقــل كــل الـصــاحـيــات في
موضوع المواصالت العامة وفتح المتاجر
في يوم السبت إلى السلطات المحلية»؛ وسن
«ق ــان ــون زواج م ــدن ــي» ،و«ال ـت ـه ـ ّـود مــن خــال
حــاخــامــات ال ـمــدن ،بحيث يقيم أي حــاخــام

محكمة تهود» ،هي شروط يبدو أنه يستحيل
أن تــوافــق عليها األح ــزاب الـحــريــديــة ،وهي
الشريك األساسي لنتنياهو في كتلة اليمين.
والشرطان اآلخران اللذان طرحهما ليبرمان
يتعلقان بمنح المتقاعدين الذي يحصلون
على مخصصات ضمان الدخل ومخصصات
الشيخوخة  70فــي الـمـئــة مــن الـحــد األدن ــى
مــن األج ـ ــور ،وس ــن قــانــون الـتـجـنـيــد لطالب
الييشيفوت (المعاهد الدينية للحريديين)
بصيغة يرفضها الحريديون حتى اآلن.
ونـقـلــت «الـقـنــاة  »12الـتـلـفــزيــونـيــة ،مساء
أمـ ــس األول ،ع ــن ل ـي ـبــرمــان ق ــول ــه لـمـقــربـيــن
مـنــه فــي مـحــادثــات مغلقة ،إن ال ـشــرخ بينه
وبين نتنياهو نابع من أن األخير مسؤول
عــن سبع شـكــاوى تــم تقديمها ضــده وضد
أبنائه إلى الشرطة والنيابة العامة وسلطة
الضرائب ،العام الماضي .وأضاف ليبرمان
أنــه «بمفاهيمي ،هــذه خطيئة ال سماح وال
غ ـفــران عـلـيـهــا .واالع ـت ـقــاد بــأنــي أج ـلــس مع
نتنياهو هو وهم ال أمل بتحققه .واألهم اآلن
هو التأكد من حصول غانتس على التفويض
(بتشكيل حكومة) ،واستبدال رئيس الكنيست
واستعادة اللجنة المنظمة في الكنيست».

وك ــان لـيـبــرمــان ق ــد أع ـل ــن ،ي ــوم الخميس
الماضي ،تأييده لسن قانون يقضي بمنع
تكليف متهم بمخالفات فساد ،أي نتنياهو،
حكومة ،وتقييد ر ئــا ســة الحكومة
بتشكيل
ُ
بــواليـتـيــن .ون ـ ِقــل عــن مقربين مــن ليبرمان
قولهم إنه سيوصي أمام الرئيس اإلسرائيلي،
رؤوفين ريفلين ،بتكليف غانتس بتشكيل
الحكومة.
وف ــي ه ــذه األجـ ــواء يـبــدو أن االنـتـخــابــات
ال ـث ــال ـث ــة ل ـي ــس ف ـق ــط أنـ ـه ــا لـ ــم ت ـح ــل األزم ـ ــة
السياسية ،بل زادتها تعقيدا ،وأن احتمال
التوجه الى اقتراع رابع يزداد واقعية.
فــي غـضــون ذل ــك ،هــاجــم وزي ــر الخارجية
يسرائيل كاتس ،من حزب «ليكود» ،أعضاء
«ال ـقــائ ـمــة الـمـشـتــركــة» ال ـتــي تـضــم  4أح ــزاب
عربية.
وقـ ـ ــال ك ــات ــس ،ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ــإذاع ــة
الرسمية ،أمس« :سمعنا أن غانتس يتحدث
عن إقامة حكومة أقلية بدعم أعضاء القائمة
ً
المشتركة .لــم يـحــدث أب ــدا أمــر ك ـهــذا ...إنهم
اعـتــرضــوا على اعـتـبــار حــزب الـلــه اللبناني
ً
ً
تنظيما إرهــاب ـيــا .هــم إرهــاب ـيــون ب ـبــزات أو
مؤيدو إرهابيين ببزات».

سلة أخبار
فرنسا :انتخابات تشكل
ً
اختبارا لماكرون

يتجه الفرنسيون في
ظل أزمة انتشار فيروس
«كورونا» وسياق اجتماعي
يشوبه التوتر منذ أشهر،
إلى اختيار رؤساء بلدياتهم
في  15و 22مارس ،في
اقتراع يعد اختبارا مهما
للرئيس إيمانويل ماكرون.
ودعي نحو  48مليون
ناخب إلى صناديق االقتراع
النتخاب أكثر من  500ألف
عضو مجلس بلدي سيقع
عليهم الحقا اختيار رؤساء
 34970بلدية لست سنوات.
ورغم األهمية القصوى التي
يوليها الفرنسيون الختيار
رؤساء بلدياتهم ،فإن هذا
االقتراع قد يتصف بنسب
ّ
تغيب عالية بسبب انتشار
«كورونا» .وسبق للسلطات
أن أكدت أن «التأجيل
ً
ليس مطروحا على جدول
األعمال» ،الفتة إلى العمل
على تزويد مداخل مراكز
االقتراع بمطهرات األيدي
وأقنعة الحماية.

ألمانيا :مسلم يخوض
انتخابات عن حزب مسيحي

يبدو أوزان إييباس بلحيته
المشذبة بدقة وابتسامته
العريضة كأي سياسي
وسط حملته االنتخابية.
لكن هناك ما يميزه فهو أول
مسلم يمثل «حزب االتحاد
االجتماعي المسيحي»
المحافظ والنافذ في
االنتخابات البلدية في
مقاطعة بافاريا األلمانية.
ويقول المرشح ،البالغ 37
عاما ،وهو يحتسي كوبا من
الشاي« ،ال أرى أي تناقض
في هذا الخيار» ،وذلك قبل
أيام من الجولة األولى
النتخابات البلدية في 15
مارس بمدينة نويفاهرن.
وال يبدو أنه يأبه بإعالن
رئيس وزراء مقاطعة بافاريا
«االجتماعي المسيحي»
ماركوس سودير قبل عامين
عن نيته وضع الصليب في
كل األماكن العامة بالمنطقة
ً
تكريما لـ»إرثها الثقافي».
وفي هذا اإلطار ،يؤكد
إييباس ،العلوي ذو األصول
التركية ،أن «مبادئ ديني
قريبة جدا من مبادئ
المسيحيين».
ويهيمن حزب االتحاد
االجتماعي المسيحي،
شريك حزب االتحاد
المسيحي الديمقراطي ،الذي
تنتمي إليه المستشارة
أنجيال ميركل ،وينشط
حصرا في بافاريا ،منذ
الحرب العالمية الثانية
على الشأن العام في الوالية،
لكن قاعدته االنتخابية إلى
تراجع.

بايدن وساندرز يحاوالن تخفيف التصعيد
ّ
ت ـعـ ّـهــد ال ـم ــرش ــح ج ــو بــايــدن
أ مـ ـ ـ ـ ــس األول عـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـح ــو ي ــل
االنتخابات التمهيدية للحزب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي إلـ ـ ـ ــى ه ـج ـم ــات
م ـت ـبــادلــة م ــع م ـنــاف ـســه بـيــرنــي
س ـ ــان ـ ــدرز ،الـ ـ ــذي وص ـ ــف نــائــب
الرئيس األميركي السابق بأنه
«صديق» يختلف معه في الرؤى
السياسية.
ّ
وت ــأت ــي م ــواق ــف الـمــرشـحـيــن
ا لــد يـمـقــرا طـيـيــن السبعينيين،
ب ـع ــدم ــا دخـ ـل ــت ال ـح ـم ـل ــة ال ـتــي

ّ
يـخــوضــانـهــا لـلـفــوز بــالـتــرشــح
عن حزبهما للرئاسة األميركية
مــرحـلــة ج ــدي ــدة ،انـحـصــر فيها
ال ـس ـبــاق ال ـحــزبــي ف ــي مــواجـهــة
ث ـن ــائ ـ ّي ــة ب ـي ـن ـه ـم ــا ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
ال ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــة ت ــولـ ـس ــي غـ ــابـ ــارد
ّ
مستمرة في حملتها ،على الرغم
من انعدام حظوظها.
وزار ب ــاي ــدن ،نــائــب الرئيس
ال ـســابــق ( 77ع ــام ــا) ،م ـي ــزوري،
إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـس ـ ــت
(م ـ ـ ـ ــع آي ـ ـ ـ ــداه ـ ـ ـ ــو ،ومـ ـيـ ـشـ ـيـ ـغ ــن،

وم ـ ـي ـ ـس ـ ـي ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــي ،وداكـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن) ال ـتــي
س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـوت الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــاء ف ــي
االنتخابات التمهيدية للحزب،
بعد أسبوع من تحقيقه في يوم
«الـثــاثــاء الكبير» نتائج قلبت
الـ ـم ــوازي ــن ف ــي سـ ـب ــاق ال ـح ــزب
الديمقراطي.
وفـ ــي ّ 3م ـ ــارس اخـ ـت ــارت 14
واليـ ــة مــرش ـح ـهــا لــانـتـخــابــات
ال ـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب
الديمقراطي.

جيسي جاكسون يدعم «السيناتور االشتراكي»
تلقى بيرني ساندرز زعيم الجناح اليساري
في الحزب الديمقراطي ،أمس دعم القس جيسي
جــاكـســون ،الـمـنــاضــل الشهير فــي الــدفــاع عن
الحقوق المدنية.
وأوضــح جاكسون ،في بيان نشرته حملة
سناتور فيرمونت ،أن "بيرني ساندرز يمثل
الـمـســار األكـثــر تقدمية" ال ــذي يمكن أن يتيح
لــأم ـيــرك ـي ـيــن م ــن أص ـ ــول إف ــري ـق ـي ــة تـعــويــض
تـ ــأخـ ــرهـ ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
واالقتصادي.

ً
وجــاك ـســون ال ــذي ك ــان م ـقـ ّـربــا مــن الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،شخصية
م ــرم ــوق ــة ف ــي أوسـ ـ ــاط الـ ـس ــود ال ــذي ــن ي ـعــدون
ش ــري ـح ــة ان ـت ـخــاب ـيــة وازن ـ ـ ــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية.
ّ
في المقابل ،تلقى نائب الرئيس األميركي
الـســابــق جــو بــايــدن ،أم ــس ،دع ــم السيناتورة
كاماال هاريس ،منافسته السابقة التي سعت
مــن خاللها كــي تصبح أول رئيسة للواليات
المتحدة من ذوي البشرة السوداء.

وخاطب بايدن مناصريه في
والية ميزوري قائال« :كم يمكن
ل ــأم ــور أن تـتـغـ ّـيــر ف ــي غـضــون
أسبوع!» ،مضيفا «قبل أسبوع
كـنــت ف ــي ك ــاروالي ـن ــا الشمالية
ّ
وكان المحللون ووسائل اإلعالم
ينعون حملتي».
وأض ـ ـ ـ ــاف «ل ـ ـكـ ــن ك ــارواليـ ـن ــا
الجنوبية قالت كلمتها .ثم كان
الثالثاء الكبير .وبات اليوم في
جـعـبـتـنــا  11ان ـت ـص ــارا ،ونـحــن
فـ ــي ال ـ ـص ـ ــدارة مـ ــن ح ـي ــث ع ــدد
المندوبين وعدد األصوات».
ّ
بالتطرق إلى
واكتفى بايدن
ساندرز بشكل غير مباشر.
وقــال نائب الرئيس ّ السابق
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــون
المنسحبون بيت بوتيدجيدج
وإيـ ـم ــي ك ـل ــوب ــوت ـش ــار ومــاي ـكــل
بـلــومـبــرغ دعـمـهــم لحملته إنــه
األكـ ـ ـث ـ ــر ق ـ ـ ـ ــدرة عـ ـل ــى «ت ــوحـ ـي ــد
صـفــوف ال ـحــزب» الديمقراطي،
مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـه ـ ـ ــدا «عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـحـ ــويـ ــل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة إل ــى
حملة هجمات» متبادلة.
وأكـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــايـ ـ ــدن أن ت ـح ــوي ــل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة إل ــى
حـمـلــة ت ـهـ ّـجــم س ـي ـكــون «أف ـضــل

بايدن خالل تجمع انتخابي في كنساس أمس األول
وسيلة» إلعادة ترامب إلى سدة
الرئاسة.
م ــن جـهـتــه زار س ــان ــدرز (78
عاما) مدينة شيكاغو في والية
ُ
إيـلـيـنــوي ال ـتــي ســتـجــرى فيها
االنتخابات التمهيدية فــي 17
الجاري.

وبعد أن هاجم ترامب واصفا
إيـ ـ ــاه ب ــأن ــه «ال ــرئـ ـي ــس األخ ـط ــر
فــي تــاريــخ ال ــوالي ــات المتحدة
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاصـ ــر» ،وبـ ـ ــأنـ ـ ــه م ـص ــاب
ب ـ ـ «ال ـ ـكـ ــذب الـ ـم ــرض ــي» ،ت ـن ــاول
ســانــدرز منافسه بايدن بشكل
مباشر.

(أ ف ب)
وقال ساندرز «اآلن وقد بات
خــوض االنتخابات التمهيدية
ي ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى شـ ـخـ ـصـ ـي ــن،
م ــن األه ـم ـي ــة ب ـم ـك ــان أن ي ــدرك
األم ـي ــرك ـي ــون أوج ـ ــه االخ ـت ــاف
بـيـنـنّــا» ،مستبعدا مــن السباق
المرشحة تولسي غابارد.

وقال ساندرز إن «جو بايدن
ّ
صــديــق ،أعــرفــه مـنــذ زم ــن ،لكن
إنـجــازاتـنــا تتحدث عـنــا ،لدينا
رؤى مختلفة» ،منتقدا خصوصا
تأييد بايدن للحرب على العراق.
(ميزوري ـ ـ أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة

أستراليا
قائمة
يعلن
لألزرق
الفني
الجهاز
ً
واألردن في التصفيات المشتركة غدا
في حال عدم تأجيل المواجهتين من االتحاد اآلسيوي في اجتماعه بالهند
حازم ماهر

ثامر عناد

ً
ً
اليوسف يحتاج شهرا إضافيا
ليعود إلى سلة األصفر
●

جابر الشريفي

ً
يحتاج نجم فريق نادي القادسية صالح اليوسف شهرا
ً
آخر الستكمال فترة العالج التي يتلقاها حاليا في "اسباير"
ً
القطرية ،و فـقــا لالتفاقية المشتركة بين اللجنة األولمبية
الكويتية وأكاديمية إسباير لعالج العبي المنتخبات الوطنية.
وكان الالعب تعرض لإلصابة في كاحل القدم خالل بطولة
الخليج التي أقيمت في الكويت يناير الماضي واحتل بها
"أزرق السلة" المركز الثاني خلف المنتخب السعودي ،البطل،
لكنه أصر على المشاركة مع ناديه في دور الستة في بطولة
الدوري ،بعد أن خضع لبرنامج عالجي مكثف إال أن اإلصابة
تجددت خالل مباراة القادسية مع كاظمة.
وك ـ ــان ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ل ــأص ـف ــر ب ـق ـي ــادة ال ـم ــدرب
المقدوني جوردانكو دافيدكوف يمني النفس بعودة
الالعب للمشاركة فيما تبقى من منافسات بطولة
ً
الكأس ،خصوصا أن اليوسف يعتبر من الركائز
األساسية في األصفر الساعي بقوة إلى تعويض
خـيـبــة الـ ـ ــدوري بــالـمـنــافـســة ال ـجــديــة ع ـلــى لقب
الـكــأس ،إال أن الطبيب المعالج لالعب نصحه
ً
ب ـض ــرورة اس ـت ـمــرار تلقي ال ـعــاج ش ـهــرا آخــر،
حيث سيعاود اليوسف الـتــدريـبــات الفردية
بعد انتهاء فترة الـعــاج قبل أن ينضم إلى
التدريبات الجماعية.
ويـعــانــي األصـفــر غـيــاب أكـثــر مــن عنصر
أساسي بسبب اإلصابات ،وهو يأمل تجهيز
العبيه المصابيه أ مـثــال فـهــاد السبيعي،
وأحمد درويش ،ومشاري بودهوم وناصر
الظفيري ،قبل استئناف بطولة الكأس.

صالح اليوسف

من المنتظر ،أن يرسل اتحاد الكرة
كـتــابــا إل ــى االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي لكرة
القدم قبل االجتماع الــذي سيعقده
غدا الثالثاء في الهند ،يؤكد خالله
إي ـ ـقـ ــاف الـ ـنـ ـش ــاط ال ــري ــاض ــي كــأمــر
احـتــرازي ناتج عن انتشار فيروس
ك ــورون ــا ف ــي ع ــدد م ــن الـ ـ ــدول ،وهــو
األمـ ــر الـ ــذي س ـي ــؤدي إل ــى صـعــوبــة
مشاركة منتخبنا الوطني األول في
مواجهتي استراليا واألردن المقرر
ل ـه ـم ــا ي ــوم ــي  26و 30مـ ــن ال ـش ـهــر
ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي ال ـجــول ـت ـيــن الـســابـعــة
والثامنة مــن منافسات المجموعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـل ـت ـص ـف ـي ــات ال ـم ـش ـت ــرك ــة
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022
بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
وي ــأت ــي ال ـك ـتــاب بـسـبــب صـعــوبــة

م ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــادرة رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
االت ـ ـحـ ــاد ال ـش ـي ــخ أح ـم ــد ال ـي ــوس ــف،
ومدير التطوير والتدريب باالتحاد
عبدالعزيز حمادة إلى الهند ،ألنها
من الــدول التي قــررت دولــة الكويت
حظر المغادرة لها أو استقبال القادم
منها أسبوعا ينتهي بنهاية يوم 13
ً
الجاري ،علما بأن اليوسف أبلغ عددا
من المقربين منه عدم مشاركته في
االجتماع واالكتفاء بالكتاب فقط.
إلى ذلك ،وضع أعضاء الجهازين
الفني واإلداري للمنتخب ،تصورين؛
األول يتمثل في إعــان قائمة أولية
للمشاركة فــي مواجهتي أستراليا
واألردن غدا الثالثاء ،على أن تنطلق
التدريبات مساء اليوم ذاته أو بعد
غ ــد األرب ـ ـعـ ــاء ،م ــع إل ـغ ــاء الـمـعـسـكــر

الخارجي الــذي كان سيسبق اللقاء
األول ،أمــا التصور الثاني فيتمثل
فــي وضــع برنامج إعــداد للمنتخب
في حال تم تأجيل المواجهتين إلى
ً
شهر أكتوبر المقبل ،وفقا لما تردد
مؤخرا.

عناد :مواجهة استراليا األهم
مــن جــانـبــه ،قــال م ــدرب منتخبنا
الــوط ـنــي ث ــام ــر ع ـن ــاد ،ان ــه ف ــي حــال
إع ـ ــان ال ـقــائ ـمــة غـ ــدا ف ـه ـنــاك تــوجــه
لـضــم العـ َـبـيــن مــن أص ـحــاب الخبرة
اللذين لم يشاركا في بطولة خليجي
 24التي استضافتها قطر مؤخرا،
م ـض ـي ـف ــا أنـ ـ ــه فـ ــي حـ ـ ــال تـ ـق ــرر ضــم
الالعبين بالفعل فإنه سيدفع بهما

ً
فوز العربي على الصليبيخات وديا
النجار :ال نتمرد على القوانين ونحرص على سالمة الالعبين
●

عبدالرحمن فوزان

فـ ـ ــاز ا لـ ـف ــر ي ــق األول ل ـك ــرة
ا لـقــدم بــا لـنــادي العربي على
ض ـي ـفــه ا ل ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ،2-3
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة الـ ــوديـ ــة ال ـتــي
جمعتهما على استاد صباح
الـ ـس ــال ــم ،ض ـم ــن االسـ ـتـ ـع ــداد
الستئناف النشاط الرياضي.
أدار ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ا ل ـح ـك ــم
السابق حمد بوجروة.
س ـ ـجـ ــل أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـعـ ــربـ ــي
ال ـم ـح ـت ــرف الـ ـغ ــان ــي عـيـســى
يعقوبو ،واإلسباني تشافي
تـ ــوريـ ــس ،والـ ـ ـس ـ ــوري أح ـمــد
ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،ف ـ ــي حـ ـي ــن س ـجــل
هدفي الصليبيخات مشعل
ذيـ ــاب ،وال ـم ـح ـتــرف الـعــاجــي
عـ ـسـ ـي ــري ،وانـ ـتـ ـه ــى ال ـش ــوط
األول بتقدم األخضر .1-2
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد م ــدي ــر
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة بـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــادي الـ ـع ــرب ــي
أ ح ـم ــد ا ل ـن ـج ــار أن ا ل ـم ـب ــاراة
حققت ا لـهــدف المطلوب من
الناحيتين الفنية والبدنية،
في ظل توقف النشاط بسبب
فيروس "كورونا".
وذ ك ـ ـ ــر ا لـ ـنـ ـج ــار أن إ ق ــا م ــة
الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات وال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات
ا ل ـ ــود ي ـ ــة ال ت ـع ـن ــي أن إدارة
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي تـ ـخ ــال ــف

القوانين أو تتمرد على قرار
إيقاف النشاط ،إنما لحرص
األج ـ ـهـ ــزة ال ـف ـن ـيــة واإلداري ـ ـ ــة
على المشاركة ليكون الالعب
ً
ً
م ـس ـت ـعــدا ،تـحـسـبــا ألي قــرار
مفاجئ الستئناف النشاط.
وأ ك ـ ـ ــد أن إدارة ا ل ـع ــر ب ــي
ت ـع ـم ــل بـ ـق ــوة ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
س ـ ــام ـ ــة جـ ـمـ ـي ــع ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ومنتسبي ا لـنــادي من خالل
ت ــوفـ ـي ــر طـ ــاقـ ــم طـ ـب ــي ك ــام ــل،
بـشـكــل يــو مــي ،لـلـكـشــف على
جميع الالعبين والمدربين
واإلداري ـي ــن فــي كــل الـمــراحــل
ولكل األلعاب.
و لـ ـ ـف ـ ــت ا لـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى أن
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ،ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـ ـمـ ــدرب ال ـب ــوس ـن ــي داركـ ـ ــو،
م ـ ـنـ ــح الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن راحـ ـ ـ ــة مــن
الـ ـت ــدريـ ـب ــات أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى أن
ت ـ ـس ـ ـتـ ــأنـ ــف م ـ ـ ـسـ ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم،
استعدادا لمواجهة السالمية
ف ــي ثــانــي م ـبــاريــاتــه الــوديــة
الـ ـسـ ـب ــت الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ف ـ ــي ح ــال
تأكيد اقامتها فــي موعدها
المحدد.

جانب من مباراة العربي والصليبيخات

الهالل يبتعد  8نقاط في صدارة الدوري السعودي

اإلسماعيلي يصطدم بالجونة
في الدوري المصري اليوم بفوزه على ضيفه االتفاق في المرحلة الـ 21
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

يـخــوض فــريــق اإلسماعيلي الـيــوم (االثـنـيــن) مواجهة
صعبة نسبيا ،حـيــن يــاقــي نـظـيــره الـجــونــة فــي الجولة
الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
واستعد الدراويش لهذه المواجهة بعدد من الحصص
ال ـتــدري ـب ـيــة ب ـجــانــب م ـب ــاراة وديـ ــة خــاض ـهــا م ــع اإلن ـتــاج
الحربي االثنين الماضي ،وانتهت بالتعادل اإليجابي
بهدف لكل فريق ،وحــاول فيها الفرنسي ديديه جوميز
وضع الرتوش النهائية على الخطة التي سيخوض بها
لقاء الجونة ،وأيضا تجربة أغلب الالعبين ،ومحاولة
ع ــاج بـعــض األخ ـط ــاء ال ـتــي ظ ـهــرت عـلــى أداء الالعبين
في الفترة األخيرة لتفاديها تماما ،خاصة قبل موقعة
الرجاء المغربي في نصف نهائي كأس محمد السادس
لألندية العربية.
ويـحـتــل ال ــدراوي ــش حــالـيــا الـمــركــز الـتــاســع فــي جــدول
ترتيب المسابقة المحلية برصيد  21نقطة ،بينما يحتل
فريق الجونة الترتيب الثاني عشر برصيد  19نقطة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ش ـ ــدد أدهـ ـ ــم الـ ـسـ ـلـ ـح ــدار ،ال ـ ـمـ ــدرب ال ـع ــام
لإلسماعيلي ،على صعوبة مباراة اليوم ،السيما في ظل
الـقــدرات الفنية التي يتمتع بها العبو الفريق المنافس
الذي حقق نتائج جيدة خالل الفترة األخيرة قبل توقف
المسابقة المحلية.
وقـ ــال ال ـس ـل ـحــدار إن ه ـنــاك سـبـبــا آخ ــر يــزيــد صعوبة
اللقاء ،يتمثل في تواجد جهاز فني مميز للجونة بقيادة
البرتغالي بيدرو الذي سبق له تولي تدريب الدراويش من
قبل ،ويعرف الكثير عنه وعن بعض العبيه.
وأشار إلى أن اإلسماعيلي يهدف للفوز بالنقاط الثالث
لتعديل أوضاعه مبكرا في جدول الترتيب ،والقفز خطوات
لألمام ،ومن ثم محاولة دخول المربع الذهبي للمشاركة
في إحدى البطوالت اإلفريقية في النسخة الجديدة.

ابتعد الهالل ثماني نقاط في
ص ــدارة ال ــدوري الـسـعــودي لكرة
الـ ـق ــدم ع ـق ــب فـ ـ ــوزه ع ـل ــى ضـيـفــه
االتفاق -1صفر وخسارة مطارده
المباشر حامل اللقب أمام مضيفه
الفيصلي  3-2السبت في المرحلة
الحادية والعشرين.
وي ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـهـ ــال بـ ـ ـف ـ ــوزه إل ــى
مهاجمه البيروفي اندري كاريو
ال ــذي سـجــل ال ـهــدف الــوحـيــد في
الــدقـيـقــة  17عـلــى مـلـعــب جامعة
الملك سعود بالرياض.
وهـ ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز ال ـ ـس ـ ــادس عـلــى
التوالي للهالل الذي رفع رصيده
إلى  50نقطة ،بينما تجمد رصيد
االتفاق عند  26نقطة وتراجع إلى
المركز الحادي عشر.
وس ـي ـطــر الـ ـه ــال ع ـلــى معظم
مجريات الشوط األول ،والحت له
فرصة مبكرة الفتتاح التسجيل،
م ــن ان ـ ـفـ ــراد ل ـك ــاري ــو ل ـك ـنــه س ــدد
بجوار القائم (.)2
وأنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذ الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــري راي ـ ـ ــس
مبولحي مرماه من هدف محقق
عندما تصدى لكرة قوية لسلمان
الفرج ( ،)15قبل أن ينجح الهالل
فــي ترجمة أفضليته إثــر هجمة
منسقة أنهاها كاريو برأسه في
أقصى الــزاويــة اليمنى للحارس
مبولحي (.)17
وأضاع الهالل فرصة التعزيز
ع ـنــدمــا ان ـف ــرد ي ــاس ــر الـشـهــرانــي

ف ــي الـتـشـكـيــل األس ــاس ــي لـمـبــاراتــي
استراليا واألردن ،ال سيما أنه ليس
من المنطقي أن يبقي على الالعبين
على مقاعد االحتياط.
وعما يتردد أن مباراة األردن أهم
من مباراة استراليا في التصفيات،
شدد عناد ،في تصريح لبرنامج بين
الشوطين بالقناة الثالثة الرياضية،
عـلــى أن ه ــذا ال ـكــام لـيــس صحيحا
على اإلطــاق وال يمت إلى الحقيقة
بصلة ،مؤكدا أن مباراة استراليا هي
األهــم بالنسبة لــه وللجهاز الفني،
وليس مــن مصلحة المنتخب على
اإلط ــاق التقليل مــن هــذه الـمـبــاراة،
على خلفية قوة المنتخب األسترالي
وضمانه التأهل للدور الثاني.

جانب من مباراة الهالل واالتفاق
ولعب الكرة بجانب القائم (.)40
وســدد اإليطالي سيباستيان
جــوف ـي ـن ـكــو كـ ــرة ق ــوي ــة م ــن ركـلــة
حرة بجانب القائم ( ،)54وأضاع
الـفــرنـســي بــافـيـتـيـمـبــي غوميس
ً
ً
ه ــدف ــا مـحـقـقــا عـنــدمــا تـلـقــى كــرة
عــرضـيــة م ــن ال ــدوس ــري ســددهــا
فوق العارضة (.)55
وتهيأت فرصة لالتفاق الدراك
ال ـت ـعــادل بـتـســديــدة للسلوفاكي
فيليب كيش علت العارضة (.)58
في المباراة الثانية على ملعب
مدينة المجمعة ،صـ ّـعــب النصر
مـهـمـتــه فــي ال ـح ـفــاظ عـلــى اللقب

بخسارته أمام الفيصلي .3-2
وسجل البرازيليان بيتروس
ماثيوس ( )7وجوليانو دي باوال
( )30هدفي النصر ،ومواطناهما
إيـ ـغ ــور روس ـ ــي ( )15وغـيـيــرمــي
أو غـ ــو س ـ ـتـ ــو ( 28و )63أ هـ ـ ــداف
الفيصلي.
ورف ــع الفيصلي رص ـيــده إلــى
 34نقطة وتقدم للمركز الخامس
بينما بقي النصر وصيفا برصيد
 42نقطة.
وأوق ــف أبـهــا سلسلة نتائجه
ً
ً
ال ـم ـخ ـي ـب ــة وحـ ـق ــق ف ـ ـ ـ ــوزا م ـه ـمــا
ع ـلــى ضـيـفــه ال ـت ـع ــاون  2-1على

ملعب مدينة األ مـيــر سلطان بن
عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
وس ـجــل صــالــح آل ع ـبــاس ()4
والـمـغــربــي أم ـيــن عـطــوشــي ()79
ه ــدف ــي أبـ ـه ــا ال ـ ـ ــذي ح ـق ــق فـ ــوزه
األول ب ـعــد س ــت ه ــزئ ــم وت ـع ــادل
واحد ،وربيع سفياني ( )86هدف
التعاون.
ورف ـ ــع أب ـه ــا رصـ ـي ــده إلـ ــى 27
نقطة وتقدم إلى المركز العاشر،
فيما تجمد رصيد التعاون عند
 29نقطة وتراجع للمركز الثامن.
(أ ف ب)

«اآلسيوي» يؤجل الجولة
الثالثة لدوري األبطال
أسفر االجتماع الذي عقده االتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
أمس ،في دبي ،والذي جاء استكماال لالجتماع الذي عقد
في الدوحة السبت الماضي مع ممثلين التحادات غرب
آسيا ،عن تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور
المجموعات في دوري أبطال آسيا  2020لمنطقة غرب
آسيا.
وطلب "اآلسيوي" من االتحادات الوطنية التعاون من
أجل إعــداد خطة الستكمال المباريات المتبقية من دور
المجموعات قبل خوض دور الـ.16
وت ـق ــرر نـقــل م ـبــاريــات الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي إل ــى شهر
ً
سبتمبر ،ونقل قبل النهائي إلى أيام  14و 15أكتوبر ذهابا،
ً
و 28و 29من ذات الشهر إيابا ،على
أن يبقى مــوعــد ال ــدور النهائي
يومي  22نوفمبر للذهاب في
الـشــرق ،و 28نوفمبر لإلياب
في الغرب ،دون تغيير.
وكما هــو الـحــال فــي شرق
آس ـيــا ،فـقــد قــدمــت االت ـح ــادات
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة مـ ـقـ ـت ــرح ــات
سيقوم االتحاد اآلسيوي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم بــدراس ـت ـهــا
بعد التنسيق مع أطراف
ال ـل ـع ـب ــة ،وم ـ ــن ضـمـنـهــم
الـ ـش ــرك ــاء ال ـت ـج ــاري ــون،
ق ـ ـبـ ــل أن ي ـ ـتـ ــم إ ص ـ ـ ـ ــدار
بـ ـي ــان ج ــدي ــد فـ ــي وق ــت
الحـ ــق حـ ــول ال ـت ـط ــورات
وال ـ ـمـ ــواع ـ ـيـ ــد الـ ـج ــدي ــدة
المنتظرة.

26
رياضة
ميسي يقود برشلونة إلى نفض غبار خسارة الكالسيكو
ةديرجلا
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حافظ ليونيل ميسي على
هدوئه لينفذ ركلة جزاء بنجاح،
ويمنح برشلونة الفوز -1صفر
على ريال سوسييداد في دوري
الدرجة األولى اإلسباني لكرة
القدم ،أمس األول ،ليستعيد
توازنه بعد هزيمة الكالسيكو.

قــاد المهاجم الــدولــي األرجنتيني
لـ ـي ــونـ ـي ــل م ـي ـس ــي ف ــريـ ـق ــه ب ــرش ـل ــون ــة
إل ــى نـفــض غ ـبــار خ ـســارة الكالسيكو
والـ ـص ــدارة ،ب ـفــوز بـشــق األن ـفــس على
ضيفه ريال سوسييداد -1صفر أمس
األول ،على ملعب كامب نو ،في المرحلة
الـ 17من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد
من ركلة جزاء أكدتها تقنية المساعدة
بالفيديو "في ايه آر" ،إثر لمسة يد على
المدافع الفرنسي روبن لو نورمان في
الدقيقة  ،81وهو الهدف التاسع عشر
لميسي هذا الموسم ،فعزز موقعه في
صدارة الئحة الهدافين بفارق  6أهداف
أم ــام م ـط ــارده الـمـبــاشــر مـهــاجــم ريــال
مدريد الفرنسي كريم بنزيمة.
وألـ ـغ ــت ت ـق ـن ـيــة "فـ ــي ايـ ــه آر" هــدفــا
ل ـج ــوردي أل ـبــا فــي الــدقـيـقــة الـســادســة
من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل
على البديل أنسو فاتي .وأعاد ميسي
التوازن لبرشلونة بعد الخسارة أمام
ريال مدريد صفر 2-األحد الماضي.
وعانى برشلونة األمــريــن لتحقيق
الـفــوز ،ولــم يظهر بمستواه المعهود،
وخصوصا نجومه ميسي والفرنسي
أن ـط ــوان غــريــزمــان وال ـك ــروات ــي إيـفــان
راكـيـتـيـتــش وال ـهــول ـنــدي فــريـنـكــي دي
يــونــغ ال ــذي ــن واج ـه ــوا تـنـظـيـمــا جـيــدا
على أرضية الملعب لالعبي الضيوف
الــذيــن كــانــوا فــي طريقهم إل ــى انـتــزاع
نقطة مستحقة قبل أن يحصل النادي
الكتالوني على ركلة الجزاء.
وكــانــت أول وأخ ـطــر فــرصــة للوافد
الجديد الدنماركي مارتن برايثوايت
إثر تلقيه كرة من ميسي ،فتوغل داخل
المنطقة وسددها قوية بيسراه أبعدها
الحارس أليخاندرو ريميرو بقدمه الى
ركنية (.)10
وكـ ـ ــاد م ـي ـســي ي ـف ـع ـل ـهــا ب ـع ــد لـعـبــة

مشتركة مع راكيتيتش ،الــذي هيأ له
كــرة أمــام المرمى لعبها بيسراه ،لكن
الحارس أبعدها في توقيت مناسب إلى
ركنية ( ،)29ثم سدد ميسي كرة زاحفة
بيسراه من مسافة قريبة مرت بجوار
القائم األيمن (.)39
وواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة بـ ـحـ ـث ــه ع ــن
افتتاح التسجيل ،وجرب ميسي حظه
بتسديدة بيسراه من خــارج المنطقة
بجوار القائم األيسر (.)54

ريميرو ينقذ مرماه
وأنـ ـق ــذ ري ـم ـي ــرو م ــرم ــاه م ــن ه ــدف
مـ ـحـ ـق ــق بـ ـ ــإب ـ ـ ـعـ ـ ــاده تـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــدة ق ــوي ــة
لــراكـيـتـيـتــش م ــن داخـ ــل الـمـنـطـقــة الــى
ركنية ( ،)64ثم تصدى لرأسية جيرار
بيكيه مــن مـســافــة قــريـبــة إث ــر تمريرة
عرضية لميسي من داخل المنطقة (.)66
وكاد ناتشو مونريال يمنح التقدم
للضيوف بـتـســديــدة قــويــة زاح ـفــة من
داخ ــل المنطقة ارتـطـمــت بـقــدم بيكيه
وت ـحــولــت ال ــى رك ـن ـيــة ( ،)72ث ــم أه ــدر
ال ـس ــوي ــدي ال ـك ـس ـنــدر إس ـح ــاق فــرصــة
ذهبية عندما تلقى كرة داخل المنطقة
ســددهــا بعيدة عــن الخشبات الثالث
(.)75
وحـصــل برشلونة على ركـلــة جــزاء
ب ـعــد ال ـل ـجــوء ال ــى تـقـنـيــة "ف ــي اي ــه آر"
ب ـعــدمــا لـمـســت ال ـك ــرة ي ــد ال ـم ــداف ــع لو
نورمان ( )76فانبرى لها ميسي بنجاح
على يسار الحارس ريميرو (.)81

تعادل أتلتيكو وإشبيلية
وت ـع ـث ــر أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد م ـج ــددا
بسقوطه فــي فــخ التعادل أمــام ضيفه
إش ـب ـي ـل ـي ــة  2-2عـ ـل ــى م ـل ـع ــب "وانـ ـ ـ ــدا
ميتروبوليتانو" في قمة المرحلة.

بيكيه يدافع عن سارابيا

بيكيه

دافع جيرارد بيكيه عن سلوك إيدر سارابيا ،مساعد
مدرب برشلونة كيكي سيتيين ،تجاه العبي الفريق خالل
مـبــاراة الكالسيكو أمــام ريــال مــدريــد ،وأكــد أن الالعبين
يــرون هــذا األمــر "طبيعيا" .وعلى الرغم من اعـتــذاره عن
انتقاداته ،فإنه صـ ّـرح بأنه يجب أن تكون هناك بعض
الحدة والصرامة.
وقال مدافع الفريق الكتالوني" :عندما يكون الفريق في
حالة ضعف تظهر مثل هذه األشياء".
وأضـ ــاف" :قـبــل ع ــدة أســابـيــع قــالــوا إن الــاعـبـيــن لم
يقوموا بعمليات االحماء قبل المباراة ،ولم
يكن ذلك بسبب ردود األفعال السيئة،
بل كانت عملية إحماء مختلفة بسبب
تغيير المدرب".
وأردف" :م ــن الـطـبـيـعــي تماما
أن ي ـق ــوم م ـســاعــد ال ـ ـمـ ــدرب بـهــذا
األم ـ ــر خـ ــال عـمـلـيــة اإلحـ ـم ــاء في
ملعب سانتياغو برنابيو .ونحن -
ّ
الالعبين  -علقنا على هذا األمر ،ونراه
تصرفا طبيعيا .وهو بالفعل اعتذر إلينا في
غرفة خلع المالبس".

موناكو يواصل نزيف النقاط
واصــل موناكو نزيف النقاط بخسارته أمــام جــاره نيس ،2-1
أمس األول ،في المرحلة الثامنة والعشرين من الــدوري الفرنسي
لكرة القدم.
وكان موناكو البادئ بالتسجيل عبر الدولي التونسي األصل
وسام بن يدر في الدقيقة  ،32رافعا رصيده إلى  18هدفا ،ولحق
بمهاجم بــاريــس ســان جــرمــان كيليان مبابي إلــى ص ــدارة الئحة
الهدافين.
وأدرك نيس التعادل بواسطة الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ
في الدقيقة  ،59قبل أن يسجل الالعب نفسه القادم الصيف الماضي
من أياكس أمستردام الهولندي ،هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من
الوقت بدل الضائع ،رافعا رصيده إلى  11هدفا على الئحة الهدافين.
وهي المباراة الثالثة على التوالي التي لم يذق فيها موناكو
الـفــوز بـعــد تـعــادلـيــن متتاليين ،فــأهــدر فــرصــة االن ـفــراد بالمركز
الخامس وتجمد رصيده عند  40نقطة وتراجع إلى المركز التاسع.
وعمق ديجون جراح تولوز صاحب المركز األخير عندما تغلب
عليه بهدفين مقابل ه ــدف ،وتغلب متز على ضيفه نيم بنفس
النتيجة.

sports@aljarida●com

جانب من مباراة برشلونة وريال سوسييداد
وهــو التعادل الثاني على التوالي
ألتلتيكو مدريد بعد األول أمام مضيفه
إسبانيول  1-1في المرحلة الماضية،
قبل  4أيــام على رحلته المرتقبة إلى
إنـكـلـتــرا لـمــواجـهــة مـضـيـفــه لـيـفــربــول
اإلنكليزي بعد غد ،في إياب ثمن نهائي
مسابقة دوري أبطال أوروبــا (-1صفر
ذهابا في مدريد).
كـ ـم ــا هـ ــو ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل الـ ـث ــان ــي عـشــر
ألتـلـتـيـكــو مــدريــد ه ــذا ال ـمــوســم ،وهــو
النادي األكثر سقوطا في فخ التعادل
فــي الـلـيـغــا بـعــد بـلــد الــولـيــد ( 11مــرة)
وأتـلـتـيــك بـلـبــاو وأوســاســونــا وسلتا
فيغو ( 10لكل منهم).
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 45
نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة

واحــدة خلف خيتافي ،الــذي فشل في
استغالل تعثر إشبيلية الثالث برصيد
 47نـقـطــة الس ـت ـع ــادة ال ـمــركــز الـثــالــث
بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام
مضيفه سلتا فيغو.
وع ـ ــاد إش ـب ـي ـل ـيــة إلـ ــى ال ـت ـع ـثــر بـعــد
فوزين متتاليين ،وذلك قبل استضافته
روم ــا االيـطــالــي الخميس المقبل في
ذه ــاب ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي لمسابقة
الدوري األوروبي "يوروبا ليغ".
وم ـن ــح ال ـه ــول ـن ــدي لـ ــوك دي يــونــغ
ال ـت ـق ــدم إلشـبـيـلـيــة ع ـنــدمــا تـلـقــى كــرة
عند حافة المنطقة من جوان جوردان
فهيأها لنفسه داخلها وسددها بيمناه
على يسار الحارس التشيكي توماس
فاتشليك (.)19

وحصل أتلتيكو مدريد على ركلة
جـ ــزاء ب ـعــد ال ـل ـجــوء ال ــى تـقـنـيــة "فــي
اي ــه آر" ال ـت ــي أث ـب ـثــت ل ـمــس ال ـمــدافــع
البرازيلي دييغو كارلوس للكرة بيده
داخ ــل المنطقة فــانـبــرى لـهــا ألـفــارو
موراتا على يمين فاتشليك (.)32
ومـنــح الــدولــي البرتغالي الــواعــد
جـ ـ ــواو ف ـي ـل ـي ـكــس ال ـت ـق ــدم ألتـلـتـيـكــو
مــدريــد بـتـســديــدة قــويــة بـيـســراه من
داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة إث ـ ــر تـ ـم ــري ــرة عـلــى
طبق من ذهب من القائد كوكي (،)36
وحرم حارس المرمى السلوفيني يان
أوب ــاك إشبيلية مــن ه ــدف الـتـعــادل
عندما أبعد رأسية سيرجيو ريغيون،
ال ـم ـع ــار م ــن ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،م ــن خــط
المرمى (.)37

وحصل إشبيلية بدوره على ركلة
جــزاء بعد اللجوء لتقنية المساعدة
بــال ـف ـيــديــو إث ــر عــرق ـلــة االرجـنـتـيـنــي
لوكاس اوكامبوس من قبل المدافع
االن ـك ـل ـي ــزي كـ ـي ــران تــري ـب ـي ـيــر داخ ــل
الـمـنـطـقــة فــان ـبــرى لـهــا األرجـنـتـيـنــي
بنفسه على يمين اوبالك (.)43
وأنـقــذ فاتشليك مــرمــاه مــن هدف
ث ـ ــال ـ ــث عـ ـن ــدم ــا تـ ـ ـص ـ ــدى ب ـص ـع ــوب ــة
ل ـت ـســديــدة ق ــوي ــة لـلـبـلـجـيـكــي يــانـيــك
كاراسكو من خارج المنطقة ( ،)64قبل
أن يـهــدر األخـيــر فــرصــة منح التقدم
ألتلتيكو مدريد عندما تهيأت أمامه
كــرة عند نقطة الـجــزاء سددها قوية
فوق الخشبات الثالث (.)71

سيميوني :تقنية الفار مفيدة  ...ولوبيتيغي :يجب التدخل
في الحاالت الحاسمة فقط

أكــد م ــدرب أتلتيكو مــدريــد،
دييغو سيميوني ،عقب التعادل
 2-2أمـ ــام إشـبـيـلـيــة ف ــي وان ــدا
م ـتــروبــول ـي ـتــانــو أن الـنـتـيـجــة
م ـس ـت ـح ـقــة وأن ت ــدخ ــل تـقـنـيــة
حـكــم الـفـيــديــو الـمـســاعــد (ف ــار)
ً
كـ ــان مـ ـفـ ـي ــدا ،ولـ ــم ي ـت ـح ـكــم فــي
سير المباراة ،متوقعا استمرار
المنافسة على المراكز المؤهلة
ل ـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا حـتــى
نهاية الدوري.
وص ــرح سـيـمـيــونــي" :دائ ـمــا
مــا أك ــرر أن ال ـفــار فــائــدتــه أكبر
من ضرره ،كنت بعيدا في ركلة
ال ـ ـجـ ــزاء األولـ ـ ـ ــى ،وك ــذل ــك كـنــت
بعيدا عن رؤية الركلة الثانية،
ال اع ـت ـقــد أن تـقـنـيــة ال ـف ــار هي
الـ ـت ــي ت ـح ـك ـمــت ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة،
المباراة كانت جيدة من فريقين
يتنافسان على أهداف هامة".
وأضاف" :كنا نسعى للفوز،
وكذلك إشبيلية ،أعتقد أن كال

دييغو سيميوني

الفريقين بـحــث عــن االنـتـصــار
ً
بطريقته" ،معتبرا أن "الليغا في
هــذا الموسم متكافئة للغاية،
وال ـكــل سـيـنــافــس عـلــى الـتــأهــل
للتشامبيونز حـتــى ا لـنـهــا يــة،
ستكون منافسة قوية".

صرح جولين لوبيتيغي ،مدرب
فريق إشبيلية ،عقب تعادل فريقه
أمـ ــام أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،أم ــس األول
( )2-2في الليغا ،وهي المباراة التي
تم فيها احتساب ركلتي جــزاء بعد
الرجوع لتقنية الفيديو ،بأن "الفار"
يجب أن يتدخل فقط عندما تكون
لعبة حاسمة.
وقـ ــال لــوبـيـتـيـغــي ،عـقــب انـتـهــاء
الـلـقــاء" ،فــي رأي ــي ،يجب أن يتدخل
الـ ـف ــار ف ـق ــط ع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون الـلـعـبــة
حاسمة ،عندما تفكر لمدة  3دقائق
في الذهاب لرؤية اللعبة أم ال ،فهذا ما
أقصده ،أرغب في أن تذهب التقنية
في هذا االتجاه ألسباب منطقية".
وتـ ـح ــدث ال ـ ـمـ ــدرب ح ـ ــول تقنية
الفيديو ليبدي انزعاجه من الوقت
الـمـهــدر بسببها ،حـيــث أوض ــح أن
الحالتين فــي شــوط الـمـبــاراة األول

كال منها استغرقت 5
دقائق تقريبا ،مضيفا:
"ك ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــل اح ـ ـ ـتـ ـ ــرامـ ـ ــي
ل ـل ـقــرارات والـتــدخــات
التحكيمية ،ولـكــن جو
المباراة إضافة إلــى 5
أو  6دقائق من التوقف
بالتأكيد سيؤثر على
إيقاع اللقاء".
عـ ـل ــى جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أب ـ ــدى
الـ ـم ــدرب رض ـ ــاه ع ــن اإلي ـق ــاع
"العالي للغاية" لفريقه خالل
الـ ـش ــوط األول م ــن ال ـل ـق ــاء،
وال ــذي قـ ّـدم فيه "الكثير من
األشياء الجيدة".
(إفي)

لوبيتيغي

بوكا جونيورز يتوج بالدوري األرجنتيني
تـ ــوج ب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز بـ ــالـ ــدوري األرجـنـتـيـنــي
الممتاز لكرة القدم ،بعد تغلبه بهدف نظيف على
ضيفه خيمناسيا ،الــذي يدربه األسـطــورة دييغو
مارادونا ،وسقوط غريمه ريفر بليت في فخ التعادل
 1-1أ م ــام مضيفه أتلتيكو تــو كــو مــان فــي الجولة
األخيرة من البطولة.
أحــرز كــارلــوس تيفيز فــي الدقيقة ال ـ  72الهدف
الوحيد في المباراة التي أقيمت مساء أمس األول
بالتوقيت المحلي ،ليتوج بوكا باللقب ال ـ  34في
تاريخه بالدوري األرجنتيني ،بعدما رفع رصيده
إلى  48نقطة متقدما بنقطة على ريفر ،الذي كان قبل
الجولة األخيرة يتصدر الترتيب بفارق بنقطة أمام
بوكا ،لكنه أهدى اللقب إلى غريمه األزلي بتعادله
مع أتلتيكو توكومان.
وش ـهــد مـلـعــب "ال مــوم ـبــون ـيــرا" اح ـت ـف ــاالت قبل

انطالق مباراة بوكا وخيمناسيا لالحتفاء بعودة
م ــارادون ــا لـمـعـقــل ال ـن ــادي الـ ــذي لـعــب فـيــه بـبــدايــة
مشواره واعتزل بين صفوفه.
وبتعادل ريفر مع أتلتيكو توكومان ،يظل لقب
ال ــدوري يعاند ريفر ،إذ يستعصي عليه منذ عام
 ،2014كما فشل المدرب مارسيلو جاياردو مجددا
في إضافة لقب الــدوري لخزينة ألقابه مع النادي
الذي توج معه بكل األلقاب باستثناء الدوري.
وفي باقي مباريات أمس األول تغلب أوراكان على
بانفيلد  -3صفر ،وديفينسا إي خوستيسيا على
باتروناتو  -2صفر.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـجـ ــولـ ــة ق ـ ــد ان ـط ـل ـق ــت ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
الماضي بـفــوز أرسـنــال على ألدوسيفي  -4صفر،
وأرخنتينوس جونيورز على روساريو سنترال .1-2
(إفي)

العبو بوكا جونيورز يحتفلون بالفوز بلقب الدوري األرجنتيني

ً
دورتموند وصيفا بعد حسم قمته مع مونشنغالدباخ

ّ
ضيق بوروسيا دورتموند الخناق على
ّ
بــايــرن ميونيخ الـمـتـصــدر ،وقــلــص معه
ً
الفارق مؤقتا إلــى نقطة ،بفوزه الصعب
على مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ
 ،1-2أمــس األول ،فــي قمة المرحلة ال ـ 25
من الدوري األلماني لكرة القدم.
وبفوزه السابع في آخر ثماني مباريات
والعاشر تواليا ضد مونشنغالدباخ ،رفع
دورتموند رصيده إلى  51نقطة ،منتزعا
المركز الثاني مــن اليبزيغ ،الــذي اكتفى
بتعادل سلبي مع مضيفه فولفسبورغ.
واس ـت ـعــد دورت ـم ــون ــد بــأفـضــل طريقة
ل ـم ـبــاراة األربـ ـع ــاء ض ــد مـضـيـفــه بــاريــس
سـ ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي ف ــي إي ـ ــاب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا ،بعدما هزمه
ً
ذهابا .1-2
وتـ ــرك الـ ـم ــدرب ال ـســوي ـســري لــوسـيــان
فافر مهاجمه االنكليزي الشاب جايدون
سانشو ،أفضل هداف وممرر هذا الموسم
لفريقه ،على مقاعد البدالء ودفع بدال منه
بيوليان بــرانــدت ،وذل ــك فــي ظــل الغياب
المستمر للقائد المصاب ماركو رويس.
وفي أول مباراة يعود فيها الى ملعب
فريقه السابق بعد انتقاله الى دورتموند

دفاع دورتموند بتشتيتها ،وصلت الى قائده
المتربص الرس شتيندل تابعها من مسافة
قريبة في الشباك مسجال هدفه الخامس في
آخر ثالث مباريات (.)50

تصد رائع لسومر

فرحة العبي بروسيا دورتموند بعد الفوز
الـ ـصـ ـي ــف ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،سـ ـج ــل ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
تورغان هازار هدفه الخامس هذا الموسم
متسلما تـمــريــرة مــن الـنــرويـجــي الـشــاب

ارل ـي ـن ــغ ه ــاالن ــد ف ـ ـ ـ َّ
ـروض ب ــذك ــاء وس ــدد
بيسراه كــرة جميلة في الــزاويــة اليسرى
البعيدة (.)8

وجاء الشوط االول متكافئا باستثناء اللمحة
الجميلة والناجعة من هازار.
وبـعــد ك ــرة مــن ركنية لــم ينجح اح ــد من

وق ــام الـحــارس السويسري يــان سومر
بصدة عالمية حرم فيها الظهير المغربي
أشرف حكيمي من تسجيل هدف استعادة
التقدم من رأسية داخل المنطقة (.)64
وبـعــد دخ ــول ســانـشــو ،رد حكيمي من
مــرتــدة عـلــى الـجـهــة الـيـمـنــى ســددهــا بين
ق ــدم ــي الـ ـح ــارس مـسـجــا ال ـه ــدف الـثــانــي
للفريق االصفر (.)71
وأص ـ ـ ــاب س ــان ـش ــو ( 19ع ــام ــا) بـعــدهــا
القائم االيمن من كرة لولبية ( ،)79ثم أهدر
مونشنغالدباخ فــرصــة خـطـيــرة ،أهــدرهــا
البديل السويسري بريل امبولو بجانب
القائم (.)80
وسنحت الـفــرصــة االخـطــر لـهــاالنــد في
آخر خمس دقائق ،اهدرها صاروخية فوق
العارضة على حدود المنطقة الصغرى.
واكتفى هاالند الذي يحقق بداية رائعة

بعد انتقاله شتاء من ريد بول سالزبورغ
النمسوي ،بتسجيله  12هدفا في مبارياته
الـعـشــر األول ــى ضـمــن جميع المسابقات،
بينها  9في  8مباريات بالدوري.
وفـ ــرط الي ـبــزيــغ م ـج ــددا بــال ـن ـقــاط بعد
تعادله مع مضيفه فولفسبورغ دون أهداف.
وصحيح أن اليبزيغ لم يخسر في آخر
ست مباريات ،إال أنه اهدر  8نقاط بتعادله
ارب ــع م ــرات م ــع مــونـشـنـغــادبــاخ وبــايــرن
ميونيخ وليفركوزن ثم فولفسبورغ ،وهذه
المرة الثالثة فقط هذا الموسم يعجز عن
التسجيل في الدوري.
وخـ ـ ــاض الي ـب ــزي ــغ الـ ـمـ ـب ــاراة وت ــرك ـي ــزه
م ـن ـصــب ع ـلــى م ــواج ـه ــة ض ـي ـفــه تــوتـنـهــام
االنـكـلـيــزي الـثــاثــاء فــي اي ــاب ثمن نهائي
دوري اب ـط ــال اوروب ـ ـ ــا ،ب ـعــد فـ ــوزه ذهــابــا
-1صفر.
وتابع باير ليفركوزن مسلسله الجيد
وفــرض نفسه منافسا قويا على بطاقات
التأهل لدوري ابطال اوروبا ،بفوزه الكبير
على ضيفه إينتراخت فرانكفورت -4صفر.
وتابع شالكه مسلسله السلبي ،عاجزا
عن تحقيق الفوز للمباراة السابعة تواليا،
بتعادله مع ضيفه هوفنهايم .1-1

ةديرجلا
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رياضة

تشلسي يثأر من إيفرتون
برباعية نظيفة ويعزز موقعه

ً
ً
حقق تشلسي انتصارا ساحقا
على إيفرتون بأربعة أهداف
دون مقابل ،أمس ،في المرحلة
التاسعة والعشرين من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

ع ـ ـ ـ ـ ـ ــزز تـ ـ ـشـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي مـ ــوق ـ ـعـ ــه
ف ــي ال ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع ب ــال ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،وفرصته
فــي الحصول على أحــد مقاعد
دوري أ بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال أورو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي
الـمــوســم المقبل بـفــوزه الكبير
 -4صفر على إيفرتون أمس ،في
المرحلة التاسعة والعشرين من
المسابقة.
وواصل تشلسي انتفاضته في
المسابقة وثأر لهزيمته  3-1أمام
إيـفــرتــون فــي مـبــاراتـهـمــا بجولة
الـ ــذهـ ــاب ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي،
ليرفع رصـيــده إلــى  48نقطة في
ال ـمــركــز ال ــراب ــع ب ـف ــارق نقطتين
فقط خلف ليستر سيتي وتجمد
رصيد إيفرتون عند  37نقطة في
المركز الثاني عشر بعدما مني
بالهزيمة الثانية مقابل تعادل
واح ـ ــد ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث م ـب ــاري ــات
خاضها بالبطولة.
وأنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى تـ ـشـ ـلـ ـس ــي الـ ـ ـش ـ ــوط
األول لصالحه بهدفين نظيفين
سـ ـجـ ـلـ ـهـ ـم ــا مـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــون م ـ ــون ـ ــت،
واإلسـبــانــي بــدرو رودريـغـيــز في
الدقيقتين  14و.21
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،سجل
ال ـبــرازي ـلــي وي ـل ـي ــان ،والـفــرنـســي
أوليفيه جيرو هدفين آخرين في

الدقيقتين  51و 54ليقودا الفريق
للفوز الساحق.
ودخـ ـ ــل ال ـف ــري ـق ــان ف ــي أجـ ــواء
المباراة منذ الدقيقة األولــى مع
تـ ـف ــوق واض ـ ـ ــح ل ـت ـش ـل ـســي الـ ــذي
بــدا اإلص ــرار على العبيه لحسم
ال ـم ـب ــاراة لمصلحتهم ف ــي وقــت
مبكر.
وعـ ــانـ ــد ال ـ ـحـ ــظ ت ـش ـل ـس ــي فــي
ال ــدق ـي ـق ــة ال ـس ــاب ـع ــة اث ـ ــر هـجـمــة
منظمة سريعة وتمريرة عرضية
لعبها البرازيلي ويليان وقابلها
ماسون مونت بتسديدة مباشرة
مــن وس ــط منطقة ال ـج ــزاء ،ولكن
ج ــوردان بيكفورد حــارس مرمى
إيفرتون تصدى لها ببراعة.

مونت يفتتح التسجيل
وواصـ ـ ــل تـشـلـســي م ـحــاوالتــه
الهجومية وإن عــانــده الحظ في
أك ـث ــر م ــن كـ ــرة ح ـت ــى جـ ــاء ه ــدف
الـتـقــدم فــي الــدقـيـقــة  14بتوقيع
ماسون مونت.
وجاء الهدف اثر هجمة سريعة
منظمة للفريق وصلت منها الكرة
إلى بدرو رودريغيز الذي تخلص
ببراعة من الدفاع ومرر الكرة إلى
مونت الذي هيأها لنفسه بمهارة
وس ـ ــدده ـ ــا زاح ـ ـفـ ــة فـ ــي الـ ــزاويـ ــة

جيرو نجم تشلسي يحرز الهدف الرابع في مرمى إيفرتون
الصعبة على يمين بيكفورد الذي
ل ــم يـسـتـطــع أن يـفـعــل لـهــا شيئا
لتستقر الكرة في المرمى.
وك ــاد وي ـل ـيــان يـسـجــل الـهــدف
الثاني لتشلسي في الدقيقة 19
إثــر هجمة سريعة للفريق تقدم
خــالـهــا ويـلـيــان بــالـكــرة سريعا
ليجتاز دفــاع إيـفــرتــون ،ثــم سدد
الـ ـك ــرة ق ــوي ــة م ــن داخـ ـ ــل مـنـطـقــة
الجزاء ،ولكن الحارس تصدى لها
قبل أن يبعدها الدفاع.
ون ـ ـ ــال ب ـ ـ ــدرو الـ ـمـ ـك ــاف ــأة عـلــى

مجهوده الكبير في بداية المباراة
وسجل الـهــدف الثاني لتشلسي
في الدقيقة .21
وجاء الهدف اثر هجمة سريعة
لتشلسي وتمريرة بينية متقنة
وص ـل ــت م ـن ـهــا الـ ـك ــرة إلـ ــى ب ــدرو
الذي تخلص من مصيدة التسلل
وتفوق على دفاع إيفرتون ليتقدم
بها في حراسة الدفاع ثم سددها
قوية في المرمى.
وشعر إيفرتون بحرج موقفه
وحاول الرد على هدفي تشلسي،

ل ـك ـن ــه أه ـ ــدر ف ــرص ــة ذه ـب ـي ــة مــن
انـ ـ ـ ـف ـ ـ ــراد ش ـ ـبـ ــه تـ ـ ـ ــام ل ـم ـه ــاج ـم ــه
دومـيـنـيــك كــالـفـيــرت لـيــويــن بعد
م ـج ـهــود فـ ــردي رائـ ــع م ــن زمـيـلــه
ريشارليسون دي أنــدرادي الذي
ض ـ ـغـ ــط ع ـ ـلـ ــى العـ ـ ـب ـ ــي ت ـش ـل ـســي
واس ـت ـخ ـل ــص ال ـ ـكـ ــرة ثـ ــم م ــرره ــا
لزميله ليوين الذي لعبها بجوار
المرمى.

الكوت بدال من برنارد
ومـ ــع ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـثــانــي،

أجرى اإليطالي كارلو أنشيلوتي
الـمــديــر الـفـنــي إليـفــرتــون تغييرا
تنشيطيا بنزول ثيو والكوت بدال
من برنارد.
وج ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـثـ ــالـ ــث اث ــر
هجمة منظمة لتشلسي وتمريرة
مـ ــن ب ـ ـ ــدرو إل ـ ــى روس ب ــارك ـل ــي،
ال ــذي مــررهــا ب ــدوره إلــى ويليان
ل ـي ـس ــدده ــا األخ ـ ـيـ ــر ص ــاروخ ـي ــة
زاح ـف ــة م ــن خـ ــارج ق ــوس منطقة
الـ ـ ـج ـ ــزاء ل ـت ـس ـت ـقــر ال ـ ـكـ ــرة داخـ ــل
الشباك على يمين الحارس.

ولعب ويليان الضربة الركنية
لتمر فوق العبي الفريقين وتهبط
أمام جيرو الذي اقتنصها بهدوء،
وبـ ـلـ ـمـ ـس ــة س ـ ــاح ـ ــرة إل ـ ـ ــى داخ ـ ــل
المرمى في غفلة من الدفاع.
(د ب أ)

تزايد المطالبات بوقف الدوري اإليطالي ميالن يتخلى عن مديره بوبان

داميانو توماسي

تزايدت الدعوات التي تنادي بإيقاف فعاليات
دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم ،في
ظل تشديد الحكومة إجراءاتها مع تفشي
فيروس كورونا في البالد.
وغرد داميانو توماسي ،رئيس رابطة
العبي كرة القدم اإليطاليين" ،لنوقف
الدوري ،ما الذي ننتظره؟ أوقفوا كرة
القدم".
وأق ـي ـم ــت  6م ـب ــاري ــات ف ــي ال ـ ــدوري
اإليطالي بعد تأجيلها األسبوع الماضي،

حيث لعب مـيــان مــع جـنــوى ،وبــارمــا مــع سبال،
وساسولو مع بريشيا ،وسمبدوريا مع فيرونا،
وي ــوف ـن ـت ــوس م ــع إن ـت ــر مـ ـي ــان ،وأوديـ ـنـ ـي ــزي مع
فيورنتينا.
وألـ ـم ــح جــابــري ـلــي ج ــراف ـي ـن ــا ،رئ ـي ــس االت ـح ــاد
اإليطالي لكرة الـقــدم ،إلــى إمكانية وقــف مسابقة
الدوري ،مضيفا" :في حال إصابة العب بفيروس
ك ــورون ــا ال يـمـكــن أن نـسـتـبـعــد إم ـكــان ـيــة تعليق
مسابقة الدوري".
(د ب أ)

أعلن نــادي ميالن اإليطالي لكرة القدم ،أمس
األول ،تـخـلـيــه ع ــن م ــدي ــره ال ـك ــروات ــي زفونيمير
بوبان ،بعد تسعة أشهر فقط من توليه منصبه.
واستقدم النادي اللومباردي بوبان ،للحلول
بدال من البرازيلي ليوناردو ،العائد إلى باريس
سان جرمان الفرنسي ،بعد تركه منصب األمين
العام المساعد في االتحاد الدولي (الفيفا).
وأع ــرب بــوبــان ( 51عــامــا) عــن خيبة أمـلــه في
وســائــل اإلع ــام فــي كيفية إدارة شــؤون الـنــادي،
وكان على عالقة متوترة بالمدير التنفيذي إيفان
غازيديس.
وكتب ميالن في بيان" :يشكر النادي زفونيمير

جنوى يباغت ميالن بثنائية في عقر داره
وج ــه ج ـنــوى صـفـعــة إل ــى مضيفه مـيــان،
وأنـعــش آمــالــه فــي البقاء بــالــدوري اإليطالي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ب ـعــدمــا تـغـلــب عـلـيــه  1-2أمــس
ف ــي مـ ـب ــاراة مــؤج ـلــة م ــن ال ـمــرح ـلــة ال ـســادســة
والعشرين للمسابقة.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة ،التي جرت
أمس ،عن فوز سمبدوريا على ضيفه فيرونا
 ،1-2وسبال على مضيفه بارما -1صفر.
وتـجـمــد رصـيــد مـيــان عـنــد  36نـقـطــة في
ال ـم ــرك ــز ال ـس ــاب ــع ،بـ ـف ــارق ثـ ــاث ن ـق ــاط خلف
نابولي ،صاحب المركز السادس في ترتيب
المسابقة ،المؤهل لألدوار التمهيدية ببطولة
الدوري األوروبي في الموسم المقبل.
في المقابل ،ارتفع رصيد جنوى ،الذي ودع
مراكز الهبوط ،إلى  25نقطة في المركز السابع
عشر (الرابع من القاع).
وافتتح جوران بانديف التسجيل لجنوى
مبكرا في الدقيقة السابعة ،قبل أن يضيف
زميله فرانشيسكو كاساتا الهدف الثاني
في الدقيقة  ،41بينما تكفل النجم السويدي

المخضرم زالتان إبراهيموفيتش بتسجيل
هدف ميالن الوحيد في الدقيقة .77
وعزز سمبدوريا حظوظه في االستمرار
بالمسابقة ،بعدما قلب تأخره صفر 1-أمام
ضيفه فيرونا إلى فوز مستحق .1- 2
وبادر فيرونا بالتسجيل عن طريق ماتيا
زاكــايـنــي فــي الدقيقة  ،32لكن سمبدوريا
رد بهدفين حمال توقيع نجمه المخضرم
فابيو كالياريال في الدقيقتين  77و 86من
ركلة جزاء.
ً
ووضــع سبال حــدا لسلسلة هزائمه في
البطولة ،بعدما حقق فــوزا ثمينا -1صفر
على مضيفه بارما في وقت سابق.
ورفــع سبال ،الــذي حقق فــوزه الخامس
في البطولة خــال الموسم الحالي مقابل
 3انتصارات ،و 15خسارة ،رصيده إلى 18
نقطة في المركز قبل األخير ،في حين تجمد
رصيد بارما ،الذي تلقى خسارته العاشرة
مقابل خمسة تعادالت وعشرة انتصارات،
عند  35نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

وتقمص أندريا بيتانيا دور البطولة في
اللقاء ،عقب تسجيله هدف سبال الوحيد
في الدقيقة  71من ركلة جزاء ،ليقود فريقه
إلنعاش آماله في البقاء بالمسابقة.

أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى ضمن
بطولة العالم للفورموال واحد أن السباق المقرر
هذا الشهر سيقام من دون جمهور ،على خلفية
مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد
الــذي أصــاب أكثر مــن  80شخصا فــي المملكة
الخليجية.
وأفاد المنظمون ،في بيان أمس ،بأن القرار
اتـ ـخ ــذ ب ـ ــأن ي ـق ـت ـصــر ال ـس ـب ــاق ف ــي  22م ـ ــارس،
وهــو المرحلة الثانية مــن بطولة العالم ،على
الـمـشــاركـيــن فـقــط ،وذل ــك "حـفــاظــا عـلــى سالمة
المواطنين والمقيمين ومحبي" هذه الرياضة.
وس ـج ـل ــت ال ـب ـح ــري ــن أكـ ـث ــر مـ ــن  80إص ــاب ــة
بـ "كورونا المستجد" تعود إلى أشخاص زاروا
إيران ،حيث توفي  145شخصا بسبب الفيروس.
وقـ ـ ـ ـ ّـررت ال ـم ـم ـل ـكــة ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،إغ ــاق
ال ـ ـمـ ــدارس وال ـم ـ ّ
ـؤس ـس ــات ال ـت ــرب ــوي ــة االخ ـ ــرى،
ووقــف الرحالت مع دبي التي يزورها ماليين
األشـ ـ ـخ ـ ــاص س ـن ــوي ــا وكـ ــانـ ــت ت ـس ـ ّـي ــر رحـ ــات
مباشرة إلــى طهران ومــدن إيرانية أخــرى قبل
قرار تعليقها.
وقال بيان منظمي جائزة البحرين التي تقام

على حلبة صخير انه "في ظل مواصلة انتشار
فيروس كوفيد ،-19فإن السماح بحدث رياضي
مفتوح للجمهور ،حيث يتفاعل آالف المسافرين
ومحبي الرياضة المحليين مع بعضهم البعض
عن قرب ،ليس مناسبا في الوقت الحالي".
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـن ـط ـل ــق بـ ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم
للفورموال واحد لموسم  2020على حلبة ألبرت
ب ــارك ف ــي مــديـنــة م ـل ـبــورن ف ــي  15مـ ــارس .ولــم
يفصح منظمو السباق األسترالي حتى اآلن عن
أي نية إلقامة السباق من دون جمهور.
وأدى تـفـشــي ال ـف ـي ــروس ال ــى إرج ـ ــاء سـبــاق
جــائــزة الـصـيــن الـكـبــرى ال ــذي ك ــان م ـقــررا على
حلبة شنغهاي في  19أبريل ،بينما أعلن منظمو
جائزة فيتنام المقررة في الخامس من الشهر
نفسه ،ان السباق سيقام في موعده.

جائزة البحرين

بوبان

اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات كأس ديفيس

جانب من مباراة جنوى وميالن

جائزة البحرين الكبرى بال جمهور

ع ـلــى خ ــدم ــات ــه ف ــي األشـ ـه ــر ال ـت ـس ـعــة ال ـمــاض ـيــة،
ويتمنى له األفضل في مستقبله المهني".
وبـعــد تعيينه مـســؤوال عــن تنسيق ومراقبة
النشاطات الرياضية في ميالن ،وجد بوبان زميله
السابق باولو مالديني ،الــذي رقــي إلــى منصب
المدير الفني.
وكان بوبان ُعين مديرا عاما مساعدا بالفيفا
في مايو  .2016وخالل مسيرته كالعب ،دافع عن
ألوان ميالن خالل  10مواسم من  1991إلى ،2001
وأحرز معه لقب الدوري المحلي أربع مرات ،ولقب
دوري أبطال أوروبا مرة واحدة ،بفوزه عام 1994
على برشلونة اإلسباني -4صفر.

اكتمل عقد المنتخبات الـ  18المشاركة في
نهائيات مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب
المقررة أواخر العام الحالي في إسبانيا ،مع
ً
انتهاء التصفيات المؤهلة ببلوغ  12منتخبا
أبرزها كرواتيا والواليات المتحدة وأستراليا.
وت ــأهـ ـل ــت كـ ــل مـ ــن أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ع ـل ــى ح ـســاب
الـبــرازيــل ،وكــازاخـسـتــان على حـســاب هولندا،
واإلكوادور على حساب اليابان ،وكرواتيا على
حـســاب الـهـنــد ،والـمـجــر على حـســاب بلجيكا،
وإيطاليا على حساب كوريا الجنوبية ،وألمانيا
على حساب بيالروسيا ،والجمهورية التشيكية
على حساب سلوفاكيا ،والنمسا على حساب
األوروغ ـ ـ ــواي ،والـســويــد عـلــى حـســاب تشيلي،
وكولومبيا على حساب األرجنتين ،والواليات
المتحدة على حساب أوزبكستان.
وانـ ـض ــم ال ـم ـت ــأه ـل ــون إلـ ــى س ـت ــة مـنـتـخـبــات
ً
مـشــاركــة تـلـقــائـيــا ،هــي إسـبــانـيــا حــامـلــة اللقب
ووصيفتها كندا ،إضافة الى المملكة المتحدة
وروسيا (بلغتا نصف نهائي المسابقة العام
ال ـمــاضــي) ،وفــرنـســا وصــربـيــا (بـطــاقــة دع ــوة)،

بـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــب
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــع
اإلل ـك ـت ــرون ــي
ل ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة
المنتخبات
األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــرة
المضرب.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
المقرر أن
تستضيف
م ــدري ــد ال ـن ـهــائ ـيــات ب ـيــن  23و29
نوفمبر ،وذلك في النسخة الثانية من كأس
ديفيس بحلتها الجديدة ،التي تقام على مدى
أسـبــوع واحــد فــي أواخ ــر الموسم بمشاركة
ً
ً
 18مـنـتـخـبــا ،ب ــدال مــن تــوزيـعـهــا عـلــى مــدى
أر ب ـع ــة أ ســا ب ـيــع و ف ــي دول مختلفة بحسب
المتنافسين.

يسقط فيالدلفيا وتشارلوت يفاجئ هيوستن
ووريرز ِ
أسقط غولدن ستايت ووري ــرز ،في غياب
نجمه ستيفن كــوري بسبب الـمــرض ،ضيفه
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،في حين فاجأ
تشارلوت هورنتس بالبداية الساحقة ضيفه
ه ـيــوس ـتــن روكـ ـت ــس ف ــي دوري ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
األميركي للمحترفين.
ُ
وض ـم ــن ال ـم ـب ــاري ــات ال ـت ــي أق ـي ـم ــت ،أمــس
األول ،تـفـ ّـوق غــولــدن ستايت على فيالدلفيا
بنتيجة  ،114 -118فــي حين سقط روكتس
أم ــام تـشــارلــوت  99 -108فــي م ـبــاراة شهدت
ً
أداء متفاوتا من نجم هيوستن جيمس هاردن
ً
الذي حقق "تريبل دابل" ،لكنه كان مسؤوال عن
نصف الكرات التي فقدها فريقه.
وبـعــد يومين فقط مــن عــودتــه مــن ابتعاد
مـطـ ّـول بسبب إصــابــة فــي الـيــد ،غــاب ستيفن
كوري عن مباراة فريقه ضد سفنتي سيكسرز
بسبب انفلونزا طمأن فريقه إلى ان عوارضها
ال تؤشر الى احتمال إصابته بفيروس كورونا
الـمـسـتـجــد الـ ــذي أصـ ــاب أك ـث ــر م ــن  100ألــف
شخص حول العالم.
وانتزع غولدن ستايت ،بطل الدوري ثالث
مرات في المواسم الخمس األخيرة والمتراجع
بشكل كبير هــذا الموسم ،الفوز في الدقائق
األخيرة من مباراة فرض فيالدلفيا سيطرته
على معظم مراحلها.
وحافظ فيالدلفيا على تقدم طفيف (بلغ
فــي الــربــع الثالث عشر نـقــاط) فــي مختلف
مراحل اللقاء ،لكنه تعثر في الدقائق األخيرة
أمام ووريــررز ،الذي كان أفضل مسجل في
صفوفه داميون لي مع  24نقطة (مع ست
متابعات) ،في حين أضاف إريك باسكال 23
نقطة مع ست تمريرات حاسمة.
وافتقد غولدن ستايت ،الــذي بلغ نهائي
الدوري في المواسم الخمسة المتتالية ،والذي
تراجع إلى المركز األخير في ترتيب المنطقة
الغربية هــذا الموسم ،فــي ظــل رحيل بعض
العبيه وإصابة بعضهم اآلخر ،لنجمه كوري.

كريس نجم غولدن ستايت يسجل في سلة فيالدلفيا
وكان أفضل العب في الدوري مرتين غاب
عن صفوف الفريق نحو أربعة أشهر بسبب
إصابة في اليد اليسرى ،وعاد الخميس في
المباراة ضد حامل اللقب تورونتو رابتورز،
والتي انتهت بخسارة ووريرز .121-113

هورنتس يهزم روكتس
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ث ــانـ ـي ــة ،تـ ـف ــوق تـ ـش ــارل ــوت
هورنتس على ضيفه هيوستن روكتس -108
 ،99في مباراة قدم خاللها نجم األخير هاردن
أداء متفاوتا.
وحقق العبو الفريق المضيف بداية ساحقة
بتسجيلهم  20نقطة متتالية في بداية اللقاء،

وأنهوا الربع األول متقدمين بنتيجة .17 -30
ً
واستعاد هيوستن بعضا من إيقاعه في
الفترة المتبقية ،دون أن يكون ذلــك كافيا
ً
لتفادي تلقي الخسارة الثالثة تواليا.
ويراقب فريق مدينة هيوستن عن قرب،
ال ـصــراع على الـمــركــز الـثــالــث فــي المنطقة
ب ـيــن شــاغ ـلــه حــال ـيــا دن ـفــر نــاغ ـتــس ويــوتــا
ج ــاز ال ــراب ــع ،والـ ــذي كـســب نـقـطــة إضــافـيــة
بفوزه ،أمس األول ،على مضيفه ديترويت
بيستونز  ،105 -111في مقابل خسارة دنفر
أمام مضيفه كليفالند كافالييرز بصعوبة
.104 -102
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

رعب من كل
صوب!

د .ناجي سعود الزيد

أيهما أخطر؟!
ان ـظ ــروا كـيــف تــاحــم المجتمع
وتعاون وأبــدى الكثير من الجهد
وال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـت ـط ــوع لـمـســاعــدة
الحكومة في مكافحة داء "كورونا".
م ـ ـ ـ ــع األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه
مآس
الحضاري شبه معدوم في
ٍ
أخرى!
فلماذا ال يملك المجتمع نفس
ـآس
ال ـتــوجــه وال ـح ـمــاســة ت ـجــاه م ـ ٍ
يعانيها المجتمع؟!
مـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن األرواح وا لـ ـم ــآ س ــي
االجتماعية الناتجة عــن انتشار
المخدرات؟ وأين الروح الجماعية
لمكافحتها؟!
أمر آخر أود أن أشير إليه ،وهو
أن "كـ ــورونـ ــا" ظ ـهــر ق ـبــل شـهــريــن،
وخ ــال هــذيــن الـشـهــريــن م ــات 76
ً
شخصا في الكويت نتيجة حوادث
المرور ،أي شخص واحد على األقل
ً
يوميا .فماذا نحن فاعلون؟!
نــريــد نـفــس الـ ــروح الـحـضــاريــة،
ونـفــس الـجـهــد ،ونـفــس الحماسة
والـتـعــاضــد لمكافحة الـمـخــدرات،
ولـلـحــد مــن ح ــوادث ال ـطــرق ،فهما
أخطر بكثير من خطر "كورونا".

األفغانيات يبعن البرغر في شوارع كابول
فـ ـ ــي صـ ـبـ ـيـ ـح ــة يـ ـ ـ ــوم م ـش ـمــس
بالعاصمة األفغانية كابول ،تقود
مريم محمدي البالغة من العمر 30
ً
عاما عربة تعمل بالطاقة الشمسية
في إحدى ضواحي المدينة لبيع
شطائر البرغر للزبائن ،في إطار

مشروع يوظف عشرات النساء في
مهنة يهيمن عليها الرجال.
وتـ ـق ــول ال ـش ــاب ــة ،ال ـت ــي تــرتــدي
ً
ع ـبــاء ة س ــوداء فضفاضة ونـقــابــا
يـ ـغـ ـط ــي وج ـ ـه ـ ـهـ ــا ورأس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،إن
ُ
مالحظات حادة كانت توجه إليها

كالب تعالج صدمات العسكر
تستعين أوك ــران ـي ــا ،حـيــث تـتــواصــل
الـ ـح ــرب م ــع االن ـف ـصــال ـي ـيــن ال ـمــؤيــديــن
لـ ــروس ـ ـيـ ــا ،بـ ـك ــاب مـ ـ ـ ّ
ـدربـ ـ ــة؛ ل ـم ـســاعــدة
المقاتلين على تـجــاوز إجـهــاد مــا بعد
الصدمة.
بقي فاسيل ،الذي رفض اإلفصاح عن
ً
اسـمــه كــامــا ،وه ــو جـنــدي أصـيــب على
الجبهة ودخل المستشفى قبل أكثر من
ً
ً
ش ـهــر ،م ـتــوتــرا ومـتـقــوقـعــا عـلــى نفسه،
ق ـبــل أن ي ـقــع ت ـحــت س ـحــر ال ـك ـلــب ريـكــي
ا لــذي يلعب معه فــي ّ
ممر بالمستشفى
العسكري الرئيسي وسط كييف( .أ ف ب)

ً
اعترف بجريمته بعد  ١٧عاما

محاكمة دافعها ورق تواليت
وجـ ـه ــت ش ــرط ــة والي ـ ـ ــة نـيــو
سـ ـ ـ ـ ـ ــاوث وي ـ ـ ـلـ ـ ــز األسـ ـ ـت ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــة
اتهامات ،أمس ،المرأتين نشب
بينهما شجار عنيف على ورق
التواليت ،بعد أن قررت المتاجر
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ق ـص ــر حـ ـص ــول كــل
شـ ـخ ــص عـ ـل ــى عـ ـب ــوة واح ـ ـ ــدة،
وسط شراء مسعور من السكان
لورق التواليت.
وقالت الشرطة إنه تم إصدار

في بادئ األمر عندما بدأت العمل.
وأضـ ــافـ ــت م ــري ــم" :ك ـ ــان ال ـنــاس
يـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــرون مـ ـ ـن ـ ــي ،ويـ ـضـ ـحـ ـك ــون
قائلين :انظروا إليها ،إنها تعمل
فـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،لـ ـك ــن الـ ــوضـ ــع اآلن
ً
يتحسن ،ويشجعني الناس كثيرا"،
الفتة إلى أن "الرجال يهتفون اآلن
لتشجيعي ،ويقولون إن طعامنا
لذيذ وصحي".
وان ـط ـلــق ال ـم ـش ــروع ع ــام 2018
على يد شاب ُيدعى فرهد وجدي
ً
يبلغ مــن العمر  27عــامــا ُول ــد في
مخيم لالجئين بباكستان ،وتعمل
لديه اآلن  50امــرأة يقدن  25عربة
لألطعمة في كابول.
وق ـ ـ ـ ـ ــال وج ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــأم ــل
توسيع تجارته لتضم  100عربة
هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام" :عـ ـن ــدم ــا عـ ـ ــدت إل ــى
أفغانستان ...رأيت النساء ُيعاملن
م ـعــام ـلــة س ـي ـئــة ،وال ُي ـس ـمــح لهن
بالتجارة ،وال باالستقالل المالي،
ُ
ويستبعدن من الفرص االجتماعية
واالقتصادية".

وأضـ ـ ــاف "بــال ـن ـس ـبــة ل ــي كــانــت
ه ــذه هــي نـقـطــة االن ـط ــاق لعملي
من أجل النساء األفغانيات ،ألنني
ً
ً
أرى في األفغانيات مــوردا بشريا
ً
كبيرا ينبغي تــزويــده بالمهارات
وال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة حـ ـت ــى ي ـت ـس ـن ــى ل ـهــن
اإلسهام بقدر متساو في التنمية
االقتصادية ألفغانستان".
ومثلها في ذلك مثل الكثيرات،
ّ
عبرت مريم عن قلقها من احتمال
عودة حركة طالبان المتشددة إلى
السلطة .وكانت الحركة تحظر على
النساء التعليم والعمل ومغادرة
المنزل إال برفقة محارمهن الذكور،
وذلـ ـ ــك خـ ــال تــول ـي ـهــا ال ـح ـك ــم فــي
ال ـبــاد بـيــن عــامــي  1996و.2001
ووقـ ـ ـع ـ ــت "ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان" والـ ـ ــواليـ ـ ــات
ً
المتحدة اتفاقا على سحب القوات
األسبوع الماضي ،وتقول الحركة
إن ـهــا تـغـيــرت وسـتـسـمــح للنساء
بالعمل.
(رويترز)

أقر السفاح الفرنسي ميشال
فورنيريه بضلوعه في اختفاء
طـفـلــة ف ــي ع ــام  2003مـمــا قد
يـســاعــد فــي حــل لـغــز قضائي
ً
يعود إلى  17عاما.
ً
ودائـمــا كــان فورنيريه (77
ً
ً
عــامــا) ينفي أن يكون ضالعا
في اختفاء إستيل موزان التي
كانت يومها في سن التاسعة.
وقــالــت الـنـيــابــة الـعــامــة في

إخطار لكل من المرأتين اللتين
ً
يبلغ عـمــراهـمــا  23و 60عــامــا،
بالمثول أمام المحكمة ،بسبب
الشجار الذي نشب بينهما في
أحد المتاجر.
وأصـ ـ ـب ـ ــح ورق الـ ـت ــوالـ ـي ــت،
المنتج الرئيسي ا لــذي يسعى
الناس إلى تخزينه.
(رويترز)

بـ ــاريـ ــس ،إن ف ــورنـ ـي ــري ــه ،أق ــر
أمس" ،بمشاركته في الوقائع"
م ـس ــاء الـجـمـعــة ال ـمــاضــي في
ختام استجواب دام ثالثة أيام.
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــح الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــة
العامة إن كــان فورنيريه وفر
م ـع ـل ــوم ــات ح ـ ــول مـ ـك ــان دف ــن
الفتاة ،أو مالبسات ما حدث.

ثغرة أمنية في رقائق «آر أو إم»
كشف باحثون في أمن المعلومات
ثـ ـ ـغ ـ ــرة أم ـ ـن ـ ـيـ ــة خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ال ي ـم ـكــن
إصالحها في رقائق ذاكــرة القراء ة
"آر أو إم" ،التي تنتجها شركة أشباه
الموصالت األميركية إنتل ،وهو ما
يجعل كل األجهزة التي تعمل بهذه
الــرقــائــق بــاسـتـثـنــاء رق ــائ ــق الجيل
العاشر عرضة لالختراق.
وأش ــار التقرير الــذي أعــده مــارك
إي ــرم ــول ــوف م ــن ش ــرك ــة "بــوزيـتـيــف
تكنولوجيز" ألمــن المعلومات إلى
وج ــود خـطــأ فــي مـلــف ب ــدء تشغيل
الــرقــائــق يـجـعــل ك ــل ج ـهــاز ب ــه هــذه
الرقائق عرضة للقرصنة.
وقال إيرمولوف إنه تم اكتشاف
ال ـث ـغ ــرة ف ــي رق ــائ ــق ذاكـ ـ ــرة الـ ـق ــراءة
فقط في "محرك إنتل لألمن واإلدارة
ال ـم ـت ـقــاربــة" ،وه ــو م ــا ي ـهــدد ك ــل ما
تقوم بــه "إنـتــل" لبناء جــذور الثقة،
ويضع أســاس أمــن قويا لمنصات
الشركة.
وأضــاف إيرمولوف أن المشكلة
ليست فقط فــي أنــه مــن المستحيل
إص ـ ـ ـ ــاح األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي ي ـص ـعــب
تشفيرها من خالل ما يسمى قناع
ذاكــرة القراء ة فقط ،في المعالجات
الصغيرة والــرقــائــق ،وإنـمــا الخطر
األكبر هو أنه نظرا ألن هذه الثغرة
تسمح بالتساهل على مستوى أمن
المعدات فإنها تدمر سلسلة الثقة
في المنصة كلها.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم"

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

رع ـ ـ ــب م ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدوى "الـ ـ ـك ـ ــورون ـ ــا"
ورعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـي مـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــب!
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ّـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــا
َ ّ
إل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــي طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ب ـ ــالـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــب
ّ
اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــوا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــا
ش ـ ـن ـ ـهـ ــي وصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب؟!
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ات ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــن ري ـ ـ ـ ـ ــب
ْ
وش ـ ــفـ ـ ـن ـ ــا ه ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول أخـ ــونـ ــا
م ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــك ي ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــي ويـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــب
مـ ـ ـ ــدري ه ـ ــو ي ـش ـك ــي "صـ ـخ ــون ــه"
أو چـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــه غ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــب؟!
وچ ــانـ ـه ــا أع ـ ـ ـ ــراض "الـ ـ ـك ـ ــورون ـ ــا"
ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ب يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــب

األرجنتينيون ينامون فوق الدوالرات
ذكرت محامية أرجنتينية
ً
( 43ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا) أ نـ ـ ـه ـ ــا ع ـن ــد م ــا
ّ
تـ ـتـ ـسـ ـل ــم راتـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـم ـ ـقـ ــوم
بـ ـ ــال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــزو األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
ّ
تحوله إلــى الــدوالر وتخبئه
ف ــي م ـن ــزل ـه ــا ،أسـ ـ ــوة بـكـثـيــر
م ــن األرج ـن ـت ـي ـن ـي ـيــن ،ال ــذي ــن
يـ ـ ـ ـ ــرزحـ ـ ـ ـ ــون ت ـ ـ ـحـ ـ ــت أزم ـ ـ ـ ـ ــات
ّ
متكررة ،تجعلهم
اقتصادية
يـخـشــون إي ــداع أمــوالـهــم في
الـمـصــارف أكـثــر مــن خوفهم
من التعرض للسرقة.
وتـ ـق ــول هـ ــذه ال ـم ـحــام ـيــة،
رافضة الكشفت عن اسمها،
كما ّكل الذين ّ
تحدثت إليهم
وك ــال ــة "ف ــران ــس ب ــرس" بـهــذا
الشأن" ،لــم يعد لـ ّ
ـدي ثقة في
البيزو .هذا األمر ليس وليد
اللحظة ،بــل يعود إلــى فترة
طويلة سابقة".
ب ـع ــد عّـ ـق ــود مـ ــن م ــوج ــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــخـ ـ ــم ،واالن ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــاش
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاديّ ،وت ـخ ـف ـي ــض
قيمة العملة ،يفضل العديد

م ــن األرجـنـتـيـنـيـيــن تـحــويــل
أموالهم إلى الدوالر ،وتخبئة
مـ ّـدخــراتـهــم "تـحــت ال ـفــراش"،
ً
وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـل ـت ـع ـب ـي ــر ال ـش ـع ـب ــي
المستخدم.
في الواقع ،إن انعدام الثقة
بالمؤسسات المصرفية ليس
ً
ً
أمرا جديدا أو وليد الساعة.
وقال ماتياس راخنيرمان،
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي فـ ـ ـ ــي شـ ــركـ ــة
ً
إي ـكــوالت ـي ـنــا "ت ــاري ـخ ـي ــا ،كل
ال ــذي ــن ج ـم ـع ــوا م ـ ّـدخ ــرات ـه ــم
ب ــالـ ـبـ ـي ــزو خـ ـ ـس ـ ــروا ن ـت ـي ـجــة
إف ـ ــاس الـ ـنـ ـظ ــام ال ـم ـصــرفــي
ع ـل ــى ع ـك ــس ال ــذي ــن ّادخ ـ ـ ــروا
بالدوالر".
(أ ف ب)

وفيات
محمد سائر ذياب العنزي

 64عاما ،شيع ،الرجال :عبدالله المبارك ،ق ،8ش ،807م،30
النساء :الزهراء ،ق ،5ش ،505م ،31ت99600885 ،55080500 :

عائشة سعيد ماللي

 85ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،عـ ــزاء ال ــرج ــال :بــالـمـقـبــرة ف ـقــط ،ال ـن ـســاء:
ا لـمـنـصــور يــة ،ق ،2ش ،21م ،4ت،67722322 ،90993777 :
99484572

عطية منادي كليب السعيدي

 80عاما ،يشيع اليوم بعد صــاة العصر ،بمقبرة الجهراء،
الرجال :سعد العبدالله ،ق ،2ش ،212م ،59النساء :القصر ،ق،1
ش ،1م ،1ت97171779 ،66807733 :

خديجة عبدالله الرابح

أرملة عبدالله صالح الحملي
 84عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :حطين ،ق،2
ش ،217م ،9النساء :القصور ،ق ،7ش ،9م ،8ت،98021250 :
51366106

مواعيد الصالة

إلــى أنــه عند الـتــواصــل مــع الشركة
بـشــأن ه ــذه الـمـعـلــومــات ع ــرف أنها
علمت بالمشكلة.
و تـقــول "بوزيتيف تكنولوجيز"

إن هذه الثغرة تهدد كل رقائق إنتل
باستثناء أ ح ــدث منتجاتها وهي
رقائق الجيل العاشر ،لكنها أشارت
إل ـ ــى أنـ ـه ــا ت ـع ـت ـقــد أن هـ ـن ــاك طــرقــا

عديدة الستغالل الثغرة في رقائق
ذاك ــرة ال ـقــراء ة فـقــط ،ولـكــن بعضها
يحتاج إلــى الــوصــول المحلي إلى
الجهاز المستهدف من خالل برامج

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

ّ
وضاح

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

التجسس ،وبعضها اآلخــر يحتاج
إلى الوصول الفعلي إلى الكمبيوتر
المستهدف.
(د ب أ)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:47

العظمى 24

الشروق

06:05

الصغرى 13

الظهر

11:59

ً
أعلى مد  12:33صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 11:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:52

ً
أدنى جزر  06:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:09

 05:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

