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مجلس الوزراء :إغالق دور السينما والمسارح وصاالت الفنادق واألفراح حتى إشعار آخر

• المزرم :تمديد تعطيل الدراسة ووقف جميع سمات الدخول وحصرها على البعثات الدبلوماسية
علي الصنيدح

أصــابــت اإلجـ ــراءات الحكومية فــي مــواجـهــة فـيــروس كــورونــا دور
السينما وصــاالت المسارح واألفــراح ،إذ أعلنت الحكومة أمس ،على
ً
ابتداء من أمــس ،حتى
لسان ناطقها الرسمي طــارق المزرم ،إغالقها
إشعار آخر.
وقال المزرم ،في مؤتمر صحافي عقده في المركز اإلعالمي بقصر
السيف على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء األسبوعية أمس ،إن
المجلس جدد تعطيل الدراسة في كل المدارس والجامعات والكليات
الـحـكــومـيــة والـخــاصــة والـكـلـيــات الـعـسـكــريــة ومــراكــز وزارة األوق ــاف
والشؤون اإلسالمية أسبوعين إضافيين.
وأضــاف الـمــزرم أن من ضمن الـقــرارات التي أقرها المجلس إلــزام
كــل الـجـهــات الـحـكــومـيــة بـعــدم الـسـمــاح بـمـبــاشــرة الـعـمــل للموظفين
الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكل أنــواع الحجر الصحي
ً
اإللــزامــي للعالج أو االحـتــرازي ،وذلــك يأتي تقيدا بمدة الحجر التي
تحددها وزارة الصحة.
ولفت إلــى أن المجلس قــرر أن تنسق وزارة الداخلية مع 02

الميزانية الجديدة في مهب عاصفة الفيروس!

• أسعار النفط الحالية ال تغطي سوى  %31.3من الرواتب والدعوم!
• انهيارها يضاعف العجز المقدر إلى  15.6مليار دينار
بعد االنهيار التاريخي الذي شهدته
أس ـع ــار ال ـن ـفــط أمـ ــس ،وف ـقــدان ـهــا ثلث
قيمتها فــي أكـبــر خـســارة يومية منذ
حــرب تحرير الكويت عــام  ،1991وفي
خـضــم ح ــرب األس ـع ــار الـمـفـتــوحــة في

األسواق العالمية ،على خلفية إخفاق
منظمة أوبك وحلفائها في التوصل إلى
اتفاق لخفض اإلنتاج الجمعة الماضي،
باتت الميزانية العامة للكويت للسنة
المالية الجديدة ،التي تبدأ بعد ثالثة

أسابيع من اآلن ،في مهب العاصفة.
وسجل سعر النفط العربي الخفيف،
ً
أمــس 29.05 ،دوالرا للبرميل ،والثقيل
ً
 27.70دوالرا  ،و ي ـق ــل م ـتــو ســط هــذ يــن
ً
السعرين ( 28.4دوالرا) بنحو  %48عن

الخطيب :على المجتمع الذود عن الدستور

• «علينا الحفاظ على تضحيات من أرادوا أن يكون للشعب الرأي الفاصل في أمور الدولة»
مساع غير مسبوقة لنسفه ...ورغبات التخلص منه قائمة
• «التحالف الوطني»ٍ :
أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
الـتــأسـيـســي د .أحـمــد الـخـطـيــب ،أن
ص ــدور دس ـت ــور ال ــدول ــة ع ــام 1962
ً
كــان نتاجا لعمل وطني امتد منذ
عشرينيات القرن الماضي ،وشهدت

الكويت فترات نضال تاريخية كان
م ــن ثـمــراتـهــا إقـ ــرار ه ــذا الــدس ـتــور،
ً
الذي حرص الكويتيون دائما على
صـيــانـتــه واالعـ ـت ــداد ب ــه ،لــذلــك فــإن
ال ـم ـحــاوالت ال ــدؤوب ــة لـتـفــريـغــه من

جوهره قد تصدى لها كل الكويتيين
عبر تاريخهم الحديث.
وقال د .الخطيب ،في بيان أصدره
أم ـ ـ ــس« :إن ال ــدسـ ـت ــور هـ ــو ص ـمــام
األم ــان لـكــويــت ال ـيــوم والمستقبل،

وي ـن ـب ـغ ــي أن تـ ـع ــي ج ـم ـي ــع ف ـئ ــات
وشرائح المجتمع الكويتي أهمية
هــذا العقد ،ودوره ــم فــي ال ــذود عن
هذه المكتسبات ،فقد شهدنا ريادة
ً
الكويت سابقا في مجاالت 02

ُ
السعر الذي قدرت على أساسه إيرادات
البالد النفطية في الميزانية الجديدة،
ً
وهو  55دوالرا.
وبموجب سعر النفط الحالي ،الذي
ترجح مصادر دولية استمراره 02

َّ
األمير تسلم من السيسي
رسالة حول العالقات
بين البلدين

قصر العدل

١٠
«التمييز» :دعاوى «البدون»
ضد الجهاز المركزي من
اختصاص المحاكم وليست
من أعمال السيادة

دوليات

23
حمدوك ينجو من
االغتيال ...وحزب البشير
يحذر من «الفتن»

ةديرجلا

•
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َّ
األمير تسلم من السيسي رسالة حول العالقات
سموه ثمن جهود الفريق التفاوضي التفاقية «المقسومة» ومذكرة التفاهم مع السعودية

بتوجيهاتكم
السامية
تحققت
إنجازات
تحسب
للكويت

أحمد الناصر

اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب الـسـمــو
أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد ،في قصر بيان أمس،
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـش ـي ــخ
د .أ ح ـ ـمـ ــد ا ل ـ ـنـ ــا صـ ــر ووز يـ ـ ــر
الـخــارجـيــة الـمـصــري ســامــح
ش ـ ـكـ ــري والـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــرافـ ــق،
حـ ـي ــث سـ ـل ــم س ـ ـمـ ــوه رس ــال ــة
خطية من الرئيس المصري
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي حــول
العالقات األخوية التي تربط
البلدين والشعبين الشقيقين
و س ـبــل تنميتها و تـعــز يــز هــا
في مختلف المجاالت وأهم
ا ل ـ ـق ـ ـضـ ــا يـ ــا ذات اال ه ـ ـت ـ ـمـ ــام
المشترك.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه
الوزير الناصر ونائب وزير
ال ـخــارج ـيــة خــالــد ال ـجــارال ـلــه
والـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــي
ب ــوزارة الخارجية والمعني
باالتفاقية الملحقة باتفاقية
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـق ـس ــوم ــة ل ـعــام
 1965وا تـ ـ ـف ـ ــا قـ ـ ـي ـ ــة ت ـق ـس ـي ــم
المنطقة المغمورة المحاذية

ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـق ـس ــوم ــة ل ـعــام
 2000بين الكويت والمملكة
العربية السعودية و مــذ كــرة
التفاهم بين الحكومتين.
وأش ـ ـ ــاد سـ ـم ــوه بــال ـفــريــق
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــي وال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود
الكبيرة المبذولة في اإلعداد
والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر النـ ـ ـج ـ ــاز ه ــذه
االت ـف ــاق ـي ــة م ــن خـ ــال الـعـمــل

ً
ال ـ ـ ــدؤوب ،م ـت ـم ـن ـيــا لـلـجـمـيــع
دوام التوفيق لخدمة الوطن
العزيز.
ح ـضــر ال ـم ـقــاب ـلـتـيــن وزي ــر
شـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان ال ـ ـ ـم ـي ــري
الشيخ علي الجراح.
وقد ألقى وزير الخارجية
ك ـ ـل ـ ـمـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ق ـ ــال
فـ ـيـ ـه ــا «إذا تـ ـسـ ـم ــح لـ ـ ــي ي ــا

ط ـ ــوي ـ ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ,بـ ــاألصـ ــالـ ــة
ع ــن نـفـســي ون ـيــابــة ع ــن األخ
ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة،
واالخـ ـ ـ ـ ــوة رئ ـ ـيـ ــس وأع ـ ـضـ ــاء
ل ـج ـنــة ال ـ ـحـ ــدود ،ن ـت ـقــدم إلــى
مقام سموكم بعظيم الشكر
واالمـ ـتـ ـن ــان ل ـل ـت ـشــرف ب ـل ـقــاء
س ـم ــوك ــم وإعـ ـط ــائـ ـك ــم لـمـحــة
عـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة،

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ـ ـم ـ ـلـ ــت بـ ـ ـه ـ ــا ل ـج ـن ــة
الـ ـ ـح ـ ــدود تـ ـح ــت ت ــوج ـي ـه ــات
مـبــا شــرة مــن سـمــو كــم ،كانت
أساسها اال لـتــزام بالقوانين
والمواثيق الدولية ،والحفاظ
عـلــى سـيــادة الـكــويــت فــي كل
األمــور ،وتحت كــل الـظــروف،
ول ـ ـلـ ــه الـ ـحـ ـم ــد يـ ـعـ ـن ــي ت ـحــت
ت ــوجـ ـيـ ـه ــات سـ ـم ــوك ــم ،ع ـمــل

ال ـ ـفـ ــريـ ــق ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال
وحـ ـ ـق ـ ــق إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ت ـح ـســب
ل ـل ـكــويــت ،ونـتـطـلــع ونـعــاهــد
س ـ ـمـ ــوكـ ــم بـ ــال ـ ـم ـ ـضـ ــي ق ــدم ــا
وب ـن ـف ــس ال ـت ــوج ـي ـه ــات لـكــي
يكون هناك المزيد من األمن
واالستقرار والرخاء للكويت
في ظل قيادة سموكم ،وسمو
ولي العهد».

ً
وزير الخارجية يتلقى اتصاال من نظيره األميركي

ً
مشعل األحمد مستقبال سفير البحرين أمس
استقبل نائب رئيس الـحــرس الوطني الشيخ مشعل األحمد،
سفير البحرين لدى الكويت صالح المالكي ،بمناسبة تسلم مهام
عمله في البالد.
ورحب األحمد بالسفير البحريني ،ونقل له تحيات سمو رئيس
ً
الحرس الشيخ سالم العلي ،متمنيا له التوفيق في مهامه ،وحسن
اإلقامة في الكويت ،في ظل الروابط األخوية التي تربط الكويت
ومملكة البحرين الشقيقة.
وأشاد األحمد بالعالقات الراسخة التي تجمع الكويت مع مملكة
البحرين الشقيقة ،والتعاون القائم في شتى المجاالت ،داعيا الله
العلي القدير أن يديم نعمتي األمن واألمان على البلدين الشقيقين،
وأن ينعما بالرخاء والنماء.
ً
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك ،وعددا من القضايا
التي تهم الجانبين.

الـ ـتـ ـق ــى وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور أح ـ ـمـ ــد
ال ـ ـنـ ــاصـ ــر أم ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ــي ق ـصــر
ب ـيــان ،وزي ــر خــارج ـيــة مصر
سـ ــامـ ــح شـ ـ ـك ـ ــري ،ب ـم ـنــاس ـبــة
زي ـ ــارت ـ ــه ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـب ــاد،
وتناول اللقاء عمق العالقات
األخ ــوي ــة الـمـتـيـنــة والــوثـيـقــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
وال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــن الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــن،
وبـحــث مـسـتـجــدات األح ــداث
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــديــن اإلق ـل ـي ـمــي
والدولي ،والتطورات الراهنة
في المنطقة.
حـضــر ال ـل ـقــاء نــائــب وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـس ـف ـي ــر خ ــال ــد
ال ـج ــارال ـل ــه ،وم ـس ــاع ــد وزي ــر
الخارجية لـشــؤون المراسم
ال ـس ـف ـي ــر ضـ ـ ــاري الـ ـعـ ـج ــران،
وم ـس ــاع ــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ــوطـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر فـ ـ ـه ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي،
ونـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـكـتــب
وز ي ــر ا لـخــار جـيــة المستشار
أحمد الشريم ،وعدد من كبار
مسؤولي الوزارة.

الناصر خالل المباحثات مع وزير خارجية مصر أمس
وكان الناصر استقبل شكري
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،بـمـنــاسـبــة
زيــارتــه الرسمية للبالد ،وكــان
في االستقبال على أرض المطار
ال ـع ـج ــران وال ـع ــوض ــي وسـفـيــر
مصر لدى الكويت طارق القوني
والشريم ،وعدد من المسؤولين
في وزارة الخارجية.

مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـل ـقــى
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ات ـ ـصـ ــاال
هاتفيا مــن نظيره األميركي
مايكل بومبيو ،جــرى خالله
اس ـت ـع ــراض أوج ـ ــه ال ـعــاقــات
الثنائية المتميزة بين البلدين
ال ـ ـصـ ــدي ـ ـق ـ ـيـ ــن ،وح ــرصـ ـهـ ـم ــا
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز

تـ ـل ــك ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـم ــا يـحـقــق
المصالح المشتركة للبلدين
وشعبيهما الصديقين ،كما
تم بحث مستجدات األحــداث
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن اإلق ـل ـي ـمــي
والدولي ،والتطورات الراهنة
في المنطقة.

الكويت :دعمنا لـ «العمل الدولية» يتعزز كل عام ألمانيا :الكويت عامل استقرار
في الشرق األوسط

الغنيم خالل لقائه مع المدير العام لـ «العمل الدولية»
الـ ــدول ـ ـيـ ــة" ،خ ـص ــوص ــا عـلــى
صعيد التعاون الثنائي في
البرامج الهادفة إلى تطوير
قـ ـط ــاع ال ـع ـم ــل والـ ـعـ ـم ــال فــي
الكويت.
وأو ضـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـج ــا ن ـب ـي ــن
يؤكدان أن التنسيق بينهما

«كورونا» يخطف...
«الخارجية» و«الصحة» إليقاف جميع سمات الدخول ،على أن تكون
مقصورة على البعثات الدبلوماسية بعد اعتمادها من «الصحة».
وفيما يخص الخلو من الفيروس بالنسبة للعائدين من المقيمين،
بين فترتي رفــع وإع ــادة الحظر لدخول البالد من بعض ال ــدول ،قال
المزرم« :حتى اآلن ووفق المؤتمر الصحافي لوزارة الصحة لم تظهر
ً
ً
أي إصــابــة» ،مضيفا أن «ال ــوزارة تظهر يوميا في المؤتمر وتتحدث
بشفافية ،وإذا وجدت أي إصابة فليثق الجميع بأنه سيتم إعالنها».
وأكد المزرم «أننا نملك الجرأة والثقة في الحديث عن كل المعلومات،
وال نملك إخفاء أي معلومة ،ودولة الكويت من أولى الدول التي تحدثت
عن الفيروس ،وهو ما ذكرته منظمة الصحة العالمية ودور الصحافة،
ً
ونقل المعلومات بشفافية وحرية كان عاليا في الكويت»٠٩-٠٤ .

الميزانية الجديدة في مهب...
أو حتى انخفاضه إذا لم تعد روسيا إلى اتفاق جديد مع «أوبك»،
فإن العجز المقدر في الميزانية العامة سوف يرتفع من  7.7مليارات
ً
دينار ،بعد استقطاع مخصصات األجيال القادمة ،إلى  15.6مليارا،
ً
إذ ستنخفض اإلي ــرادات النفطية مــن  12.9مليارا إلــى  5مليارات

سلة أخبار
وزير الديوان يستقبل
السفيرة األميركية

األمير يتسلم رسالة السيسي لدى استقباله شكري والوفد المرافق

مشعل األحمد استقبل سفير البحرين الناصر يبحث مع شكري العالقات والمستجدات

قـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ــدائ ــم ل ــدى األمـ ــم الـمـتـحــدة
والمنظمات الدولية األخرى
ف ــي ج ـن ـي ــف ،ال ـس ـف ـيــر ج ـمــال
ا لـ ـغـ ـنـ ـي ــم ،إن د عـ ـ ــم ا لـ ـك ــو ي ــت
ل ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـعـ ـم ــل
الــدولـيــة فــي الـشــرق األوســط
يتعزز من عام إلى آخر.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـلـغـنـيــم ع ـقــب ل ـقــائــه الـمــديــر
الـعــام لــ"الـعـمــل الــدولـيــة" غي
رايـ ـ ـ ــدر ب ـم ـق ــر ال ـم ـن ـظ ـم ــة فــي
جنيف أ ثـنــاء مــرا ســم تسليم
دع ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت الـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي
السنوي إلى المنظمة.
وأض ــاف أن الـلـقــاء تـنــاول
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا أوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـك ــوي ــت
و"ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة" ،السـيـمــا
أن ا ل ـكــو يــت ت ـثـ ِّـمــن دور هــذه
المنظمة المتميز في جمعها
ب ـيــن ال ـح ـك ــوم ــات وأص ـح ــاب
األعمال وممثلي العمال ،في
جهد متواصل منذ أكثر من
مئة عام تقريبا.
وذ ك ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـل ـ ـقـ ــاء تـ ـن ــاول
أي ـ ـضـ ــا ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــوث ـي ـق ــة
التي تربط الكويت و"العمل

local@aljarida●com

َّ
يتم بشكل سلس وبناء ،من
خالل مكتب "العمل الدولية"
اإلقليمي في بيروت ،والذي
يـ ـسـ ـتـ ـح ــدث آلـ ـ ـي ـ ــات ل ـت ـعــزيــز
هـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون ،وب ـم ــا ي ـخــدم
ُسمعة الكويت الدولية داخل
المنظمة.

فقط ،أي أن العجز المقدر سيكون بنحو  %69من حجم مصروفات
ً
الميزانية العامة المقدر بنحو  22.5مليارا ،وفــي هــذه الحالة لن
تغطي إيرادات النفط إال  %31.3من رواتب موظفي الدولة وتكاليف
دعم الكهرباء والماء والدعوم االستهالكية األخرى.
وفــي ظــل هــذه الـتـقــديــرات ،فــإن السيولة النقدية الـمـتــوافــرة في
االحتياطي العام لن تكون كافية لسد العجز ،وسيكون تسييل الهيئة
العامة لالستثمار لجزء من االستثمارات الخارجية لسد هذا العجز
ً
ً
خيارا صعبا بسبب التدهور الراهن في قيمة األصول الدولية لتفشي
«كورونا» على نطاق عالمي واسع ،وقد يكون االقتراض من األسواق
ً
ً
الدولية بديال لهذا الخيار ،لكنه أمر غير متاح للحكومة حاليا ،لعدم
وجود قانون يسمح لها باللجوء إلى هذا الخيار.
وانهارت أسعار النفط بهذا الشكل ،بعدما أشارت السعودية إلى
أنها سترفع إنتاجها لــزيــادة الحصة السوقية ،في وقــت يتسبب
تفشي «كورونا» بالفعل في فائض بإمدادات السوق.
ً
وتراجعت العقود اآلجـلــة لخام برنت  %22عند  37.05دوالرا
ً
للبرميل ،بعدما هبطت في وقت سابق  %31إلى  31.02دوالرا ،وهو
أدنى مستوى منذ  12فبراير  ،2016كما تراجع خام غرب تكساس
ً
الوسيط األميركي أكثر من  %24إلى  33.20دوالرا للبرميل ،بعدما
ً
ً
هوى في البداية  %33إلى  27.34دوالرا ،وهو أيضا أدنى مستوى
منذ  12فبراير .2016
١٥

أكــد نائب رئيس البرلمان
األلماني "بوندستاغ" توماس
أوبـ ــرمـ ــان ،أمـ ــس ،أن الـكــويــت
ت ـم ـث ــل "عـ ــامـ ــل اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
منطقة الشرق األوسط".
وقالت سفارة الكويت لدى
ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،فـ ــي بـ ـي ــان أوردت ـ ـ ــه
"ك ــون ــا" ،إن ال ـنــائــب األلـمــانــي
أكــد خــال خــال لقائه سفير
ال ـك ــوي ــت لـ ــدى بــرل ـيــن نجيب
البدر إن الكويت "تعتبر عامل
استقرار مهم ألمن واستقرار
ً
منطقة الشرق األوســط نظرا
إلى اعتدال وتوازن سياستها
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه عـ ـ ــدد مــن
القضايا اإلقليمية والدولية".
وأضافت أن أوبرمان أشاد
بالتجربة البرلمانية الرائدة
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـيــز ب ـه ــا ال ـك ــوي ــت،
والتي تعرف عليها عن كثب
خـ ــال زيـ ـ ــارة ســاب ـقــة ل ــه إلــى
البالد.
ووصف العالقات الكويتية
األلمانية بأنها عالقات صداقة
ً
ت ــاري ـخ ـي ــة وم ـت ـم ـي ــزة م ــؤك ــدا

نائب رئيس البرلمان األلماني خالل لقائه سفير الكويت
تطلع الجانبين إلى تطويرها
وتنميتها فــي كــل الـمـجــاالت
ذات االهتمام المشترك.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـس ـف ـيــر
الـ ـب ــدر ف ــي ال ـب ـي ــان ذات ـ ـ ــه ،إن ــه
بحث مع المسؤول البرلماني
ً
ال ــرف ـي ــع ع ـ ـ ــددا م ــن ال ـم ـســائــل
ال ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم فــي

الخطيب :على المجتمع الذود...
شـتــى ،حيث كــانــت مـنــارة حــرة ب ــارزة فــي المنطقة العربية تشع
بالدفاع عــن حقوق الـعــرب فــي كــل مـكــان ،وكــان دسـتــور  1962هو
ركيزة االنطالق خالل ذلك كله».
ً
وأضاف «ولم يغلق دستور  1962يوما من األيام أبوابه أمام أي
تطورّ ،
فنص صراحة على أن أي تعديل يجب أن يكون نحو المزيد
ٌ
ولزام علينا عدم إضاعة تضحيات من أرادوا أن يكون
من الحرياتِ ،
للشعب الكويتي الرأي الفاصل في أمور الدولة دون تقييد إلرادته
أو التفريط بخيرات البلد ،وأن تكون جميع السلطات متوافقة مع
ً
إرادة الشعب تحت رقابة ومحاسبة مجلس منتخب وفقا لما ورد
في مواد الدستور ومذكرته التفسيرية».
وفي ختام بيانه ،قال الخطيب« :ومن الواجب الوطني الحفاظ
ً
على المكتسبات الديمقراطية الدستورية من أجل الكويت وطنا
ً
وشعبا ،وعلينا أال ننسى أو نتناسى درس كارثة االحتالل ،فقد
حمى دستور  1962الدولة وأعاد شرعيتها ،وذلك ما أكده مؤتمر
جدة الشعبي ،وأي تجاهل له ُ
سي ّ
عرض الكويت لمخاطر خاصة في
االضطرابات اإلقليمية والدولية».
ضوء
ّ
مــن جهته ،حــذر التحالف الوطني الديمقراطي مــن محاوالت
ً
االنقضاض على الدستور ،مشيرا إلى أن هناك مساعي غير مسبوقة

تطوير وتعزيز آفاق التعاون
المشترك بين البلدين.
ً
وأض ــاف أن هـنــاك تفاهما
ً
ً
ً
وت ـطــاب ـقــا أل ـمــان ـيــا  -كــويـتـيــا
إزاء التطورات والمستجدات
التي تشهدها منطقة الخليج
والشرق األوسط.

استقبل وزير شؤون
الديوان األميري الشيخ
علي الجراح في مكتبه،
بقصر بيان ،أمس ،بحضور
نائب وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ محمد
العبدالله ،سفيرة الواليات
املتحدة األميركية لدى
الكويت الينا رومانوسكي،
حيث تم استعراض
العالقات التاريخية
والودية الراسخة التي
تربط البلدين والشعبني
الصديقني.

الحربي ِّ
يقدم أوراق
اعتماده لسلطان عمان
َّ
قدم سفير الكويت لدى
سلطنة عمان ،د .سليمان
الحربي ،أمس ،أوراق
اعتماده لسلطان عمان
هيثم بن طارق.
وقال الحربي لـ"كونا"،
عقب تسليمه أوراق
اعتماده ،إنه نقل إلى
السلطان هيثم بن طارق
خالل اللقاء تحيات سمو
أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،وتمنياته له
بموفور الصحة.
وأضاف أن سلطان عمان
حمله نقل تحياته إلى
سمو أمير البالد ،متمنيا
له موفور الصحة.
وأكد الحربي حرص
الكويت على تعزيز أواصر
العالقات الثنائية بني
البلدين الشقيقني ،والدفع
بها نحو آفاق أرحب ،بما
يخدم مصلحة الشعبني.

محافظ األحمدي استقبل
سفير اليابان

استقبل محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد،
في مكتبه بديوان عام
املحافظة ،سفير اليابان
لدى الكويت ماساتو
تاكوأوكا ،حيث جرى
تناول العالقات الثنائية
الوثيقة التي تربط
البلدين الصديقني،
ُ
وسبل تعزيزها في
جميع املجاالت.
َّ
وتطرق اللقاء إلى بحث
فرص تطوير التعاون
املشترك ،وتبادل الخبرات
بني البلدين على مستوى
األنظمة اإلدارية املحلية
عمومًا ،وعلى صعيد
املحافظات واملناطق على
وجه الخصوص.
وتمنى املحافظ الخالد
للسفير تاكوأوكا
التوفيق والنجاح
لجهوده من أجل الدفع
بعالقات الصداقة
الكويتية -اليابانية
التاريخية إلى آفاق
أرحب ،الفتا إلى أن
اليابان شريك اقتصادي
مهم ،ولها دور تنموي
فاعل في الكويت
واملنطقة بوجه عام.

ً
تهدف إلى نسف الوثيقة التي ارتضاها الشعب الكويتي عهدا بينه
وبين أسرة الحكم ،وإعادة صياغتها بما يفرغ الحياة الديمقراطية
والبرلمانية من أساساتها ،ويعزل الشعب عن المشاركة في إدارة
الدولة.
وقال «التحالف» ،في بيان أمس ،إن المجاميع االستشارية التي
ً
ً
ً
ّ
تشكلت مؤخرا عليها أال تكون معوال هادما للدستور الكويتي ،أو
ً
لتفريغه من المكتسبات الشعبية ،مشددا على أن آليات التعديل
الدستوري محددة القنوات ،وواضحة اإلج ــراء ات ،على أن تكون
لمزيد من الحريات.
وطالب القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف
خلف الــدسـتــور والــدفــاع عنه« ،ال سيما أن الــرغـبــات السابقة في
ً
التخلص منه ال تــزال قائمة ،وبـقــوة ،إلــى يومنا هــذا» ،داعـيــا ،في
الوقت نفسه ،أعضاء اللجان االستشارية إلى الوقوف بجانب الدولة
الدستورية التي ارتضاها الشعب ،والنأي بالنفس عن المشاركة
في مخططات غير محسوبة العواقب.

ةديرجلا

•
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محليات
توقيع عقد البنية التحتية لقطعتي « 1و »2بخيطان
بقيمة  9.86ماليين دينار ويشمل الطرق والخدمات والصرف
سيد القصاص

مدة التنفيذ
ً
 ١٨شهرا
وتنسيق
مع الجهات
الخدمية
إلزالة جميع
العوائق

سهى أشكناني

وقعت وزيرة األشغال العامة
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
د .رن ــا ال ـف ــارس ،صـبــاح أمــس،
عـقــد البنية التحتية ا لـخــاص
بـ ــإن ـ ـشـ ــاء وإن ـ ـ ـجـ ـ ــاز وصـ ـي ــان ــة
ط ــرق وم ـج ــاري ص ــرف أمـطــار
وخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـم ـن ـط ـق ــة
خـيـطــان الـجـنــوبــي قطعتي ،1
و ،2ب ـق ـي ـمــة إج ـم ــال ـي ــة ق ــدره ــا
 9.864.450ماليين دينار.
وبينت الفارس ،في تصريح
صحافي ،أن المشروع يتضمن
تـطــويــر مجموعة مــن خــدمــات
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة مـنـهــا أعـمــال
الطرق ،وهي عبارة عن إنشاء
نحو  30كم من الطرق موزعة
بـ ـي ــن طـ ـ ــرق رئ ـي ـس ـي ــة وأخـ ـ ــرى
ف ــرع ـي ــة ،وأعـ ـم ــال صـ ــرف مـيــاه
األم ـ ـطـ ــار ،إض ــاف ــة إلـ ــى إن ـش ــاء
م ـن ــاه ـي ــل وغ ـ ـ ــرف ال ـت ـص ــري ــف،
وأنابيب صرف مياه األمطار،
وم ـن ــاه ـي ــل وأن ــابـ ـي ــب ال ـص ــرف
الصحي ،وأعمال شبكات البنية
التحتية «مياه عذبة» ،والضغط
الـعــالــي ،والـضـغــط المتوسط،
وكيبالت الكهرباء ،إضافة إلى

قطعتا  2 ،1في خيطان

رنا الفارس

الالفتات المرورية ،والعالمات
األرضية.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـه ـ ــا ،أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت
المديرة العامة للهيئة العامة
للطرق والنقل باإلنابة م .سهى
أش ـك ـنــانــي ،أن ال ـع ـقــد الـ ــذي تم
تــوقـيـعــه م ــع ال ـم ـقــاول المحلي
س ـت ـس ـت ـغــرق م ـ ــدة ت ـن ـف ـي ــذه 18
ً
ش ـ ـ ـهـ ـ ــرا ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه تــم
ت ـص ـم ـي ـمــه مـ ــن إدارة تـصـمـيــم
ا لـطــرق التابعة للهيئة العامة

للطرق والنقل البري ،بواسطة
كوادر هندسية كويتية وطنية
بـ ـع ــد ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ال ـج ـه ــات
الـخــدمـيــة األخـ ــرى ذات الصلة
إلزال ــة جميع العوائق القائمة،
وت ـ ـ ــم ال ـ ـح ـ ـصـ ــول بـ ـش ــأن ــه ع ـلــى
مـ ــواف ـ ـقـ ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة
المعنية.
وقالت «يعتبر هذا المشروع
أحد المشاريع المهمة التي تم
إدراج ـ ـهـ ــا ض ـمــن خ ـطــة الـهـيـئــة

ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـبــري
فـ ــي تـ ـط ــوي ــر م ـن ـظ ــوم ــة شـبـكــة
الـ ـط ــرق وال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة في
مختلف مناطق الكويت ،وربط
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـج ــدي ــدة
بـ ــال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـلـ ـط ــرق
والـجـســور ،بــاإلضــافــة إلــى رفع
م ـس ـت ــوى الـ ـس ــام ــة الـ ـم ــروري ــة
ع ـل ــى ش ـب ـك ــة ال ـ ـطـ ــرق ال ـحــال ـيــة
ً
طبقا للمواصفات والمعايير
القياسية».

على المجاميع االستشارية
«التحالف»:
ً
أال تكون معوال لهدم الدستور
• حذر من محاوالت االنقضاض على «وثيقة الشعب»
مساع غير مسبوقة لتفريغ الديمقراطية من أساساتها
• ٍ
حــذر التحالف الوطني الديمقراطي
مــن م ـح ــاوالت االن ـق ـضــاض على
ً
الدستور ،مشيرا إلــى أن هناك
مساعي غير مسبوقة تهدف
إلـ ـ ــى نـ ـس ــف ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ـت ــي
ار تـضــا هــا الشعب الكويتي
ً
عـ ـ ـه ـ ــدا بـ ـيـ ـن ــه وب ـ ـيـ ــن أس ـ ــرة
ال ـح ـكــم ،وإع ـ ــادة صياغتها
بما يفرغ الحياة الديمقراطية
وال ـبــرل ـمــان ـيــة م ــن أســاســات ـهــا،
ويـ ـع ــزل ال ـش ـع ــب ع ــن ال ـم ـشــاركــة في
إدارة الدولة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
التحالف ،في
بيان له أمس،
إن «المجاميع
ً
االسـتـشــاريــة الـتــي تشكلت مــؤخــرا عليها
ً
ً
أال تكون معوال هادما للدستور الكويتي،
ً
لتفريغه من المكتسبات الشعبية» ،مشددا
على أن «آليات التعديل الدستوري محددة

القنوات وواضحة اإلجراء ات ،على أن
تكون لمزيد من الحريات».
وط ــال ــب ال ـت ـح ــال ــف ال ـق ــوى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وم ــؤسـ ـس ــات
المجتمع المدني بالوقوف
خ ـلــف ال ــدسـ ـت ــور وال ــدف ــاع
عـنــه ،السـيـمــا أن الــرغـبــات
ال ـ ـس ــاب ـ ـقـ ــة ف ـ ــي ال ـت ـخ ـل ــص
م ـن ــه ال تـ ـ ــزال ق ــائ ـم ــة ب ـقــوة
ً
إل ــى يــوم ـنــا ه ـ ــذا» ،داعـ ـي ــا في
ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه أعـ ـض ــاء ال ـل ـجــان
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة
إلى «الوقوف
بـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
الـتــي ارت ـضــاهــا الـشـعــب وال ـنــأي بالنفس
عن المشاركة في مخططات غير محسوبة
العواقب».

«الكهرباء» :تشكيل فريق لتسريع تخصيص األراضي للمحوالت

ّ
الفاضل وقع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس البلدي
استراتيجية
لتوزيع
المحوالت
خالل
السنوات الـ 10
المقبلة

العتيبي

●

محمد الجاسم

قال وزير النفط وزير الكهرباء
والماء د .خالد الفاضل ،إن المجلس
ال ـب ـل ــدي ه ــو ش ــري ــك رئ ـي ـس ــي مــع
مؤسسات الدولة من خالل أدواره
المهمة التي يساهم من خاللها في
تحقيق األهداف التنموية للدولة.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـف ــاض ــل ،فـ ــي كـلـمــة
ل ــه ،ع ـلــى هــامــش تــوقـيـعــه مــذكــرة
تعاون مع رئيس المجلس البلدي
أســامــة العتيبي ،بـحـضــور نائبه

عـبــدالـلــه الـمـحــري ،واألم ـيــن الـعــام
بـ ــدر ال ــرف ــاع ــي ،أمـ ـ ــس ،ف ــي مبنى
ال ـم ـج ـل ــس ،أن ت ــوق ـي ــع ال ـم ــذك ــرة
سـيـســاهــم فــي مــزيــد مــن الـتـعــاون
بـ ـي ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ك ـج ـه ــة ت ـن ـف ـيــذيــة
بالدولة والمجلس البلدي لكونه
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول عـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
الـمـتـعـلـقــة بـتـخـصـيــص األراضـ ــي
ووضع اآلليات والقوانين المحددة
لعمليات الـفــرز التي تكون وزارة
ّ
معنية فيها بشكل واضح
الكهرباء
ومباشر.

توزيع أراضي الدولة على المستحقين
أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أنه
ال بد من وجــود عمل إحصائي مشترك مع وزارة
الكهرباء والـمــاء فــي شــأن عــدد الطلبات المقدمة
والمواقع المستهدفة للمحوالت ،إضافة لبعض
القرارات القديمة التي لم يتم استغاللها بسبب عدم

القدرة على تطبيق وتنفيذ ذلك القرارّ .
وبين أن هناك
توجها للمجلس لتوقيع اتفاقيات تعاون أخرى
مع الوزارات المختلفة ،مطالبا بتقنين تخصيص
أراض ــي الــدولــة ،وأن يتم توزيعها لمن يستحق،
السيما أن الهدر في توزيعها ليس من مصلحة أحد.

ّ
وبين أن االتفاقية تحتوي على
ّ
مــواد متعلقة بالتعاون المشترك
وت ــزوي ــد الـمـعـلــومــات والـبـيــانــات
الـفـنـيــة وال ــدراس ــات ال ـتــي يحتاج
إليها المجلس الـبـلــدي للوصول
الى قرارات سليمة متعلقة باألمور
ذات االهتمام المشترك بين وزارة
الكهرباء والماء وبين «البلدي».
وأضـ ــاف الـفــاضــل أن الـمـبــادرة
ب ـ ــدأت ب ـج ـهــود «الـ ـبـ ـل ــدي» ممثلة
بــرئـيـســه ب ــزي ــارة وزارة الـكـهــربــاء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض األم ـ ـ ـ ــور
المشتركة المتعلقة بدور المجلس
وم ــا يــدخــل فــي اختصاصاته من
تخصيص وخالفه ،وكذلك األمور
العالقة التي تعانيها ال ــوزارة في
تخصيص للمحوالت في المناطق
السكنية أو ف ــرز األراض ـ ــي ،قائال
إنه تم التشاور حول تحديد إطار
ّ
عام لوجود اتفاقية ومذكرة تفاهم
بين الجهتين للوصول إلى صيغة
توافقية نهائية بين الجهتين.
وأوضــح الفاضل أن أحــد بنود

ه ــذه ال ـم ــذك ــرة ه ــو تـشـكـيــل فــريــق
عـ ـم ــل بـ ـي ــن ال ـم ـج ـل ــس والـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
لبحث األمــور المشتركة من خالل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـي ـع ـقــدهــا
أبــرزهــا تسريع تخصيص أراض
للمحوالت داخل المناطق السكنية،
وف ــرزه ــا ألن ـه ــا مــرت ـبــط بطبيعة
االحمال الكهربائية التي تقع على
ً
المحوالت التي دائما ما تعانيها
الوزارة.

توزيع المحوالت
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ك ـش ــف ال ـع ـت ـي ـب ــي عــن
إيـ ـج ــاد م ـخ ـطــط ه ـي ـك ـلــي مـصـغــر
خــاص بتوزيع مــواقــع المحوالت
ضمن اتفاقية التعاون المشتركة
بين «الكهرباء» و»البلدي» ،مبينا
أن تــوق ـيــع م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم يعد
سابقة جديدة للمجلس للتعاون
م ــع مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،كـمــا أنـهــا
ّ
تمكن المجلس من إتخاذ اجراءات
سـلـيـمــة ،ح ـيــث ي ـك ــون ه ـن ــاك خط

الفاضل والعتيبي خالل توقيع المذكرة
مفتوح وتعاون بين الجهتين.
ول ـف ــت إل ــى أن ــه سـيـتــم تشكيل
فريق عمل لمنصة هــذه االتفاقية
لوضع الخطوط وجسور التواصل
السريعة التخاذ القرارات المناسبة،
إض ــاف ــة ال ــى تـقـلـيــص الـمـســاحــات
التي ال يكون لها حاجة ،مع إضافة
مساحات جديدة حتى يتم وضع
النظرة المستقبلية عليها.
وكـ ـش ــف عـ ــن ات ـ ـفـ ــاق الـمـجـلــس
م ــع ال ـ ــوزارة عـلــى أن ت ـكــون هـنــاك

اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ي ـتــم رس ـم ـهــا لـمــدة
 10س ـن ــوات مـقـبـلــة فـيـمــا يتعلق
ب ـتــوزيــع ال ـم ـحــوالت وتخصيص
األراضي لها.
وفيما يتعلق بحصر للمحوالت
ً
الـقــائـمــة حــال ـيــا ،ق ــال العتيبي إن
حصر المحوالت من صميم عمل
اللجنة ،مستطردا :نحتاج الى عمل
منظم مع وضع الئحة للمساحات
الـمـحــددة لكل منطقة يـكــون فيها
مـحــوالت ومــركــز للكهرباء ضمن

ً
م ــواق ــع م ـعـ ّـي ـنــة ،مـبـيـنــا أن إع ــادة
دراسة القرارات أو تعديلها أمر وارد
عبر هذه االتفاقيات ،خصوصا أن
العديد من الــوزارات طلبت تعديل
بعض القرارات.
وبشأن مقترح وضع المحوالت
تحت األرض ،أش ــار العتيبي الى
أن الوزارة لديها جانب فني ،وهي
تدرس البدائل بتوفير المساحات،
م ــؤك ــدا أن الـمـجـلــس يــدعــم ك ــل ما
يصب في هذا الجانب.

«الشؤون» :صرف مكافآت األعمال الممتازة قبل أبريل

ً
الوزارة أنجزت جميع التقييمات السنوية للموظفين وتعكف على إدخالها آليا
●

جورج عاطف

علمت «الـجــريــدة» مــن مـصــادر مطلعة ،أن
وزارة الشؤون االجتماعية ،ممثلة في قطاع
الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة أن ـج ــزت جميع
ال ـت ـق ـي ـي ـمــات ال ـس ـن ــوي ــة ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن فـ ــي كــل
ً
القطاعات ،وتعكف حاليا على إدخالها عبر
ً
النظام اآللي لديوان الخدمة المدنية ،استعدادا
لصرف مكافآت األعمال الممتازة ،متوقعة أن
يتم الصرف قبل بداية السنة المالية الجديدة
مطلع أبريل المقبل.
وقالت المصادر ،إن الــوزارة ملتزمة بقرار

ديــوان الخدمة الصادر بشأن قواعد وأسس
وإجـ ــراء ات ومــواعـيــد تقييم أداء الموظفين،
الــذي حــدد نسبة  70فــي المئة ل ـلــوزارة على
أساس األداء الوظيفي ،و 30في المئة للديوان
ع ـلــى أسـ ــاس إث ـب ــات ال ـح ـضــور واالنـ ـص ــراف
عبر البصمة ،مشيرة إلى أن قــرارات الديوان
الـ ـ ـص ـ ــادرة بـ ـش ــأن ص ـ ــرف مـ ـك ــاف ــآت األعـ ـم ــال
ال ـم ـم ـتــازة اش ـتــرطــت ح ـصــول ال ـمــوظــف على
تقييم سنوي امتياز ،غير أنها لم تلزم الجهات
الحكومية بالصرف لكل من حصل على هذا
التقييم.
ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع آخ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ــال وك ـ ـيـ ــل وزارة

الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ع ـبــدال ـعــزيــز شـعـيــب،
إن «لـجـنــة الـمـشــروعــات الـتـعــاونـيــة الوطنية
أن ـف ـق ــت م ـن ــذ تــأس ـي ـس ـهــا قـ ــرابـ ــة  30م ـل ـيــون
دي ـنــار عـلــى إن ـشــاء ال ـمــرافــق الـصـحـيــة ،وهــي
م ـس ـت ـش ـفــى م ــرك ــز ال ـت ـع ــاون ـي ــات ل ـل ـق ـلــب فــي
ً
منطقة الصباح الصحية بتكلفة  14مليونا،
ومركز التعاونيات لنقل الــدم في مستشفى
ً
العدان بتكلفة  7ماليين ،فضال عن االنتهاء
مــن إن ـشــاء بـنــك ال ــدم فــي مستشفى الـجـهــراء
ً
بتكلفة  7ماليين أيضا ،الذي سيتم افتتاحه
عقب االنتهاء من تجهيزه وتأثيثه بالمعدات
ً
واألج ـهــزة الـطـبـيــة» ،كــاشـفــا عــن االنـتـهــاء من

«الدعوة اإللكترونية» 125 :إذاعة
تنشر القرآن الكريم
أعـ ـل ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـج ـنــة ال ــدع ــوة
اإللكترونية ،التابعة لجمعية النجاة الخيرية،
عـبــدالـلــه ال ــدوس ــري ،أن الـلـجـنــة أطـلـقــت إذاع ــة
إلكترونية جديدة للقرآن الكريم بصوت القارئ
الشيخ أسامة أبوزيد ،في إطار سعيها الحثيث
في خدمة كتاب الله تعالى وترجماته وعلومه.
وأوض ــح ال ــدوس ــري ،فــي تصريح صحافي،

أمــس ،أن عــدد اإلذاع ــات اإللكترونية بمشروع
نشر علوم وترجمات القرآن الكريم وصل إلى
 ،125منها  45إذاعــة بــروايــة اإلمــام حفص عن
عاصم ،إضافة إلى  25تالوة بالقراءات العشر،
و 14إذاعة لتفسير القرآن الكريم وشرح علومه
باللغات المختلفة ،و 41ترجمة لمعاني القرآن
الكريم.

افتتحت جمعية الرحمة العالمية مركزا إسالميا
ف ــي إن ــدون ـي ـس ـي ــا ،لـلـمـســاهـمــة ف ــي ن ـشــر الـثـقــافــة
اإلسالمية لعموم المسلمين ،والقيام بــدور َّ
فعال
فــي تقديم ص ــورة صحيحة عــن قيمه وتعاليمه،
ومـ ــا يــرت ـبــط ب ــه م ــن أعـ ـم ــال خ ـيــريــة وإن ـســان ـيــة،
وال ـ ــذي ُي ـعــد ن ـمــوذجــا يـحـتــذى ب ــه ف ــي الـتـعــايــش

الديني والمجتمعي .وفي هذا الصدد ،قال رئيس
مكتبي إندونيسيا والفلبين في «الرحمة» عبدالله
العجمي ،إن المركز يتكون من مسجد يتسع لـ 327
مصليا ،ملحقا به البئر والمتوضأ ودورة المياه
والصوتيات والـفــرش ،إضــافــة إلــى مركز تحفيظ
مكون من  8فصول دراسية يسع  200طالب وطالبة.

ً
ً
«الرحمة» افتتحت مركزا إسالميا في إندونيسيا

إنـشــاء مــركــز الـكــويــت التعاوني للتوحد في
منطقة مشرف بتكلفة  1.7مليون ،الذي أضحى
ً
جاهزا للتشغيل.
وأكـ ــد ش ـع ـيــب ،أن الـلـجـنــة ع ـلــى اس ـت ـعــداد
تــام لدعم أي مـشــروع وطني يخدم الكويت،
ً
خـصــوصــا أن أم ــوال اللجنة هــي لمساهمي
الجمعيات تقوم اللجنة بإدارتها وتوجيهها
إلى هذه المشروعات الوطنية.

مشروعات مستقبلية
وع ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة لـلـجـنــة

ّ
جار
المشروعات التعاونية بين شعيب ،أنه ٍ
ً
حاليا تسليم الموقع لشركة المقاوالت الفائزة
ب ـم ـنــاق ـصــة مـ ـش ــروع إعـ ـ ــادة تــأه ـيــل ال ـج ـنــاح
ال ـس ــادس ف ــي مستشفى مــركــز الـتـعــاونـيــات
وجار
للقلب بتكلفة متوقعة  850ألف دينار،
ٍ
ً
حاليا تصميم وترخيص  7مشروعات جديدة
بعد التعاقد مع المكاتب اإلستشارية لتقديم
الخدمات الهندسية.
وأضـ ــاف أن «ب ـيــن ه ــذه ال ـم ـشــروعــات هــي،
مركز الكويت التعاوني للبرامج الطالبية في
محمية الجهراء بتكلفة تقديرية  2.350مليون،
ومركز التعاونيات لعالج اإلدمان في منطقة

أمانة األوقاف تعلن نتائج مسابقة
الكويت الكبرى لحفظ القرآن
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لألوقاف أمس نتائج مسابقة
الكويت الكبرى لحفظ القرآن
الـ ـك ــري ــم وت ـ ـجـ ــويـ ــده ال ُـث ــال ـث ــة
ُ
َ
ـوب»
وال ـع ـشــريــن «رب ـ ـيـ ــع ال ــق ـل ـ ِ
التي نظمتها برعاية صاحب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صـ ـ ـب ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد وذلـ ـ ـ ـ ــك مــن
خـ ـ ــال ك ـل ـم ــة ألـ ـق ــاه ــا األمـ ـي ــن
العام لألمانة العامة لألوقاف
باإلنابة منصور الصقعبي في
تلفزيون الكويت.
وقال الصقعبي ان إجمالي
عدد المشاركين هذا العام بلغ
 2546م ـت ـســاب ـقــا ومـتـســابـقــة
وبـلــغ إجـمــالــي ال ــرج ــال 1167
وإج ـم ــال ــي اإلن ـ ــاث  ،1379امــا
عــدد الجهات المشاركة فبلغ
 42جهة حكومية وأهلية،

وبـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ال ـف ــائ ــزي ــن
 222بمختلف شرائح وفئات
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ب ـ ــواق ـ ــع  119مــن
الــذكــور و 103مــن االن ــاث ،اما
عـمــر أك ـبــر مـتـســابــق فـبـلــغ 86
س ـنــة وهـ ــي م ــن اإلنـ ـ ــاث بفئة
كبار السن ،وأما عدد الفائزين
الحاصلين على نسبة %100
فبلغ  14فائزا وفائزة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :جـ ـ ـ ـ ــاء ت ــرتـ ـي ــب
الجهات الفائزة في المسابقة
كما يلي:
ً
أوال  :درع ا ل ـت ـف ــوق ا ل ـع ــام:
حصلت عليه وزارة األوق ــاف
والشؤون اإلسالمية
ً
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :ال ـ ـ ـ ــدرع ال ــذهـ ـبـ ـي ــة،
حصلت عليه جمعية بـيــادر
السالم.
ً
ث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــا :ال ـ ـ ـ ـ ــدرع ال ـف ـض ـي ــة،

حصلت عليه مبرة المتميزين
لخدمة القرآن الكريم.
ً
راب ـ ـعـ ــا :الـ ـ ــدرع ال ـب ــرون ــزي ــة،
حصلت عليه جمعية اإلصالح
االجتماعي.
و فــي الختام تقدمت أمانة
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـخـ ــالـ ــص ال ـش ـك ــر
والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـص ــاح ــب ال ـس ـمــو
عـلــى رعــايـتــه لـهــذه المسابقة
ولـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــاب ـ ـق ـ ـيـ ــن
والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــات وأولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء
أم ــوره ــم وجـمـيــع المحكمين
والـمـحـكـمــات .وكــل مــن ساهم
بجهده ووقته في إنجاح هذه
المسابقة ،داعية أبناء الكويت
للتسجيل في األعوام القادمة
للتسابق في حفظ كتاب الله
تعالى وتجويده.

الصباح الصحية بتكلفة  3.5ماليين ،ومركز
الـتـعــاونـيــات ألبـحــاث األم ــراض الــوراثـيــة في
مستشفى األميري بتكلفة  5.5ماليين».
وأكـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ــرص الـ ـلـ ـجـ ـن ــة عـ ـل ــى االجـ ـتـ ـم ــاع
بــأعـضــاء ومـســاهـمــي الجمعيات التعاونية
وتقديم عــرض مرئي لهم يتضمن تفاصيل
مشروعاتها والموقف التنفيذي لها ،وتقديم
كشف حساب عما تــم إنـجــازه والمشروعات
المستقبلية إلطــاع المساهمين على أوجــه
صرف أموالهم.
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كورونا الجديد

الحكومة :تمديد تعطيل الدراسة حتى  26الجاري
• تكليف «التربية» مواجهة اآلثار المترتبة على التعليق وما يتصل ببدائل التعليم التقليدي واالختبارات
• إلزام كل الجهات الحكومية عدم السماح للموظفين المشمولين بالحجر الصحي بمباشرة العمل
علي الصنيدح

قرر مجلس الوزراء إغالق
صاالت السينما والمسارح
وصاالت األفراح العامة
والخاصة وصاالت الفنادق،
ومنع إقامة القاعات المؤقتة،
حتى إشعار آخر ،وذلك
ضمن اإلجراءات االحترازية
لمواجهة فيروس كورونا.

طارق المزرم

المخزون
االستراتيجي
للبالد مطمئن وتم
التوجيه بتعزيزه

ال صحة لتعويض
بعض التجار بسبب
فيروس كورونا
المستجد

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس

ف ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ـ ــوء اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخـ ــذة ف ــي
م ــواجـ ـه ــة انـ ـتـ ـش ــار فـ ـي ــروس
كـ ـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ـ ــا ،جـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـجـ ـل ــس
ا ل ـ ــوزراء ،أ م ــس ،ق ــرار تعطيل
ال ـ ــدراس ـ ــة فـ ــي كـ ــل ال ـ ـمـ ــدارس
وال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات والـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة
والكليات العسكرية ومراكز
وزارة األو ق ـ ـ ـ ــاف وا ل ـ ـشـ ــؤون
اإلس ــامـ ـي ــة م ـ ــدة أس ـبــوع ـيــن
إ ضــا فـيـيــن ،وتكليف وزار ت ــي
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي
ت ـقــديــم ال ـت ـص ــورات الـعـمـلـيــة
الكفيلة بمعالجة االحتماالت
المستقبلية واآلثار المترتبة
ع ـلــى ال ـت ـع ـط ـيــل ،وم ــا يـتـصــل
ب ـب ــدائ ــل ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـق ـل ـيــدي
واالختبارات وإجراء اتها.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ــرسـ ـم ــي
بـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ،ط ـ ـ ــارق
المزرم ،على هامش اجتماع
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي ق ـصــر
ا ل ـس ـيــف أ م ـ ــس ،إن ا لـمـجـلــس
قرر في جلسته إلزام الجهات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة ك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــدم
السماح بمباشرة الموظفين
الكويتيين وغير الكويتيين
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـمـ ــول ـ ـيـ ــن ب ـ ـكـ ــل أنـ ـ ـ ــواع
الـ ـحـ ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي اإللـ ــزامـ ــي
ل ـل ـعــاج أو اح ـت ــرازي ــا ،وذل ــك
تـ ـق ـ ّـي ــدا بـ ـم ــدة الـ ـحـ ـج ــر ال ـت ــي
تـقــرر هــا وزارة ا لـصـحــة ،كما

قــرر تنسيق وزارة الداخلية
مـ ـ ـ ــع وزارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
وال ـ ـص ـ ـحـ ــة بـ ــإي ـ ـقـ ــاف ج ـم ـيــع
سـ ـ ـم ـ ــات ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول ،ع ـ ـلـ ــى أن
تـ ـك ــون مـ ـح ـص ــورة ل ـل ـب ـع ـثــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،بـعــد اعـتـمــاد
من وزارة الصحة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :قـ ـ ــرر ال ـم ـج ـلــس
إغ ـ ـ ـ ـ ــاق ص ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
والـمـســارح وص ــاالت األفــراح
ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة وص ــاالت
الفنادق ،ومنع إقامة القاعات
المؤقتة ،وذ لــك حتى إشعار
آخر ،وتكليف بلدية الكويت
التنسيق مــع وزارة الصحة
ل ـل ـن ـظــر بــال ـتــوع ـيــة ،وتـنـظـيــم
مراسم العزاء في المقابر بما
يتفق ّمع اإلجراء ات الوقائية،
ل ـت ـج ــن ــب ال ـ ـعـ ــدوى وان ـت ـش ــار
الوباء.
ودعا االتحادات الرياضية
كافة لوقف النشاط الرياضي
والـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ــوديـ ــة حـتــى
إشعار آخر.
و ق ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــرزم إن هـ ـن ــاك
ت ـع ـم ـي ـم ــا ص ـ ـ ــدر مـ ـ ــن وزارة
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــواط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،وي ـش ـت ـمــل عـلــى
 3فئات ،كل فئة تضم أسماء
دول واإل ج ـ ـ ــراء ات ا لـمـطـلــوب
اتباعها فيما يخص الحجر
ال ـص ـحــي ف ــي حـ ــال ق ـ ــدوم أي
شخص من تلك الدول:

ال ـ ـ ـف ـ ـ ـئـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـخ ــص
القادمين ا لــى الكويت سوى
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
م ــن الـ ــدول ال ـتــال ـيــة :الـصـيــن،
وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ،وهــونــغ
ك ــون ــغ ،وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ،وإي ـ ـ ــران،
والعراقّ ،
يطبق عليهم الحجر
المؤسسي ،وهو حجر إلزامي
صارم لمدة  14يوما يتم فيه
م ـتــاب ـعــة ال ـش ـخــص وتـطـبـيــق
اإلجراء ات الصحية المقررة.
والـ ـفـ ـئ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـع ـنـ ّـيــة
ب ــال ـق ــادم ـي ــن ال ـ ــى الـ ـب ــاد مــن
الـ ــدول ال ـتــال ـيــة :س ـن ـغــافــورة،
والـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــان ،وتـ ـ ــاي ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــد،
وب ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــادش ،والـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد،
والـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ،وس ـ ــري ـ ــانـ ـ ـك ـ ــا،
وم ـص ــر ،وس ــوري ــة ،ول ـب ـنــان،
وأذر ب ـي ـجــان ،و يـطـبــق عليهم
الحجر المنزلي ،مع االلتزام
بـ ـع ــدم ال ـ ـخـ ــروج م ــن ال ـم ـن ــزل
إ طـ ــا قـ ــا م ـ ــدة  14يـ ــو مـ ــا ،مــع
م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة أطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء الـ ـصـ ـح ــة
ا لــو قــا ئـيــة فــي وزارة الصحة،
واتباع اإلرشادات الصحية.
ّ
فتطبق
أ مــا الفئة الثالثة،
ع ـل ــى الـ ـق ــادمـ ـي ــن ل ـل ـب ــاد مــن
ألمانيا ،وفرنسا ،وإسبانيا،
وأمـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدا،
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــروي ـ ـ ـ ــج ،وال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدة ،وبـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــا،
ّ
وتطبق
والسويد ،وسويسرا،
عـلـيـهــم ال ـم ــراق ـب ــة الـصـحـيــة،

تكليف البلدية
التنسيق مع
«الصحة» للنظر
بالتوعية وتنظيم
مراسم العزاء
في المقابر

تعميم الحجر
الصحي على
القادمين يتغير
وفق أوضاع
الفيروس في الدول

وتـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى إرش ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
تـنـصــح ب ـمــازمــة ال ـم ـنــزل إال
في حاالت الضرورة مدة 14
يــومــا ،وتـجـنــب ال ــوج ــود في
التجمعات.
وأ ك ــد ا ل ـم ــزرم أن التعميم
الصادر فيما يخص الحجر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـق ــادمـ ـي ــن
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول س ـي ـت ـغ ـي ــر وف ــق
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات وزارة ا ل ـص ـح ــة
بـشــأن اإل ضــا فــة والتغييرات
وفق األوضاع في هذه الدول،
و ب ـنــاء عليه تـقــوم "ا لـصـحــة"
بتعديل هذه الفئات.
وأضاف أن العالم ال يملك
ال ـخ ـب ــرة ف ــي م ــواج ـه ــة وب ــاء
كـ ــورونـ ــا وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـعــامــل
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــه ،م ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــا أن ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــرق
الحكومية تعقد اجتماعات
ّ
وتطور في اإلجراء ات
دورية
وف ـ ـ ــق مـ ـ ــا هـ ـ ــو مـ ـ ــوجـ ـ ــود فــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ،واتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذ م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء قـ ـ ــرار م ـن ــع ص ــاالت
ّ
تجمعات
األفراح ألنها تضم
كبيرة.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ــى أن إ يـ ـ ـق ـ ــاف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ل ـ ـم ـ ـنـ ــع
ال ـت ـج ـم ـع ــات فـ ــي ال ـ ـمـ ــدارس،
لوقف انتشار الوباء ،مؤكدا
أن الكويت تسابق الزمن في
اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراء ات لـحـمــايــة
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن من
هذا الوباء.

و ب ـ ّـي ــن أن وزارة ا ل ـص ـحــة
تتخذ ا لـقــرارات فــي مواجهة
الوباء بشكل جريء ويومي،
مؤكدا أن دولة الكويت تتبع
شـ ـف ــافـ ـي ــة عـ ــال ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــو مــا
أش ـ ــادت ب ــه مـنـظـمــة الـصـحــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة خ ـ ـ ــال زي ــارتـ ـه ــا
للبالد.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك خـ ـط ــة
مــر ســو مــة مــن وزارة الصحة
تـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـل ـي ـه ــا،
ووف ــق االحـتـيــاجــات الـعــامــة،
وك ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة،
ونــأمــل أال نـصــل الــى مــراحــل
م ـت ـقــدمــة ف ـي ـه ــا ،و"ال ـص ـح ــة"
وض ـعــت أك ـثــر مــن سـيـنــاريــو
لـلـعـمــل ،وس ــوف تـطـبــق وفــق
المعطيات على األرض.
و ل ـ ـفـ ــت إ لـ ـ ــى أ نـ ـ ــه ال ي ـصــح
ت ــداول اإل شــا عــات المنتشرة
التي ليست من قيم المجتمع
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ،وم ـ ـحـ ــارب ـ ـت ـ ـهـ ــا
مسؤولية مجتمعية ،فهناك
ج ـ ـهـ ــات رسـ ـمـ ـي ــة نـ ــرجـ ــو مــن
الجميع متابعتها ،والصحف
ك ـ ــذل ـ ــك تـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
ووسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم
معلومات صحيحة.
وبـ ّـيــن أن الــوبــاء الــذي يتم
الـتـعــامــل مـعــه لـيــس لــه عــاج
وال إجراء ات واضحة وبشكل
ي ـ ــوم ـ ــي تـ ـ ـخ ـ ــرج مـ ـعـ ـل ــوم ــات
جديدة في كيفية انتقاله.

وف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــص خ ـ ـلـ ــو
العائدين من المقيمين بين
ف ـتــرتــي رف ــع وإع ـ ــادة الـحـظــر
ل ـ ــدخ ـ ــول الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن ب ـعــض
الــدول قال المزرم :حتى اآلن
ووف ـ ــق ال ـمــؤت ـمــر الـصـحــافــي
ل ــوزارة الصحة لــم تظهر أي
إصـ ــابـ ــة ،وت ـظ ـه ــر "ال ـص ـح ــة"
يــومـيــا فــي مــؤتـمــر صـحــافــي
وتـ ـتـ ـح ــدث بـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ،وف ــي
حال وجدت أي إصابة ليثق
الجميع بــأ نــه سيتم اإل عــان
عنها ،ونملك ا لـجــرأة والثقة
في الحديث عن كل معلومة،
وال ن ـ ـم ـ ـلـ ــك أن ن ـ ـخ ـ ـفـ ــي أي
معلومة ،ودو ل ــة الكويت من
أوائل الدول التي تحدثت عن
الوباء ،وهو ما ذكرته منظمة
ا لـ ـصـ ـح ــة ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة ،ودور
الصحافة هو نقل المعلومات
بـشـفــافـيــة وح ـ ّ
ـري ــة ،وق ــد كــان
ذلك عاليا في الكويت.
وأ كــد ا لـمــزرم أن المخزون
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي لـ ـلـ ـب ــاد فــي
حالة مطمئنة ،وتم التوجيه
بتعزيزه.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ــرس ـم ــي
للحكومة :ال صحة لما يتم
تداوله في وسائل التواصل
االجتماعي عــن صــدور قــرار
من مجلس الوزراء بتعويض
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــار ،بـ ـسـ ـب ــب
فيروس كورونا المستجد.

ً
«مركز صبحان» للمراجعين :حجر منزلي إلزامي  14يوما أو العقوبة
طالبهم بالمراجعة عند الشعور بارتفاع الحرارة أو السعال أو العطس
●

عادل سامي

علمت "الجريدة" أن فــرق الصحة الوقائية في
مركز صبحان الصحي ،فرضت تعهدا خطيا على
مئات المراجعين الذين راجعوا المستوصف خالل
اليومين الماضيين ،وطالبتهم بضرورة التقيد
بــالـحـجــر الـمـنــزلــي ل ـمــدة  14يــومــا ،وإال سيكون
هناك عقوبات مالية وقد تصل إلى الحبس ضد
المخالفين.
وقالت مصادر صحية مطلعة إن فرق الصحة
الــوقــائـيــة دعــت المراجعين إلــى ض ــرورة االلـتــزام
بــإجــراء ات الحجر المنزلي ومن بينها البقاء في
المنزل وعدم الذهاب إلى العمل أو مواقع الدراسة
واألماكن العامة واالعتذار عن استقبال الضيوف.
وطــال ـبــت ال ـف ــرق الـصـحـيــة م ـئ ــات الـمــراجـعـيــن
بالتوجه الفوري إلى المركز الصحي عند الشعور

بــأعــراض ارتـفــاع الـحــرارة أو السعال أو العطس،
م ـشــددة عـلــى أهـمـيــة إب ـقــاء الـشـخــص م ـعــزوال عن
اآلخرين في المنزل ،وضرورة غسل اليدين بشكل
مستمر بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل.
وأشارت إلى أن فرق الصحة الوقائية في مركز
صبحان الصحي فحصت مئات المراجعين بأخذ
حرارة المراجعين وتسجيل ورقة تعهد بضرورة
التقيد بالحجر المنزلي لمدة  14يــومــا ،كإجراء
احـ ـت ــرازي إلحـ ـت ــواء وال ـح ــد م ــن ان ـت ـشــار ف ـيــروس
ك ــورون ــان وال ـس ـي ـطــرة عـلـيــه وح ـمــايــة المجتمع
واألفراد منه.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن ال ــزح ــام ال ــذي شهده
ال ـمــركــز ي ــوم األح ــد ال ـمــاضــي خ ــف كـثـيــرا صـبــاح
وظهر أمس بسبب زيادة الكوادر الطبية واإلدارية
الالزمة الستيعاب أعداد المراجعين من القادمين
من خارج البالد.

زحمة مراجعين في مركز صبحان

ً
ً
ً
البلدية :تركيب  157إعالنا توعويا صحيا

ّ
اللجنة الرباعية نفذت جولة ميدانية على المقاهي والصالونات والمعاهد
أعـلـنــت إدارة الـعــاقــات الـعــامــة في
ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت تــرك ـيــب  157إعــانــا
توعويا في جميع المحافظات والتي
تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي
لدى المواطنين والمقيمين باإلرشادات
ال ـ ــوق ـ ــائ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
المستجد (كوفيد.)19 -
وذكـ ــرت اإلدارة ،فــي ب ـيــان أمــس،
أن اإلعـ ــانـ ــات ت ـه ــدف إلـ ــى تـعــريــف
المواطنين والمقيمين باإلرشادات
الوقائية لمنع انتشار الفيروس ،وتم
توزيعها على جميع المحافظات،
الفتة إلى تركيب  20إعالنا بمحافظة
حـ ــو لـ ــي و 42ب ــا لـ ـع ــا صـ ـم ــة و 22ب ـ
"م ـبــارك الـكـبـيــر" ،فـضــا عــن تركيب
 32باألحمدي و 16بالجهراء ،و25
بالفروانية.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ق ــال ــت الـبـلــديــة
إن الفرق الرقابية في أفــرع البلدية

ب ــالـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات كـ ـثـ ـف ــت ج ــوالتـ ـه ــا
ال ـم ـي ــدان ـي ــة إلح ـ ـكـ ــام ال ــرق ــاب ــة عـلــى
الـ ـمـ ـق ــاه ــي وص ـ ــال ـ ــون ـ ــات الـ ـح ــاق ــة
والـ ـمـ ـع ــاه ــد ال ـص ـح ـي ــة وال ـ ـ ـنـ ـ ــوادي
الرياضية واالجتماعية.
ول ـف ـتــت ّال ـب ـلــديــة إل ــى أن الـلـجـنــة
الرباعية نفذت جولة ميدانية على
الـمـقــاهــي وال ـصــالــونــات والـمـعــاهــد
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت عـ ـ ــن ت ـح ــري ــر
مخالفات عدم التقيد بالزي الخاص،
وتشغيل عمالة مخالفة وإحالة 14
عــامــا لـجـهــة االخ ـت ـصــاص التـخــاذ
اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة ،إضــافــة إلــى
رفع طلبات غلق إداري بعد استنفاد
اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة ال ــازم ــة ،الــى
جــانــب تـحــريــر  16مـخــالـفــة تشغيل
محل على نحو يـهــدد بخطر دا هــم
على صحة وسالمة الجمهور.

إعالنات توعوية للبلدية

majles@aljarida●com

يهدد العالم
اجتماع حكومي  -نيابي اليوم لبحث تطورات «كورونا»
َ

ُ
الغانم :يعقد في مكتب المجلس بحضور الخالد والوزراء المعنيين ومن يرغب من النواب
محيي عامر

تخبطات
الحكومة
في مواجهة
«كورونا»
لن تمر
مرور الكرام
وسنحاسبها

الفضالة

إعادة تقييم
أصول
الصناديق
السيادية بعد
أزمة «كورونا»

العدساني

إيقاف
البورصة
ً
أسبوعا إلى
حين تبيان
آثار الفيروس
على السوق

المال

أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
مرزوق الغانم أن مكتب المجلس
سـيـجـتـمــع ف ــي ال ـس ــاع ــة الـثــانـيــة
عـشــرة والـنـصــف مــن ظهر اليوم
لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة جـ ـ ـه ـ ــود وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
م ــواج ـه ــة فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا فــي
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وال ـ ـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى األسـ ـئـ ـل ــة
واالس ـت ـف ـس ــارات ال ـم ـثــارة والـتــي
يرغب األعضاء في طرحها.
وقال الغانم ،في تصريح" :كما
ذكـ ــرت ف ــي ت ـصــريــح س ــاب ــق لــدى
إلغاء الجلسة الخاصة المتعلقة
بكورونا بأنه سيتم االستعاضة
عنها باجتماع لمكتب المجلس،
فسيكون هناك اجتماع في مكتبي
ال ـ ـيـ ــوم بـ ـحـ ـض ــور سـ ـم ــو رئ ـي ــس
الحكومة الشيخ صـبــاح الخالد
والوزراء المعنيين ومن يرغب من
األعضاء في الحضور".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ن ـ ـحـ ــن م ـل ـت ــزم ــون
قـ ـ ـ ــدر الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـط ــاع بـ ـت ــوصـ ـي ــات
وزارة الصحة ومنظمة الصحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ك ـم ــا ن ــدع ــم ون ـســانــد
االخ ــوات واالخ ــوة المعنيين في
الحكومة ،ونشكر الكوادر الطبية
والفنية المتخصصة في مختلف
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ،وال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن عـلــى
دورهم المقدر".
من جهته ،أشاد النائب يوسف
الفضالة بالقرارات التي اتخذها
مجلس الوزراء في شأن مواجهة
"كورونا" ،ال سيما المتعلقة بوقف
خطوط الطيران مع بعض الدول،
ً
وتعليق الدراسة ،مستدركا "لكن
ت ـخ ـب ـطــات ال ـح ـك ــوم ــة ال ـحــاص ـلــة
لــن تمر م ــرور ال ـكــرام ،وكــل شيء
س ـي ـطــرح ع ـنــد ال ـم ـحــاس ـبــة الـتــي
ستكون في وقتها".
وقـ ــال ال ـف ـضــالــة ،ف ــي تـصــريــح
أمـ ــس" :اس ـت ـش ـعــارا لـلـمـســؤولـيــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ومـ ـ ــراعـ ـ ــاة ل ـل ـظــرف
االستثنائي الــذي تمر بــه البالد
نـ ـ ـح ـ ــاول أن نـ ـض ــع أيـ ــدي ـ ـنـ ــا فــي
ي ــد ال ـح ـكــومــة ل ـل ـخ ــروج م ــن هــذا
الظرف".
وأضـ ـ ــاف أن "هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات
جـ ــاء ت م ـتــأخــرة بـعــد مطالبتنا
ط ــوال الـفـتــرة الـمــاضـيــة" ،مشيرا
الى أن الظرف استثنائي ويتطلب

قرارات استثنائية غير مسبوقة.
ولـفــت إلــى أن ع ــددا مــن الــدول
المحيطة مثل المملكة العربية
السعودية وسلطنة عمان طبقت
نـفــس ال ـخ ـطــوات ال ـتــي اتـخــذتـهــا
الكويت.
ّ
ووج ـ ـ ـ ــه رسـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى مـجـلــس
الــوزراء بــأن "الحمل عليكم ثقيل
من خــال هــذه األزمــة ،واتخاذكم
الـ ـق ــرارات االسـتـثـنــائـيــة ف ــي هــذا
الظرف االستثنائي يجب أن يكون
وا ضـحــا ويستمر ،وعليكم عدم
الخوف من اتخاذ هذه القرارات".
وش ــدد عـلــى أن ه ــذه ال ـقــرارات
ل ـي ـس ــت م ــوج ـه ــة ل ـ ـ ــدول م ـع ـي ـنــة،
بــل هــي لحماية الكويت وأهلها
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن فـ ـيـ ـه ــا ،وهـ ـ ـ ــذا هــو
المطلب األساسي.
ولفت إلــى أن اتخاذ مثل هذه
الـقــرارات يجب أن يتم بشجاعة،
وم ـ ــواج ـ ـه ـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة "ول ـ ـيـ ــس
بالتخبطات كـمــا حـصــل عندما
دخلت مجموعة من عمالة إحدى
الدول بدون فحص ،أو أي إشعار،
وحاليا يتنقلون من مركز صحي
إلـ ــى آخـ ـ ــر ،وال أحـ ــد يـسـتـقـبـلـهــم
إلجراء الفحص عليهم".
وتــابــع "حـتــى لــو كــانــت هناك
حاالت استثنائية يتطلب دخولها
لـلـبــاد فيجب أن تحمل شـهــادة
فحص الـ ـ (بــي ســي آر) ،وأن يتم
فحصهم في المطار أيضا".
وأكد الفضالة "في هذا الظرف
االستثنائي يجب أن نعمل بشكل
استثنائي ،ومن ال يريد أن يعمل
بهذا الشكل فعليه أن يرحل ،وأن
ي ـ ــدار ال ـب ـلــد ب ـش ـكــل ح ـ ــازم خــال
ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وم ـ ــن ال ي ــري ــد أن
يدير البلد بشكل حازم فعليه أن
يـعـتــذر ويــأتــي غ ـي ــره" ،مبينا أن
المرحلة تتطلب حــز مــا وحسما
في القرارات.

إيقاف البورصة
من جانبه ،طالب النائب بدر
المال هيئة أسواق المال بتفعيل
ال ـ ـمـ ــادة  44مـ ــن قـ ــانـ ــون ال ـه ـي ـئــة
بإيقاف البورصة مدة أسبوع إلى

حين تبيان آثار أزمة كورونا على
السوق الكويتي.
وأضـ ـ ــاف الـ ـم ــا ،ف ــي تـصــريــح
ب ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة أمـ ـ ــس ،أن دول ــة
ال ـكــويــت ت ـمــر ال ـي ــوم ب ــأزم ــة غير
مـسـبــوقــة عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم،
وال ـت ــي ل ــم تـقــف عـنــد الـتــداعـيــات
الـصـحـيــة ف ـقــط ،ب ــل وص ـلــت إلــى
االقتصاد ،مما يترتب عليه آثار
تصل الى كل المستويات.
وأشار إلى أن "الكل شاهد عند
بــدايــة األزم ــة كــان هـنــاك تصعيد
س ـيــاســي .وأنـ ــا م ــن أول ال ـن ــواب
الذين صرحوا بضرورة االبتعاد
عن هذا التصعيد وترك الحكومة
لمعالجة هذا األمر ،بكل أريحية،
اال انـنــا فوجئنا بــإعــان مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـح ــب قـ ـ ــرار ال ـف ـحــص،
وعليه دخــل اآلالف إلــى الكويت
دون ف ـ ـحـ ــص ،و ب ـ ـعـ ــد ا ل ـض ـغ ــط
ال ـن ـي ــاب ــي ت ــراجـ ـع ــت ال ـح ـك ــوم ــة،
وات ـ ـخـ ــذت قـ ـ ـ ــرارات ح ـص ـي ـفــة فــي
هذا األمر".
وأع ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه أن "ي ـصــدر
مجلس ال ــوزراء ق ــرارا باستمرار
تـعـطـيــل ال ــدراس ــة ح ـتــى تنقشع
هذه الغمة عن الكويت ،لنحافظ
على صحة أبنائنا وأطفالنا ،ألن
الـتـجـمـعــات هــي ب ــؤر الستفحال
هذا المرض".
وتابع أن "البورصة الكويتية
تـ ــأثـ ــرت تـ ــأثـ ــرا شـ ــديـ ــدا ج ـ ــدا مــن
تداعيات هــذة االزمــة ،وآن األوان
أن يـ ـك ــون ل ــد يـ ـن ــا ف ــر ي ــق إلدارة
األزمـ ــات" ،مطالبا "هيئة أســواق
المال بمتابعة ،بشكل حذر ،هذه
التداعيات على البورصة ،وتفعيل
المادة  44من قانون هيئة اسواق
المال ،وايقاف البورصة فترة ال
تقل عن أسبوع حتى نتبين آثار
هذه االزمة على السوق الكويتي
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــأث ــر بـ ـت ــأث ــر األس ـ ـ ـ ــواق
الخليجية والعالمية".
وط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداول
ب ــال ـب ــورص ــة ف ـت ــرة زم ـن ـيــة قــابـلــة
للتمديد ،إضافة إلــى ضــرورة أن
ت ـكــون ه ـنــاك تـعــامـيــم م ــن الـبـنــك
الـ ـم ــرك ــزي ت ـح ـمــي الـمـقـتــرضـيــن
الذين لديهم أصول تأثرت بسبب

تداعيات االزمــة ،داعيا الحكومة
إلى أن تعيد النظر بالميزانية في
ظــل االنـخـفــاض الـحــاد والسريع
ألسعار النفط ،إضافة إلى اعادة
النظر في طريقة اإلنفاق.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة إشـ ــراك
ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،وأن ي ـكــون له
دور مـجـتـمـعــي واض ـ ــح ،خــاصــة
أن ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن أخـ ــذوا
قــروضــا مــن ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
ل ــدع ــم الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ،وق ـط ــاع الـتـجــزئــة
ت ـ ــأث ـ ــر ،وع ـ ـلـ ــى الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لالستثمار أن تبحث في االسواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وأن ت ـ ـنـ ــوع أص ـ ــول
الصناديق.
وبين المال أنه يجب أن تكون
هناك وسائل صحية في وسائل
النقل العام ،وأن تكون الحكومة
حـكــومــة وقــايــة ال حـكــومــة عــاج،
ب ــأن تـتــوقــع األزمـ ــات وتـضــع لها
الحلول.

الصناديق السيادية
من ناحية اخرى ،طالب النائب
رياض العدساني مجلس الوزراء
بــدراســة الـتــأثـيــرات االقـتـصــاديــة
ً
النتشار فيروس كورونا عالميا
ع ـلــى ال ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي أدت الــى
انخفاض بأسعار النفط وخسائر
ألسواق المال المحلية والعالمية.
وقــال العدساني ،في تصريح
بمجلس األمــة أمــس ،إن "انتشار
فـيــروس كــورونــا عالميا ،اضافة
الــى بعض األمــور السياسية في
الـمـنـطـقــة ،أف ــرز آثـ ــارا اقـتـصــاديــة
أثــرت بشكل مباشر على أسعار
النفط".
وأض ــاف أن ذلــك سيؤثر على
ً
إيرادات الدولة ،التي تعتمد كليا
على صــادرات النفط ،السيما أن
الكويت تصدر ما يقارب  80في
المئة من إنتاجها للنفط الى دول
شرق آسيا".
وأوض ــح أن تــداعـيــات انتشار
الفيروس طالت مؤشرات أسواق
ال ـمــال المحلية والـعــالـمـيــة ،مما
سـ ـي ــؤث ــر أيـ ـض ــا عـ ـل ــى الـ ـك ــوي ــت،

مرزوق الغانم

رياض العدساني

العتماد الهيئة العامة لالستثمار
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـخــارج ـيــة
وارت ـ ـبـ ــاط ب ـعــض اس ـت ـث ـمــارات ـهــا
ب ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة األسـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة
والخارجية.
وبين أن كل هذه األمــور تمثل
ت ـح ــدي ــات ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ،الـتــي
يجب أن تباشر مسؤولياتها من
خالل االلتزام بالميزانية وترشيد
اإلنفاق وضبط األمــور المتعلقة
ب ــالـ ـل ــوائ ــح والـ ـنـ ـظ ــم ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
ً
بميزانية الدولة ،مطالبا بإعادة
دراسة وتقييم األصول المتعلقة
بالصندوق السيادي وصندوق
األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة واالح ـت ـيــاطــي
العام.
وأشار إلى رسالة وجهها الى
الحكومة االسبوع الماضي ،قائال:
أكرر تلك الرسالة اليوم بضرورة
مـعــالـجــة ال ـق ـضــايــا ال ـعــال ـقــة ،ألن
الوقاية خير من الـعــاج ،وهناك
أم ـ ـ ــور ص ـح ـي ــة وم ـه ـن ـي ــة ك ـب ـيــرة
ج ــدا ،وي ـجــب ع ــدم إق ـحــام الـشــأن
الـسـيــاســي فـيـمــا يـتـعـلــق بــاألمــن
الصحي.
وأضاف العدساني :هناك آثار
سياسية واقتصادية يجب النظر
فـيـهــا وعـ ــدم اسـتـبـعــاد الـقـضــايــا
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ـن ـ ــزول الـ ـب ــورص ــة
وان ـ ـحـ ــدار اسـ ـع ــار ال ـن ـفــط وم ــدى
انعكاسها على إيرادات الدولة.

أبعاد
العتيبي :أزمة ّ «كورونا» لها ً
اقتصادية معقدة قد تمتد طويال

المويزري :الحكومة تهاونت
وسمحت بدخول اآلالف

الدالل :دعوة لجنة الميزانيات
لبحث انخفاض أسعار النفط

أكد النائب خالد العتيبي أن أزمة "كورونا" لن تتوقف على الحجر
الطيران وعالج المصابين ،مشيرا الى أن القضية
الصحي وإيقاف
ّ
لها أبعاد اقتصادية معقدة قد تمتد لفترة طويلة بسبب حالة الشلل
التي يعانيها العالم.
وقال إن على مجلس الوزراء ،بعد انخفاض أسعار النفط ،دراسة
ّ
الوضع جيدا واستباق األحداث بقرارات تضمن تخطي الكويت لألزمة.

أك ــد الـنــائــب شـعـيــب ال ـمــويــزري أن الـحـكــومــة تـهــاونــت في
اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة ،وألغت شرط فحص ،PCR
وسمحت بدخول اآلالف من القادمين من بعض الــدول التي
تفشى فيها فيروس كورونا.
وقال المويزري إن "على الحكومة االستماع إلى آراء الشعب ،إليجاد
حلول منطقية لتفادي انتشار هذا الفيروس بين أبنائنا الطلبة".

أكد النائب محمد الدالل أن االنخفاض الكبير ألسعار النفط
بسبب وبــاء فـيــروس كــورونــا ،وانعكاسه على مالية الــدولــة
وميزانيتها ،مسؤولية مجلس األمة.
وقال :يجب دعوة أعضاء لجنة الميزانيات بالمجلس لطرح
ومتابعة هذا الموضوع ،ودعوة الحكومة كذلك لمناقشة آثاره
وكيفية التعاطي معه.

يوسف الفضالة

فيصل الكندري :مرفوض تحويل
الوباء ساحة لتصفية الحسابات
«االستمرار في منع الرحالت الجوية»
بينما ثـ ّـمــن ا لـنــا ئــب فيصل ا لـكـنــدري جـهــود األ جـهــزة
الـحـكــومـيــة والـتـطــوعـيــة كــافــة مـنــذ اإلع ــان عــن فـيــروس
ك ــورون ــا ،أك ــد أن م ـحــاولــة الـبـعــض تـحــويــل ه ــذا الــوبــاء
ساحة للتصفيات السياسية أمر مرفوض ،ألن الكويت
فــوق الجميع ،مستدركا بالقول "إن ا لـطــا بــور الخامس
الذي يخرج لنا عادة في وقت االزمات إلثارة الشائعات
يجب لجم أفواههم".
ّ
وأضاف الكندري ،في تصريح :ساء نا تدخل البعض
ّ
إلث ـ ـ ــارة ب ـع ــض الـ ـخ ــاف ــات وال ـ ـن ـ ـعـ ــرات وبـ ـ ــث ال ـطــائ ـف ـيــة
وت ـش ـت ـيــت ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي خ ـلــق ال ـفــوضــى،
ونحن اليوم أحوج الى تكاتف الجهود التي يمتاز بها
ّ
الشعب الكويتي عادة وقت المحن ،والتي تشكل أجمل
صــور التالحم وا لـتــرا بــط ،وأن المطلوب مــن السلطتين
التشريعية والتنفيذية هو عدم تداخل االختصاصات
وااللتفات الى الكويت التي تنتظر منا الكثير ،خاصة
أوقات المحن ،وعلى الحكومة اتخاذ موقف حازم وثابت
ال يهتز بالتعامل مع األزمة بال أي مجامالت أو تنازالت،
ّ
ألن أمننا القومي فوق أي اعتبارات.
وأردف أن الجهود التي يبذلها العاملون في مختلف
األجـهــزة الحكومية خاصة الخطوط األول ــى مــن األطباء
ورجــال األمــن والعاملين في الخطوط الجوية والطيران
المدني وغيرهم تحتاج أيضا الى دعمهم في أحدث األجهزة
التكنولوجية وتوفير الميزانيات كافة.
وق ــال إن عـلــى الـحـكــومــة االس ـت ـمــرار فــي مـنــع الــرحــات
الجوية من الدول الموبوء ة دون أي تراجع ،لحين إيجاد
وسائل كفيلة للقضاء على هذا الفيروس.
وتــابــع :يجب على الجميع العمل والـتـكــاتــف مــن أجل
الـكــويــت ،بعيدا عــن الـمـهــاتــرات وال ـمــزايــدات ،وعـلــى مــن ال
يفقهون بـشــيء االل ـت ــزام بصمتهم ،ويـجــب ع ــدم التدخل
السياسي النيابي ،أو المجاملة بالسياسة الخارجية،
حتى ال يأتي يوم ال تنفع فيه االحترازات الوقائية ،وتعلن
الدولة حالة الطوارئ.
وتابع :المطلوب أيضا من وزارة الصحة التعاون مع
وزارة الداخلية إللزام من يشملهم الحجر المنزلي من خالل
وضع عقوبات إلزامية على كل من يخالف ذلك ،مبينا أن
بعض األبواق التي تخرج منها األصوات النشاز لتشتيت
كافة الجهود لن تثني الشعب الكويتي في مختلف مواقعه
عن االستمرار في تالحمه ووحدته.

نواب يقترحون وقف التأشيرات لمواطني الدول الموبوءة
فرض قيود مؤقتة ودائمة على حركة الدخول والخروج ومنع التجوال في بعض المناطق
قـ ــدم ال ـ ـنـ ــواب صـ ـف ــاء ال ـه ــاش ــم ومـحـمــد
الدالل وعمر الطبطبائي وعبدالله الكندري
وال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي اق ـت ــراح ــا بـقــانــون
بتعديل بعض احكام القانون رقم  8لسنة
 1969باالحتياطات الصحية للوقاية من
االمراض السارية.
ونص االقتراح على ان تستبدل المادة
( )15من القانون رقم ( )8لسنة  1969المشار
إليه بالنص اآل ت ــي :يتشكل مجلس أعلى
للصحة بقرار من مجلس الــوزراء برئاسة
وزيــر الصحة وعضوية مــن يــراه مناسبا
من الــوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية
عـنــد اسـتـشـعــار وزارة الـصـحــة ظ ـهــور اي
مرض وبائي محليا او اقليميا او عالميا
يثير قلقا فــي مـجــال الـصـحــة الـعــامــة بما
ف ــي ذل ـ ــك األح ـ ـ ـ ــداث ال ـم ـج ـه ــول ــة األسـ ـب ــاب
والـ ـمـ ـص ــادر ،ويـ ـخ ــول ال ـم ـج ـلــس سـلـطــات
استثنائية لحماية البالد من تفشي الوباء
وله االستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ
قراراته.
ويـ ـك ــون ال ـم ـج ـلــس مـ ـس ــؤوال ع ــن وضــع
الـتــدابـيــر الــازمــة لمكافحة تفشي الــوبــاء
واحـتــوائــه ،ومتابعة تنفيذها ،وتقييمها
بـنــاء عـلــى مــا يسفر مــن أح ــداث طــارئــة او
ً
ً
مـسـتـنـجــدات سـلـبــا كــانــت ام إي ـج ــاب ــا ،مع
إطالع كل من مجلس األمة والوزراء دوريا
على الوضع الصحي في البالد.
ويمارس المجلس االختصاصات اآلتية:
 تقويم االقتراح باإلعالن عن المناطقالموبوءة والمتضررة بالوباء في أي موقع
جغرافي ثبت فيه تفشي الـعــدوى ،وكذلك
المناطق التي تشكل مخاطر محتملة على
الصحة العامة.
 ال ـط ـل ــب مـ ــن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــرضقـيــود مؤقتة او دائـمــة على حــركــة دخــول

وخــروج االشخاص واالمتعة والحموالت
وال ـح ــاوي ــات ووس ــائ ــل ال ـن ـقــل والـبـضــائــع
وال ـطــرود الـبــريــديــة وأي أم ــور اخ ــرى ذات
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت الس ـت ـق ـب ــال م ــا يـ ــرد إلـيـهــا
م ــن ال ـم ـنــاطــق ال ـم ــوب ــوء ة ب ـعــد تجهيزها
بالوسائل الــازمــة لعمليات التطهير من
الوباء.
 وقف التأشيرات الجديدة سواء كانتتمنح بصفة دا ئـمــة او مؤقتة لمواطني
الـ ــدول ال ـم ــوب ــوء ة او الـمـحـتـمـلــة بتفشي
الـ ــوبـ ــاء ف ـي ـه ــا ،مـ ــع اخ ـ ـضـ ــاع الـمـقـيـمـيــن
ال ـم ـت ـم ـت ـع ـيــن ب ــإق ــام ــة سـ ــاريـ ــة ال ـم ـف ـعــول
العائدين من بلدانهم لدولة الكويت الى
الفحص الطبي وعزلهم في المعازل التي
تـعـيـنـهــا وزارة ال ـص ـحــة ل ـل ـمــدة ال ـم ـقــررة
ال ـتــي ت ــراه ــا الزمـ ــة لـلـتــأكــد م ــن صحتهم
مع استيفاء الخزانة العامة لكافة رسوم
الخدمة الفعلية لتلك التدابير الصحية
ال ـم ـقــدمــة ل ـهــم ،وف ــي ح ــال ع ــدم االم ـت ـثــال
لإلجراءات الصحية يرحل فورا الى بلده
مع منع العودة الى دولــة الكويت بصفة
نهائية.
 تحديد المستلزمات الطبية واللقاحاتواألدوي ـ ـ ــة ال ـم ـط ـلــوب ت ــواف ــره ــا ف ــي ال ـبــاد
لمكافحة الوباء واتخاذ االجراءات الالزمة
للحفاظ على مخزون كاف منها.
 التنسيق مع وزارة التربية والتعليمال ـعــالــي إلعـ ــان م ــدة تـعـلـيــق ال ــدراس ــة في
ا ل ـمــرا حــل التعليمية المختلفة وا ل ـعــودة
إليها.
 الطلب من مجلس الوزراء إعالن وقفاألن ـش ـط ــة ف ــي ام ــاك ــن ال ـت ـج ـم ـعــات ال ـعــامــة
او الــريــاضـيــة او الــديـنـيــة او االجتماعية
والعودة اليها.
 -ت ـقــريــر مـ ــدى ال ـح ــاج ــة لـلـتـعـطـيــل فــي

صفاء الهاشم

محمد الدالل

الجهات الحكومية وعــرض التصور على
مجلس الوزراء التخاذ قرار بشأنه.
 الطلب من مجلس الوزراء عزل المناطقً
ً
التي تظهر فيها حاالت مرضية عزال تاما،
وع ــدم السماح بــالــدخــول إليها والـخــروج
منها بأي وسيلة كانت اال لمن ترخص لهم
وزارة الصحة العامة بذلك.
 الـتـنـسـيــق م ــع وزارة الــداخ ـل ـيــة لمنعالتجوال في بعض المناطق للمدة الالزمة
الجراء التطعيم االجباري للسكان او غير
ذلك من االجراءات.
 ت ـ ـخـ ــويـ ــل اط ـ ـ ـبـ ـ ــاء ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـع ــام ــةوال ـم ـعــاون ـيــن الـصـحـيـيــن وافـ ـ ــراد الـهـيـئــة
التمريضية و غـيــر هــم ممن يعينهم وز يــر
ال ـص ـحــة ال ـعــامــة دخـ ــول ال ـم ـســاكــن ف ــي اي
وقت للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء
التطعيم والتطهير وغير ذلك من االجراءات
الصحية الوقائية الالزمة.
 تـ ـكـ ـلـ ـي ــف االطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء واف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئ ــةالتمرضية والموظفين الفنيين واإلداريين

عمر الطبطبائي

والحكوميين والعاملين في القطاع الخاص
بالعمل على مكافحة الوباء والتنسيق مع
وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت
إلتــاف المأكوالت والمشروبات وتطهير
المالبس واألدوات واألثاث وغيرها الملوثة
او المشتبه في تلوثها وإغــاق المحالت
ال ـع ــام ــة ال ـت ــي يـح ـتـمــل ان ت ـك ــون م ـصــدرا
للعدوى وابعاد العاملين في هذه المحالت
والباعة المتجولين عن العمل اذا اقتضت
الضرورة ذلك.
 اتخاذ اي تدابير او احتياطات اخرىيراها ضرورية لمكافحة الوباء.
وينتهي تشكيل هــذا المجلس تلقائيا
ف ــور اع ــان رئـيـســه ب ـصــورة رسـمـيــة زوال
خطر الوباء بشكل تام ونهائي.
وجاء في المذكرة اإليضاحية لالقتراح
بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم
( )8لـسـنــة  1969بــاالحـتـيــاطــات الصحية
للوقاية من األمراض السارية :نص دستور
دولة الكويت على واجب الدولة في العناية

عبدالله الكندري

بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج
من األمراض واألوبئة.
ولـمــا كــان األم ــن الصحي يشكل أهمية
بالغة للحفاظ على سكان دولة الكويت من
مواطنين ومقيمين ،فإن ذلك يتطلب تعزيز
اإلجراءات واالحتياطات الصحية للوقاية
من األمراض السارية سواء المستجد منها
او التي عاودت الظهور.
وفــي الـسـنــوات الـمـتــأخــرة ،شهد العالم
ظـ ـه ــور اوبـ ـئ ــة س ــري ـع ــة االنـ ـتـ ـش ــار ع ــاب ــرة
للحدود خلفت وراءها آثارا من هلع وفزع
وح ــاالت وف ـيــات مــؤسـفــة ك ــان مــن الممكن
تقليلها الــى ح ــدود دنـيــا فــي حــالــة كفاية
االحتياطات الصحية للوقاية منها والتي
على رأسها اغالق المعابر بأنواعها الثالثة
(البرية  -البحرية  -الجوية) وتقنين حركة
الدخول والخروج لألشخاص والبضائع
وغيرها بهدف الحيلولة دون انتشارها.
اال ان مـ ـث ــل هـ ـ ــذا االجـ ـ ـ ـ ــراء بـ ـ ــدأ ي ـقــابــل
بـنــوع مــن الـحـســاسـيــة مــن بـعــض الـبـلــدان

الحميدي السبيعي

وشعوبها بصورة غير مبررة بعيدة عن
التعقل والحكمة رغم ان دولة الكويت كانت
و مــازا لــت وستظل محبة للسالم والخير
وع ــدم التحيز ،األم ــر ال ــذي يتطلب تــدارك
القصور التشريعي في قانون االحتياطات
الصحية للوقاية من االمراض السارية بما
يتناسب مع مستجدات التطور في عالم
الطب واألوبئة لحماية االمن الصحي في
ال ـبــاد فــي ح ــال اسـتـشـعــار وزارة الصحة
ظهور اي مرض وبائي محليا او اقليميا او
عالميا يثير قلقا في مجال الصحة العامة
عبر وجود مجلس اعلى للصحة يدير هذا
الظرف االستثنائي على اسس طبية سليمة
وموضوعية ومهنية تكفل سالمة المجتمع
وتحميه بعيدا عن األبعاد السياسية التي
ال محل لها في مثل تلك الظروف مع التأكيد
عـلــى انـتـهــاء دوره تلقائيا فــي ح ــال زوال
خطر الوباء حرصا على عــدم تضخم في
الجهاز االداري للدولة.
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ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ

إﺻﺎﺑﺔ ﺑـ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ  ...٦٥و ٩٠٦ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺟﺮ
اﻟﺴﻨﺪ :ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺜﺮ دﺧﻮل اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻜﻮرﻳﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

 5580ﻣﺴﺤﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ
اﻟﻮزارة ...واﻟﺤﺠﺮ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺗﻮﺻﻴﺎت
»اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
»اﻷوﻗﺎف« ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻘﻤﺎت
واﻟﻤﻄﻬﺮات ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ

أﻋـﻠـﻨــﺖ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ اﻣــﺲ
ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺻﺎﺑﺔ واﺣــﺪة ﺟﺪﻳﺪة
ﻣ ـ ـ ــﺆﻛ ـ ـ ــﺪة ﺑـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺮوس ﻛ ـ ــﻮروﻧ ـ ــﺎ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﻟـﻴــﺮﺗـﻔــﻊ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
إﻟ ـ ــﻰ  65ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ واﺣ ـ ــﺪة
ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ ﻟﻠﺸﻔﺎء.
واﺷﺎر اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻨﺪ
ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺗ ـ ـﻤـ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ
اﻟـ ـﻴ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻌ ـﻘ ــﺪه وزارة
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ آﺧـ ــﺮ ﺗ ـﻄ ــﻮرات
ﻓـ ـﻴ ــﺮوس "ﻛـ ــﻮروﻧـ ــﺎ" اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪ
ﻣﺤﻠﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،اﻟﻰ
وﺟـ ـ ـ ــﻮد ﺧ ـ ـﺒـ ــﺮاء ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ
ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ
واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻮزارة
ﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﻔﻴﺮوس
واﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﻪ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺤﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ
"اﻟﺼﺤﺔ" ﺑﻠﻎ  5580ﻣﺴﺤﺔ ﺛﺒﺖ
وﺟﻮد  65إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

وأوﺿــﺢ أن ﻋــﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻠــﻎ
 ،906وأن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺪد ﻣـﺘـﻐـﻴــﺮ،
وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮن إﺷﺮاﻓﺎ ﻃﺒﻴﺎ
وﺧــﺪﻣــﺎﺗـﻴــﺎ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮا ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪ أن إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات
اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺰﻟ ــﻲ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻓــﻲ
إﻃﺎر ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم
اﻟ ــﻮزارة ﺑﺠﻬﻮد ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄن
اﻹرﺷ ــﺎدات ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ أو
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
 34ﻗﺴﻤﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑـﻴــﻦ  105ﻣـﺴـﺘــﻮﺻـﻔــﺎت ،ﺗـﻘــﻮم
ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرات وﻓـﺤــﻮﺻــﺎت ﻟﻠﻤﻄﺒﻖ
ﺑﺤﻘﻬﻢ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.

ﺣﺪث ﻋﺎﻟﻤﻲ
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ

ﺗﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻻﺣﺘﻮاء
اﻟﻔﻴﺮوس واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
اﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋـ ــﻼم اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ اﻧـﻬــﺎ
ﺷﺮﻳﻚ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
وأﻛــﺪ أن اﻟ ــﻮزارة ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺣــﺪث ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ان ﻓﻴﺮوس
"ﻛﻮروﻧﺎ" اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ
 101دوﻟــﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﻨﺎك
 81أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
و 106آﻻف إﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻛﻤﺎ أن  16دوﻟﺔ ﻓﻲ
إﻗﻠﻴﻢ ﺷﺮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ
 22دوﻟــﺔ أﻛــﺪت وﺟــﻮد إﺻﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﻓﻴﻬﺎ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ
وزارة ا ﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ أن اﻷ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮر
ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ وﻣـﺘـﻄــﻮرة وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟـﻘــﺮارات ،وﻫﻨﺎك ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻟــﻸوﺿــﺎع اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،

»اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ« :ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ وﻋﺪم وﺿﻮح
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أ ﻛ ــﺪت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺪى
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻟـﻬــﺎ أﻣ ــﺲ" :ﻓ ــﻲ ﻇﻞ
ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻋــﺪم وﺟــﻮد رؤﻳــﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺪى
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺷﺄن
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ واﻻرﺗﺒﺎك ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻣﻤﺎ
ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﻘﻴﺪا ،وﻋﺪم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻴﺪان

اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﻪ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ
أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس".
واﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن اﻷﻣـ ــﺮ ﻳ ـﻠــﺰم اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻟ ـﻤ ــﺪارس إﻟ ــﻰ ﺣـﻴــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻻوﺿ ـ ــﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟـﻤـﻴــﺪان اﻟـﺘــﺮﺑــﻮي وأوﻟ ـﻴــﺎء اﻻﻣ ــﻮر ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟ ـ ــﺮاءات اﻟــﻮاﺟــﺐ اﺗـﺨــﺎذﻫــﺎ ﺗـﺠــﺎه ﺻﺤﺔ
وﺳ ــﻼﻣ ــﺔ اﺑ ـﻨــﺎﺋ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻄ ـﻠـﺒــﺔ وﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪارس.
وذﻛــﺮت أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻘﺪم ﺑﻌﺪة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ودون
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس.

ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﻳ ـ ـﺘـ ــﻢ وﺿ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻧ ـﺼــﺐ أﻋ ـﻴ ـﻨ ـﻨــﺎ ،وﻳـﺘــﻢ
اﺗـﺨــﺎذ أي إﺟ ــﺮاء ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات
و ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ا ﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ إن ﺑ ـﻌ ــﺾ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺑﻌﺾ اﻟ ــﺪول ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
أو زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ،
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن اﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ،أﻣﺎ
ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة
ﺑ ـﺤــﻖ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ
ﻟـ ـﻠـ ـﺨ ــﺎرج ،ﻓ ـﻨ ـﺤ ـﺘــﺮم ﻣ ــﺎ ﺗـﻄـﺒـﻘــﻪ
اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻷﺧ ـ ـ ــﺮى ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
ﺻﺤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ.
وﻋـ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎل ﺗ ـﻌ ـﺜــﺮ دﺧ ــﻮل
اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮاء ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ا ﻟـﺠـﻬــﺮاء

ﻻ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد
ﻛﺸﻔﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻋــﻦ ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد أي ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ "ﻛﻮﻓﻴﺪ  "19ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ
اﻵن ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ أذرﺑﻴﺠﺎن ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ أﺣﺪ أﻗﺴﺎم اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ّ
ﻏﺼﺖ ﺑﻌﺸﺮات اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺳﻮى إﺻﺎﺑﺔ واﺣﺪة ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺼﺮي ﻋﺎﺋﺪ
ﻣﻦ أذرﺑﻴﺠﺎن ﻋﺒﺮ اﻹﻣﺎرات وﺗﺄﻛﺪ ﻋﺪم زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻤﺼﺮ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

اﻟﺠﺪﻳﺪ ،أﻛﺪ اﻟﺴﻨﺪ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﺳﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ وﺟﻮد
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻻوﻗﺎف ﺑﺸﺄن
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻤﺎت واﻟﻤﻄﻬﺮات ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺴــﺎﺟــﺪ ودور اﻟ ـﻌ ـﺒــﺎدة وﻫــﻮ
اﻷﻣـ ــﺮ اﻟـ ــﺬي ﺗ ــﻢ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻠــﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻧﺎﺟﺢ.
وﺣ ــﻮل أﺳ ـﺒــﺎب ﻋ ــﺪم اﻹﻋ ــﻼن
اﻟــﺮﺳـﻤــﻲ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴــﻢ اﻹداري
اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ا ﻣـ ـ ـ ــﺲ اﻻول وا ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻀ ـﻤــﻦ
زﻳ ــﺎدة ﻋــﺪد اﻟـﺒـﻠــﺪان اﻟـﺘــﻲ ﻳﺠﺐ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدم ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺨ ـﻀــﻮع
ﻟـﻠـﺤـﺠــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺰﻟ ــﻲ ،أﻛـ ــﺪ اﻟـﺴـﻨــﺪ
أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺟــﺎء ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ
ﻣ ــﻊ ﺗـ ـﻄ ــﻮرات اﻷوﺿ ـ ـ ــﺎع ﺑـﺸــﺄن
اﻟﻔﻴﺮوس ،ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك ردة ﻓﻌﻞ
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻄﻮرات ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻣــﻮاﻓــﺎة وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ﺑﺄي أﻣﻮر ﺟﺪﻳﺪة.
و ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل إن وزارة ا ﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ
ﺗ ـﻨ ـﻘــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻔﻴﺪ

اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺼﺤﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻨﺪ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺿ ــﻰ ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﻳـﺘــﻢ
اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ
اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻄـﻴــﻦ ﻷي ﻣ ـﺼــﺎب وﻓــﻲ

ﻣـﻘــﺮ اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻟ ـﻤ ـﻨــﺰل ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﻔﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ وزﻳﺎراﺗﻬﻢ ،ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺮض.

ً
ً
»اﻟﺼﺤﺔ« ﺗﻌﺘﻤﺪ زﻳﺎ ﻣﻮﺣﺪا ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ واﻟﻤﻄﺎرات
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻛ ــﺪت إدارة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﻋﻼم ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻟــﺰي اﻟــﺬي ﻳﺮﺗﺪﻳﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ
اﻟﻮزارة واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﻄﺎرات.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻹدارة ﻣـﺸـﻌــﻞ
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي إن ﺗ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ــﺰي ﻓــﻲ

اﻟـﻤـﺤــﺎﺟــﺮ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻄــﺎرات
ﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻳﻬﺪف
إﻟ ــﻰ ﺳــﺮﻋــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋـﻠــﻰ رﺟ ــﺎل
وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟـ ــﻮزارة ﻟﻄﻠﺐ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻣﻨﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ ﻓ ـﻴ ــﺮوس "ﻛ ــﻮروﻧ ــﺎ"
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ.

ً
»رﻫﺎب اﻟﻔﻴﺮوس« ﻳﻨﻌﺶ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ...و»اﻟـﻜﺸﺨﺔ« ﺑـ  ٢٠دﻳﻨﺎرا

اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ّ
وﺣﺪت اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« )ﺗﺼﻮﻳﺮ -ﻧﻮﻓﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(
ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ اﻋ ـ ـ ـ ــﻼن ﻇ ـ ـﻬـ ــﻮر ﻛ ـ ـ ــﻮروﻧ ـ ـ ــﺎ ،أﺻ ـﻴ ــﺐ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن واﻟﻮاﻓﺪون ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ
واﻟﺨﻮف ،وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑـ"رﻫﺎب اﻟﻔﻴﺮوس" ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي دﻓﻌﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﺗﺒﺎع إﺟﺮاء ات وﻗﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺧﺘﻔﺖ ﻣﻦ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،واﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ
ﺳﻮق ﺳﻮداء ﻟﻠﺘﺠﺎرة ،وارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻦ 100
ﻓﻠﺲ ﻟﻠﻜﻤﺎم اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ  20دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻜﻤﺎم "اﻟﻜﺸﺨﺔ".
ووﺳﻂ ﻫﺬه اﻷﺟﻮاء ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﻼذ

ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻼﻓﻲ اﻟﻔﻴﺮوس ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺷــﺮاﺋــﺢ واﺳـﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎس اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺮﺗﺪوﻧﻬﺎ،
ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻣ ــﺎﻛ ــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻻﺳـ ــﻮاق واﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ
اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ واﻻدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﺎ ﺷـ ــﺮط ارﺗ ـ ـ ــﺪاء اﻟ ـﻜ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻤــﺎح
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
وﻋـﻠــﻰ وﻗــﻊ ﺗـﻄــﻮرات اﻟـﻔـﻴــﺮوس ﺗـﻄــﻮرت "ﻣﻮﺿﺔ
اﻟـﻜـﻤــﺎﻣــﺎت" واﺗـﺨــﺬت أﺷـﻜــﺎﻻ وأﻟــﻮاﻧــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻼﺋﻢ
اﻟ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ او ﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ وﺗـ ـﺒ ــﺪو ﻣ ـﺘ ـﻔ ــﺮدة ،وازدﻫـ ـ ــﺮت

إﻋـ ــﻼﻧـ ــﺎت ﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻜ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،ﺑ ـﻌــﺪ أن أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﺗ ــﺪر رﺑ ـﺤ ــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ "اﻟﻜﺸﺨﺔ"،
واﻧﺘﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﻮد واﻷﺣﻤﺮ واﻷزرق وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻤﻚ.
وﻻ ﺗــﺰال اﻻﻋــﻼﻧــﺎت ﺗـﺠــﺬب اﻟــﺰﺑــﺎﺋــﻦ ﺑــﺎﻷﻟــﻮان أو
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أو ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ،وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻌﺎر
ﺣﺴﺐ ﺟﻮدﺗﻬﺎ و"ﻛﺸﺨﺘﻬﺎ".
وﻛﺎن أﻏﺮب اﻻﻋﻼﻧﺎت ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت إﻋﻼن ﻳﻘﻮل

"ﻋـﻴـﺸــﻲ ﻛﺸﺨﺔ وﻣــﻮﺗــﻲ ﻛـﺸـﺨــﺔ" ،وﻫــﻮ ﻛـﻤــﺎم أﺳــﻮد
ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﺣﻴﺚ وﺻﻞ
ﺳﻌﺮه إﻟﻰ  20دﻳﻨﺎرا.
وإﻋﻼن آﺧﺮ ﻳﻘﻮل" :ﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺳﻮد
ﻟﺘﻤﻴﺰك ﻋﻦ اﻟﺒﻘﻴﺔ ،ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﻣﺮﻳﺤﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وﻻ ﺗﻌﻮق ﺗﻨﻔﺴﻚ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺜﻼث ﻃﺒﻘﺎت
ﻓﻠﺘﺮ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻬﻮاء".

ً
ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻟـ  ١٨٠ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﻋﺎدوا ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
●
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ﻋﻠﻤﺖ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" أن ﻃــﺎﺋــﺮة
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻋـﺼــﺮ أﻣ ــﺲ إﻟ ــﻰ ﻣ ـﻄــﺎر اﻟﺸﻴﺦ
ﺳﻌﺪ اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ،وﻋـﻠــﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ
رﻋﺎﻳﺎ وﻃﻠﺒﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن ﻳﺪرﺳﻮن

ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻬﺮوب
واﻓﺪ ﻣﺼﺎب
أ ﻛ ـ ـ ــﺪت وزارة ا ﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
ﻋ ـ ـ ــﺪم ﺻـ ـﺤ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘـ ــﺪاول
ﻋ ـ ـ ـ ــﻦ ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوب واﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ
أﺣـ ــﺪ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت ﺑﻌﺪ
ﺗ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺺ إﺻ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻪ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺮوس ﻛـ ـ ـ ـ ــﻮروﻧـ ـ ـ ـ ــﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ.
ودﻋ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ،ﻓــﻲ
ﺑ ـﻴ ــﺎن أﻣ ـ ــﺲ ،اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ
واﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ ﺿ ــﺮورة
ﺗـ ـﺤ ـ ّـﺮي اﻟ ــﺪﻗ ــﺔ واﻻﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎع
ﻋــﻦ ﻧﺸﺮ وﺗ ــﺪاول اﻷﺧـﺒــﺎر
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة
اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت
واﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ
ﺑﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻔﻴﺮوس ﻋﺒﺮ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﺮض اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ رﻛﺎﺑﻬﺎ.
وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر ﺻ ـﺤ ـﻴ ــﺔ
ﻣﻄﻠﻌﺔ إن ﺟﻤﻴﻊ رﻛﺎب اﻟﻄﺎﺋﺮة،
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻎ ﻋ ـ ــﺪدﻫ ـ ــﻢ ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ 180
ﺧ ـﻀ ـﻌــﻮا ﻟـﻠـﻔـﺤــﺺ اﻟـ ـﺤ ــﺮاري،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ إذا ﺛﺒﺖ ارﺗﻔﺎع

ﻓ ـ ــﻲ درﺟـ ـ ـ ــﺔ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺮارة أي ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ
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يهدد العالم
«الداخلية» :استخراج إذن العمل وتجديد إقامة
العاملين في «األهلي» من خارج البالد
ً
تفاعال مع الظروف االستثنائية بسبب الفيروس
تجديد إقامات
الملتحقين بعائل
المسافرين والعمالة
المنزلية

تمديد الزيارات
شهرين وإذن الغياب
 3أشهر قابلة
للتجديد

اتخذت وزارة الداخلية عددا من التدابير
المتعلقة بأذونات العمل واإلقامات للوافدين،
فــي ض ــوء ال ـظــروف الـنــاشـئــة عــن تــداعـيــات
فيروس كورونا ،وفرض تدابير وإجــراءات
على انتقال رعايا عــدد من الــدول من والى
الكويت.
وبـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ــوج ـي ـه ــات ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح،
وتـعـلـيـمــات وك ـيــل ال ـ ــوزارة ال ـفــريــق عصام
الـنـهــام ،نـظــرا لتلك ال ـظــروف االستثنائية
وتفاعال مع الحاالت اإلنسانية واالستثنائية
لـلـمـقـيـمـيــن ال ـعــال ـق ـيــن .وت ـي ـس ـيــرا إلن ـجــاز
مـعــامــاتـهــم ،أع ـلــن وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون اإلقـ ــامـ ــة ال ـ ـلـ ــواء ط ــال
مـعــرفــي أن ــه بـعــد التنسيق وال ـت ـعــاون بين
وزارتــي الداخلية والصحة والهيئة العامة
لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة ت ـقــرر ات ـخ ــاذ بعض
اإلجراءات لتيسير استخراج أذونات العمل
واالقامات.

ودع ـ ــا الـ ـل ــواء م ـعــرفــي أصـ ـح ــاب الـعـمــل
والـ ـش ــرك ــات إلـ ــى ال ـت ــوج ــه لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة
للقوى العاملة الستخراج إذن العمل ،ومن
ثم مراجعة إدارة شؤون اإلقامة التابع لها
ع ـنــوان الـمـنـشــأة إلن ـهــاء إجـ ـ ــراءات تجديد
اإلقامة للعاملين لديهم في القطاع األهلي
(مــادة  )18في حال وجودهم خــارج البالد،
على أن يكون جــواز السفر صالحا ووفقا
للضوابط والشروط المعمول بها في هذا
الشأن.
وأوضــح معرفي ،في بيان لـ«الداخلية»،
أنــه يمكن تجديد إقــامــة العمالة المنزلية
مادة  20حال وجودهم خارج البالد ،مطالبا
المواطنين بالتوجه إلى إدارة شؤون اإلقامة
التابع لها محل سكنه إلنجاز المعاملة وفق
الضوابط والشروط.
وأضاف معرفي أنه انطالقا من الحرص
عـلــى ل ــم شـمــل األسـ ــرة وتــوف ـيــر االس ـت ـقــرار
فقد تقرر تجديد اإلقامة للملتحقين بعائل

الموجودين خارج البالد ،على أن يكون جواز
السفر صالحا ووفقا للضوابط والشروط
المعمول بها في هذا الشأن ،الفتا إلى أنه في
حال وجود رب األسرة خارج البالد وزوجته
وأوالده داخل الكويت فسيتم منحهم إقامة
مؤقتة وفق الضوابط والشروط المقررة.
ودعا رب األسرة إلى التوجه إلدارة شؤون
اإلق ــام ــة ال ـتــابــع لـهــا مـحــل سـكـنــه لتجديد
إقــامــة ذوي ــه ،كما تقرر تمديد كــل الــزيــارات
م ــدة شـهــريــن ،وتـمــديــد إذن الـغـيــاب م ــدة 3
أشهر قابلة للتجديد ،حسبما يستجد من
الظروف الراهنة.
وأشــار إلــى أن الـقــرارات الـصــادرة تسري
على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية
ومن  16دولة هي الهند ،لبنان ،سريالنكا،
بـنـغــادش ،الفلبين ،الصين ،هونغ كونغ،
إيران ،سورية ،مصر ،العراق ،تايلند ،إيطاليا،
ك ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة الـشـعـبـيــة ،ال ـيــابــان،
سنغافورة.

«الهالل األحمر» توزع كمامات بـ «االئتمان»
وزع ـ ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـ ـهـ ــال األحـ ـم ــر،
أمس ،كميات من المواد والمستلزمات
الوقائية على العاملين ببنك االئتمان،
فـ ــي سـ ـي ــاق اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات والـ ـت ــدابـ ـي ــر
الوقائية في مواجهة انتشار فيروس
كــورونــا ،وضمن الجهود والمساعي
الحثيثة التي تبذلها مختلف أجهزة
ومؤسسات الدولة للحد من انتشاره.
وأوض ـح ــت الـنــاطـقــة بــاســم البنك،
ح ـب ــاري الـخـشـتــي ،أن حــزمــة ال ـمــواد
والمتطلبات الوقائية التي تسلمها
البنك مــن «ال ـهــال األح ـمــر» تضمنت
كـمــامــات وم ـط ـهــرات وق ـف ــازات طبية،
مشيرة إلى أن البنك قام ،بالتعاون مع
الجمعية ،بتوزيعها على الموظفين
في مختلف اإلدارات واألقسام والفروع.
وقـ ــالـ ــت الـ ـخـ ـشـ ـت ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،إن «اإلدارة التنفيذية للبنك
تتقدم بالشكر والتقدير إلــى (الهالل
األح ـ ـ ـمـ ـ ــر) ،وإلـ ـ ــى رئ ـي ـس ـه ــا د .ه ــال
الساير ،وأمينها العام مها البرجس،
وإلــى أعضائها ومتطوعيها ،للدور
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ي ـق ــوم ــون ب ــه ف ــي دع ــم
وتعزيز الجهود التي تبذلها مختلف
مؤسسات الدولة في مواجهة ومكافحة
فيروس كورونا والسيطرة عليه ومنع
انتشاره».

جانب من المواد الوقائية

وأك ــدت أن هــذا ال ــدور ليس غريبا
على الجمعية ذات الـتــاريــخ الطويل
والممتد والحافل بالعطاء في العمل
اإلغ ــاث ــي واإلن ـســانــي وم ــد يــد الـعــون
والمساعدة إلى كل محتاج في الكويت
وخارجها.
فــي اإلط ــار نـفـســه ،أك ــدت الخشتي
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل عـلــى

تـطــويــر وتـحــديــث مـنـظــومــة خدماته
اإللكترونية ،ودعــت المتعاملين إلى
االستفادة منها إلنجاز معامالتهم،
توفيرا للوقت والجهد ،ال سيما في
ظل اإلجراءات االحترازية الرامية لمنع
انتشار الفيروس.

ُ
كاف لطلبة «الهندسة»
طلبة :لن نغامر بالذهاب إلى كلياتنا البصيري لـ ةديرجلا « :األون الين» غير ٍ
•

●

فيصل متعب

«لـ ـ ــن نـ ـغ ــام ــر بـ ــالـ ــذهـ ــاب إل ــى
الجامعة» ،و«صحتنا مو لعبة»...
ب ـه ــذه ال ـك ـل ـم ــات ،أع ـ ــرب الـكـثـيــر
مــن طلبة جــامـعــة الـكــويــت عبر
منصات التواصل االجتماعي،
عـ ــن رف ـض ـه ــم ال ـ ـتـ ــام اس ـت ـك ـمــال
الـفـصــل ال ــدراس ــي ال ـثــانــي ،بعد
اإلج ـ ـ ـ ــازة الـ ـت ــي أقـ ـ َّـرهـ ــا مـجـلــس
ً
ال ــوزراء أخـيــرا لمواجهة مرض
كورونا.
وأكـ ــد الـطـلـبــة أن ه ـن ــاك عــدة
أسـبــاب تجعلهم يـصــرون على
عـ ـ ــدم ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى ال ـج ــام ـع ــة،
وه ــي :ع ــدم وج ــود خـطــة بديلة
الستكمال الدراسة ،عدم تعقيم

مـبــانــي الـجــامـعــة فــي الـشــداديــة
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـنــاطــق بشكل
ك ــام ــل ،ووج ـ ـ ــود أم ــاك ــن عــديــدة
سيكون بها اختالطـ ،ما ِّ
يسبب
ان ـت ـقــال ال ـم ــرض م ــن طــالــب إلــى
آخر.
ّ
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــف الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة ع ــن
الـمـطــالـبــات وال ـم ـنــاشــدات عبر
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
وكـ ــان الـمـطـلــب الــرئ ـي ـســي لـهــم،
هــو اعتماد درج ــة االمـتـيــاز ()A
فــي جميع الـمـقــررات الــدراسـيــة،
حتى يتم اجتياز المقرر دون أي
أضرار علمية.
ويـ ـ ـ ــرى ط ـل ـب ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة أن
تأجيل الفصل الدراسي الحالي
ون ـق ـل ــه إل ـ ــى ال ـف ـص ــل الـ ــدراسـ ــي

األول واعـ ـتـ ـم ــاده ف ــي الـتـقــويــم
الجامعي لعام  2021 /2020من
أف ـض ــل الـ ـحـ ـل ــول .بـيـنـمــا طــالــب
ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،ب ــأن
تــأخــذ جـمـيــع ال ـم ـق ــررات ،PASS
أي م ـق ــررات مـجـتــازة دون أخــذ
درجـ ـ ــات دراسـ ـي ــة عـلـيـهــا ،وفــي
هذه الحالة يكون المعدل العلمي
ً
للطالب ثــابـتــا دون ن ــزول ،وقد
أتم الوحدات المطلوبة الجتياز
المقرر.

ً
ً
«الكلية تعكف حاليا على إعادة جدولة االختبارات الموحدة ...وإعالنها قريبا»
●

فيصل متعب

في ظل الظروف الصحية التي
تمر بها البالد لمواجهة فيروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،أك ــد العميد
المساعد لـلـشــؤون الطالبية في
كلية الهندسة والبترول بجامعة
ال ـك ــوي ــت د .بـ ــدر ال ـب ـص ـي ــري ،أن
الدراسة بنظام «األون اليــن» غير
كافية لطلبة «الهندسة والبترول»،
ألنـهــا مــن الكليات العلمية التي
يجب حضور طلبتها للدراسة.
وق ــال البصيري فــي تصريح
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أم ــس ،إن «الـبــدائــل

«تدريس الجامعة» :أساتذة «الطب»
ّ
يحذرون من سهولة انتقال العدوى
●

حمد العبدلي

ICQC 2020-2022

أك ــد رئ ـيــس جمعية أعـضــاء
ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس فـ ــي جــام ـعــة
الكويت د .إبراهيم الحمود ،أن
أساتذة كلية الطب يحذرون من
سهولة انتقال الفيروس وسرعة
تطوره ،مضيفا «هناك دراسات
أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة أج ـ ــري ـ ــت وج ـ ـ ــاءت
نتائجها خطيرة بشأن كيفية
انتشار الفيروس وتمدده».
وذكــر الحمود ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ـ ــس ،أن «ال ـق ـل ــق
يزداد ،والتخوف يسود ويطغى
ف ــي ال ـح ــرم ال ـجــام ـعــي ،بسبب

انـ ـتـ ـش ــار «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» ،رغـ ـ ــم أن
اإلدارة قامت بتنظيف الفصول
الدراسية وقاعات المحاضرات

وال ـم ـخ ـت ـب ــرات ،ولـ ـك ــن ع ــوام ــل
ان ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس م ـ ــازال ـ ــت
م ـس ـت ـم ــرة وب ـ ـطـ ــرق ووسـ ــائـ ــل
بعضها غامض».
وبـ ّـيــن الـحـمــود أن الفصول
الدراسية وقاعات المحاضرات
ً
والـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــرات تـ ـض ــم أع ـ ـ ـ ــدادا
ً
ت ـصــل إل ــى  50طــال ـبــا وطــالـبــة
في الفصل الــواحــد ،وال توجد
بينهم مسافات أثناء جلوسهم
في المدرجات وفي المختبرات،
ب ـم ـع ـنــى أن انـ ـتـ ـق ــال الـ ـع ــدوى
أمــر سـهــل .وتــابــع ان «أعـضــاء
الهيئة التدريسية يتنقلون مثل
الطلبة بين القاعات الدراسية

«اتحاد بريطانيا» يدعو الطلبة للحذر من «كورونا»
دع ــا األم ـي ــن ال ـع ــام لــات ـحــاد الــوط ـنــي لطلبة
الـكــويــت ف ــرع الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة يــوســف ال ـبــراك
الطلبة الدارسين في مختلف مناطق بريطانيا إلى
أخذ االحتياطات الالزمة بشأن فيروس كورونا،
مبينا أن عدد الحاالت في المملكة المتحدة وصل
إلى أكثر من  ،١٦٠إضافة الى حالة وفاة.
وشدد البراك على اتباع التعليمات الموصى
بـهــا م ــن الـمـكـتــب الـثـقــافــي واالتـ ـح ــاد ،لتجنب

أي أضــرار بــإذن الله ،مؤكدا أن أبــواب االتحاد
م ـف ـتــوحــة ل ـكــل ال ـط ـل ـبــة ،وس ـي ـك ــون ه ـن ــاك خط
ساخن على مــدار الساعة الستقبال مكالمات
الطلبة الطارئة.
ودع ـ ــا ال ـم ــول ــى ع ــز وجـ ــل أن ي ـح ـفــظ جميع
المواطنين في المملكة المتحدة ،وأن يمن على
الـشـعــب الـكــويـتــي بــالـصـحــة والـعــافـيــة وســائــر
شعوب المسلمين.

وال ـم ـخ ـت ـب ــرات ،م ـمــا يـعـنــي أن
إصـ ــابـ ــة واحـ ـ ـ ــدة ك ـف ـي ـلــة بـنـقــل
العدوى إلى اآلالف».
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
الـعــامـلـيــن فــي الـجــامـعــة كــانــوا
مـ ـس ــاف ــري ــن ،وقـ ـ ــد يـ ـك ــون أح ــد
ً
أقـ ــارب ـ ـهـ ــم قـ ـ ــادمـ ـ ــا م ـ ــن إح ـ ــدى
الـبــاد الـمــوبــوءة ،ومــن ثــم فإن
اح ـت ـمــال ـيــة اإلص ــاب ــة وان ـت ـقــال
العدوى واردة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
عــن تعقيم المباني الجامعية
والـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــول والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات
والمختبرات والمكاتب يتعين
أن تسند إلى قطاع نائب مدير
الجامعة للعلوم الطبية ،لتوافر
اإلمكانات العلمية لهذا القطاع
الذي يترأسه أحد كبار األطباء
المتخصصين ،كما أن إشراف
أس ــات ــذة كـلـيــة ال ـط ــب ع ـلــى كل
مــا يتعلق بالتعقيم وأحكامه
وق ــواع ــده مـســألــة مـهـمــة ،حيث
من الناحية العملية يشرفون
مـبــاشــرة عـلــى الــوقــايــة وعــاج
المصابين في المراكز الصحية
المختلفة في الدولة.

رابطة « »GUSTتقترح تحويل الفصل الثاني
إلى تعليم إلكتروني
●

حمد العبدلي

ت ـق ـ ّـدم رئ ـي ــس راب ـط ــة طلبة
جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ل ـل ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا ( ،)GUSTطالل
الـصـقــر ،بــاق ـتــراح إل ــى اإلدارة
ال ـج ــام ـع ـي ــة ،م ـم ـث ـلــة بــرئ ـيــس
ال ـجــام ـعــة د .ول ـي ــد بــوح ـمــرا،
بشأن تحويل الفصل الدراسي
الـثــانــي «أون الي ــن» ،وذل ــك في
ظ ــل أخ ـط ــار ان ـت ـشــار ف ـيــروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،وارت ـفــاع
حاالت اإلصابة به ،مما يؤكد
الوضع الحرج واالستثنائي
الذي تمر به الكويت والشعب
الـكــويـتــي والـمـقـيـمــون ،مبينا
أن أي ق ــرار سـتـتـخــذه اإلدارة
ال ـج ــام ـع ـي ــة يـ ـج ــب أن يـعـنــى
فــي المرتبة األول ــى بالصحة
ال ـعــامــة للطلبة ولـســامـتـهــم،

والذي ال يمكن التغاضي عنه
ّ
مهما كلف األمر.
ّ
وبين الصقر أن هناك تناقال
ألخبار عن قــرار لتمديد العطلة
الدراسية ،وهو يعد قرارا حكيما
فـ ـي ــه مـ ـ ــراعـ ـ ــاة ل ـص ـح ــة الـ ـط ــاب
والمجتمع معا ،وهناك العديد
ّ
من األفكار التي تحث على دمج
ب ـعــض ال ـم ــراح ــل ال ــدراسـ ـي ــة ،أو
إلغاء بعض المقررات الدراسية،
وإن ـ ـهـ ــاء الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ال ــذي
ي ـ ـصـ ـ ّـب ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة وص ـح ــة
إخواننا الطلبة ،وهي أهم شيء.
وأضاف أنه ايمانا من الرابطة
بمسؤوليتها ا تـجــاه الطلبة في
ظــل ال ـظ ــروف الـصـعـبــة المقلقة،
وحـ ـ ــرصـ ـ ــا مـ ـنـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى أه ـم ـي ــة
الـتـعـلـيــم بـجــانــب صـحــة الطلبة
وعدم االنقطاع أكثر عن الدراسة،
والستكمال مسيرتنا الجامعية،

ن ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـك ـ ــم أنـ ـ ـ ــه
ت ـ ـ ـ ــم االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
م ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد
م ـ ـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ـ ــع
اإلل ـ ـ ّك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
لـتـبــنــي تحويل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـصـ ــل
ال ـ ـك ـ ـت ـ ــرون ـ ــي،
وأي ـ ـضـ ــا بـعــد
صو
رة
ض
وئ
ية
ل
موافقة األمين
ال
قت
راح
العام لمجلس
الجامعات الخ ـ ــاص ــة ،د .حبيب
أب ـ ـ ـ ــل ،وقـ ـي ــامـ ـن ــا ب ــالـ ـع ــدي ــد مــن واألك ـ ـ ـفـ ـ ــأ واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ل ـت ـح ــوي ــل
االت ـ ـصـ ــاالت واألب ـ ـحـ ــاث وجــدنــا ال ـف ـصــول الــدراس ـيــة ال ــى فصول
أن الموقع االلكتروني الخاصة الكترونية ،داعيا الى عقد اجتماع
بـجــامـعــة الـخـلـيــج يـعــد األفـضــل طارئ في أقرب وقت ممكن.

التي قد نستعين بها خالل فترة
تمديد الفصل الدراسي لتعويض
ف ـتــرة الـعـطـلــة ق ــد يـتــرتــب عليها
زيادة وقت المحاضرات الدراسية،
أو ي ـت ــم ت ـق ـل ـيــل ب ـع ــض األشـ ـي ــاء
اإلضافية في المقررات الدراسية».
وع ــن تـعــويــض وق ــت اإلجـ ــازة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة لـ ـطـ ـلـ ـب ــة «الـ ـهـ ـن ــدس ــة
والبترول» ،قال البصيري ،سيكون
ذل ـ ــك عـ ـب ــر زيـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ــدة ال ـف ـصــل
الدراسي الثاني ،وتكليف الطلبة
بــالــواجـبــات المنزلية ،حتى يتم
إنهاء الفصل الدراسي بشكل سليم
فيما يخص المقررات الدراسية.

وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن إيـ ـ ـق ـ ــاف عـمـلـيــة
التدريس من األمور الصعبة نظرا
ل ـعــدم تغطية الـمـنـهــج ال ــدراس ــي
كامال« ،ألننا نتعامل مع تدريس
جـ ــام ـ ـعـ ــي ،وي ـ ـجـ ــب ع ـل ـي ـن ــا ع ــدم
التهاون في الــوحــدات الدراسية،
ألنها تعتبر ضــروريــة للطالب»،
م ــوض ـح ــا أن ـ ــه «خ ـ ـ ــال ال ـمــرح ـلــة
المقبلة سنعمل عـلــى تعويض
ال ـط ـل ـبــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـمـنـهــج
الدراسي الذي كان مقررا دراسته
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي تـعـطـلــت فيها
الدراسة».
وأشار إلى أنه «من الصعب جدا

أن يكون هناك قرار بنجاح الطلبة
ف ــي هـ ــذا ال ـف ـصــل ال ـ ــدراس ـ ــي ،ألن
العديد من المحتويات الدراسية
لم يدرسوها ،نظرا ألن هناك مواد
علمية تستند على م ــواد أخــرى
يـجـتــازهــا َ الـطـلـبــة ،وم ــن الصعب
جدا أن ُينقل إليها الطلبة دون أن
يــدرســوا هــذه الـمـقــررات العلمية
المكملة لها».
ولفت البصيري إلى أن عمادة
الكلية تقوم حاليا بإعادة جدولة
االختبارات الموحدة ،والتي سيتم
اعالنها قريبا ،ويجب على الطلبة
استغالل فترة اإلجازة في مراجعة

بدر البصيري

الدروس التي تم تدريسها ،الفتا
يجر إلى اآلن اختبارات
إلى انه «لم ِ
ميدتيرم األول والثاني».
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كورونا الجديد

«كورونا» يرفع «الجدران» بين الدول ...وطهران تتحدث

ّ
• مقرب من روحاني يكشف وفاة  • 2000كوريا الجنوبية تحذر من اإلفراط في التفاؤل
• السعودية توسع حظر السفر من  ١٤دولة وإليها بينها الكويت ...وغرامة ضخمة لمن يحجب بياناته الصحية
• مصر :تعليق التجمعات في المحافظات ...وفحوص  PCRتتسبب في أزمة • كونتي :إيطاليا تمر بأحلك األوقات
فرضت السلطات السعودية
تعليقا مؤقتا على سفر
المواطنين والمقيمين فيها
من  ١٤دولة وإليها ،بهدف
السيطرة على فيروس
كورونا ،ومنع دخوله ّإلى البالد
وانتشاره ،في وقت علقت
دول عدة في مجلس التعاون
الخليجي رحالتها الجوية إلى
المملكة حتى إشعار آخر.

تـ ـمـ ـك ــن فـ ـ ـي ـ ــروس "كـ ـ ــورونـ ـ ــا"
الجديد ،المعروف بـ"كوفيد ،"19
وال ــذي بلغت حصيلة إصــابــاتــه
 109آالف و 946حـ ــول ا ل ـع ــا ل ــم،
وو ف ـ ـيـ ــا تـ ــه  3819ف ـ ــي  99ب ـل ــدا
ومنطقة ،من تقطيع أوصال دول
مجلس التعاون الخليجي فيما
بينها ،ومع العالم.
فـفــي سـلـسـلــة قـ ـ ــرارات ص ــدرت
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،وب ـعــد
ساعات على تعليق الــدراســة في
أرج ــاء ال ـبــاد حـتــى إش ـعــار آخــر،
ق ـ ــررت ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي قــدمــت
ً
ً
دعـ ـم ــا م ــال ـي ــا قـ ـ ــدره  10مــايـيــن
دوالر لمنظمة الصحة العالمية
لمكافحة "كورونا" ،تعليق السفر
ً
ً
جوا وبحرا بشكل مؤقت من وإلى
 ١٤دولــة هــي :الكويت واإلم ــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن ولـ ـبـ ـن ــان وسـ ــوريـ ــة
وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا
والعراق وسلطنة عمان وفرنسا
وألمانيا وتركيا وإسبانيا.
وكذلك تعليق دخول القادمين
ً
مـ ــن ت ـل ــك الـ ـ ـ ـ ــدول" ،ح ـ ــرص ـ ــا عـلــى
صحة" مواطنيها والمقيمين على
أراضيها.
وأعلنت وزارة الصحة ،أمس،
تسجيل  4حاالت جديدة ،مشيرة
ال ــى أن إج ـمــالــي ع ــدد اإلصــابــات
بلغ .15
وقــال التلفزيون السعودي إن
المملكة قررت فرض غرامة تصل
إلى نصف مليون ريال ( 133ألف

دوالر) ع ـل ــى م ــن ال ي ـف ـصــح عــن
بياناته الصحية عند منافذ دخول
الـ ـب ــاد ،بـيـنـمــا ق ـ ــررت الـسـلـطــات
السعودية إيقاف تقديم الشيشة
في المقاهي والمطاعم مؤقتا.
وفـ ــي أب ــوظـ ـب ــي ،أكـ ـ ــدت شــركــة
االت ـ ـح ـ ــاد لـ ـلـ ـطـ ـي ــران اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
تعليق جميع رحالتها مؤقتا بين
أبوظبي والسعودية.
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
اإلماراتية ،أمس ،رصد  14إصابة
ل ـج ـن ـس ـيــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،تـضـمـنــت
 4مــن اإلم ـ ــارات ،و 3مــن إيطاليا،
وشخصين من كل من بنغالدش
ونـ ـيـ ـب ــال ،وشـ ـخ ــص مـ ــن كـ ــل مــن
روسيا والهند وسورية ،مما يرفع
إجمالي اإلصابات إلى  59حالة.
ّ
وعلقت قطر أمس الدراسة في
المدارس والجامعات الحكومية
والخاصة لجميع الطالب ،اعتبارا
من اليوم وحتى إشعار آخر ،بعد
ارتفاع عدد اإلصابات في الدولة
ّ
إلى  ،15كما علقت الدخول مؤقتا
لجميع المسافرين القادمين إليها
م ــن ب ـن ـغــادش وال ـص ـيــن ومـصــر
والـهـنــد وإي ــران وال ـعــراق ولبنان
ون ـي ـب ــال وب ــاك ـس ـت ــان وال ـف ـل ـب ـيــن
وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة وســريــانـكــا
وسورية وتايلند.
ّ
بــدورهــا ،علقت شــركــة طيران
الخليج البحرينية ،وشركة مصر
للطيران ،أمس ،جميع رحالتهما
الجوية من وإلى السعودية حتى
إشعار آخر.

القاهرة

طفالن يضعان أقنعة واقية في بكين أمس (ا ف ب)

وب ـي ـن ـم ــا ت ـم ـس ـكــت ال ـح ـكــومــة
المصرية بعدم تأجيل الدراسة.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى
مدبولي تعليق أي فعاليات تشمل
تجمعات في المحافظات.
وأص ــدرت الـسـفــارة األميركية
ب ــال ـق ــاه ــرة تـ ـح ــذي ــرا ل ــرع ــاي ــاه ــا،
أمـ ـ ـ ــس ،ت ـط ــال ـب ـه ــم فـ ـي ــه بـتـجـنــب
ال ــرح ــات ال ـن ـي ـل ـيــة ،ب ـعــد إصــابــة
نحو  45شخصا كانوا على متن
سفينة سياحية في مجرى النيل
بالفيروس.

وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
المصرية أمــس تعافي  12حالة
مــن الـمـصــابـيــن ،مــؤكــدة أن ال ــ43
حــا لــة المتبقية تـخـضــع للعالج
والـمــراقـبــة الصحية بمستشفى
الـ ـع ــزل بــال ـن ـج ـي ـلــة ف ــي مـحــافـظــة
مطروح.
وح ـ ـ ـ ــول أول وف ـ ـ ـ ــاة ل ـم ـص ــاب
بـ"كورونا" ،صرح المتحدث باسم
"الصحة" المصرية خالد مجاهد
بــأن الـمــواطــن األلـمــانــي المتوفى
ال ـ ــذي ي ـب ـلــغ  60ع ــام ــا م ـك ــث فــي
مصر  7أيام.
وق ـ ــررت وزي ـ ــرة ال ـص ـحــة هــالــة
زاي ـ ــد اس ـت ـح ــداث وح ـ ــدة لحصر
جـمـيــع الـمـخــالـطـيــن الـمـبــاشــريــن
وغير المباشرين للحاالت التي
ت ـث ـب ــت إي ـج ــاب ـي ـت ـه ــا ل ـل ـف ـي ــروس،
داع ـي ــة ال ـمــواط ـن ـيــن إل ــى الـتــوجــه
للمستشفيات عند الشعور بأي
ارتفاع في درجات الحرارة.
وب ـع ــد تـ ـب ــادل ب ـع ــض ال ـص ــور
تـظـهــر ال ـت ـكــدس ال ـشــديــد لـمـئــات
المصريين أمام المعامل المركزية
لـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،ب ـه ــدف إجـ ــراء
تحليل  ،PCRأعلنت وزارة الصحة
رفع القدرة االستيعابية للمعامل
المركزية من  400إلى  1000حالة
ي ــوم ـي ــا ،ب ـع ــد ت ـش ـغ ـيــل ال ـم ـعــامــل
الـفــرعـيــة ب ــداي ــة م ــن  14ال ـج ــاري،
ح ــرص ــا ع ـل ــى إن ـ ـهـ ــاء ال ـف ـح ــوص
الالزمة للمصريين العاملين في
دول الخليج.
وعـقــد رئـيــس مجلس ال ــوزراء
مصطفى مدبولي اجتماعا عاجال
في ساعة متأخرة من مساء أمس
االول ،مع وزراء "السياحة واآلثار"
و"الـصـحــة وال ـس ـكــان" و"الـطـيــران
المدني" و"اإلعالم" ،إليجاد حلول
عــاجـلــة لمشكلة تـكــدس وتــزاحــم
ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي إجـ ـ ـ ــراء الـتـحـلـيــل
الراغبين للسفر للخارج.

إيران
وأع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة اإليــران ـيــة
أمـ ـ ـ ــس  43وفـ ـ ـ ـ ــاة إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة فــي
الساعات الـ 24الماضية ،مما يرفع
الحصيلة اإلجمالية إلى  .237وقال

ممرضون في مستشفى ووهان الصيني يحتفلون بعد مغادرة آخر المصابين بالفيروس أمس (ا ف ب)
الـمـتـحــدث بــاســم وزارة الصحة
كـيــانــوش جـهــانـبــور ،فــي مؤتمر
صحافي متلفز" ،أكد زمالؤنا 595
إصــابــة ج ــدي ــدة" ،مضيفا" :يــرفــع
ذلــك الـعــدد اإلجـمــالــي لإلصابات
المؤكدة إلى ."7161
ورغ ــم أن جـهــانـبــور اعـتـبــر أن
معدل اإلصابات الجديدة يتراجع،
قال رئيس تحرير موقع "انتخاب"
اإليراني ،وهو مقرب من الرئيس
حسن روحاني ،إن عدد الوفيات
بكورونا وصل إلى .2000
وأعلن أمس وفــاة محمد رضا
راجمني ،أمين عام حزب الوحدة
والتعاون الوطني ،وكذلك فــرزاد
تذري أحد قيادات الحرس الثوري.
وشن نواب من محافظة جيالن
هجوما الذعــا على االمـيــن العام
لــامــن ال ـقــومــي ع ـلــي شـمـخــانــي،
بسبب تصريح له في بغداد أمس

األول قال فيه إن طهران مستعدة
لـمـســاعــدة الـعــراقـيـيــن عـلــى منع
انتشار "كورونا" .وقال النواب إن
الفيروس ينتشر في محافظتهم
بـطــريـقــة خ ــارج ــة ع ــن الـسـيـطــرة،
واألولـ ــى بالحكومة مساعدتهم
بدل مساعدة العراقيين.
ي نـجــاد ،عن
أمــا الـنــائــب وجـکـ 
مــديـنــة رش ــت فــي ال ـبــرل ـمــان ،فقد
اعتبر أن "رشــت هــي أكثر مدينة
موبوءة وخطرة من حيث انتشار
الفيروس فــي العالم وليس فقط
إيران".
وب ـي ـن ـمــا أظـ ـه ــرت ف ـيــديــوهــات
تكدس جثث المتوفين بالفيروس
في مقبرة "باغ رضوان" في مدينة
جيالن ،أفادت لجنة األمن القومي
بــالـبــرلـمــان اإلي ــران ــي ،أم ــس ،بــأن
"فيروسا مجهوال قاتال" يختلف
ع ــن "ك ـ ــورون ـ ــا" ،ظ ـهــر ف ــي إح ــدى

ال ـم ـحــاف ـظــات وت ـس ـبــب ف ــي وف ــاة
امرأة.
وقال عضو لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية في البرلمان
شـهــروز بــرزكــر إنــه بعد اجتماع
ألعضاء اللجنة ورئيس البرلمان
م ــع وزي ــر الـصـحــة ص ـبــاح أم ــس،
"ما فهمناه من كالم وزير الصحة
أن هـ ـن ــاك ن ــوع ـي ــن مـ ــن ف ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا م ـن ـت ـشــريــن ف ــي ال ـب ــاد،
أحدهما فيروس ووهان الصينية
واآلخر فيروس مجهول المصدر،
وال ـف ـي ــروس الـمـخـتـلــف ل ــم يــرحــم
ممرضة عمرها  25عاما وقضى
عليها فورا".
وأشـ ـ ـ ــار بـ ــرزكـ ــر إل ـ ــى أن ـ ــه "م ــن
المرجح أن يكون الفيروس اآلخر
نــوعــا م ــن اإلرهـ ـ ــاب الـبـيــولــوجــي
األم ـي ــرك ــي الـ ــذي بـثـتــه واشـنـطــن
في البالد".

إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ـ ــررت م ـح ــاف ـظ ــة
ال ـب ـص ــرة ،ال ـقــري ـبــة م ــن ال ـكــويــت،
تـعـطـيــل ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ف ــي كل
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـه ــا،
باستثناء األم ــن والـصـحــة ،بعد
تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" فيها،
كما قــرر إقليم كردستان تعطيل
عمل المؤسسات الحكومية حتى
 26الجاري.

آسيا
ومع ارتفاع عدد الوفيات في
الـصـيــن ال ــى  ،3123واإلص ــاب ــات
الى  ،80904أعلن رئيس الفلبين
رودريـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــو دوت ـ ـ ـيـ ـ ــرتـ ـ ــي ح ــال ــة
الطوارئ الصحية مع ارتفاع عدد
اإلصابات إلى .10
أمـ ــا ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـيــة ،الـتــي
شهدت انخفاضا في تعداد

 22وفاة في أميركا ...وترامب يدافع
ّ
عن «تحركه المثالي»

ً
 500إصابة ...وسيناتور ونائب خالطا مصابا يعزالن نفسيهما
وص ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
ال ـج ــدي ــد (ك ــوف ـي ــد  )19إلـ ــى 32
والية أميركية ،آخرها أوريغون،
التي اعلنت حالة طوارئ صحية
م ــع وجـ ـ ــود  60م ـل ـي ــون نـسـمــة
فـ ــي ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ونـ ـي ــوي ــورك
يخضعون إلجراءات أزمة.
وس ـج ـل ــت ح ــال ـت ــا وف ـ ـ ــاة فــي
واش ـن ـط ــن م ــرت ـب ـط ـت ــان بـمــركــز
رعــايــة تفشى فـيــه ال ـمــرض ،ما
ي ــرف ــع ح ـص ـي ـلــة الـ ــوف ـ ـيـ ــات فــي
الواليات المتحدة الى .22
لكن الرئيس دونــالــد ترامب
داف ـ ـ ــع عـ ــن الـ ـتـ ـح ــرك "ال ـم ـن ـســق
بشكل مـثــا لــي" للبيت األبيض
في مواجهة انتشار الفيروس،
وس ــط ان ـت ـقــادات ح ــادة إلدارت ــه
حـ ـ ــول اقـ ـتـ ـط ــاع ــات كـ ـبـ ـي ــرة مــن
مـيــزانـيــة الـصـحــة ،وتـخـبــط في
االستراتيجية المتبعة الحتواء
الفيروس.
وفي تغريدة صباحية ،ألقى
ترامب ،المتهم بالتضليل حول
ان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس ،بــالــائ ـمــة
على اإلعــام ،لمحاولته إظهار
حـكــومـتــه بـمـظـهــر "سـ ـي ــئ" ،مع
تصاعد االنتقادات عقب تسجيل
نحو  500حالة إصابة.
وق ـ ــال ت ــرام ــب" :ل ــدي ـن ــا خطة
ف ـ ــي الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض م ـن ـس ـقــة
بشكل مثالي ودقـيــق فــي اطــار
مكافحتنا للفيروس".

السيناتور تيد كروز في مؤتمر المحافظين قبل أيام
وأض ــاف" :تحركنا فــي وقت
م ـب ـكــر إلغ ـ ــاق ال ـ ـحـ ــدود بــوجــه
مناطق معينة ،وكــان هــذا هبة
من السماء .نائب الرئيس يقوم
بعمل رائ ــع ،واالعـ ــام المضلل
ي ـ ـقـ ــوم بـ ـم ــا أمـ ـكـ ـن ــه إلظـ ـه ــارن ــا
بمظهر سيئ .هذا محزن".
وان ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ال ـ ـتـ ــوب ـ ـي ـ ـخـ ــات
الـ ـق ــاسـ ـي ــة عـ ـل ــى تـ ــرامـ ــب ل ـع ــدم
التزامه بنصائح خبراء ادارتــه
ف ــي ت ـصــري ـحــاتــه ال ـعــامــة حــول
الفيروس.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـمـ ـعـ ـه ــد

الوطني للحساسية واألمراض
الـمـعــديــة أنـتــونــي فــاوتـشــي ،ان
ّ
"يسرعون بشكل كبير"
الخبراء
االختبارات المتعلقة بالفيروس.
وقال لقناة "فوكس نيوز" إن
إمكانية اتباع مثال إيطاليا في
إغــاق مناطق سكنية أو حتى
مدن بأكملها أمر غير مستبعد.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائـ ـب ــان
الـجـمـهــوريــان الـسـيـنــاتــور تيد
كـ ــروز وع ـضــو مـجـلــس ال ـنــواب
ب ــول غ ــوس ــار إنـهـمــا سـيـعــزالن
نفسيهما صحيا بعد مخالطة

شخص أثبتت االختبارات فيما
بعد إصابته ب ــ"كــورونــا" خالل
ت ـج ـم ــع ل ـل ـم ـحــاف ـظ ـيــن ح ـض ــره
ترامب ونائبه مايك بنس.
وقال كروز إنه أثناء وجوده
فــي الـمــؤتـمــر تــواصــل ألق ــل من
دقيقة مع هذا المصاب ،وتضمن
ذلك مصافحته وحوارا قصيرا
معه.
وأضاف أنه لم تظهر عليه أي
أعـ ــراض ،وق ــد قـيــل لــه إن فــرص
إصــاب ـتــه بــال ـف ـيــروس "ضـئـيـلــة
جـ ـ ـ ــدا" ،ألن االتـ ـ ـص ـ ــال مـ ــع ه ــذا
الشخص المصاب كان منذ 10
أي ـ ــام ،وف ـت ــرة حـضــانــة ال ـمــرض
تتراوح بين خمسة وستة أيام
في المتوسط ،كما أن االتصال
معه لم يتعد دقيقة واحدة فقط.
وأض ـ ــاف" :رغ ــم ذل ــك وزي ــادة
فــي االحـتـيــاط ق ــررت البقاء في
منزلي في تكساس هذا األسبوع
ً
حتى تمر  14يــومــا كاملة منذ
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـم ـص ــاب خــال
المؤتمر".
وق ـ ـ ـ ــال غ ـ ــوس ـ ــار إن ـ ـ ــه خ ــال ــط
الشخص المصاب فترة طويلة
وتصافحا مــرات عــدة .وأضاف
أنه لم تظهر عليه أعراض ،ولكنه
سـيـبـقــى ف ــي م ـنــزلــه ب ــأري ــزون ــا
حتى تنتهي فترة األربعة عشر
ً
يوما.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

local@aljarida●com

يهدد العالم
عن «فيروس» مجهول

سلة أخبار
خبير :وفاة  60مليونًا
احتمال وارد

ّ
• قطر تعلق الدراسة ودخول
القادمين من  14دولة ...واإلمارات
تؤكد  14إصابة من جنسيات مختلفة

قال البروفيسور غابريل
ليونغ ،وهو خبير في
أمراض األوبئة التاجية،
وشارك في املعركة العاملية
ضد «السارس» سابقا ،إن
فيروس «كورونا» الجديد
هو بالتأكيد «أكثر عدوى من
السارس».
وأضاف ليونغ« :الجميع
عرضة لإلصابة .إذا افترضت
أن الجميع يختلطون
عشوائيا مع بعضهم
البعض ،فستشاهد في
النهاية نحو  60في املئة
من السكان مصابني ،وهذا
قد يعني أن ما بني  45و 60
مليون شخص سيموتون
على مستوى العالم ،وعلينا
أن نستعد لهذا االحتمال».

تعقيم عيادة أسنان في منطقة الصدر ببغداد أمس (رويترز)

 6قتلى في عصيان بسجون إيطاليا
إيران تطلق  70ألف سجين

ُ
ُ
قـتــل  6ن ــزالء فــي أعـمــال شغب بسجن إيـطــالــي ،واحتجز
حـ ــراس ره ــائ ــن ف ــي س ـجــن آخـ ــر ،م ــع ان ـت ـشــار االض ـط ــراب ــات
بالسجون في أنحاء البالد ،بسبب تدابير الحتواء فيروس
كــورونــا ،تشمل قـيــودا على الــزيــارات ،ومـخــاوف مــن تفشي
الفيروس داخل السجن.
وقـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة الـ ـسـ ـج ــون اإلي ـط ــال ـي ــة فــران ـش ـي ـس ـكــو
باسينتيني إن  3سجناء لقوا حتفهم داخل سجن في بلدة
مودينا الشمالية ،وتوفي  3آخرون بعد نقلهم من السجن،
بعد أن حاول أكثر من  50سجينا الفرار ،مضيفا" :كانت هناك
سلسلة من عمليات التمرد في أنحاء البالد".
وأفاد اتحاد حراس السجون (ساب) بأن اثنين من الحراس
اح ـت ـجــزا ره ــائ ــن ف ــي مــدي ـنــة بــاف ـيــا ال ـش ـمــال ـيــة ،وت ــم إط ــاق
سراحهما بعد مداهمة نفذتها الشرطة.
وعرضت وسائل إعالم مقاطع فيديو وصورا لعصيان في

أول وفاة بالبصرة
وتعليق العمل
في المؤسسات
الرسمية

الرئيس البرتغالي
ً
يفرض حجرا على
نفسه وإصابة
موظف بمقر
«الناتو»

الـ ـ ـح ـ ــاالت ،ف ـب ـل ــغ إج ـم ــال ــي
اإلصــابــات  ،7478والــوفـيــات .51
وقــال الرئيس الكوري الجنوبي،
مـ ــون ج ـيــه إن ،أم ـ ــس ،إن وت ـيــرة
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ب ـ ـ ـ ــدأت فــي
ال ـت ـبــاطــؤ ،لـكـنــه أوصـ ــى بتجنب
االفراط في التفاؤل.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ـ ــون ،خ ـ ـ ــال ل ـق ــاء
مــع ك ـبــار مـســاعــديــه فــي المكتب
الــرئــاســي ،ان ــه "يـجــب أن يستمر
اتجاه تباطؤ العدوى".
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ح ـ ــذرت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة الـ ـك ــوري ــة
الجنوبية من أن أي مريض جديد
سيواجه غــرامــة مالية بقيمة 10
ماليين وون ( 8296دوالرا) ،في
حـ ــال إخـ ـف ــاء س ـف ــره وم ـع ـلــومــات
مهمة أخرى.
أمــا ال ـجــارة الشمالية فطبقت
إج ـ ـ ــراءات الـحـجــر الـصـحــي على

«كوفيد  »19 -يقفل
البرلمان اللبناني

وزير سابق ّ
مقرب من نصرالله ينفي إصابته
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الذي يعرف بـ «كوفيد
  »19في لبنان الى  32حالة بينهم  3أطفال .وكان الفتا تسجيل 10إصابات في اليومين الفائتين ،وهو ما يفترض أن يرفع من
منسوب االستنفار أكثر.
وانعكس ذلك على العمل التشريعي في لبنان ،مع إعالن األمانة
العامة لمجلس الـنــواب ،أمــس ،تأجيل اجتماع يــوم غد في مقر
الرئاسة بعين التينة ،إضافة الى تأجيل اجتماعات اللجان على
اختالفاتها أسبوعا ،كما قررت إغالق مبنى مكاتب النواب ّ
بنية
إجراء عملية التعقيم الالزمة للمبنى وذلك مدة أسبوع من تاريخه.
الــى ذل ــك ،وبـعــد شـيــوع خبر إصــابــة الــوزيــر الـســابــق محمود
قماطي بفيروس كورونا ،أكد قماطي الذي ينتمي الى حزب الله
ومقرب من أمينه العام حسن نصرالله ،أمس ،أنه "بصحة جيدة".
ّ
وكانت قناة "إم تي في" اللبنانية نقلت عن مصدر مطلع تأكيده
ّ
أن أكثر من سياسي لبناني خضع لفحوصات للتأكد من عدم
ّ
إصابته بالفيروس ،حتى أن ثالثة مسؤولين في أحد األحــزاب
خضعوا للحجر الصحي ّ
أليام بهدف التأكد من عدم إصابتهم.
وألمح المصدر الى إصابة قماطي.
في موازاة ذلك ،أكد وزير الصحة حمد حسن ،في تصريح أمس،
أن "فيروس كورونا هو في مرحلة االنتشار المحدود ال العام"،
قائال إن "لبنان ال يزال من بين البلدان المتوسطة من حيث عدد
اإلصابات به".
وتحدث حسن عن "حالتين حرجتين؛ واحــدة للرجل المسن
الذي يعاني أمراضا مزمنة ومستعصية ،والثانية للحالة التي
نـقـلــت مــن مستشفى الـمـعــونــات فــي جـبـيــل ،وه ــو قــد تــأخــر في
دخول المستشفى ،كما أنه كان يتلقى عالجا منزليا بالمضادات
الحيوية".
وقــال" :عندما نقول إن هناك حالة واحــدة مجهولة المصدر
مصابة بكورونا ،فهذا يظهر الشفافية التي وعدنا بها" .ولفت
الــى أن "تـضــارب المعلومات يحصل بفعل الحملة العشوائية
وغير المنظمة على وسائل التواصل االجتماعي ،والتي تربك
الرأي العام".

ن ـح ــو  10آالف ش ـخ ــص بـسـبــب
المخاوف من اإلصابة.
وف ــي ال ـي ــاب ــان ،ال ـتــي بـلــغ عــدد
الوفيات فيها  ،16واإلصابات ،488
تتأهب الحكومة لتعديل قانون
يـسـمــح لــرئـيــس الـ ـ ــوزراء شينزو
آبي بإعالن حال الطوارئ بسبب
الفيروس إذا استدعى األمــر ،في
وقت يواجه آبي انتقادات مستمرة
بسبب أسلوب معالجته لتفشي
الفيروس قبل دورة ألعاب طوكيو
األولمبية.

أوروبا
وفــي ق ــرار غير مـسـبــوق ،أعلن
ال ــرئ ـي ــس ال ـبــرت ـغــالــي مــارسـيـلــو
ري ـب ـي ـلــو دي س ـ ــوزا فـ ــرض حجر
صحي على نفسه كتدبير وقائي،
م ـع ـل ـق ــا أي ن ـ ـشـ ــاط ع ـ ـ ــام ل ـ ــه فــي

البرتغال والخارج مدة أسبوعين.
وع ـ ـ ــزا دي س ـ ـ ــوزا ق ـ ـ ـ ــراره إل ــى
احتكاكه األسبوع الفائت بتالميذ
مدرسة في شمال البرتغال ،أغلقت
الحقا بعدما ظهرت فيها إصابة.
وامتد الفيروس ألماكن أخرى
فــي أوروب ـ ــا أم ــس ،حـيــث سجلت
ألـبــانـيــا أول حــالـتــي إصــابــة ألب
وابنه سافرا أخيرا إلى إيطاليا.
وف ـ ـ ــي ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،ارتـ ـ ـف ـ ــع ع ــدد
اإلص ــاب ــات ف ــي أك ـبــر اق ـت ـصــادات
أوروبا إلى  ،1112في وقت ارتفعت
اإلصابات في بلجيكا الى .239
وفــي مــدريــد ،أعـلــن التلفزيون
اإلسباني الرسمي أمس  8وفيات
جديدة ،ليرتفع إجمالي الوفيات
الى  ،25بينما استمر ارتفاع عدد
اإلصابات إلى  917حالة.
وف ـ ــي ب ــروكـ ـس ــل ،ح ـي ــث أع ـلــن
مجلس وزراء االتحاد األوروبــي،

أم ـ ــس ،إج ـ ـ ـ ــراءات جـ ــديـ ــدة ،منها
الحد من االجتماعات والزيارات
الحـتــواء انتشار الـفـيــروس ،ثبت
إصابة أحد العاملين في مقر حلف
شمال األطلسي (الناتو).
وح ـظ ــرت فــرن ـســا الـتـجـمـعــات
التي تضم أكثر من ألــف شخص
فـ ــي وقـ ـ ــت أعـ ـل ــن وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
الفرنسي أوليفييه فيران ارتفاع
الوفيات إلــى  19واإلصــابــات إلى
.1126
من ناحيته ،قال رئيس الوزراء
اإلي ـط ــال ــي ج ــوزي ـب ــي كــون ـتــي إن
إي ـطــال ـيــا ت ــواج ــه أح ـل ــك أوقــات ـهــا
حاليا ،مقتبسا هــذا التعبير من
رئيس الوزراء البريطاني السابق
ونستون تشرشل.
وأضــاف كونتي ،في حــوار مع
صحيفة "ال ريبوبليكا"" ،على مدار
األيــام الماضية ،تذكرت ما قرأته

أحد السجون بمدينة ميالنو ،حيث ظهر عدد من المساجين
يقفون على أحد األسطح ويهتفون "حرية".
وفي مرسوم طــوارئ صدر أمس األول ،فرضت الحكومة
ق ـيــودا عـلــى االت ـصــال الـمـبــاشــر بـيــن الـسـجـنــاء وعــائــاتـهــم،
وسيتم السماح للسجناء بالتواصل مع الزائرين عن طريق
ال ـهــاتــف أو غ ـيــره م ــن وس ــائ ــل االت ـص ــال ع ــن ب ـعــد ،بموجب
اإلجراءات المعمول بها حتى  22مارس.
وفي طهران ،قال رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي،
أمس ،إنه تم اإلفراج عن نحو  70ألف سجين ،بسبب تفشي
فيروس "كورونا" في البالد.
وأوضح رئيسي أن "اإلفراج عن السجناء سيستمر طالما ال
يمثل خطرا على األمن في المجتمع" ،ولم يكشف عن تفاصيل
أخرى ،أو يحدد متى ستتم إعادة هؤالء السجناء إلى السجن.

بشأن تشرشل :إنها أحلك ساعة
بالنسبة لـنــا ولكننا سنتجاوز
األمر" ،مبينا انه خضع للفحص،
وتبين عدم إصابته بالفيروس.
وكانت وكالة الحماية المدنية
اإليطالية أعلنت أمس األول ارتفاع
عدد اإلصابات بواقع الربع لتصل
إلــى  7375حالة ،وارتـفــاع حاالت
الوفاة بواقع  ،133ليصل إجمالي
حاالت الوفاة إلى .366

إسرائيل
وفي رام الله ،أكدت الحكومة
الفلسطينية ،أمس ،أن الفيروس
امـ ـت ــد إلـ ـ ــى م ـح ــاف ـظ ــة ط ــول ـك ــرم
بالضفة الغربية للمرة األو لــى
بـعــد بـيــت لـحــم ،فــي وق ــت ارتـفــع
فيه عدد المصابين إلى .26
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أع ـل ـنــت وزارة

الصحة اإلسرائيلية ارتفاع عدد
اإلصابات إلى  39أمس ،ألشخاص
ع ـ ـ ــادوا م ــن إي ـط ــال ـي ــا وإس ـبــان ـيــا
وبلجيكا والنمسا .وقــال رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو إن
إسرائيل قد توسع نطاق القيود
التي تفرضها على الدخول لتشمل
الزائرين من جميع الدول.
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــرت إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ب ــال ـف ـع ــل
المسافرين القادمين من ألمانيا
وفرنسا وإسبانيا وأندورا وسان
م ــاري ـن ــو وأس ـت ــرال ـي ــا وســوي ـســرا
وم ــاك ــاو وهــونــغ كــونــغ والصين
وفــرن ـســا وال ـيــابــان وسـنـغــافــورة
وكوريا الجنوبية وتايلند بوضع
أن ـف ـس ـهــم ق ـي ــد ال ـح ـج ــر الـصـحــي
بمنازلهم.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

بانكوك تواصل
بيع حيوانات برية
كشف املحقق البيئي
األسترالي الذي زار سرًا
سوق شاتوشاك للحيوانات
البرية في العاصمة
التايلندية بانكوك ،التي
يعتقد أنها يمكن أن تصبح
«ووهان الثانية» ،عن مواصلة
بيع الحيوانات البرية «عالية
الخطورة».
وقال غالستر« :أعتقد أن
هذا املكان عبارة عن غرفة
تعذيب ومختبر مختلط.
هذه الحيوانات موضوعة
في أقفاص ملوثة وقذرة،
حاملة معها ما ال نعلمه من
أمراض».

فريق بريطاني يتصدى
للتضليل
أكدت الحكومة
البريطانية ،أمس ،أنها
ّ
شكلت فريقا للتصدي
والتدخل ضد «التضليل»
فيما يتعلق بانتشار
فيروس «كورونا».
وأكدت بريطانيا حتى
اآلن  273حالة إصابة
بالفيروس وثالث حاالت
وفاة .وقالت الحكومة إن
فريق مكافحة املعلومات
املغلوطة سيحاول معرفة
حجم وتأثير املعلومات
الكاذبة أو املحرفة ،والتي
تهدف إلى تضليل الناس،
«سواء بغرض التسبب في
ضرر أو لتحقيق مكسب
سياسي أو شخصي أو
مالي».
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«التمييز» :دعاوى «البدون» ضد الجهاز المركزي
من اختصاص المحاكم وليست من أعمال السيادة
• أكدت أن قرارات الدولة تمارسها بصفتها سلطة إدارة ال سلطة حكم
• البطاقة األمنية بطاقة تعريفية مؤقتة لحين التثبت من جنسية مقدم الطلب
حسين العبدالله

قالت محكمة التمييز إن
القرارات التي يصدرها الجهاز
المركزي لمعالجة أوضاع
المقيمين بصورة غير قانونية
تخضع لرقابة القضاء ،وأن
الطعن على قراراتها ليس من
أعمال السيادة.

أكـ ـ ـ ــدت م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز أن
ل ـج ــوء عـ ــدد م ــن األشـ ـخ ــاص من
فئة غير مـحــددي الجنسية إلى
الـ ـقـ ـض ــاء ل ـل ـط ـعــن ع ـل ــى ق ـ ـ ــرارات
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع
المقيمين بـصــورة غير قانونية
ج ــائ ــز ،ألن الـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ـص ــادرة
ع ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات إداري ـ ـ ـ ـ ــة،
وأن الـمـطــالـبــة بــإل ـغــاء ال ـق ــرارات
الـسـلـبـيــة بــاالم ـت ـنــاع ع ــن قيدهم
ال ي ـع ـنــي ال ـم ـطــال ـبــة بــالـحـصــول
عـلــى الـجـنـسـيــة ،بـمــا يـخــرج تلك
المطالبات عن رقابة القضاء.

امتناع

المحكمة رأت أن
قرارات الجهاز
إدارية وامتناع
اإلدارة عن إصدار
القرار ال يعني أنه
سلبي

غير كويتي
الجنسية
ال يعني أنه
بدون جنسية

المحكمة

وقالت المحكمة ،في حيثيات
حكمها ،برئاسة المستشار فؤاد
ال ــزوي ــد وعـضــويــة المستشارين
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـط ـن ـطــاوي وج ـمــال
سـ ـ ــام وخـ ـل ــف غ ـي ـض ــان وك ـم ــال
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه وأمـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـس ـ ــر ع ـلــي
عبدالباسط ،ان امتناع جهة االدارة
عن إصدار قرار ال يعد قرارا سلبيا
باالمتناع وال إل ــزام عليها بذلك
بــاتـخــاذ اإلج ـ ــراءات ال ــازم ــة ،وإن
البطاقة األمنية ما هي اال بطاقة
تعريفية مؤقتة إلى حين التثبت
من جنسية مقدم الطلب ،متى ما
يثبت انه معلوم الجنسية للجنة
بــاالم ـت ـنــاع ع ــن إصـ ـ ــدار الـبـطــاقــة
االمنية ،والقول بغير ذلك يخرج
ال ـج ـه ــاز ال ـط ــاع ــن ع ــن غــاي ـتــه في
معالجة أوضاع تلك الفئة.
وعـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــن الـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــام م ــن
الحكومة بـشــأن أن طلبات رافــع
الدعوى هي تحديد جنسية ابنه،
وأنها تدخل في أعمال السيادة،
ً
قالت المحكمة" :من المقرر وفقا
ألحكام المادة األولى من القانون
رقم  23لسنة  1990بشأن تنظيم
القضاء ،أن المحاكم هي صاحبة
ال ـ ــوالي ـ ــة الـ ـع ــام ــة ب ـن ـظ ــر جـمـيــع
ال ـم ـنــازعــات وال ـف ـصــل ف ـيـهــا ،وال
يخرج اختصاصها بذلك إال ما
استثني بنص صريح ،والعبرة
ف ــي تـحــديــد االخ ـت ـصــاص لجهة
القضاء هي بما يوجهه المدعي
في دعواه من طلبات".
وأضــافــت "ولـمــا كــان المشرع
ً
ً
لـ ــم ي ـ ـ ــورد ت ـع ــري ـف ــا أو ت ـح ــدي ــدا
ألع ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـتـ ــي نــص
فــي ال ـم ــادة الـثــانـيــة مــن الـقــانــون
الـمــذكــور على منع المحاكم من
نـظــرهــا ،فــإنــه يـكــون قــد ت ــرك أمــر
ً
اكتفاء بإعالن
تحديدها للقضاء
م ـب ــدأ وج ــوده ــا ،وم ــن ث ــم تـكــون
المحاكم هــي المختصة بتقرير
الوصف القانوني للعمل الصادر
مــن الـحـكــومــة ،وم ــا اذا ك ــان يعد
م ــن اعـ ـم ــال الـ ـسـ ـي ــادة أو ال يـعــد
كــذ لــك ،ويخضع تكييف محكمة
الـ ـم ــوض ــوع -ل ـه ــذا األم ـ ــر لــرقــابــة
محكمة التمييز".
وتــابـعــت "كـمــا أن ــه مــن المقرر

اي ـ ـضـ ــا ان اع ـ ـم ـ ــال ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة ال
ت ـن ـصــرف اال ت ـلــك األعـ ـم ــال الـتــي
ت ـت ـص ــل ب ــال ـس ـي ــاس ــة ال ـع ـل ـي ــا او
بـ ـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـخ ــذه ــا
الحكومة باعتبارها سلطة حكم
فــي حــدود وظيفتها السياسية،
وب ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـطـ ــة ع ـل ـي ــا
للمحافظة على الــدولــة وكيانها
في الداخل والخارج ،أما األعمال
التي تباشرها كسلطة ادارة في
حدود سلطتها اإلدارية من اتباع
أحكام القوانين والتزام حدودها
وضوابطها والـتـحــدي بتحصن
تلك األعمال من الرقابة القضائية
بـمــا يـجــب األفـ ــراد عــن المطالبة
بحقوقهم المالية التي تنظمها
القوانين واللوائح".

إلغاء
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة أن
ال ـم ـط ـع ــون ضـ ــده أقـ ـ ــام ال ــدع ــوى
ب ـط ـل ــب إلـ ـ ـغ ـ ــاء ال ـ ـق ـ ــرار ال ـس ـل ـبــي
بـ ــاالم ـ ـت ـ ـنـ ــاع ع ـ ــن فـ ـت ــح مـ ـل ــف لــه
ب ــال ـج ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي ل ـم ـعــال ـجــة
أوض ــاع المقيمين ب ـصــورة غير
قــانــون ـيــة ،وم ــا يـتــرتــب عـلـيــه من
آثــار أهمها إصــدار بطاقة أمنية،
واع ـت ـبــاره مــن فـئــة غـيــر مـحــددي
ال ـج ـن ـس ـي ــة وت ـ ـجـ ــديـ ــدهـ ــا ،وه ــو
طلب ال تدور المنازعة فيه حول
اكتسابه الجنسية الكويتية التي
تعد مــن أعـمــال الـسـيــادة الـتــي ال
تختص المحاكم بنظر الدعاوى
التي ترفع بشأنها ،وإنما يدور
ال ـب ـحــث فـيـهــا ح ــول م ــدى صحة
البيانات التي أثبتها الموظفون
المتخصصون فــي التسجيالت
الـ ـخ ــاص ــة بـ ــذلـ ــك ،ومـ ـ ــن ثـ ــم ف ــإن
الدعوى تخرج من أعمال السيادة،
وبالتالي تختص بها المحاكم
صاحبة الوالية العامة.

طعن
وأش ــارت إلــى انــه بـشــأن طعن
الحكومة بعدم وجود إلزام لفتح
ملف للمطعون ضده أن المقرر في
قضاء التمييز أن "القرار السلبي
ال يقوم وفقا لصريح نص الفقرة
األخ ـي ــرة مــن ال ـم ــادة الــراب ـعــة من

المرسوم بالقانون رقم 1981/20
بإنشاء دا ئ ــرة بالمحكمة الكلية
لنظر المنازعات اإلدارية والمعدل
بــال ـقــانــون رق ــم  61لـسـنــة ،1982
اال اذا رف ـضــت الـسـلـطــة اإلداريـ ــة
أو امتنعت عــن ات ـخــاذ ق ــرار كــان
ً
مــن الــواجــب عليها اتـخــاذه وفقا
للقوانين واللوائح ،وأن لمحكمة
ا لـمــو ضــوع سلطة تحصيل فهم
الواقع في الدعوى وتقدير األدلة
والقرائن والمستندات المطروحة
عليها وموازنة بعضها بالبعض
اآلخ ــر ،واألخ ــذ بـمــا تطمئن إليه
منه وإط ــراح مــا ع ــداه -وأن مفاد
الـمــواد  11 ،8 ،2 ،1مــن المرسوم
رقــم  2010/ 467بــإنـشــاء الجهاز
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة اوضـ ـ ـ ــاع
المقيمين بـصــورة غير قانونية
أسـنــد إلـيــه الـعـمــل عـلــى معالجة
اوضـ ـ ـ ــاع ت ـل ــك ال ـف ـئ ــة وم ـب ــاش ــرة
كـ ــل االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة فــي
ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن فـ ــي اط ـ ـ ــار ال ـح ـل ــول
والتشريعات والقرارات المعتمدة
وبالتنسيق مع الجهات المعنية
وجعله المرسوم الجهة المرجعية
الــرسـمـيــة الــوحـيــدة للتعامل مع
المقيمين بصورة غير قانونية".

أعمال
وأضافت "وأوجــب على جميع
الجهات الحكومية تنفيذ ما يصدر
عنه من قرارات بشأنه ،ونقل إليه
كل اعمال اللجنة التنفيذية لشؤون
المقيمين بصورة غير قانونية،

والـتــي كانت قــد أنشئت بموجب
المرسوم رقم  ،1996/58مما مؤداه
الـتــزام جميع الجهات الحكومية
بالرجوع إلى الجهاز واستطالع
رأيــه في اي اجــراء او قــرار يتعلق
بأوضاع تلك الفئة قبل المباشرة
فــي تنفيذه ،وهــو مــا ال يتأتى اال
بتسجيلها ل ــدى ال ـج ـهــاز وفـتــح
ملف لهم تمهيدا لبحث حالة كل
واح ــد منهم والتحقق مــن صحة
مــا يـقــدمــه مــن بـيــانــات بــالــرجــوع

قيد «البدون» في «المعلومات المدنية»
أكدت محكمة التمييز بشأن المطالب بقيد
رافع الدعوى لدى هيئة المعلومات المدنية أن
ً
المقرر قانونا وفقا لنص المادة  4من القانون
رقم  1982/32بشأن نظام المعلومات المدنية،
أنه يتم قيد االفراد في نظام المعلومات المدنية
بأسمائهم وحسب جنسياتهم ،وهو ما يعني
اسـتـلــزام وج ــود جنسيته ألي ف ــرد يــرغــب في
قيد نفسه في نطاق المعلومات المدنية شرطا
الستصدار البطاقة المدنية الخاصة به ،وكانت

قانونية تقليص
ساعات العمل
جاسم العبدلي*
منذ أن صدر القرار رقم  41لسنة  2006بشأن
قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي بالجهات
الحكومية ،وما تبعه من تعاميم وقرارات وأهمها
التعميم رقم  2لسنة  2018بشأن تحديد مواعيد
العمل الرسمية والقرار رقم  15لسنة  2017بشأن
قــواعــد وأس ــس وإج ـ ــراءات ومــواعـيــد تقييم أداء
الـمــوظـفـيــن ،وم ــا تضمنه مــن تخصيص  20في
المئة في حساب مدد التأخير بعد انتهاء فترة
السماح الممنوحة للموظف من الجهة اإلداريــة،
ً
إال أن هــذه الـقــرارات وإن كانت نظريا تصب في
خانة مصلحة سير العمل وضبطها في تحقيق
األهداف نحو تقديم خدمة أفضل للمراجع إال أنها
في حقيقة األمر أتت بنتائج مخيبة وتعكس ما
كان يرمي إليه ُ
المشرع.
وأظهرت النتائج ،عبر اإلحصائيات المنشورة
خــال األع ــوام األخ ـيــرة ،عــن تأثير تلك ال ـقــرارات
على المرفق الحكومي بشكل عام وعلى الموظف
ً
بشكل خ ــاص ،تــأثـيــره على الـجـهــات أوال ،حيث
قلت نسبة الحضور وازدادت اإلج ــازات الطبية
مما أدى إلى بطء في أداء األعمال مستفيدين من
السماح بتحويل تلك اإلجازات الطبية إلى إجازات
دورية ،أما تأثيره على الموظفين فهو كما أثبتت
الدراسات عن حصول العديد من الموظفين على
تـقــديــر سـنــوي أق ــل مــن الـمـمـتــاز ،حـيــث تـجــاوزت
ساعات التأخير أكثر من  35ساعة ،ويعود ذلك
بسبب إلغاء فترة السماح الممنوحة له في الشهر
مما ترتب عليه منع الموظف من الحصول على
ً
االمتياز مهما كان أداؤه مرتفعا.
ً
ال ـت ـشــدد ف ــي ال ـح ـضــور واالنـ ـص ــراف بـ ــدال من
ال ـب ـحــث ع ــن ال ـم ــرون ــة يـضـعــف ال ـ ــوالء الــوظـيـفــي
لـلـمــوظــف ،لـيـصــب تــركـيــز األخ ـي ــر ف ــي الـحـضــور
واالنـ ـ ـص ـ ــراف وك ـي ـف ـي ــة الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـن ـس ـبــة
الـمــرصــودة لــه فــي التقييم مــع العمل بحد أدنــى
كـضـمــانــة لـلـحـصــول ع ـلــى ت ـقــديــر م ـم ـتــاز ،وه ــذا

فؤاد الزويد

ال ـح ــاص ــل حــال ـيــا ف ــي الـ ــدوائـ ــر ال ـح ـكــوم ـيــة دون
أن ينتبه لـهــا أع ـضــاء مجلس ا لـخــد مــة المدنية
وضرورة إعادة النظر في كيفية تحفيز الموظف
نحو أداء أفضل.
من جانب آخر ،تدارست بعض األنظمة الحديثة
في اإلدارة حول تنمية الوالء الوظيفي وتطويره،
ومنها ما هو قريب في المنطقة كأنظمة الخدمة
ال ـمــدن ـيــة بـ ــاالمـ ــارات وأن ـظ ـمــة ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة
بــالـسـعــوديــة وكــذلــك بـعــض الـجـهــات الحكومية
الكويتية ،ومنها الهيئة العامة للبيئة ،واتخذوا
ق ـ ــرارا جــريـئــا بــاس ـت ـحــداث ن ـظــام ال ـ ــدوام ال ـمــرن،
حيث نص قانون الموارد البشرية في الحكومة
االتحادية لإلمارات ،على سبيل المثال ،في المادة
 74منه على أنه يجوز لرئيس الجهة االتحادية
ً
أن يعتمد الئحة تنظيم الدوام المرن وفقا لحاجة
العمل ،هذا النص أتاح للجهات أن تقسم فترات
ال ـع ـمــل ع ـلــى أال ي ـت ـعــدى ح ـضــور ال ـمــوظــف بعد
الساعة  8.30صباحا.
ً
الهيئة العامة للبيئة في الكويت أيضا طبقت
هذا النظام ،حيث يبدأ العمل الرسمي بها عند 8
صباحا ،وأتاحت ساعة مرنة للموظف يعوضها
بعد انتهاء أوقات العمل الرسمي ،على أال يتعدى
ً
حضوره  9صباحا.
هذه المرونة وهذا الحافز يشجع الموظف على
الحضور ،وستنتج عنه آثار إيجابية مستقبلية
ً
عـلــى ال ــدول ــة ،خــاصــة مــع مــا نـشــاهــده حــالـيــا من
تحديد وقــت واحــد لجميع الجهات الحكومية،
وتـطـبـيــق ه ــذا ال ـن ـظــام بــالـفـعــل ض ـ ــرورة ولـيــس
ً
ً
ترفا ،لما يواجه الموظف يوميا من ازدحــام في
الطرق ،ومن ضغوطات أسرية تحتم على بعضهم
توصيل األبناء للمدارس.
فهل يستجيب الــديــوان لهذا المطلب؟ أتمنى
ذلك.
* باحث قانوني

المحكمة قد انتهت فيما سبق اليه ان الطاعن لم
يسجل في اللجنة المركزية للمقيمين بصورة
غـيــر قــانــونـيــة فــي حـيـنــه ،ول ــم ي ـقــدم جنسيته
ال ـم ـع ـلــومــة ح ـتــى ي ـم ـكــن الـ ـق ــول بــأح ـق ـي ـتــه في
الحصول على بطاقته المدنية المحددة بها
جنسيته ،األمــر الــذي ال تكون مع جهة اإلدارة
مـلــزمــة ب ــإص ــدار الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة ل ــه ويـكــون
امتناعها عــن إص ــدار تلك البطاقة قــد صــادف
صحيح القانون.

إلى كل الجهات الحكومية وغير
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى مــا
ي ـلــزم م ــن مـعـلــومــات ومـسـتـنــدات
ووثــائــق ،ثــم العمل على معالجة
أوضــاع من يثبت صحة انتمائه
إل ـي ـه ــم ،ومـ ــا ي ـص ــدر ع ــن الـجـهــاز
في هــذا الشأن من قــرارات تتعلق
بــال ـشــروط وال ـضــوابــط الـتــي يتم
بموجبها إصدار الوثائق وإنجاز
الـمـعــامــات الـخــاصــة ب ـهــم ،وهــي
بطبيعتها قــرارات إداريــة تخضع
لرقابة القضاء اإلداري".

مستندات
وب ـي ـنــت أن ال ـح ـكــم الـمـطـعــون
فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار
السلبي باالمتناع عن فتح ملف
للمطعون ضده ،وما يترتب على
ذلــك مــن آث ــار اهمها منح بطاقة
ً
ال ـمــراج ـعــة تــأس ـيــا عـلــى م ــا ثبت
من مستندات األخير المرخصة
أنــه مقيد غير كــويـتــي ،فــي حين
ان الـمـطـعــون ض ــده غـيــر مسجل
اصال بالجهاز المركزي لمعالجة
اوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ب ـ ـصـ ــورة
غـيــر قــانــونـيــة ،وأن مــا قــدمــه من

مستندات سواء وثيقة زواجه او
رخـصــة ال ـســوق الـخــاصــة ال تــدل
عـلــى إ ث ـبــات جنسيته او نفيها،
لكونها لم تعد أصال لهذا الغرض.
وتابعت "كما ال يوجد تالزم
بين القول بأنه لم يثبت انه يتمتع
بجنسية دولة اخرى ،والقول بأن
جنسيته غير محددة اصال ،فضال
عن ان قيده بكونه غير كويتي ال
ً
يـعـنــي أن ــه ب ــدون جـنـسـيــة دائ ـمــا
تعني فقط انه ال يحمل الجنسية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وي ـقــف الـمـعـنــى عند
هــذا الحد دون تـجــاوزه ،ومــن ثم
ي ـض ـحــى ذلـ ــك االس ـت ـخ ــاص من
ال ـح ـكــم غ ـيــر ك ــاف ب ــذات ــه إلث ـبــات
صحة ما انتهى إليه".
وقالت "وبالتالي فــإن امتناع
الطاعن األول بصفته عن تحقيق
طـلـبــات الـمـطـعــون ض ــده ال يعد
ً
ً
ق ــرارا سلبيا يتعين إلـغــاؤه ،وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون معيبا بالفساد
ف ــي االسـ ـ ـت ـ ــدالل الـ ـ ــذي ج ـ ــره ال ــى
م ـخ ــال ـف ــة الـ ـق ــان ــون ب ـم ــا يــوجــب
ً
تـمـيـيــزه تـمـيـيــزا جــزئـيــا فــي هــذا
الخصوص".

مالحقة المحامين بغسل األموال
المحامي أحمد المطوع
ُ
ً
دا ئ ـمــا مــا أ ردد ُمـعــا نــاة ا لـمـحــا مـيــن
ف ــي ا ل ـم ـحــا كــم وإدارات وزارة ا ل ـعــدل
على أصدقائي من غير القانونيين،
ً
و قــد كنت أتحدث هاتفيا مع صديق
عـبــر "  "whatsapp callفـقـلــت لــه " :لــم
ي ـل ـب ــث أن ي ـس ـت ـق ـ ّـر عـ ـم ــل ا ل ـم ـح ــا م ـي ــن
و يـهــدأ لهم بــال حتى جــاء تـهــم الريح
ا لـعــا صــف لـلـفــو ضــى ا لـتـشــر يـعـيــة مثل
ت ـش ـت ـيــت م ـح ــا ك ــم األ سـ ـ ــرة واأل حـ ـ ــداث
ب ـح ـس ــب ا لـ ـمـ ـح ــا فـ ـظ ــات ،و ض ـ ـيـ ــاع أو
س ـ ــر ق ـ ــة ا لـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــات ،وأز م ـ ـ ـ ـ ــة اإل عـ ـ ـ ــان
ً
و غـيــر هــا مــن إ ج ــراء ات يــو مـيــة ،فـضــا
عــن تــأ خـيــر ا نـعـقــاد ا لـجـلـســات ،و ســوء
مـعــا مـلـتـهــم فــي بـعــض ا لـمـخــا فــر و مــن
بـ ـع ــض ا ل ـم ـح ـق ـق ـي ــن وا لـ ـ ـس ـ ــادة و كـ ــاء
ا ل ـن ـيــا بــة ،"...لــن تـكـفــي كـلـمــات ا لـمـقــال
لشرح معاناة مهنة المحاماة الشاقة
و مـ ـ ــا يـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ــه ا لـ ـ ـس ـ ــادة ا لـ ــز مـ ــاء
ً
يــو م ـيــا  ،و ل ــو ا س ـت ـمــر ش ــرح ا لـ ُـم ـعــا نــاة
ُ
ف ـس ـن ـج ــد األ هـ ـ ـ ـ ــوال ...ا ن ـت ـه ــت م ـق ــد م ــة
المقال ولم تنتهِ المكالمة.
ا س ـ ـ ـتـ ـ ــر س ـ ـ ـلـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـقـ ـ ــا شـ ـ ــي مـ ـع ــه
و ق ـل ــت إن ا ل ـ ُـم ـش ـ ّـر ع ع ـكــف ف ــي ا ل ـف ـقــرة
ج م ــن ا لـ ـم ــادة (  )1م ــن ا ل ـق ــا ن ــون ر ق ــم
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األ مــوال وتمويل اإلر هــاب على فرض
ا ل ــر ق ــا ب ــة ع ـلــى األ عـ ـم ــال وا ل ـم ـه ــن غـيــر
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ،و ي ـش ـم ــل ذ ل ـ ــك ا ل ـم ـح ــا م ـي ــن،
وذ لــك لــدى قـيــا مـهــم بــإ عــداد أو تنفيذ
أو ا لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ـ ـم ـ ـعـ ــا مـ ــات ل ـم ـص ـل ـح ــة
ـف ب ــا ل ــر ق ــا ب ــة بــل
عـ ـم ــا ئـ ـه ــم ،لـ ــم يـ ـكـ ـت ـ ِ
و ض ـ ــع مـ ـحـ ـظ ــورات ع ـل ــى ا ل ـم ـحــا م ـيــن
و حـ ـص ــر ه ــا فـ ــي أر ب ـ ـعـ ــة أ نـ ـشـ ـط ــة ،هــي
شـ ـ ـ ــراء أو بـ ـي ــع ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ،وإدارة

أ مـ ـ ـ ــوال ا لـ ـعـ ـمـ ـي ــل ،بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا أورا ق ـ ـ ــه
ا ل ـمــا ل ـيــة أو ح ـســا بــا تــه ا لـمـصــر فـيــة أو
م ـم ـت ـل ـك ــا ت ــه األ خ ـ ـ ـ ــرى ،و تـ ــأ س ـ ـيـ ــس أو
تشغيل أو إدارة أ شـخــاص اعتبارية
أو تـ ــر ت ـ ـي ـ ـبـ ــات قـ ــا نـ ــو ن ـ ـيـ ــة و تـ ـنـ ـظـ ـي ــم
اال ك ـت ـتــا بــات ا لـمـتـعـلـقــة ب ـهــا ،و ب ـيــع أو
ش ــراء ا لـشــر كــات لـمـصـلـحــة ا لـمــو كـلـيــن
أو العمالء.
ُ م ــن ش ــأن ت ـلــك الـعـمـلـيــات ال ـت ــي تشكل
شـ ـبـ ـه ــة ون ـ ـشـ ــاط جـ ــرائـ ــم غـ ـس ــل األم ـ ـ ــوال
المنصوص عليها في المادة  2من القانون،
أن تنتج عنها متحصالت الجريمة كأي
أموال تنشأ أو ُت ّ
حصل  -بصورة مباشرة
أو غـيــر مـبــاشــرة  -وتـشـمــل مــا ت ــدره هــذه
األمــوال من أربــاح أو فوائد أو ريــع ،سواء
بقيت على حالها أو تم تحويلها كلها أو
بعضها للعميل.
ً
لــذ لــك علينا جميعا كمحامين توخي
الحذر من إدارة أمــوال العمالء حتى وإن
كانت من باب تخليص المعامالت وإنجاز
المهام واالهتمام بالعميل.
و طـلـبــت مـنــه  -أ ث ـنــاء ا لـمـكــا لـمــة -أن
يـ ـتـ ـن ــاول مـ ـع ــي ا لـ ـقـ ـه ــوة أ ث ـ ـنـ ــاء ف ـت ــرة
العمل فقالي لي ما قال ،وفهمت منه
م ــا ف ـه ـمــت ،و ل ــم أ ف ـه ــم ا ل ـ ُـم ـع ـظ ــم ،و قــد
قال اآلتي:
"ا ل ـع ــا م ـل ــون ف ــي ا ل ـب ـن ــوك خ ــار ج ــون
ّ
ع ـ ـ ــن ا لـ ـ ـم ـ ــل ـ ــة و خ ـ ـ ـ ــار ج ـ ـ ـ ــون ع ـ ـ ــن ر ح ـ ــم
ا لــد سـتــور ،و يـبــدو أن رؤوس األ مــوال
وا ل ــرأس مــا لـيــة و بـعــض ُمــاك ا لـبـنــوك
والمصارف استولوا في السابق على
قرار نواب مجلس األمة ،بحيث أصدر
األ خ ـ ـيـ ــر قـ ــا نـ ــون ا لـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ا ل ـق ـط ــاع
األهلي رقم  2010/ 6وتعديالته ،حيث

ج ــاء ت ا ل ـمــادة /65أ مـنــه لـتـنــص على
أ ن ــه (ال ي ـج ــوز ت ـش ـغ ـيــل ا ل ـع ــا م ــل أ ك ـثــر
ً
م ــن خ ـم ــس س ــا ع ــات م ـت ـص ـلــة ي ــو م ـي ــا
دون أن ي ـع ـق ـب ـهــا ف ـت ــرة را حـ ــة ال تـقــل
عــن ســا عــة وال تحسب فـتــرات ا لــرا حــة
ضـ ـم ــن سـ ــا عـ ــات ا لـ ـعـ ـم ــل .و ي ـس ـت ـث ـن ــى
مــن ذ ل ــك ا لـقـطــاع ا لـمـصــر فــي وا لـمــا لــي
واالستثماري فتكون ساعات العمل
ث ـم ــا ن ــي س ــا ع ــات مـ ـتـ ـصـ ـل ــة) ...ا ن ـت ـهــت
المكالمة ،واستنتجت اآلتي:
لم أجد فلسفة تشريعية ال بسبب
طبيعة الوظيفة في القطاع المصرفي
وال بالمذكرة اإليضاحية المشفوعة
ب ــا لـ ـق ــا ن ــون ا لـ ـت ــي ظـ ـل ــت ص ــا ئـ ـم ــة عــن
ت ـبــر يــر ا س ـت ـث ـنــاء ا ل ـق ـط ــاع ا ل ـم ـصــر فــي
وا لـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي واال سـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ،ف ـب ـع ــض
ن ـ ـ ــواب األ م ـ ـ ــة ُي ـ ـسـ ــار عـ ــون ب ــاال عـ ـت ــداء
ع ـل ــى ح ــق ا ل ـع ــا م ــل ف ــي ا ل ــرا ح ــة ا ل ــذي
ال ُي ـ ـح ـ ـسـ ــب ض ـ ـمـ ــن سـ ـ ــا عـ ـ ــات ا لـ ـعـ ـم ــل
و يـ ـحـ ـم ــون مـ ـك ــا س ــب بـ ـع ــض ا لـ ـتـ ـج ــار،
لـبـئــس مــا كــا نــوا يـصـنـعــون ،فـلــو كــان
اال س ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ل ـل ـم ـه ــن ذات ا ل ـط ـب ـي ـع ــة
ا لـ ـ ـخ ـ ــا ص ـ ــة كـ ـ ــاأل ط ـ ـ ـبـ ـ ــاء فـ ـ ــي ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ً
ا لـخــاص لـكــان اال سـتـثـنــاء ُمستساغا ،
ل ـ ــذ ل ـ ــك ع ـ ـلـ ــى م ـ ـج ـ ـلـ ــس األ مـ ـ ـ ـ ــة س ــر ع ــة
إ ل ـغــاء ه ــذا اال س ـت ـث ـنــاء ا ل ـبــا ئــس ا لــذي
ُ
يـجـعــل م ــن ا ل ـمــوا ط ـن ـيــن  -و ه ــم ك ـثــر -
وا لـمـقـيـمـيــن ا لـعــا مـلـيــن فــي ا لـقـطــا عــات
ُ
المستثناه بمثابة آالت دونما رحمة،
و مـســاوا تـهــم بـبــا قــي ا لـبـشــر العاملين
ً
ا ن ـطــا قــا مــن مـبــدأ ا ل ـعــدل وا لـ ُـم ـســاواة
المقرر في الدستور.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

تفريغ أقسام
المحاكم من
مندوبي اإلعالن
ال ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــول
اآللـ ـي ــة الـ ـت ــي تـتـبـعـهــا
وزارة ا لـ ـ ـع ـ ــدل ت ـج ــاه
قضية إعالن الدعاوى
القضائية في المحاكم،
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـعـ ـ ــض
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ف ـي ـه ــا
ت ـفــريــغ ب ـعــض أق ـســام
اإلع ــان ــات بالمحاكم
من مندوبي اإلعالنات
بـسـبــب الـضـغــط الــذي
يمارسه بعض النواب
من أجل إصدار قرارات
لـنـقــل ال ـم ـنــدوب ـيــن من
محافظات إلى أخرى.
القرارات التي تصدر
بـ ـي ــن الـ ـحـ ـي ــن واآلخـ ـ ــر
لـنـقــل ال ـم ـنــدوب ـيــن من
محافظات إلــى أخــرى
ت ـس ـب ـب ــت ف ـ ــي ت ــأخ ـي ــر
عمل الدوائر القضائية
رغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ج ـ ــاه ـ ــزيـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا
بالفصل فــي القضايا
ال ـت ــي ت ـع ــرض عـلـيـهــا،
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا تـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـب ـ ــت ف ــي
تعطيل حقوق الناس
ومـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ،ف ــي
وقــت بــات القضاء هو
المالذ الوحيد للناس
القتضاء حقوقهم.
ال ي ـم ـكــن أن تعطل
الواسطة والمحسوبية
ح ــق ال ـت ـق ــاض ــي ال ــذي
كفله الدستور للناس
جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ،ب ـ ـس ـ ـبـ ــب
وق ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا أو
ح ـت ــى إص ـ ـ ــدار أح ـك ــام
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا ك ـ ـ ــأن لــم
تكن ،بسبب عدم إتمام
إجراءات اإلعالن فيها،
وبينما يهنأ المتسبب
في إصــدار العديد من
ق ـ ـ ــرارات ن ـقــل مــوظـفــي
اإلعالن من أقسام إلى
أخرى تعاني المحاكم،
التي يتضاعف العمل
فيها ،نقصا حــادا في
عدد مندوبي االعالن!
ورغـ ـ ـ ـ ــم مـ ـس ــؤولـ ـي ــة
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوب ـ ـ ــي اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان
واإلدارات التي تشرف
ع ـل ـي ـه ــم عـ ـل ــى ق ـض ـيــة
اإلع ــان تحمل بعض
ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ـق ـض ــائ ـي ــة
أط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــاوى
مسؤولية هــذا الخلل
اإلداري الــذي ال عالقة
لـ ـه ــم بـ ـ ــه ،وهـ ـ ــو األم ـ ــر
ال ــذي يثير اسـتـغــرابــا
ع ـ ــن سـ ــامـ ــة ال ــوض ــع
ال ـ ـ ــذي ب ــات ــت ت ـعــان ـيــه
م ـح ــاك ـم ـن ــا ف ـ ــي وق ــت
ي ـط ـم ــح ال ـج ـم ـي ــع إل ــى
تحقيق تلك المنظومة
مبتغاها بأسرع وقت،
وي ـ ـه ـ ـنـ ــأ الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ف ــي
ت ـح ـق ـيــق الـ ـع ــدل ال ــذي
ينتظرونه.
ق ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ك ـ ـ ـق ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـف ـ ــظ
ك ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
تـحـتــاج إل ــى منظومة
ورق ــاب ــة ص ــارم ــة ومــن
دون ـه ـم ــا ال ي ـم ـكــن أن
يـ ـتـ ـحـ ـق ــق أي إ ن ـ ـجـ ــاز
نـ ـحـ ـل ــم ب ـ ـ ـ ــه ،ف ـط ــال ـم ــا
ي ـع ـيــن ال ـم ــوظ ــف لـكــي
ينقل إلى عمل بجوار
مـنــزلــه ،ويـنــال تقديرا
عـ ــا ل ـ ـيـ ــا دون إ ن ـ ـجـ ــاز
ي ـقــدمــه لـعـمـلــه ،ودون
محاسبة أو مسؤولية
من مرؤوسيه ،فعندها
ال يـمـكــن الـحــديــث عن
ت ـقــدم أو ت ـطــور يكتب
للوظيفة العامة.
ف ــي ال ـخ ـتــام أتمنى
ان ينصت المسؤولين
فــي وزارة ال ـعــدل الــى
ان م ــن ا سـ ـب ــاب تعثر
ق ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــة اع ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات
ال ـق ـض ــاي ــا تـ ـع ــود ال ــى
ج ـم ـل ــة مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرارات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـصـ ــدرون ـ ـهـ ــا
وال ـتــي مــن شــأنـهــا ان
تـ ــؤثـ ــر عـ ـل ــى ت ـع ـط ـيــل
مرفق القضاء.

ةديرجلا
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كورونا فيروس ...واإلساءة
للشعوب طاعون
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

فيروس كورونا قضية عالمية وفي معالجته حياة صحية
وسالمة للجميع ومصلحة عامة للبشرية ،فال ًتحولوه إلى
فتنة بين الناس وقطيعة بين الشعوب ،فقريبا سيذهب
الفيروس ولكن من سيعالج طاعون اإلساءة للشعوب،
وكيف تذهب نار العداوات التي يشعلها السفهاء في
المجتمعات؟
فيروس كورونا أ قــرب ما يكون إ لــى و بــاء عالمي،
يـحـتــاج إ لــى تـضــا فــر ا لـجـهــود اإل نـســا نـيــة لمواجهته
وال ـق ـض ــاء ع ـل ـيــه ،والـ ـ ــدول ال ـعــاق ـلــة ت ـب ــذل ك ــل م ــا فــي
وس ـع ـهــا لـحـمــايــة شـعــوبـهــا وال ـم ـشــاركــة ف ــي حـمــايــة
العالم من انتشاره وإضراره بحياة البشر.
من حق كل دولة أن تتخذ أقصى درجات الحماية
ً
ضــد هــذا الفيروس بكل اإل ج ــراء ات الممكنة داخليا
ً
وخــارجـيــا كــإغــاق الـحــدود والـمــوانــئ ومـنــع رحــات
ا لـطـيــران وإ يـقــاف األ نـشـطــة االجتماعية والرياضية
والتعليمية وغيره ،وقد شاهدنا ماذا فعلت الصين
و هــي إ مـبــرا طــور يــة ضخمة لمواجهة هــذا الفيروس
وال ـح ــد م ــن ان ـت ـش ــاره ،وبــاس ـت ـخــدام ال ـق ــوة الـجـبــريــة
وتسخير كل إمكاناتها الصحية والتقنية المتطورة
فــي هــذا الـمـجــال ،ولــأســف فــإن أخـطــر مــا فــي تعامل
الـ ــدول م ــع ه ــذا ال ـف ـيــروس إن ـكــارهــا وجـ ــوده وغـيــاب
الشفافية والمصداقية مع شعوبها ومع العالم ،كما
ً
حصل في إيران مثال ،حيث تبين أن انتشار الفيروس
و صــل إ لــى مرحلة خطيرة هناك ،لدرجة أن الصين،
وه ــي مــوطــن ال ـف ـيــروس ،قــامــت بــإجــاء رعــايــاهــا من
ً
إيران خوفا عليهم ،فما حقيقة الوضع هناك؟
ً
لندع كل هــذا جانبا ولنلتفت إ لــى جانب آ خــر من
األهمية أن ننتبه إليه ،وهو استغالل بعض السفهاء
قضية انتشار فيروس كورونا لإلساء ة إلى الشعوب
األ خــرى في تصرف قبيح بعيد عن األ خــاق و غــارق
في قصر النظر ،ففي حين أن مواجهة المرض قضية
إن ـســان ـيــة ت ـهــم ال ـعــالــم أج ـم ـعــه ،ي ـقــوم روي ـب ـضــة هــذا
الزمان بإذكاء الفتن والنعرات ،وبث رسائل الكراهية
م ــع ش ـع ــوب الـ ـ ــدول األخ ـ ـ ــرى ،ك ـمــا ن ـ ــراه ف ــي وســائــل
ا لـتــوا صــل االجتماعي مــن كتابات تافهة وتعليقات
مستفزة ،ومتاجرة سياسية بهذا المرض.
فيروس كورونا قضية عالمية وفي معالجته حياة
صحية وسالمة للجميع ومصلحة عامة للبشرية ،فال
تحولوه إلى فتنة بين الناس وقطيعة بين الشعوب،
ً
فقريبا سيذهب الفيروس ولكن من سيعالج طاعون
اإل ســاء ة للشعوب ،وكيف تذهب نــار ا لـعــداوات التي
يشعلها السفهاء في المجتمعات؟
والله الموفق.

طاهر السني*

تداعيات كورونا

الليبيون يستحقون المساعدة لتحقيق السالم!
انتفض الليبيون خالل الربيع العربي في
عام  2011ضد نظامهم الدكتاتوري ،كانوا
يحلمون بإقامة دولــة مدنية وديمقراطية،
وقد أعلنت األمم المتحدة حينها أن دعمها
ل ـهــذا الـبـلــد ي ـهــدف إل ــى ف ــرض "وق ــف فــوري
ً
إلط ــاق ال ـنــار فــي لـيـبـيــا ،تــزام ـنــا مــع إنـهــاء
االعتداءات الراهنة ضد المدنيين".
بعد مرور تسع سنوات على تلك األحداث،
تدعو األمم المتحدة اليوم إلى وقف إطالق
الـنــار لــوضــع حــد لحملة سفك الــدمــاء التي
أطـلـقـهــا خـلـيـفــة حـفـتــر ،أح ــد أعـ ــوان الــزعـيــم
ً
معمر القذافي سابقا ،غداة جهوده العسكرية
ً
الرامية إلى منع الحكومة المعترف بها دوليا
مــن إرس ــاء الــديـمـقــراطـيــة ،لـكــن يكمن الـفــرق
اليوم بوقوف األمم المتحدة مكتوفة اليدين
طوال عشرة أشهر.
لم تحرك األمم المتحدة والقوى العالمية
ً
ساكنا في حين ّ
حولت الدول الخارجية ليبيا
إلى ساحة معركة لخوض حروب بالوكالة،
متساو
فيتم التعامل مع حفتر وكأنه طرف
ٍ
مع الحكومة الليبية الشرعية ويأمل البعض
أن ينفذ وع ــده ويـطـ ّـبــق ات ـفــاق وق ــف إطــاق
بشكل دائم
النار ،لكن لن يتوقف إطالق النار
ٍ
ً
طوعا .يسعى حفتر وشركاؤه الخارجيون،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
ومصر ،إلى السيطرة على ليبيا بأي ثمن.
لطالما ك ــررت ال ـقــوى الـعــالـمـيــة أن الحل
السياسي وحده يستطيع إرساء سالم دائم،
ً ّ
هذه الجهات محقة طبعا ،لكن التوصل إلى

أ .د .فيصل الشريفي

ذلك الحل يفرض عليها أن توقف مسايرتها
ل ـح ـف ـتــر ،ال يـمـكــن أن نـسـمــح ل ـل ـتــاريــخ بــأن
ً
ً
يعيد نفسه مرارا وتكرارا على أمل أن تتغير
النتيجة.
ً
ُ ّ
كنا نــركــز دوم ــا على إنـهــاء أعـمــال القتل
والدمار في ليبيا ،ولهذا السبب سافرنا إلى
مــوسـكــو وشــاركـنــا فــي عملية الـســام كلها
في برلين ،لكن ال بد من االعتراف بالحقائق
فــي مــرحـلــة مـعـيـنــة ،ح ــان الــوقــت كــي يتخذ
األعضاء المسؤولون في المجتمع الدولي
ً
ً
ً
قرارا حاسما بالتعاون حصرا مع الليبيين
الملتزمين ببذل الجهود الالزمة للوصول إلى
نهاية سلمية للجحيم الذي يعيشه الليبيون
منذ وقــت طويل ،وحــان الوقت كي يتوصل
إجماع طال انتظاره إلصدار
مجلس األمن إلى
ٍ
قرار بتفعيل االتفاقيات المبرمة في برلين.
ً
في فبراير الماضي ّ
أقر مجلس األمن قرارا
ُيفترض أن يدعو إلى وقف إطالق النار ودعم
نتائج مؤتمر برلين ،يهدف هذا القرار إلى
إط ــاق ح ــوار ثــاثــي األب ـعــاد ،مما يعني أن
ّ
يغطي الـمـجــاالت العسكرية واالقـتـصــاديــة
ً
والسياسية ،لكن كان رد حفتر فوريا :خالل
أقــل مــن  24ســاعــة ،أص ـ ّـر على خــرق الهدنة،
ُفقصف مـنــاطــق فــي جـنــوب طــرابـلــس حيث
قـ ِـتــل أربـعــة أشـخــاص على األقــل واستهدف
ً
المطار أيضا.
ً ُ
أحدثت حرب حفتر أضرارا ال تحصى على
مـسـتــوى االس ـت ـقــرار االق ـت ـصــادي والنسيج
االج ـت ـمــاعــي ف ــي لـيـبـيــا .حـتــى أن ـهــا ّ
أجـجــت

مشاكل الهجرة في أربع دول أوروبية شريكة،
وأدت إلى عودة "داعش" وجماعات إرهابية
أخرى تطرح مخاطر ّ
جدية ما وراء الحدود،
وزادت اضطراب أســواق النفط العالمية ،ال
ً
سيما بعد وقــف إنـتــاج النفط شــرقــا بقرار
م ــن حـفـتــر ،وم ــن الـمـتــوقــع أن تـتــوســع هــذه
التهديدات إذا تصاعد الصراع وطالت مدته.
يجب أال ننسى أن ليبيا تتمتع بإمكانات
هــائـلــة ،ويمكننا أن نـعــالــج الـمـشــاكــل التي
ن ــواج ـه ـه ــا الـ ـي ــوم ب ــال ــوس ــائ ــل ال ـس ـيــاس ـيــة،
ً
وبما يفيد المجتمع الدولي أيضا ،فلدينا
شعب شاب ومتعلم وموارد طبيعية وافرة،
كذلك يتمتع البلد بموقع استراتيجي على
البحر األبيض المتوسط ،ويقع بين أوروبا
وإفريقيا والشرق األوســط ،لكن تتوقف أي
رؤية إيجابية بشأن ليبيا على ما سيحصل
بعد اتفاق برلين.
كلما تساهل العالم مــع اع ـتــداء ات حفتر
وم ــواقـ ـف ــه الـ ـع ــدائـ ـي ــة أصـ ـب ــح أي مـسـتـقـبــل
ً
ديـمـقــراطــي واس ـت ـقــرار إقليمي هــدفــا بعيد
المنال.
ً
نحن نريد السالم فورا! من حق الليبيين
أن ي ـع ـي ـشــوا ف ــي دول ـ ــة دي ـم ـق ــراط ـي ــة تـخـلــو
مــن الـتـهــديــدات والـمـخــاطــر ،ولتحقيق هــذا
الهدف يجب أن تثق حكومة الوفاق الوطني
بقدرة المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات
مسؤولة.
* «ريل كلير»

إضاء ة من السنة النبوية الشريفة:
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عليه.

جوزيف س .ناي*

يقول كثير من األميركيين إنهم يريدون سياسة خارجية أخالقية ،لكنهم
يختلفون حول معنى ذلك ،ففي الواقع يشجعنا استخدام سجل منجزات
ثالثي األبعاد على تجنب إعطاء إجابات مبسطة ،والنظر بدال من ذلك في
الدوافع ،والوسائل ،والنتائج المترتبة على تصرفات أي رئيس أميركي.
تأمل ،على سبيل المثال ،فترات رئاسة رونالد ريغان وكال من جورج
بــوش األب واالبـ ــن ،عندما يــدعــو الـنــاس إلــى تبني "سـيــاســة خارجية
ريغانية" ،فإنهم يريدون تسليط الضوء على وضوح خطابه في عرض
القيم ،حيث ســاعــدت األه ــداف المعلنة بــوضــوح فــي تثقيف وتحفيز
الجمهور في الداخل والخارج.
لكن هذا ال يمثل سوى جانب واحد من سياسة ريغان الخارجية ،فقد
اعتمد نجاح قيادته األخالقية أيضا على أساليبه في المساومة وتقديم
التنازالت ،والسؤال الرئيس المطروح هو ما إذا كان حذرا في تحقيق
التوازن بين أهدافه والمخاطر التي تحيط بمحاولة تحقيقها.
أحدث خطاب ريغان في بداية فترة واليته األولى درجة خطيرة من
التوتر وانعدام الثقة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي ،مما
زاد من خطر حدوث سوء تقدير أو وقوع حادث يؤدي إلى اندالع حرب،
لكن الخطاب ذاته أوجد أيضا حوافز للمساومة استخدمها ريغان الحقا
عندما تولى ميخائيل غورباتشوف السلطة في االتحاد السوفياتي ،كما
عزز ريغان المصالح القومية للواليات المتحدة ،وحقق ذلك بطريقة لم
تستفد منها المصالح األميركية وحسب.
على النقيض من ذلك ،لم يشجع جورج بوش األب ،باعترافه الشخصي،
على تبني رؤية تحويلية للسياسة الخارجية في نهاية الحرب الباردة،
حيث كان هدفه األساسي تجنب وقوع كارثة خالل فترة اتسمت بالتغير
والبعيد المدى ،وفي حين أشار إلى "نظام عالمي
الجيوسياسي السريع َ
جديد" ،إال أنه لم يوضح قط كيف قد تبدو هيئة ذلك النظام ،وفي حين
استجاب بوش وفريقه للقوى التي كانت خارجة عن إرادته إلى حد كبير،
وضع أهدافا أوجدت التوازن بين استغالل الفرص وتوخي الحذر.
حدد بوش أهدافه على المدى القريب من أجل تحقيق االستقرار على
المدى البعيد ،مما دعا بعض النقاد إلى الشكوى من أنه لم يحدد أهدافا
أكثر طموحا ،لكنه كــان ح ــذرا فــي وقــت مضطرب ،وتمكن مــن تحقيق
األهــداف األميركية بطريقة لم تكن انعزالية دون داع ،ولم تلحق سوى
القليل من الضرر بمصالح الدول األجنبية ،حيث كان حريصا على عدم
إذالل غورباتشوف وإدارة انتقال بوريس يلتسن إلى القيادة في روسيا.
صحيح أنه إذا توافرت لدى بوش مهارات اتصال أفضل ،ربما كان
سيتمكن من تقديم المزيد لتوعية الجمهور األميركي بالطبيعة المتغيرة
للعالم الذي واجههم بعد الحرب الباردة ،لكن بالنظر إلى أوجه عدم اليقين
فيما يتعلق باألحداث التاريخية ،واحتمال وقوع كارثة مع انتهاء الحرب
الباردة ،قدم بوش واحدة من أفضل السياسات الخارجية للفترة التي تلت
عام  ،1945حيث سمح للواليات المتحدة باالستفادة من نتائج الحرب
الباردة مع تجنب حدوث نكبة.
بدأ ابنه جورج دبليو بوش واليته األولى باهتمام محدود بالسياسة
الخارجية ،لكن أهدافه تحولت بعد الهجمات اإلرهابية في  11سبتمبر
 ،2001حيث أصبح اهتمامه منصبا على األمن القومي ،لكنه تحول إلى
خطاب الديمقراطية لحشد أتباعه في وقت األزمة ،وأعلنت استراتيجيته
لألمن القومي لعام  ،2002والتي أصبحت تسمى "مبدأ بوش" ،أن الواليات
المتحدة "ستعمل على كشف اإلرهابيين والقضاء عليهم أينما كانوا ،إلى
جانب األنظمة الممولة لهم".
فــي ه ــذه اللعبة ال ـجــديــدة ،كــانــت الـقــواعــد قليلة ول ــم تـحــظ وســائــل
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اتخذت دولة الكويت حزمة من التدابير االستثنائية بدأت
مع تسيير رحالت خاصة لعودة مواطنيها من الدول التي
تفشى فيها مرض كورونا ،وفرضت الحجر الصحي لمدة
ً
 ١٤يوميا عليهم لحين التأكد من سالمتهم وخلوهم من
المرض ،ووفرت الرعاية الطبية لمن ثبتت إصابتهم ،كما
أنها أعلنت وبكل شفافية الحاالت المؤكدة التي اكتشف
فيها.
إجــراء ات الوقائية كانت مدروسة ولها مرجعية طبية،
تمثلت بقرارات وقائية أوصت بها منظمة الصحة العالمية،
البعض يراها ردود أفعال ،لكنها لم تكن كذلك ،فهي إجراءات
لها دور كبير في الحد من انتشار المرض والسيطرة عليه
إن شــاء الله ،إال أن تخبط الـقــرارات األخـيــرة التي اتخذها
ً
مجلس الوزراء يحتاج إلى التوضيح ،خصوصا بعد تعليق
الطيران بين الكويت وبين قائمة الــدول التي شملها قرار
المنع ،ثم السماح للمسافرين بالعودة دون إحضار شهادة
تثبت خلوهم من المرض ثم منعهم مرة أخرى.
اإلجــراء االحترازي الذي قامت به دولة الكويت ال يعني
أن الحكومة وا لـشـعــب الكويتي ضــد أ حــد أو لــه منطلقات
َّ
سياسية ،وال يمكن قبول هذا االتهام ،فالكويت لم تتخل عن
واجبها اإلنساني تجاه أي دولة ،فما بال الذين يهاجمون
الكويت بشأن قــرار يمكن أن يحمي المواطن والمقيم من
ً
ً
ً
تفشي المرض ،علما أن مرض كورونا يتطلب تعاونا دوليا
وشفافية في تبادل المعلومات؟
خطورة انتشار مرض كورونا (كوفيد )19-تكمن في حالة
تسجيل إصابات محلية ال يوجد لها سجل سفر خالل فترة
حضانة الـمــرض ،لذلك وبالرغم مــن ارتـفــاع الـحــاالت التي
سجلتها دولة الكويت فإن المرض لم يخرج عن السيطرة،
ألن الحاالت التي سجلت هي حاالت وافدة (مصطلح "وافدة"
يعني إصابات قادمة من خارج حدود الدولة) ،لذلك من حق
الدولة أن تتخذ كل التدابير الوقائية ،وعلى اآلخرين احترام
هذه القرارات.
األرقام المسجلة خارج حدود جمهورية الصين الشعبية
آخ ــذة فــي التصاعد ،والـعــالــم كله يتطلع إلــى الـتـعــاون مع
مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة ف ــي تـسـجـيــل ال ـح ــات وكـيـفـيــة
انتقالها ،وموضوع إخفاء البيانات ليس من مصلحة أي
أحــد ،وال ــدول التي تحاول إخفاء المرض أو التستر عليه
ستجد نفسها في ورطة كبيرة ستعزلها عن بقية العالم.
ال ـيــوم الـخـســائــر االقـتـصــاديــة بـمـئــات الـمـلـيــارات ،بــل إن
ً
الحديث عن كساد اقتصادي مالمحه قد بدأت فعال ،وأسعار
النفط التي انخفضت بنسبة كبيرة خير دال لــة على ذلك،
نــاهـيــك عــن الـخـســائــر الـكـبـيــرة الـتــي سجلتها الـبــورصــات
العالمية وشركات النقل والمصانع.
الهلع والخوف من مرض كورونا له ما يبرره ،ومن يحاول
مقارنته باإلنفلونزا وغيرها من األمــراض كالم غير دقيق
وعليه مراجعة وقــراء ة كتب علم الوبائيات قبل التصريح
عن خطورة مرض كورونا.
ال ل ـل ـم ــزاي ــدات وال لـلـتـقـلـيــل م ــن ق ـي ـمــة ح ـي ــاة ال ـش ـعــوب
ً
وســام ـت ـهــم ،فــال ـمــرض ل ــم ي ـفــرق أو يـمـيــز أو يـضــع ق ـيــودا
مذهبية وعــرقـيــة بـيــن أح ــد ،ول ــم يـعــد يـحــده ح ــدود دولـيــة
وال جوازات سفر ،وعلى الجميع ومن كل الدول إدراك ذلك
والتعاون للحد من انتشاره قبل أن يتفشى ويصبح وباء
ً
عالميا.
ال ـل ـهــم ارف ـ ــع الـ ـب ــاء ع ـنــا واحـ ـف ــظ ال ـك ــوي ــت وس ــائ ــر بــاد
المسلمين والبشرية من هذا المرض ...ودمتم سالمين.

أداورا أوكولي*

ما السياسة الخارجية األخالقية؟
إن تبني سياسة خارجية أخالقية ال يجعل األميركيين أكثر
أمانا فحسب ،بل يجعل العالم مكانا أفضل ،فنحن نحكم
على السياسة األخالقية من خالل النظر في السلوك
والمؤسسات ،والتصرفات التي تنم عن إغفال وإهمال ،وأبعاد
أساليب العمل الثالثة؛ الدوافع والوسائل والنتائج.
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زوايا ورؤى

إعداد إفريقيا لمواجهة «كوفيد»19-

تطبيقها بالقدر الكافي من االهتمام ،فكان حل بوش لتهديد اإلرهاب هو
نشر الديمقراطية ،وأصبحت "أجندة الحرية" األساس الذي قامت عليه
استراتيجيته لألمن القومي لعام  ،2006لكنه كان يفتقر إلى الوسائل
ُ
الالزمة إلرساء الديمقراطية في العراق ،وبالتالي لم تنجز إزاحة َص ّـدام
حسين هذه المهمة ،وأدى عدم فهم الظروف المحيطة ،إلى جانب سوء
التخطيط واإلدارة ،إلى تقويض أهداف بوش الكبرى ،وكانت النتيجة
اندالع حرب أهلية طائفية في العراق وتعزيز الجماعات اإلرهابية التي
شكلت في نهاية المطاف تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش).
تتمثل مشكلة دائمة فيما يتعلق بسياسة الواليات المتحدة الخارجية
في تعقيد السياق ،مما يزيد احتمالية وجود عواقب غير مقصودة ،وفي
بعض األحيان ُيرفض الحذر باعتباره مجرد امتداد للمصلحة الذاتية،
ولكنه في سياق السياسة الخارجية ،يصبح فضيلة ،فغالبا ما يؤدي
اإلهمال في التقييم والتهور في المخاطرة إلى نتائج غير أخالقية ،أو ما
يسمى بصياغة قانونية "إهماال يستوجب العقاب" .يتطلب الحذر أيضا
قدرة الفرد على التحكم في عواطفه ،وفي هذين الجانبين ،يثير رفض
الرئيس دونالد ترامب للمعلومات االستخباراتية واعتماده على مصادر
التلفزيون تساؤالت أخالقية وعملية خطيرة حول سياسته الخارجية.
هذا يقودنا بدوره إلى مسألة دور المؤسسات وإلى أي مدى يمتد نطاق
تعريف الرئيس للمصالح الوطنية األميركية ،الواقع أن سياسة الرئيس
الخارجية ال تعتمد على القيام بتصرفات محددة فحسب ،بل تعتمد أيضا
على الطريقة التي يشكل بها نمط من اإلجراءات بيئة السياسة العالمية.
إن الدور القيادي الذي تقوم به أقوى دولة في العالم في توفير المنافع
العامة العالمية يتسق مع مبدأ "أميركا أوال" ،لكنه يعتمد على وجود
فهم لهذا المصطلح أوسع مما يظهره ترامب ،وعلى حد تعبير هنري
كيسنجر ،فإن "حسابات القوة التي تفتقر إلى بعد أخالقي من شأنها أن
تحول كل خالف إلى اختبار للقوة ...من ناحية أخرى ،تأخذنا الوصفات
األخالقية التي ال تبالي بالتوازن إما إلى حمالت عدوانية عنيفة أو إلى
تحديات مغرية وغير مجدية في السياسة؛ وكال النقيضين يهدد تماسك
النظام الدولي ذاته".
الحذر فضيلة ضرورية من أجل تبني سياسة خارجية جيدة ،لكنه
ليس كافيا ،لقد كان الرؤساء األميركيون حذرين عندما تطلب األمر تبني
رؤية مؤسسية أوسع ،وفي المستقبل سيكون تبني رؤية واستراتيجية
تستوعبان التغيرات التكنولوجية والبيئية الجديدة وتستجيبان لها -مثل
التهديدات السيبرانية ،والذكاء االصطناعي ،وتغير المناخ ،واألوبئة -أمرا
بالغ األهمية.
إن تبني سياسة خارجية أخالقية ال يجعل األميركيين أكثر أمانا
فحسب ،بــل يجعل الـعــالــم مكانا أفـضــل ،فنحن نحكم على السياسة
األخالقية من خالل النظر في السلوك والمؤسسات ،والتصرفات التي
تنم عن إغفال وإهمال ،وأبعاد أساليب العمل الثالثة؛ الدوافع والوسائل
والنتائج ،وحتى مع ذلــك ،فــإن طبيعة السياسة الخارجية -بأحوالها
الطارئة الكثيرة وأحداثها غير المتوقعة -تعني أننا سننتهي في كثير
من األحيان إلى أحكام مختلطة.
* أستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب "هل تهم األخالق؟
الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب".
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع «الجريدة»

هناك مشكلة دائمة فيما يتعلق
بسياسة الواليات المتحدة الخارجية
تتمثل بتعقيد السياق مما يزيد
احتمالية وجود عواقب غير مقصودة

أفضل فرصة لدينا للحد
من مخاطر تفشي المرض،
هي ضمان أن يكون
صندوق اإلغاثة الطارئة
كافيا وجاهزا ،وفي انتظار
استخدامه فور اندالع هذه
المخاطر ،وإذا لم َيعلمنا
اإليبوال هذا الدرس ،فعلى
كوفيد 19-أن يفعل ذلك
بالتأكيد.

أكثر من نصف
سكان العالم
يعيشون
في البلدان
التي انتشر
فيها فيروس
كورونا

مـنــذ سـتــة أع ـ ــوام ،اج ـتــاح ف ـيــروس اإلي ـب ــوال غــرب
إفريقيا ،ومــع أن هــذا الــوبــاء فتاك وشــديــد الـعــدوى،
كان باإلمكان أن تكون التكلفة االقتصادية والبشرية،
أقل بكثير لو قدم المجتمع الدولي الدعم الالزم دون
تأخير ،وفي مواجهة فيروس جديد سريع االنتشار،
كوفيد ،19-قد ترتكب الحكومات والمؤسسات الدولية
الخطأ نفسه .لقد وصل فيروس اإليبوال إلى نيجيريا
في يوليو  ،2014عندما سافر رجل ليبيري مصاب
على متن طائرة إلى الغوس ،حيث كنت أعمل طبيبا،
وعندما جاء إلى المستشفى لتلقي العالج ،لم نكن على
استعداد لتقديمه ،وفي الواقع ،أصبت بالمرض ،على
غرار العديد من زمالئي.
ً
مستشفى خاصا لديه موارد
ولكن على األقل كان
معقولة ،بما في ذلك المياه الجارية ،والقفازات الطبية،
وفـضــا عــن ذل ــك ،عندما اشتبهنا فــي وج ــود حالة
إيبوال ،أخبرنا المدير الطبي بذلك على الفور ليتصل
بالمسؤولين فــي وزارة الصحة بــالــواليــة ،ومنظمة
الصحة العالمية ،وعبأت وزارات الصحة الفدرالية
والوالئية الموارد على الفور.
وف ــي الـنـهــايــة ،اسـتـغــرق األم ــر  93يـ ً
ـومــا الحـتــواء
الفيروس في نيجيريا ،وتوفي ثمانية أشخاص من
جراء المرض ،بما في ذلك بعض زمالئي المقربين،
ً
وك ـنــت مـحـظــوظــة لـلـبـقــاء عـلــى قـيــد ال ـح ـي ــاة ،ولـكــن
ً
تفشي المرض كان أكثر تدميرا في غينيا ،وليبيريا،
وسـيــرالـيــون ،إذ مــع وج ــود أنظمة صحية ضعيفة،
ونقص الموارد ،كانت هذه البلدان في أمس الحاجة
إلى الدعم الدولي لتمكينها من احتواء الوباء ،ومع
ذلك ،عندما وصل هذا الدعم ،كان ،باإلجمال ،هزيال
ومتأخرا للغاية.
وفــي الفترة ما بين أبريل وأكتوبر  ،2014عبأت
األمم المتحدة  15مليون دوالر عن طريق الصندوق
المركزي لمواجهة الطوارئ ،في إطار الجهود المبذولة
لمكافحة فيروس إيبوال ،ولكن بحلول أغسطس ،2014
بلغت التكلفة المقدرة الحتواء تفشي المرض أكثر من
 71مليون دوالر .وفي الشهر التالي -عندما ظهرت 700
حالة جديدة في أسبوع واحد فقط– بلغت مليار دوالر.
وبسبب نقص التمويل ،لم يكن لدى المستشفيات
ما يكفي من األس ـ ّـرة أو وحــدات عــاج العزل لجميع
الضحايا ،وألنــه بالكاد كانت هناك خـيــارات تذكر،
تحدى أقارب ضحايا اإليبوال أوامر الحكومة ،وألقوا
الجثث التي ما زالت معدية في الشوارع.
ً
وأخيرا ،في سبتمبر  ،2014بــدأت األمم المتحدة
مهمتها لالستجابة الطارئة لفيروس إيبوال ،من أجل
توسيع نطاق الجهود على أرض الواقع ،وإقامة "وحدة
الهدف" بين المستجيبين ،ومع حلول ديسمبر ،كانت
الــدول والمنظمات المانحة قد تعهدت بمبلغ 2.89
مليار دوالر ،ولكن حتى تلك التعهدات النبيلة لم تنجح
كما كان مخططا لها :منذ فبراير ُ ،2015صرف ما يزيد
ً
قليال على مليار دوالر.
ً
وتلك الفجوة لــم تكن مفاجئة ،إذ وفــقــا لمنظمة
أوكسفام ،يقدم المانحون  ٪47فقط ،في المتوسط،
ِمما تعهدوا به لجهود اإلنعاش ،وحتى هذا قد يبالغ
فــي المبلغ ال ــذي يصل إلــى الـبـلــدان المتلقية ،وهــذا
يعكس االفتقار التام للمساءلة ،وعندما يتم التخلي
عن التعهدات ،فإن وكاالت األمم المتحدة التي تعاملت
مع جمع التبرعات ال تبلغ عن ذلك.
والنتيجة هي حلقة مفرغة تسمح فيها التأخيرات

ف ــي ال ـت ـمــويــل بـتـفــاقــم الـ ـم ــرض ،م ـمــا ي ــزي ــد التكلفة
اإلجمالية ،وفي الوقت الــذي تم فيه احتواء فيروس
إيبوال ،كانت ثالث سنوات قد انقضت ،وكانت الدول
قد أنفقت ما يقرب من خمسة أضعاف المبلغ المقدر
في سبتمبر  .2014وكان قد توفي ما يقرب من 12000
شخص.
ويبدو أن التاريخ يكرر نفسه مع تفشي كوفيد،19-
ولكن هذا األخير انتشر على نطاق أوسع ،إذ يعيش
في البلدان التي انتشر فيها الفيروس أكثر من نصف
سكان العالم ،وبمجرد وصول الفيروس إلى البلدان
اإلفريقية التي تعاني ضعف النظم الصحية -وخاصة
مدنها المكتظة بالسكان -قد يرتفع عدد اإلصابات
الجديدة.
وإدراك ــا لهذا الخطر ،طلب المدير العام لمنظمة
الصحة العالمية ،تيدروس غيبريسوس 675 ،مليون
دوالر إلع ــداد األنظمة الصحية الضعيفة لمواجهة
كوفيد ،19-من الفترة الحالية حتى أبريل ،ومع ذلك،
منذ نهاية شهر فبراير كانت مؤسسة بيل وميليندا،
هي المؤسسة الوحيدة التي استجابت للنداء ،حيث
قدمت تبرعا بقيمة  100مليون دوالر ،وبهذا المعدل
قد يخلص عدد ال يحصى من الضحايا -في إفريقيا
وغيرها -إلى أن المساعدة تأتي متأخرة للغاية.
وأكد تفشي اإليبوال في الفترة بين  2014و2016
على حقيقتين تتعلقان باالستجابة لألزمة العالمية:
ً
ن ــادرا ما تكون عملية جمع التبرعات ناجحة أثناء
حـ ــاالت الـ ـط ــوارئ ،وال ـص ـن ــدوق الـمـتـجــدد الـمــركــزي
للطوارئ ،الذي يغطي كل شيء بما في ذلك األعاصير
كاف لتحمل العبء؛ ولهذا السبب يجب
والجفاف ،غير ٍ
إنشاء صندوق منفصل لإلغاثة في حاالت الطوارئ
ويركز على تفشي األمراض ،وتجديد موارده باستمرار
من قبل الدول المانحة ،والمنظمات غير الحكومية،
ووكاالت األمم المتحدة.
إن هذه ليست مسألة عمل خيري ،بل إنها مسألة
حـفــظ ال ـن ـفــس .إن ال ـف ـيــروســات ال تـحـتــرم ال ـحــدود
الوطنية ،فكنت أعتقد أنني كنت في مأمن من فيروس
إيبوال في نيجيريا ،ثم أصبت به ،وعندما سمع سكان
شمال إيطاليا عن تفشي كوفيد 19-في ووهان ،على
األرجح أنهم لم يتوقعوا أبدا ،أن ينتهي بهم المطاف
إلى إغالق الحدود.
وفي حين أن دولة مثل سنغافورة قد تكون قادرة
على االستجابة بقوة وفعالية لعدوى كوفيد ،19-فإن
العديد من البلدان األخرى ال تستطيع ذلك ،وعندما
ينتشر الفيروس إلــى المجتمعات التي ليست لها
القدرة على احتوائه ،فحتى تلك التي لها القدرة على
ذلك تصبح منهكة ،وببساطة ،ال أحد آمن حتى يكون
الجميع آمنا .إن الفيروسات تتحرك بوتيرة أسرع من
الحكومات ،أو جامعي التبرعات الدوليين ،وأفضل
فرصة لدينا للحد من مخاطر تفشي الـمــرض ،هي
ضمان أن يكون صندوق اإلغاثة الطارئة كافيا وجاهزا،
وفي انتظار استخدامه فور اندالع هذه المخاطر ،وإذا
لم َ
يعلمنا اإليبوال هذا الدرس ،يجب على كوفيد 19-أن
يفعل ذلك بالتأكيد.
* طبيبة ناجية من فيروس اإليبوال ،وهي من
دعاة الصحة العالمية ،وزميلة في برنامج أصوات
جديدة في معهد أسبين.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

4.849

5.158

4.244

2.498 2.860 3.276

تراجعات حادة ألسواق المال العالمية والخليجية...
و«الكويتي» يخسر %8.6
علي العنزي

انـ ـه ــارت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط مع
بداية تعامالتها في آسيا فجر
أم ـ ــس األول ،وسـ ـق ــط "ب ــرن ــت"
ً
ً
سـ ـق ــوط ــا حـ ـ ـ ــرا ب ـل ـغ ــت خ ــال ــه
خ ـس ــارت ــه  39ف ــي ال ـم ـئ ــة ،قبل
ً
أن يـسـتـعـيــد نـصـفـهــا تـقــريـبــا،
ً
وت ـ ــداول فــي ح ــدود  31دوالرا
ل ـل ـبــرم ـيــل ،ك ـم ــا بـ ـ ــدأت أسـ ــواق
آسيا على خسائر بنحو  5و4
في المئة في اليابان والصين
وكوريا ،وكانت العقود اآلجلة
ً
لمؤشرات أوروبا األكبر تراجعا
فــي فرنسا وألمانيا بنسبة 9
في المئة ،وخسرت "األميركية"
ً
 5في المئة تقريبا.
وك ــان ــت هـ ــذه ال ـ ـصـ ــورة هــي
التي انطلقت عليها بورصات
دول مجلس التعاون الخليجي،
ً
إذ لم تنتظر كثيرا حتى بلغت
أقسى خسائرها على االطالق
وب ـن ـس ــب كـ ـبـ ـي ــرة ،أعـ ــاهـ ــا فــي
السوق األول ببورصة الكويت
وبنسبة  10فــي ا لـمـئــة ،ليقفل
ال ـ ـسـ ــوق لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــالـ ـث ــة ه ــذا
الـشـهــر بـعــد نـصــف ســاعــة من
بداية تعامالته ،وبقي السوق
الــرئ ـي ـســي يـعـمــل ع ـلــى سلبية
طاغية وبعمليات بيع كبيرة.

قبل ان يتحسن قليال ويقلص
الخسائر تزامنا مــع ارت ــدادات
اسعار النفط وقلص الخسائر
إلــى  6فــي المئة لـيـتــداول على
مستوى  6400نقطة ،في حين
أق ـفــل مــؤشــر ب ــورص ــة الـكــويــت

العام على خسارة بنسبة 8.6
ف ــي ال ـم ـئــة ،أي م ــا ي ـع ــادل 457
ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 4849.78نـ ـقـ ـط ــة و ب ـس ـي ــو ل ــة
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة ،إذ ان م ـع ـظ ـم ـهــا
سيولة ا لـســوق الرئيسي بعد

ايـ ـق ــاف "األول" ،وك ــان ــت 11.6
مـلـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت 127.4
مـلـيــون سـهــم م ــن خ ــال 4237
صفقة ،وتــم تــداول  119سهما
ربح منها  8اسهم فقط ،بينما
خ ـ ـسـ ــرت اس ـ ـهـ ــم  101ش ــرك ــة،

وثبتت اسعار  10اسهم أخرى.
وف ـقــد مــؤشــر ال ـس ــوق األول
ن ـس ـبــة  10.29فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،أي
 591.71نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـفــل عـلــى
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى  5158.69ن ـق ـط ــة
ب ـس ـيــولــة ن ـصــف س ــاع ــة كــانــت

 5.7ماليين دينار تداولت 10.6
ماليين سهم عبر  465صفقة،
ً
وتــراج ـعــت أس ـعــار  16سـهـمــا،
بينما ا سـتـقــر سهما مشاريع
ومتكاملة دون تـغـيــر ،وخسر
مــؤشــر "رئ ـي ـســي  "50نـسـبــة 6

المؤشرات الخليجية وخسائر
تاريخية

إيقاف للسوق األول
بعد نصف ساعة
فقط من بدايته

وب ـ ـ ـ ــدأت تـ ـع ــام ــات الـ ـس ــوق
ال ـس ـع ــودي االك ـب ــر ف ــي ال ـشــرق
االوسط على خسارة كبيرة جدا
ت ـج ــاوزت  9فــي الـمـئــة والمــس
مــؤشــره مـسـتــوى  6200نقطة

استردادات في صناديق استثمارية
تراوحت بين  0.3و%8.19

صناديق االستثمار :خسائر شاملة
بسبب نكسة األسواق المالية
●

محمد اإلتربي

لــم يكن فــي الحسبان أن تأتي
ال ـض ــرب ــة م ــن الـ ـن ــاف ــذة الـصـحـيــة،
ح ـي ــث ان ج ـم ـيــع األن ـ ـظـ ــار كــانــت
تتجه للحسابات المالية وحساب
األربـ ــاح والـخـســائــر والـتــوزيـعــات
ال ـن ـق ــدي ــة ال ـمــرت ـق ـبــة خـ ــال األيـ ــام
ا لـحــا لـيــة ،المستحقة للكثير من
الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة عــن الـعــام
الماضي .2019
لـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــاءت ه ـ ــذه
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرة مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث لـ ـ ــم ي ـح ـت ـســب
اح ـ ـ ــد ،وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مــال ـيــة
واستثمارية رفيعة فان الخسائر
الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـنـ ـي ــت ب ـ ـهـ ــا الـ ـصـ ـن ــادي ــق
والمحافظ ال يمكن الحكم عليها
بأنها نتاج حصافة من هذا المدير
او ذاك او احترافية شركة او اخرى،
ب ــل جـ ـ ــاءت م ـبــاغ ـتــة وم ـ ــن ن ــاف ــذة
غير اقـتـصــاديــة ،ولــم يكن يتوقع
اكثر المتشائمين تلك التطورات
ال ــدرام ــات ـي ـك ـي ــة وال ـس ــري ـع ــة ال ـتــي
ُ
صفت بأنها اكبر نكسة لألسواق
و ِ
المالية.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر األزمـ ـ ــة
ً
ً
الراهنة أن جزءا كبيرا منها مبالغ
ف ـي ــه م ــن ن ــاح ـي ــة اآللـ ـ ــة اإلع ــام ـي ــة
العالمية والعامل الضاغط األكبر
هو العامل النفسي ،وأن مثل هذه
األز م ــة ستجد طريقها للسيطرة
والمعالجة ،مشيرة الى انه بالرغم
مــن التحدي الكبير وعــدم وجــود
ادوية رادعة ونهائية اال ان نسبة

الشفاء بحسب األرقام  98في المئة
مقابل وفيات  2في المئة ،ومنطقيا
فهذه النسبة ال تدعو للهلع وهذا
الحجم الباهظ من الخسائر ،اال ان
األســواق لها لغة اخــرى وتخضع
للضغط النفسي اكثر من غيرها
فضال عن ان اقل كمية واقل صفقة
يمكن ان تهبط بالسوق بكميات
ونسب كبيرة.
وعلى صعيد الصناديق ،أكدت
م ـصــادر أنـهــا تستثمر فــي اسهم
ق ـيــاديــة وم ـم ـت ــازة ،وه ـ ــذه الـسـلــع
ترتد أكثر وأس ــرع مــن غيرها مع
اسـتـقــرار األوضـ ــاع ،فضال عــن ان
غــالـبـيــة م ـكــونــات ال ـص ـنــاديــق في
اسـ ـه ــم م ـ ـعـ ــروف ع ـن ـه ــا ال ـت ــوزي ــع
النقدي وبالتالي يمكن ان تخفف
من حجم الخسائر.
الـ ــى ذلـ ــك لـفـتــت ال ـم ـص ــادر الــى
ان تطبيق فــاصــل ال ـتــداول للمرة
ال ـ ّث ــال ـث ــة وايـ ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـسـ ــوق األول
م ــث ــا ا ك ـب ــر خ ــد م ــة للمستثمرين
في السوق حيث انه كان يمكن ان
تكون الخسائر فادحة واكبر مما
ً
هي عليه ،علما ان كثيرا من اسهم
السوق األول تشكل معظم مكونات
الصناديق.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل كـشـفــت
م ـ ـصـ ــادر اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ان ه ـن ــاك
صـنــاديــق ع ــدة تـتـجــه ال ــى تغيير
نـظــامـهــا األس ــاس ــي فـيـمــا يخص
نـسـبــة ال ـ ـ ــ 50ف ــي ال ـم ـئــة بــالـنـسـبــة
للمساهمين االستراتيجيين مثل
الهيئة العامة لالستثمار ،حيث

ينبغي اال تزيد مساهماتها عن 50
في المئة من راسـمــال الصناديق
التي تساهم فيها ،ويــأتــي توجه
ب ـعــض ال ـص ـنــاديــق لـفـتــح هــامــش
الـمـســاهـمــة حـتــى  100ف ــي المئة
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ت ــوج ــه ال ـل ـج ـنــة
الـتـنـفـيــذيــة ف ــي هـيـئــة االسـتـثـمــار
الذي يرفع نسبة المساهمة حتى
 75فــي المئة مــا يقلل مــن هامش
االستردادات.
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ط ــال ـب ــت
الـ ـمـ ـص ــادر ال ـمــال ـيــة ب ـ ـضـ ــرورة ان
يكون للهيئة دور محوري في تلك
األزمة من خالل زيادة المساهمات
المالية والتعجيل بفتح المحافظ
االستثمارية التي كانت وعدت بها
قبل اسابيع شــركــات االستثمار،
ب ـعــد ان ط ـل ـبــت م ـن ـهــا مـعـلــومــات
شاملة الزمــة لمراجعتها وتقييم
اوض ـ ــاع ال ـشــركــات تـمـهـيــدا لفتح
محافظ بنهج واسلوب جديدين.
وعلى صعيد أداء شهر فبراير،
ً
ف ـ ــإن ـ ــه جـ ـ ـ ــاء أقـ ـ ـ ــل نـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــا ح ـيــث
انخفضت سيولة البورصة ،وعليه
انخفض مؤشر السوق األول بنحو
 4.3في المئة سلبا ،ومؤشر السوق
الرئيسي بنحو  3.1في المئة سلبا
ً
ايـ ـض ــا ،وان ـخ ـف ــض أيـ ـض ــا مــؤشــر
الـســوق الـعــام ،وهــو حصيلة أداء
السوقين بنسبة  4في المئة سلبا
ايضا.
وانـخـفـضــت سـيــولــة الـبــورصــة
في فبراير ،مقارنة بسيولة يناير،
حيث بلغت السيولة نحو 522.3

في المئة تعادل  271.15نقطة،
ليقفل على مستوى 4245.72
نقطة بسيولة متوسطة بلغت
 5.2ماليين دينار تداولت 99.4
مليون سهم.
وتراجعت أسعار  46شركة
مـ ـت ــداول ــة ف ــي م ــؤش ــر رئـيـســي
 ،50ول ــم تـصـمــد س ــوى شــركــة
واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى الـ ـل ــون االخ ـض ــر
وللجلسة الثانية على التوالي
ولـكــن بسيولة م ـحــدودة جــدا،
وواجهت الشركات ذات السيولة
عمليات بيع مركزة رغم ارتفاع
عوائدها السنوية التي لم توزع
حتى اآلن ،وانخفضت اسعار
بـعـضـهــا بـنـســب فــاقــت  15في
المئة وتراجع حوالي نصفها
بنسب  10فــي ا لـمـئــة ،لتكتمل
ص ـ ـ ــورة ج ـل ـس ــة ك ــارثـ ـي ــة عـلــى
األسهم واألسواق المالية.
ً
خليجيا  ،خسر مؤشر دبي
نسبة  8.6في المئة ،أي حوالي
 200نقطة ،ليقفل على مستوى
 2070ن ـق ـط ــة ،ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ــع
مؤشر ابوظبي بنسبة مقاربة
هي  8.4في المئة اي  372نقطة،
ليقفل على حدود  4020نقطة،
وخسر سوق قطر نسبة  9.5في
المئة اي  859نقطة ليقفل على
مـسـتــوى  8177نـقـطــة ،وخسر
مسقط  5.5في المئة تعادل 223
نقطة ليبلغ مستوى  3771قطة
وتراجع البحرين بحوالي  6في
المئة اي  93نقطة ليقفل على
مستوى  1470نقطة.

ً
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،م ـن ـخ ـف ـض ــة مــن
ً
مـسـتــوى  869.5مـلـيــونــا لسيولة
شهر يناير.

األداء الشهري
ك ــان ص ـنــدوق كــامـكــو الـمــأمــون
أفضل صندوق أسهم تقليدي أداء
( -3.54في المئة) وصندوق الدرة
اإلســامــي أفـضــل صـنــدوق أسهم
مـتــوافــق مــع الـشــريـعــة االســامـيــة
أداء ( -3.67في المئة) لشهر فبراير
.2020

األداء من بداية العام
ص ـن ــدوق ال ـ ــدارج االسـتـثـمــاري
أفضل صندوق أسهم تقليدي أداء
( -2.25فــي الـمـئــة) يليه صـنــدوق
كامكو الـمــأمــون ( -3.3فــي المئة)
وصندوق كامكو لمؤشر السوق
األول ( -3.60في المئة).
ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـف ـ ـجـ ــر اإلس ـ ــام ـ ــي
أف ـض ــل صـ ـن ــدوق أس ـه ــم م ـتــوافــق
م ـ ــع الـ ـش ــريـ ـع ــة االس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة أداء
( -2.83فــي الـمـئــة) يليه صـنــدوق
ثــروة اإلسالمي ( -2.91في المئة)
وصندوق الدرة اإلسالمي (-3.37
في المئة).

تمت في فبراير الماضي بناء على طلب حملة الوحدات

●

عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن بعض حملة
وحدات الصناديق االستثمارية قاموا بعمليات استرداد
مع نهاية فبراير الماضي ،إذا ما تمت مقارنتها بالشهر
األول مــن ال ـعــام الـحــالــي ،تــراوحــت بـيــن  0.3فــي المئة
و 8.19في المئة.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن مــا يــزيــد عـلــى  5صناديق
استثمارية محلية شهدت انخفاضا في عدد وحداتها
اثر طلبات وعمليات االسترداد التي تمت بناء على طلب
من حملة الوحدات ،مرجعة األسباب الرئيسية وراء ذلك
إلــى اسـتــرداد أموالهم ،إال أنــه قد تكون هناك مخاوف
من انتشار تداعيات "كورونا" ،مع اكتشاف بؤر جديدة
للفيروس ،أو نتيجة تغير األهداف االستثمارية لحملة
الوحدات ،أو إذا تغيرت الطريقة المفضلة لالستثمار،
أو إذا تم االحتياج إلى سيولة ،وقد يضطر أحيانا إلى
البيع ،نظرا لسلبية أداء الصندوق ،أو نتيجة تغيير
ً
الصندوق أهدافه االستثمارية المقرة سلفا ،أو نمطه
االستثماري ،ما يجعل المنهجية الجديدة ال تتماشى
وأهداف المستثمر االستثمارية الشخصية ،أو بسبب
ً
األداء المتواضع للصندوق ،قياسا بصناديق مماثلة
تحمل األه ــداف االستثمارية ذاتـهــا ،فــإذا لــم يلب أداء
الصندوق ،في المدى الطويل ،أهــداف المستثمر فقد
يكون هذا مبررا لنفاد الصبر والسعي إلى التخلص
من هذا االستثمار.
ً
وأضــافــت أن مــن أسـبــاب بيع الــوحــدات أيـضــا تغير
بعض المزايا الرئيسية للصندوق ،مثل تغير مديره،
أو حجم استثماراته ،فقد ال تتوفر لدى المدير الجديد
المهارات نفسها التي كانت للمدير السابق ،ما يحتم
على المستثمر مراقبة اإلدارة الجديدة لتكوين قناعة
بـشــأنـهــا ،كـمــا أن تــزايــد حـجــم اسـتـثـمــارات الـصـنــدوق
وارتفاع شعبيته يقلالن الفرص االستثمارية القادرة
على استيعاب كل هذه األموال.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن عـمـلـيــات تـسـيـيــل قــامــت بها

الصناديق المحلية خــال الفترة الماضية ،لتستعد
لعمليات االسترداد المتوقعة بعد اإلقفاالت السنوية،
ما يفسر الحرص على تحقيق أرباح حقيقية عبر البيع،
وليست دفترية ،في الوقت الذي تسعى فيه إلى تكوين
مراكز جديدة ،أو قد تكون نتيجة لألوضاع المتردية
التي تمر بها أسواق المنطقة واألسواق العالمية ،مع
تزايد المخاوف من اتساع دائرة عملية استرداد األموال
من الصناديق وتوجيهها لقطاعات المالذ اآلمن مثل
القطاع المصرفي على شكل ودائ ــع ،والقبول بفوائد
ً
مضمونة منتظمة بــدال من االنخراط واالستثمار في
سوق األسهم ،الذي يمر بأسوأ المراحل منذ فترة.
وأشارت إلى أنه مع اإلقفاالت السنوية دائما ما تشهد
بعض االستردادات من جانب مساهمين ،وأيضا دخول
مساهمين جــدد يرغبون في االستفادة من النمو اثر
الدخول في أسهم جديدة عبر بناء مراكز مالية جديدة
يمكن لها أن تحقق جدوى.
وكانت "الجريدة" نشرت في  23يناير الماضي ،أن
هيئة االسـتـثـمــار نبهت جميع ال ـشــركــات ،الـتــي تدير
أموالها ،إلى ضــرورة مخاطبتها عن قيم مساهماتها
فــي رأس ـمــال هــذه الـصـنــاديــق بعد عملية السحوبات
واالستردادات التي جرت خالل األشهر األخيرة ،إضافة
إلى التوزيعات التي ستقوم بها ،كخطوة استباقية قبل
سحب جزء من أموالها في حال زيادة حصة مساهمة
الهيئة في رؤوس أمــوال هــذه الصناديق عما نسبته
 50في المئة.
ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال أجبرت الصناديق
االستثمارية على إفصاحات دورية توضح أوضاعها،
ما جعل حملة الوحدات على علم بأوضاع استثماراتهم،
مشيرة الى أن توجه "الهيئة" إلمكان وضع أطر تنظيمية
إلدراج الصناديق االستثمارية ،وإمكان التداول عليها
سيحد مــن عمليات االس ـتــرداد ،على اعتبار أن هناك
فرصا متاحة للتخارج في أي وقت.

أخبار الشركات
«بوبيان ب» تربح
 4.48ماليين دينار
ب ـل ـغ ــت أربـ ـ ـ ــاح شــركــة
بويبان للبتروكيماويات
 4.48ماليين دينار بواقع
 8.73ف ـ ـلـ ــوس ل ـل ـس ـه ــم،
خـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة األشـ ـ ـه ـ ــر
ال ـت ـس ـعــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فــي
 ،2 0 2 0 /1 /3 1مـ ـق ــا ب ــل
تحقيقها  3.15ماليين
دي ـنــار بـمــا ي ـعــادل 6.07
ف ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوس لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــم ف ــي
الفترة نفسها من العام
الماضي.

«أرزان» 2.25 :مليون دينار انخفاض في األرباح واألصول لتعثر لبنان
أف ـ ــادت شــركــة مـجـمــوعــة أرزان
ال ـمــال ـيــة لـلـتـمــويــل واالس ـت ـث ـم ــار،
ب ـتــأثــر احـ ــدى شــركــات ـهــا الـتــابـعــة
ومقرها جمهورية لبنان المملوكة
بــال ـكــامــل ،وال ـت ــي ت ـم ــارس نـشــاط
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ،فـ ــي اع ـ ـقـ ــاب األح ـ ـ ــداث
السياسية واالقتصادية الحالية
ف ــي ل ـب ـنــان ،وم ــا أس ـف ــر عـنـهــا من
اعـ ــان ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة رسميا
التخلف عــن تسديد االستحقاق
األول للعام الحالي لسندات الدين
الـ ـمـ ـع ــروف ب ــاس ــم الـ ـي ــوروب ــون ــد،
ومــا سيتبع ذلــك مــن اج ــراءات قد

ت ـت ـخــذهــا ج ـم ـه ــوري ــة ل ـب ـن ــان لـهــا
ت ــأث ـي ــر م ـب ــاش ــر ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد،
خاصة فيما يتعلق بالعالقات بين
الـمـصــارف والـمــودعـيــن ،وتعديل
سعر الصرف ،وقانون الضريبة.
وأضــافــت أنـهــا قــد تـتــأثــر بتلك
اإلج ـ ـ ــراء ات ح ـيــال االعـ ــان عنها،
م ـش ـيــرة الـ ــى أن م ـج ـمــوعــة أرزان
المالية للتمويل واالستثمار قد
ق ــام ــت ب ــاحـ ـتـ ـس ــاب م ـخ ـص ـصــات
احترازية على المحفظة االئتمانية
بمبلغ  2.25مليون دينار لمقابلة
أي خسائر محتملة قد تنتج عن

تأخر العمالء عن سداد المستحق
عليهم في المواعيد المحددة.
وأشـ ـ ــارت ال ـشــركــة ال ــى أن ذلــك
س ـي ــؤدي ال ــى ان ـخ ـفــاض األص ــول
بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ  2.25مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون د يـ ـ ـن ـ ــار
وان ـخ ـف ــاض األرب ـ ـ ــاح ب ـمــا ي ـعــادل
نفس المبلغ ،وسيظهر ذلك على
البيانات المالية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر .2019

«البيت» :تطور في تنفيذ عملية االندماج مع «األمان»
أعلنت شركة بيت األوراق المالية (البيت) ،أنه لم يتم االنتهاء من إتمام بعض
إجراءات تنفيذ عملية االندماج بالكامل مع شركة األمان لالستثمار.
وقالت «البيت» ،إن اإلجــراء ات تتعلق بالحصول على الموافقات النهائية من
الجهات الرقابة التي تتوقع الشركة أن تتم في وقت قريب ،وعليه ،فإن تواريخ
توزيع أسهم زيــادة رأس المال ُ
المخصصة لمساهمي «األم ــان» سيتم تأجيلها
لذلك الوقت القريب.

«التعمير» :دعوى طرد غاصب
ذكــرت شركة التعمير لالستثمار العقاري ،ان احــدى شركاتها التابعة ،وهي
شركة نادي الكورنيش البحري ،اقامت دعوى طرد غاصب ضد شركة المشروعات
السياحية بشأن مشروع نادي الكورنيش.

«التمدين أ»:
ً
توزيع  %12نقدا
حـقـقــت شــركــة الـتـمــديــن
االستثمارية أرباحا قدرها
 8.24ماليين ديـنــار بواقع
 24.08فلسا للسهم خالل
عام  ،2019مقابل تحقيقها
أرباحا قدرها  7.39ماليين
دي ـن ــار ب ـمــا ي ـع ــادل 21.53
فلسا للسهم في عام ،2018
وأوص ـ ــى مـجـلــس إدارت ـه ــا
بتوزيع أرباح نقدية بواقع
 12في المئة عن أداء العام
الماضي.

١٣
ُ
ُ
المشعان« :أسس» تسعى لتحقيق قيمة مضافة على عقاراتها
ةديرجلا
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اقتصاد

ً
جمعيتها العمومية توافق على توزيع  %7أرباحا نقدية و %5أسهم منحة
جراح الناصر

ّ ُ
فعلت «أ ُسس القابضة»
خالل العام دور شركة
تابعة أخرى مملوكة بالكامل،
شركة شخص واحد تتضمن
أغراضها بيع وشراء العقارات
واألسهم لمصلحة الشركة.

قـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
لشركة مجموعة أســس القابضة
عبدالمحسن المشعان إن الشركة
حرصت من خالل إحدى شركاتها
التابعة على االحتفاظ بمكونات
المحفظة العقارية خالل العام.
وبين المشعان ،خــال انعقاد
الجمعية العمومية للشركة أمس
بنسبة حضور بلغت  80في المئة،
أن المحفظة العقارية تحتوي على
عـ ـق ــارات اس ـت ـث ـمــاريــة وصـنــاعـيــة
محلية بـمــواقــع مـمـيــزة وخصبة
ً
ل ـل ـت ـطــويــر ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي ،م ــؤك ــدا
أن الـشــركــة تمضي بالعمل على
تطوير جزء من المحفظة العقارية،
كما تحتفظ بجزء آخر يعود عليها
بريع ممتاز.
وذكـ ــر أن ال ـشــركــة تـسـعــى الــى
تحقيق قيمة مضافة على العقارات
ً
االستثمارية مستقبال ،وأن قيمة
م ـح ـف ـظــة الـ ـعـ ـق ــار االس ـت ـث ـم ــاري ــة
ارتفعت من  8.3ماليين دينار ،كما
بنهاية  ،2018لتبلغ  8.7ماليين
دينار بنهاية عــام  ،2019بزيادة
قدرها  370ألف دينار ،أي بنسبة
ً
 4.5في المئة ،كما حققت إيرادا من
تأجير العقارات ،خالل العام520 ،
ألــف ديـنــار ،بعائد متوسط على
اجمالي المحفظة العقارية بواقع
 6.3في المئة.

وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـش ــرك ــة ق ــام ــت
خ ــال ال ـعــام بتفعيل دور شركة
تــابـعــة أخ ــرى مـمـلــوكــة بــالـكــامــل،
ش ــرك ــة ش ـخ ــص واحـ ـ ــد تـتـضـمــن
أغــراضـهــا بـيــع وش ــراء الـعـقــارات
واألسهم لمصلحة الشركة ،وذلك
بتحويل أغلبية االسهم المدرجة
في بورصة الكويت تحت مظلتها،
لتتم ادارة عمليات تداول االسهم
ً
المدرجة محليا عن قرب وبشكل
مباشر ،األمر الذي تسعى الشركة
من خالله لتحقيق االفضل وفق
ت ــوزي ــع ال ـتــرك ـي ـبــة االس ـت ـث ـمــاريــة
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع االه ـ ـ ـ ــداف
المرجوة ،وقد بلغت الموجودات
المالية بالقيمة العادلة من خالل
بـ ـي ــان االربـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـخـ ـس ــائ ــر مــع
نـهــايــة ع ــام  2019مـبـلـغــا وق ــدره
 6.9ماليين دينار ،بالمقارنة مع
 6.4مــايـيــن دي ـنــار ،كـمــا بنهاية
العام السابق  ،2018محققة بذلك
ً
ع ــائ ــدا م ــن ال ـت ــوزي ـع ــات الـنـقــديــة
النقدية بمتوسط  4.6في المئة،
ولـتـبـلــغ نـسـبــة ال ــرب ــح اإلجـمــالــي
على متوسط قيمة المحفظة 17.1
في المئة ،خالل .2019

أرباح صافية
من ناحية أخرى ،أفاد الرئيس

«التجاري» يحتفل بيوم المرأة
العالمي مع موظفاته

كجزء من اهتمام البنك التجاري الكويتي،
وتقديره لمكانة المرأة في المجتمع ،احتفل
البنك بمناسبة يــوم الـمــرأة العالمي بتوزيع
الهدايا الرمزية على جميع موظفاته في مبناه
الرئيسي وكل فروعه ،بالتعاون مع شركة Lush
الكويت للتجارة العامة.
وص ــرح ــت ن ــائ ـب ــة ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام – ق ـطــاع
التواصل المؤسسي في البنك – أماني الورع:
«ننتهز هــذه المناسبة لنعبر من خاللها عن
تقديرنا واعتزازنا بالمرأة وعطائها المتواصل
عـلــى مـخـتـلــف ال ـص ـعــد ،فــال ـمــرأة بــإنـجــازاتـهــا
وإبــداعــاتـهــا المتميزة كانت وستبقى ركيزة
أساسية في تنمية المجتمع وتطوره».
وأض ــاف ــت أن «ال ـت ـج ــاري» يـكــن ك ــل اح ـتــرام

وتـقــديــر لـمــوظـفــاتــه ،وي ـقــدر تضحياتهن من
أجل إنجاز األعمال الموكلة لهن ،مع االهتمام
بعائالتهن وأوالدهـ ــن ،بــل ويــرى أن العنصر
ال ـن ـســائــي ق ــد يـحـقــق ال ـمــزيــد م ــن اإلنـ ـج ــازات
واإلسـهــامــات في مجاالت األعـمــال المختلفة،
إذا توافرت له الفرصة لذلك.
واحتفاال بهذه المناسبة قــام فريق قطاع
التواصل المؤسسي بزيارة موظفات البنك في
كل طوابق المركز الرئيسي والفروع وتوزيع
الـهــدايــا عليهن ،والـمـقــدمــة مــن شــركــة «ل ــش»،
فــي أج ــواء احتفالية ســادتـهــا الـفــرحــة وال ــود،
تأكيدا على التزام البنك بتفعيل التواصل مع
موظفاته ،وإيمانه بدوره االجتماعي في تعزيز
العمل بروح الفريق الواحد بين كل موظفيه.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس خ ــال ــد
ال ـن ــوري ب ــأن الـمـجـمــوعــة حققت
ً
ً
ربـحــا صافيا عــن السنة المالية
المنتهية فــي  31ديسمبر 2019
بــواقــع  1.39م ـل ـيــون ،بــالـمـقــارنــة
مع العام السابق ،والذي بلغ فيه
صافي الــربــح مبلغ  1.21مليون
ديـ ـن ــار ،أي ب ــزي ــادة نـسـبـتـهــا 15
ً
فــي المئة ،مشيرا إلــى أن حقوق
ال ـم ـل ـك ـيــة الـ ـخ ــاص ــة بـمـســاهـمــي
الشركة األم بلغ إجماليها بنهاية
 2019مبلغا ًوقــدره  13.2مليون
دينار ،مقارنة بنهاية عام 2018
بمبلغ  13.140مليون دينار ،أي
بزيادة نسبتها  0.5في المئة.
ً
ووفـقــا للبيانات المالية ،فإن
الـقيمة الـدفـترية للسهم ،كما في
 31ديـسـمـبــر  ،2019بـلـغــت 132
فلسا للسهم ،بالمقارنة مــع 31
ديسمبر  2018بمقدار  131فلسا،
أي ب ــزي ــادة ق ــدره ــا ف ـلــس واح ــد
للسهم ،و مــا نسبته  1فــي المئة
ً
تقريبا ،كما بلغت ربحية السهم
الواحد للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  2019مبلغ 13.9
فلسا للسهم ،بالمقارنة مع السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2018ح ـيــث بـلـغــت  12.2فلسا
للسهم ،أي بزيادة قدرها  1.7فلس
للسهم وما نسبته  15في المئة.

وبـ ـل ــغ ال ـع ــائ ــد ع ـل ــى األص ـ ــول
خالل السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  2019للشركة نسبة
 7.0في المئة ،وذلك بالمقارنة مع
السنة المالية المنتهية فــي 31
ديسمبر  ،2018حيث بلغ  6.2في
المئة ،أي بــارتـفــاع قــدره  0.8في
المئة ،كما بلغ العائد على حقوق
الملكية (المساهمين) خالل السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2019ل ـل ـشــر كــة ن ـس ـبــة  10.6في
المئة ،بالمقارنة مع السنة المالية
المنتهية فــي  31ديسمبر 2018
إذ بلغ  9.4في المئة ،أي بارتفاع
قدره  1.2في المئة.
وواف ـ ـ ـقـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـلــى
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أربـ ـ ــاح لـلـمـســاهـمـيــن ع ــن الـسـنــة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2019بـ ـت ــوزي ــع أربـ ـ ـ ـ ــاح ن ـقــديــة
للمساهمين بنسبة  7فــي المئة
مــن القيمة اال سـمـيــة للسهم ،أي
بــواقــع  7فـلــوس للسهم الــواحــد،
أي بــإج ـمــالــي  700ألـ ــف دي ـن ــار،
وأسهم منحة مجانية بنسبة 5
في المئة من رأس المال المصدر
والـ ـم ــدف ــوع( ،أي ب ــواق ــع خـمـســة
أس ـهــم عــن كــل مـئــة س ـهــم) ،وذلــك
بــإصــدار  5.000.000سهم جديد
توزع كأسهم منحة مجانية.

جانب من العمومية
وسيكون يوم االستحقاق هو
االثنين الموافق  6إبــريــل ،2020
ويوم توزيع األرباح هو الخميس
 9إبريل  ،2020أي أن يوم حيازة
ال ـس ـهــم الس ـت ـح ـقــاق ال ـتــوزي ـعــات
هو يــوم األربـعــاء  1إبريل ،2020
وقــد تــم تفويض مجلس اإلدارة
بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ
ذلك القرار إذا لزم األمر.

زيادة رأس المال
أم ـ ــا ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــام ــة ف ـقــد

ان ـع ـقــدت بصفتها غـيــر الـعــاديــة
ووافـ ـ ـق ـ ــت ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــادة رأسـ ـم ــال
الشركة من مبلغ  10ماليين دينار
ال غـيــر ال ــى مـبـلــغ  10.5مــايـيــن،
بنسبة  ،5%وذلــك بــإصــدار عدد
 5.000.000سهم بالقيمة األسمية
البالغة  100فلس للسهم الواحد،
وس ــداد قيمة األس ـهــم الـمـصــدرة
م ــن األرب ـ ـ ــاح ال ـمــرح ـلــة لـلـشــركــة،
ً
وتـ ـ ـ ـ ــوزع األسـ ـ ـه ـ ــم مـ ـجـ ــانـ ــا ع ـلــى
الـمـســاهـمـيــن بـنـسـبــة وت ـنــاســب،
وذلـ ـ ــك ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن ال ـم ـق ـيــديــن
ف ــي س ـجــات ال ـشــركــة ف ــي نـهــايــة

يـ ـ ــوم االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق الـ ـمـ ـح ــدد لــه
ي ــوم االث ـن ـيــن ال ـم ــواف ــق  6إبــريــل
 ،2020وتفويض مجلس اإلدارة
ب ـت ـعــديــل نـ ـم ــوذج اإلفـ ـص ــاح عــن
اس ـت ـح ـق ــاق ــات األسـ ـه ــم ف ــي ح ــال
تقرر تعديل تاريخ االستحقاق،
وفــي ظــل تأكيد الـجــدول الزمني
قبل تاريخ االستحقاق بثمانية
أيام عمل على األقل ،مع تفويض
م ـج ـلــس اإلدارة بــال ـت ـصــرف في
كسور األسهم.

«الخليج» يعلن فائزي «الدانة»  stcتطلق حملة «بعيد عن العين
قريب من القلب»

أجــرى بنك الخليج سحب الدانة
األسبوعي ،أمس األول ،أعلن خالله
أس ـ ـمـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن ال ـخ ـم ـس ــة خ ــال
ال ـف ـت ــرة م ــن  5 – 1م ـ ــارس ال ـج ــاري
بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000
دينار ،والفائزون هم جواهر سعود
ال ـص ـبــاح ،وع ـبــداألم ـيــر عـبــدالـهــادي
النجار ،وثابت يوسف حسن علي،
والجازي مشاري عبدالله الدويش،
وفاطمة عبدالكريم محمد الصقر.
وق ـ ــال ال ـب ـنــك ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
أم ــس ،إن «ال ــدان ــة ك ـبــرت ،والـجــائــزة
الـ ـكـ ـب ــرى ل ـس ـح ــب ال ـ ــدان ـ ــة ال ـس ـن ــوي
ستكون  1500000ديـنــار ،وسيعقد
السحب في تاريخ  14يناير ،2021
وستكون آخر فرصة للمشاركة فيه
عبر اإليداع في حساب الدانة في يوم
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ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة
على زيــادة فــرص فوزهم عن طريق
زيــادة المبالغ التي يتم إيداعها في
ال ـح ـســاب ،بــاسـتـخــدام خــدمــة الــدفــع
اإللـكـتــرونــي الـجــديــدة المتاحة عبر
مــوقــع الـبـنــك اإلل ـك ـتــرونــي وتطبيق
الهواتف الذكية.
كـمــا يــوفــر حـســاب الــدانــة العديد
م ــن الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـت ـم ـيــزة لـعـمــائــه
منها خــدمــة «بـطــاقــة الــدانــة لــإيــداع
ال ـ ـح ـ ـص ـ ــري» الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـن ــح عـ ـم ــاء

«سدايا» تحتفل
بإطالق هويتها
تحت شعار «البيانات
ه ــي ن ـفــط ال ـق ــرن ال ـحــادي
والـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن» ،اح ـت ـف ـل ــت
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات وال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي (س ـ ــداي ـ ــا)،
أمس ،بإطالق هويتها في
حـفــل أ قـيــم بـفـنــدق الريتز
ك ــارلـ ـت ــون فـ ــي الـ ــريـ ــاض،
وحـ ـض ــره عـ ــدد م ــن ك ـبــار
الوزراء ومسؤولي الدولة،
وذ لـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد أن أ كـ ـمـ ـل ــت
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ـ ـهـ ــا
ل ــدع ــم ان ـض ـم ــام الـمـمـلـكــة
إلــى االقـتـصــادات الــرائــدة
بالعالم في اعتماد الذكاء
االص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي
ي ـتــو قــع أن ي ـس ـهــم بــأ كـثــر
من  135مليار دوالر ،مما
يعادل  12.4في المئة من
إج ـمــالــي ال ـنــاتــج الـقــومــي
ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة ب ـ ـح ـ ـلـ ــول عـ ــام
.2030
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ذل ـ ـ ــك فـ ـ ــي ظــل
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة
الرشيدة للمملكة ألهمية
دور « س ـ ـ ـ ـ ــدا ي ـ ـ ـ ـ ــا» ا لـ ـ ـ ــذي
ي ـت ـج ـس ــد ف ـ ــي إس ـه ــام ـه ــا
فـ ــي االرتـ ـ ـق ـ ــاء بــال ـم ـم ـل ـكــة
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــادة ضـ ـم ــن
االقتصادات القائمة على
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ،حـ ـي ــث تـ ـق ـ ّـدر
قـيـمــة اق ـت ـصــاد الـبـيــانــات
وال ــذك ــاء االق ـت ـصــادي في
ا لـمـمـلـكــة ب ـحــوا لــي 5 – 4
مليارات دوالر ،فــي حين
ت ـت ــواف ــر ف ــرص ــة لـتـحـقـيــق
إي ــرادات إضــافـيــة وفــرص
تــو فـيــر لحكومة المملكة
ت ـق ـتــرب م ــن  10م ـل ـيــارات
دوالر مــن خ ــال تسخير
قـ ــوة ال ـب ـي ــان ــات لـتـحـقـيــق
أقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة م ـ ـن ـ ـهـ ــا،
وض ـ ـ ـمـ ـ ــان اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا
بطريقة مسؤولة وآمنة.

ال ــدان ــة حــريــة إيـ ــداع ال ـن ـقــود ف ــي أي
وق ــت يـنــاسـبـهــم ،إضــافــة إل ــى خدمة
«الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية،
ِّ
التي تمكن عمالء الدانة من احتساب
فرصهم للفوز في سحوبات الدانة
األسبوعية ،ربع السنوية والسنوية.
عالوة على ذلك ،حساب الدانة هو
الــوحـيــد ال ــذي يـكــافــئ الـعـمــاء على
والئهم لبنك الخليج ،حيث يمنحهم
فرص الوالء ،وهي عبارة عن إجمالي
ا ل ـفــرص ا لـتــي اكتسبها العميل في
السنة السابقة وتـضــاف إلــى العام
المقبل كمكافأة له على والئه.
كذلك تمت إضافة جميع الفرص
التي استحقها العميل في آخر عام
 2019إلى عام  2020ويتكرر ذلك في
عام  2021مع األعوام التالية .تطبق
الشروط واألحكام.

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  stcإطالق
حملتها الـتــوعــويــة «بـعـيــد عــن الـعـيــن قــريــب من
ال ـق ـل ــب» ،ف ــي إطـ ــار ج ـهــودهــا ال ـم ـتــواص ـلــة لــدعــم
أنشطة الوقاية من األمراض المعدية ،وسياستها
المستدامة بشأن دعم الصحة والسالمة والتوعية
المجتمعية.
وفي إطار أنشطتها المجتمعية بشأن التوعية
الصحية ،تمنح « »stcمكالمات صوتية محلية
غ ـيــر مـ ـح ــدودة لـجـمـيــع ع ـمــائ ـهــا م ــن ن ـ ــزالء في
منتزه الخيران بمنطقة الخيران ،ومنتجع الجون
بمنطقة الجليعة ،وعاملين هناك من رجال أمن
وطــاقــم صـحــي ،فــي م ـب ــادرة منها لــدعــم أنشطة
الدولة الوقائية ،وألهمية خدمات االتصاالت في
التواصل بين العاملين هناك ،والستمرار التواصل
بـيــن ال ـنــزالء وأس ــره ــم ،وف ــي ب ــادرة ل ــرد الجميل
للمجتمع الكويتي.
وتــأتــي ه ــذه الحملة فــي الــوقــت ال ــذي تنتشر
مخاطر اإلصابة باألمراض المعدية ،وهو األمر
الذي حتم على « »stcأن تقوم بدور بناء ومساهم
ً
في الوقاية من هذه األمراض؛ «حرصا على سالمة
ً
أهلنا ووطننا الحبيب الكويت ،وانعكاسا للدور
الـمـحــوري ال ــذي يـقــوم بــه القطاع الـخــاص تجاه
دعم المجتمع».
وفي إطار انشطتها المجتمعية بشأن التوعية
ً
الصحية ،قامت  stcمؤخرا بزيارة مطار الكويت
الدولي من أجل توزيع الكمامات الصحية ومواد
التعقيم ،والـمـنـشــورات الـتــوعــويــة على موظفي

ال ـم ـط ــار وال ـم ـســافــريــن ال ـم ـغ ــادري ــن وال ـعــائــديــن
ال ــى ارض ال ــوط ــن ،ح ـيــث قــامــت مـجـمــوعــة علي
عبدالوهاب لقطاع الصيدلة بالتعاون مع  stcفي
توفير جميع المنتجات التي تم توزيعها.
وتتعدد مساهمات  stcفي المجال الصحي على
ً
ً
مدار سنوات« ،باعتبارها جزءا متأصال في صميم
استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية المجتمعية
ً
ل ـل ـشــركــات ،وان ـس ـج ــام ــا م ــع االهـ ـ ــداف المتعلقة
بتغيير نمط حياة االفــراد ليصبح أكثر سالسة
ً
وص ـح ـيــة ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي يـنـعـكــس أي ـض ــا في
نموذج اعمالنا واهداف تمكين التحول الرقمي».
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النفط والطاقة

إعداد :أشرف عجمي

ٔ
ٓ
نستقبل اراء كم بشان صفحات «الجريدة» النفطية على البريد اإللكتروني a.ajami@aljarida.com

اختالف االقتصاد الروسي عن دول «أوبك» رجح إخفاق االتفاق
انخفاض أسعار النفط يدفع دول الخليج إلى إعادة هيكلة اقتصادها
األسعار سيؤثر بشكل واضح على الموازنة الكويتية الجديدة،
أكد عدد من الخبراء النفطيين أن رفض روسيا لتوصيات
وسيعمل على خلق عجوزات فعلية في الميزانية ،معربين عن
منظمة «أوبك» األخيرة بمزيد من الخفض ،الذي يبلغ 1.5
برميل إضافية ،إلى جانب الخفض المتفق عليه من قبل ،اعتقادهم بأن الموازنة ستتأثر فترة تتراوح بين ً 3و 6أشهر،
مليون ً
حتى تعاود أسعار النفط صعودها المتوقع مجددا ،خصوصا
كان متوقعا ،ألنها ترى أن هذا الخفض الجديد ليس في
مصلحتها ،إلى جانب أنها ال تنتمي إلى «أوبك» بشكل أساسي .إذا ما تم احتواء فيروس «كورونا» خالل الصيف المقبل.
وأضافوا أنه ال يمكن «أن نجزم بوجود حرب أسعار ،ألن
وأفاد الخبراء ،في تحقيق أجرته «الجريدة» ،بأن انخفاض

هزة أسعار
النفط تضع
ميزانية
الكويت
في منطقة
الخطر
السمحان

الضغط على
األسواق
النفطية جاء
في توقيت
يجعله
ً
مضاعفا
بسبب
فيروس
«كورونا»
السمحان

في حال
احتواء
«كورونا» فمن
الممكن أن
ينشط الوضع
االقتصادي
أكثر مما هو
متوقع
النصافي

بداية ،رأى الباحث في شؤون
ال ـطــاقــة د .مـشـعــل ال ـس ـم ـحــان أن
رفــض روسـيــا لتوصيات «أوبــك»
األخـيــرة ،كــان متوقعا ،لكون هذا
الرفض الروسي للخفض الجديد
ج ــاء بـمــا يتناسب ومصالحها،
ً
فضال عن أن روسيا ال تنتمي إلى
المنظمة بشكل أساسي.
وأشار السمحان إلى أن الضغط
عـلــى األس ـ ــواق الـنـفـطـيــة ج ــاء في
تــو قـيــت يجعله مضاعفا بسبب
ف ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا» ،م ـمــا يخلق
تراجعا على طلب النفط ،ويعمل
على وجــود وفــرة في اإلنـتــاج من
دول منتجة للخام ستؤدي حتما
إلى ضربة في األسعار.
وأوضـ ــح أن الـمـصــالــح تالقت
فــي السنوات األخـيــرة ،مما جعل
ً
اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ال ـخ ـف ــض م ـنــاس ـبــا
لجميع دول «اوب ــك بـلــس» ،إال أن
الوضع االقتصادي في بعض دول
هذه المنظمة اختلف ،لذلك قررت
روسيا االبتعاد قليال عن اتخاذ
قرار المشاركة في الخفض األخير،
ألن تــركـيـبــة االق ـت ـصــاد الــروســي
تختلف تماما عن باقي اقتصادات
دول «اوبك».

الميزانية الكويتية وهزة األسعار
وقــال إن ارتفاع بنود ميزانية
الـ ـك ــوي ــت الـ ـع ــام ــة ،مـ ــع االسـ ـع ــار
الـحــالـيــة المتدنية لـلـخــام ،يضع
الميزانية في منطقة الخطر ،حيث
كــانــت الـكــويــت تـضــع ميزانيتها
ً
ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـ ـهـ ــزات ال ـت ــي كــانــت
تحوم حــول اسـعــار النفط ،إال أن
السنوات األرب ــع األخـيــرة شهدت
تــأث ـيــرا واض ـح ــا عـلــى الـمـيــزانـيــة
ال ـع ــام ــة لـ ـل ــدول ــة ،وس ـي ـت ــم اع ــان
عـ ـج ــوزات ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة بسبب
ً
تـقـلــص اإلي ـ ـ ـ ــرادات ،الف ـت ــا إل ــى أن
الميزانية المعلنة دائما ما تكون
بدون أرباح االستثمارات التابعة
للهيئة العامة لالستثمار.
واعتبر أنه من الصعب التكهن
بنظرة بعيدة حول األسعار ،غير
أن «األس ـ ـعـ ــار س ـت ـش ـهــد تحسنا
وستتعافى خالل األشهر المقبلة
بشكل كبير ال ــى حــد م ــا» ،مبينا
أن «اوب ــك» لــم تنجح فــي قراراتها
األخيرة؛ التي كانت «بمنزلة مخدر،
وط ـف ــت ع ـلــى أث ــره ــا األزمـ ـ ــة على
السطح ،بسبب اإلمدادات الكبيرة
وفيروس كورونا».
وأض ــاف أن األس ـعــار الخاصة
بالخام تقبع تحت مظلة أساسيات
الـ ـس ــوق ،ل ــذل ــك جـ ــاءت بــالـنـتــائــج
الحالية من تدهور األسعار.

انخفاض األسعار سببه الرئيسي ليس فائض اإلنتاج ،بل هناك الوضع االقتصادي أكثر مما هو متوقع ،األمر الذي قد يزيد
الطلب على النفط ،مما يساعد على المحافظة على األسعار ما
أسباب أخرى كالركود االقتصادي ،وعجز السياسات المالية
عن احتوائه ،وكذلك «كورونا» وآثاره االقتصادية ،السيما أنه بين  45و 55دوالرا للبرميل ،حتى نهاية العام الحالي ،وإلى
التفاصيل:
أثر على الصين بشكل كبير ،مما أدى إلى انعكاسات اقتصادية
عالمية».
وأشاروا إلى أنه في حال احتواء «كورونا» فمن الممكن أن ينشط
االقتصادي الحاصل وازمــة وباء
كورونا».
وأضـ ــاف أن ال ــرف ــض الــروســي
لــه مــا يـبــرره فــي هــذا الـمـجــال من
الناحية السياسية واالقتصادية،
خصوصا مصالحها في الشرق
األوســط ،ولكن باعتقادي أن هذا
الــرفــض لــن يستمر طــويــا ،ألنــه
سـيــؤثــر عـلــى ال ـمــوازنــة الــروسـيــة
بــالــدرجــة األول ـ ــى ،ول ــن تستطيع
ان تصمد طويال في هذا االتجاه،
إذا ما أخذنا في االعتبار الخفض
الذي قامت فيه «ارامكو» يوم األحد
الماضي.

قالوا

ال يوجد
بصيص
أمل بوصول
األسعار إلى
ً
 60دوالرا
حتى نهاية
العام الحالي

جميع
المؤشرات
االقتصادية
تدل على
فترة عصيبة
تشهدها
أسعار النفط

الخليج
يستطيع
الصمود أمام
انخفاض
األسعار
ً
مستفيدا من
فوائضه المالية

كامل الحرمي

أحمد كرم

عواد النصافي

بلس» فــي تلك الـظــروف الحالية،
خ ـصــوصــا م ــع ان ـت ـشــار وام ـت ــداد
«ك ــورون ــا» ،حـتــى تـتـضــح الــرؤيــة
الخاصة حول االقتصاد الصيني
تحديدا ،والتي تعد ثاني أكبر قوة
اقتصادية وأكبر دولــة مستوردة
ومـسـتـهـلـكــة لـلـنـفــط ،الس ـي ـمــا أن
الصين أعلنت خفض استهالكها
من النفط بحوالي  3ماليين برميل
يوميا ،وأن نمو أو زيــادة الطلب
الحالي على النفط بـحــدود 500
ألف برميل قابل للنزول».

في مصلحة إنتاج النفط الصخري
األمـ ـي ــرك ــي؛ ف ــي ح ـي ــن أن مـعـظــم
دول المنظمة لــم تـلـتــزم بخفض
اإلن ـتــاج مـثــل نيجيريا وال ـعــراق،
ومتطلباتها المالية المتالحقة
والـمـتــراكـمــة ،والـجــزائــر وأنـغــوال،
ومــع غياب فنزويال وإي ــران ،ولم
تـلـتــزم أيـضــا روس ـيــا وشركاتها
بالخفض.
وتـســاءل الحرمي «مــاذا علينا
ان نعمل والــدول النفطية بحاجة
إلى خفض العجز وليس في زيادة
الـعـجــز الـمــالــي ال ـحــالــي ،وكيفية
زيادة سعر النفط وهو اآلن خارج
إطــار المنظمة النفطية مع غياب
روسيا المكمل ألوبك؟ ،وهل نترك
األســواق تقود األسعار إلى حين

أم سنذهب مرة اخرى إلى روسيا
إلعادة التحالف النفطي؟ ،وكيف؟،
وهل سنستمع لرأيهم بأن يكون
الخفض حتى نهاية شهر يونيو
بدال مع نهاية العام الحال كما هي
رغبة دول أوبك؟».

النفط الصخري
وأضــاف أن روسيا ترى أن أي
خـفــض جــديــد لــانـتــاج قــد يكون

بصيص أمل
وأشار إلى أن األمر اآلن أصبح
أكثر تعقيدا ،وال يوجد بصيص
أمـ ــل أن ي ـص ــل س ـع ــر ال ـن ـف ــط إل ــى
 60دوالرا ح ـت ــى ن ـه ــا ي ــة ا ل ـع ــام
الحالي؛ منوها الى أن «أوبــك» لم
تــؤد واجـبـهــا بالشكل المطلوب،
وكانت النتيجة الحتمية انهيار
األسـعــار ،واختتم بتساؤل ،كيف

قرارات «أوبك»
األخيرة
مخدرة ولم
تستطع
الصمود
أمام األزمات
المتالحقة

مشعل السمحان

علينا اآلن ان نعيد سعر النفط إلى
ً
نطاق الـ  50دوالرا تحت الظروف
االقتصادية والصحية الحالية؟

تأثر الجميع
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال نــائــب مدير
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة -ال ـك ـل ـيــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة د .ع ـ ــواد
النصافي ،إن «انهيار اتفاق أوبك
والـ ــرفـ ــض الـ ــروسـ ــي لــاس ـت ـمــرار
ب ـمــزيــد م ــن الـتـخـفـيــض س ـيــؤدي
ً
ح ـت ـم ــا إل ـ ــى ان ـخ ـف ــاض األسـ ـع ــار
الــى مــا دون  40دوالرا للبرميل،
وسيؤثر على الجميع ،ســواء في
روسـيــا أو فــي منطقة «أوب ــك» اذا
ما أضفنا سببا آخر ،وهو الركود

صمود الخليج
وأشــار النصافي إلى أن الدول
الخليجية تستطيع الصمود فترة
اطول من الروس في حال انخفاض
األسعار ،مستفيدة من الفوائض
المالية السابقة ،إال أنها ستؤثر
على موازناتها بشكل كبير.
وأعرب عن تصوره أن انخفاض
األس ـعــار بسبب ع ــدم االت ـفــاق لن
يــدوم أكثر من  3أشهر ،ألنــه بأي
ح ـ ــال م ــن األح ـ ـ ـ ــوال ال ـط ـل ــب عـلــى
النفط بوجود الركود االقتصادي
و»كورونا» هما السبب الرئيسي
فــي انـخـفــاض الـطـلــب ،وف ــي حــال
عــدم االتـفــاق فلن يتمكن أحــد من
تسويق وبيع الحصص الموزعة
في االتفاق السابق.
وحـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ــأث ـ ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــن
انـ ـخـ ـف ــاض األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،ف ـق ــد أفـ ــاد
ً
ال ـن ـص ــاف ــي ب ــأن ــه ح ـت ـم ــا سـيــؤثــر
على الموازنة الجديدة ،وسيخلق
عجزا فعليا فيها بدال من العجز
ال ــدفـ ـت ــري فـ ــي الـ ــوضـ ــع ال ـح ــال ــي
وانخفاض السوق المالية ،أمس
األول ،بــأك ـثــر م ــن  10ف ــي الـمـئــة
مــا هــو إال ردة فعل لعدم االتفاق
ع ـلــى خ ـفــض ال ـح ـص ــص؛ مـعــربــا
عن اعتقاده أن الموازنة ستتأثر
ل ـف ـتــرة م ــن  3إل ــى  6أش ـه ــر حتى

ت ـع ــاود اس ـع ــار الـنـفــط صـعــودهــا
المتوقع مجددا ،خصوصا اذا ما
تــم اح ـتــواء «ك ــورون ــا» خــال فترة
الصيف المقبل.

حرب أسعار
وق ـ ـ ـ ــال «ال ن ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـج ــزم
بــإمـكــانـيــة حـ ــدوث ح ــرب اس ـعــار،
ألن انـ ـخـ ـف ــاض األسـ ـ ـع ـ ــار سـبـبــه
الرئيسي ليس فائض اإلنتاج إنما
هناك أسباب أخرى شكلت وضع
األسـ ـع ــار ك ــال ــرك ــود االق ـت ـص ــادي،
وع ـج ــز ال ـس ـي ــاس ــات ال ـمــال ـيــة من
احتوائه ،وكذلك كــورونــا ،واثــارة
االقتصادية ،خصوصا انه قد اثر
على الصين بشكل كبير ،مما أدى
الى انعكاسات اقتصادية عالمية.
وأشار إلى أنه في حال احتواء
«كــورونــا» فمن الممكن أن ينشط
الوضع االقتصادي اكثر مما هو
متوقع ،وبدوره سيزيد الطلب على
النفط ،مما يساعد على المحافظة
ً
على اسعار ما بين  55 - 45دوالرا
للبرميل.
وقال إن «انخفاض اسعار النفط
ليس باألمر السيئ بشكل مطلق،
ألن ــه سيساعد ال ــدول الخليجية
بسرعة إعادة هيكلة اقتصاداتها،
وت ـق ـل ـي ــل ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـحـ ـك ــوم ــي فــي
االقتصاد ،واالعتماد على قطاع
خـ ــاص قـ ــوي ي ـخ ـلــق فـ ــرص عمل
حقيقية وصناعات رديفة للنفط،
وسيساعد فــي تخفيض عوامل
التضخم وخلق فرص استثمارية
بــأسـعــار مناسبة جــديــدة ،وتبدأ
مراحل نمو اقتصادية تعتمد على
قطاعات انتاجية جديدة».

تباطؤ اإليرادات
بـ ـ ــدوره ،ق ــال الـمـحـلــل النفطي
أحمد كرم ،إن «عدم اتفاق اوبك مع
المستقلين كروسيا على خفض
انتاج جديد للنفط سيعمل على
تـبــاطــؤ اإلي ـ ــرادات النفطية لــدول
المنظمة ،وعليه ستستمر اسعار
الـنـفــط الـعــالـمـيــة فــي االنـخـفــاض
خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة؛ اال إذا ما
تحركت «اوبــك» وسعت الى مزيد
مــن خفض اإلنـتــاج للحفاظ على
توازن األسواق».
وأضـ ــاف أن انـخـفــاض أسـعــار
ال ـن ـف ــط ال ـ ــى م ــا دون  40دوالرا
للبرميل سيضع ميزانية الكويت
في دائرة العجز الكبير ،إذ إن سعر
البرميل لتعادل الموازنة العامة
هو تقريبا عند  75دوالرا.

فترة عصيبة

عدم التعجل

وت ــوق ــع ك ــرم أن ت ـك ــون الـفـتــرة
المقبلة ألسـعــار النفط عصيبة،
إذ إن جميع المؤشرات والعوامل
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ومـ ـ ـع ـ ــدالت ال ـن ـمــو
العالمية ،وأيضا ظهور «كورونا»
يجعل كل التوقعات سلبية ألسعار
النفط.
ونــوه إلــى أن انخفاض اسعار
النفط بهذا الشكل قد يكون نتيجة
لحرب خفية تدار من الدول الكبرى
روسـيــا وأمـيــركــا والـصـيــن ،وهي
حرب اقتصادية تجارية يراد منها
الزعامة والتحكم العالمي.

م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
النفطي كامل الحرمي ،إن أسعار
النفط انخفضت إلى ما دون الـ50
ووصلت عند ال ــ ،45لعدم موافقة
روس ـي ــا عـلــى الـخـفــض بــالـمـعــدل
ال ـم ـق ـتــرح وهـ ــو الـ ـ ـ ـ ــ 1.500مـلـيــون
برميل في اليوم مع بداية الشهر
المقبل ،ليكون إجمالي الخفض
عند  3.2ماليين برميل.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـح ــرم ــي «ك ـ ـ ــان مــن
ال ـح ـص ــاف ــة اال ت ـت ـع ـجــل «اوب ـ ـ ــك»
فــي عقد اجـتـمــاع لمنظمة «أوبــك

«أوبك» تواجه خطر التفكك واالنهيار
●

ظافر قطمة

انخفضت أسعار النفط في نهاية األسبوع الماضي
بأكثر مــن  8فــي المئة ،مدفوعة برفض موسكو قبول
طلب منظمة «أوبك» إجراء خفض في إنتاج الخام بنسبة
ً
مليون ونصف المليون برميل يوميا  ،بغية تحسين
سعر النفط .ولكن الجانب المثير للقلق في هذا الصدد
يتمثل في احتمال تعرض «أوبــك» لتفكك وانهيار بعد
عـقــود طويلة مــن هيمنتها على مـســار إنـتــاج وإم ــداد
النفط في العالم.
وت ــرى مــوسـكــو أن خـفــض اإلن ـتــاج لــن يسفر عــن رفــع
األسعار ،في ظل ضعف الطلب الذي يسود أسواق الطاقة،
وهبوط األسعار بهذه الحدة المجهولة العواقب.
والـســؤال الـيــوم هــو مــاذا بعد؟ والـجــواب هــو مــا يثير

المخاوف حول اتفاقية خفض اإلنتاج التي تم التوصل
إليها في شهر ديسمبر وتنتهي خالل مارس ،وإذا نظرنا
إلى الوضع الراهن سندرك تمزق المنظمة وعدم القدرة
على اتفاق بشأن قضايا مصيرية.
ويتوقع خبراء طاقة هبوط الطلب على النفط بأكبر
نسبة في التاريخ ،وربما يصل إلــى  3.8ماليين برميل
ً
يوميا في الربع األول من هذا العام ،كما يرى عدد متزايد
ً
من المحللين أن مسار الطلب سيكون سلبيا على األغلب
حتى نهاية هذا العام.
وفي مواجهة هذه األزمة المستعصية تسعى صناعة
الغاز إلى إنهاء الحظر على عمليات استكشافه في مناطق
تجارية وسكنية في عدد متزايد من المدن األميركية ،ولكن
النتائج غير مؤكدة حتى اآلن.
وي ـش ـعــر الـمـسـتـثـمــرون ف ــي ص ـنــاعــة ال ـغ ــاز الطبيعي

باستياء من عوائد أموالهم ،وخاصة ما يتعلق باحتماالت
المستقبل وفرص التحسن.
ً
وفي غضون ذلك أيضا هبط استخدام الفحم بأسرع
ً
وتيرة منذ  65عاما ،كما أن استهالك الفحم في الواليات
المتحدة تراجع بنسبة وصلت إلــى  13في المئة خالل
العام الماضي ،وهي أسرع وتيرة هبوط منذ خمسينيات
القرن الماضي .وتتوقع إدارة معلومات الطاقة األميركية
أن يهبط استهالك الفحم بالوتيرة ذاتها في العام الحالي.
ً
وفــي سياق متصل ،قــال تقرير صــدر أخـيــرا عن إدارة
م ـع ـلــومــات ال ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،إن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
كــانــت فــي الشهر الماضي أكـبــر ال ــدول الـمـصــدرة للنفط
الخام والمنتجات البترولية .وقامت الواليات المتحدة
بتصدير كمية مــن النفط والمنتجات البترولية بقدر
يفوق مستورداتها من تلك المواد ،وذلك في سبتمبر من

عام  ،2019وهو الشهر الذي شهد بداية تصدير الواليات
المتحدة للنفط منذ عام .1973
وفي ضوء هذه المعطيات ستصبح الواليات المتحدة
على أســاس سنوي دولــة مصدرة للنفط ومنتجاته في
ً
العام الحالي أيضا ،بفضل الزيادة المستمرة في اإلنتاج،
إضافة إلى تراجع الطلب الداخلي.
وتجدر اإلش ــارة إلــى أن الــواليــات المتحدة استوردت
فــي نوفمبر الـمــاضــي كمية مــن النفط وصـلــت إلــى 508
ماليين برميل في اليوم ،في حين قامت بتصدير  3ماليين
برميل ،وذلك بحسب أرقام نشرتها إدارة معلومات الطاقة
ً
األميركية التي أضافت أيضا أنه على الرغم من حقيقة أن
الواليات المتحدة قد أصبحت اآلن دولة مصدرة للنفط
الخام فإن معظم األقاليم فيها باستثناء ساحل الخليج
تظل مستوردة لمختلف المنتجات البترولية.

١٥
خسائر حادة ألسعار النفط مع تداعيات «كورونا» وحرب األسعار
ةديرجلا
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اقتصاد

• سجلت أكبر تراجعات يومية منذ حرب تحرير الكويت عام 1991
• شركات آسيوية سترفع مشترياتها من نفط الشرق األوسط في أبريل إلى الحد األقصى

تراجعت العقود اآلجلة لخام
برنت  22في المئة عند 37.05
دوالرا للبرميل ،بعد أن نزلت
في وقت سابق  31في المئة
إلى  31.02دوالرا ،وهو أدنى
مستوى منذ  12فبراير .2016

«غولدمان ساكس»
ّ
خفض توقعاته
لسعر برنت في
الربعين الثاني
والثالث إلى 30
ً
دوالرا

فقدت أسعار النفط ما يصل
إلى ثلث قيمتها ،أمس ،في أكبر
خـســائــرهــا الـيــومـيــة مـنــذ حــرب
تحرير الكويت عــام  ،1991بعد
أن أشـ ــارت الـسـعــوديــة إل ــى أنها
سترفع اإلنـتــاج لــزيــادة الحصة
السوقية ،في حين يتسبب تفشي
فيروس كورونا بالفعل في فائض
باإلمدادات في السوق.
وخفضت الـسـعــوديــة أسعار
البيع الرسمية ووضعت خططا
ل ــزي ــادة اإلن ـت ــاج الـشـهــر المقبل،
بـعــد إح ـجــام روس ـيــا عــن القيام
ب ـخ ـف ــض ك ـب ـي ــر آخـ ـ ــر اق ـتــرح ـتــه
منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبـ ــك) ،لتحقيق االسـتـقــرار في
أسواق النفط.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام
بــرنــت  22فــي المئة عند 37.05
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،بـعــد أن نزلت
في وقت سابق  31في المئة إلى
 31.02دوالرا ،وهو أدنى مستوى
منذ  12فبراير .2016
وت ــراج ــع خ ــام غ ــرب تكساس
ال ــوسـ ـي ــط األمـ ـي ــرك ــي أكـ ـث ــر مــن
 24فــي المئة إل ــى  33.20دوالرا
للبرميل ،بعد أن هوى في البداية
 33فــي المئة إلــى  27.34دوالرا،
وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12
فبراير .2016
وكـ ـ ــان أك ـب ــر ت ــراج ــع يسجله
ال ـخــام القياسي األمـيــركــي على
اإلطـ ـ ــاق ف ــي ع ــام  1991عندما
انخفض بمقدار الثلث أيضا.
ُ
ويـ ـنـ ـه ــي ت ـف ـك ــك ال ـم ـج ـمــوعــة
ال ـم ـعــرفــة ب ــاس ــم "أوب ـ ـ ـ ــك ،"+الـتــي
تضم أوبك عالوة على منتجين
مـسـتـقـلـيــن م ــن بـيـنـهــم روس ـي ــا،
تعاونا استمر لما يزيد على ثالث
سنوات لدعم السوق.
وق ـ ــال مـ ـص ــدران ل ـ ـ "رويـ ـت ــرز"
إن ال ـس ـع ــودي ــة تـخـطــط ل ــزي ــادة

إنـتــاجـهــا لـمــا يــزيــد عـلــى عشرة
ماليين برميل يوميا في أبريل،
بعد انتهاء االتفاق الحالي لكبح
اإلنتاج في نهاية مارس.
ودأب ـ ــت الـمـمـلـكــة عـلــى إنـتــاج
نحو  9.7ماليين برميل يوميا في
الشهور القليلة الماضية.
وفي مطلع األسبوع ،خفضت
السعودية أسعار البيع الرسمية
لشهر أبريل لكل درجات الخام إلى
كل الوجهات بين ستة وثمانية
دوالرات للبرميل.
وقلصت بنوك كبرى توقعاتها
لنمو الطلب .وتوقع بنك مورغان
ستانلي أن يسجل نمو الطلب في
الصين صفرا في  ،2020كما توقع
"غولدمان ساكس" انكماشا قدره
 150ألف برميل يوميا في الطلب
العالمي.

توقعات "غولدمان ساكس"
من ناحيته ،خفض "غولدمان
ســاكــس" توقعاته لسعر برنت
ف ــي الــرب ـع ـيــن ال ـثــانــي وال ـثــالــث
إلى  30دوالرا للبرميل ،مستندا
لـ ـح ــرب األس ـ ـعـ ــار ب ـي ــن روس ـي ــا
والـ ـسـ ـع ــودي ــة وان ـ ـه ـ ـيـ ــار كـبـيــر
للطلب بسبب فيروس كورونا،
الذي أودي بحياة أكثر من 3500
شخص حول العالم.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ
الثامن من مارس
إن "الـخـفــض الـكـبـيــر لسعر
البيع الرسمي للخام السعودي
وإح ـ ـ ـجـ ـ ــام روسـ ـ ـي ـ ــا ع ـ ــن إب ـ ـ ــرام
صـ ـفـ ـق ــة ي ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ي ـش ـيــر
لضعف إمكانية التوصل التفاق
لـ(أوبك )+على الفور".
وأض ـ ــاف" :بـيـنـمــا ال يمكننا
أن نـسـتـبـعــد ات ـفــاقــا ل ـ ـ (أوب ــك)+
ف ــي األشـ ـه ــر ال ـم ـق ـب ـل ــة ،نـعـتـقــد
أيـضــا أن االت ـفــاق غـيــر مـتــوازن

ف ــي األسـ ـ ــاس ،ف ــي ح ـيــن تفتقر
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـضـ ـ ــات لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــررات
اقتصادية" ،مبينا أن التصور
األسـ ــاسـ ــي ل ــه حــال ـي ــا ه ــو عــدم
التوصل إلى اتفاق مماثل.
وأضاف أن انخفاض األسعار
س ـي ـبــدأ ف ــي خ ـلــق ض ـغــط مــالــي
حــاد ،وتراجع في إنتاج النفط
ال ـص ـخ ــري وم ـن ـت ـج ـيــن آخ ــري ــن
يتحملون تكلفة مرتفعة.
وبافتراض عدم تغير سياسة
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،يـ ـت ــوق ــع "غ ــول ــدم ــان
سـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــس" ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور عـ ـ ـج ـ ــز ف ــي
اإلم ــدادات فــي الــربــع الــرابــع من
 ،2020وهو ما قد يقلص فائض
المخزونات حتى .2021
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـنـ ــك إن احـ ـتـ ـم ــال
ال ـس ـح ــب م ــن الـ ـمـ ـخ ــزون ــات قــد
يساعد األسعار على االنتعاش
إلى  40دوالرا للبرميل بحلول
نهاية العام الحالي.

شركات آسيا
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،قــالــت
أرب ـ ـعـ ــة م ـ ـصـ ــادر لـ ـ ـ "روي ـ ـت ـ ــرز"،
أم ـ ــس ،إن م ــا ال ي ـقــل ع ــن أرب ــع
ش ــرك ــات ت ـك ــري ــر آسـ ـي ــوي ــة ،مــن
بـيـنـهــا ه ـنــدوس ـتــان بـتــرولـيــوم
وبـهــارات بتروليوم فــي الهند،
تـعـتــزم زيـ ــادة مـشـتــريــاتـهــا من
ن ـفــط ال ـش ــرق األوس ـ ــط تحميل
أبــريــل ،إلــى الـحــد األقـصــى بعد
أن خـفـضــت ال ـس ـعــوديــة بشكل
كبير األسعار للمشترين بعقود
محددة األجل.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إنـ ـه ــا مــا
زالت تنتظر إعالن بقية منتجي
الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،ك ــال ـك ــوي ــت
والعراق ،لألسعار الرسمية لبيع
الـخــام المقررة بحلول العاشر
من كل شهر.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـخـفــض

المنتجون اآلخــرون في الشرق
األوســط أسعار البيع الرسمية
للخام لشهر أبريل ،سيرا على
نهج السعودية أكبر منتج في
منظمة البلدان المصدرة للنفط
(أوبك).
وقالت المصادر إن شركات
الـتـكــريــر األربـ ــع تـتـطـلــع لـشــراء
أكبر قدر ممكن من الخام بسعر
بخس بموجب عقودها طويلة
األجـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــع مـ ـنـ ـتـ ـج ــي ال ـ ـشـ ــرق
األوســط ،حتى في الوقت الذي
خ ـف ـض ــت ف ـي ــه ب ـع ــض ش ــرك ــات
الـ ـتـ ـك ــري ــر اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة مـ ـع ــدالت
مـعــالـجــة ال ـخ ــام بـسـبــب أع ـمــال
ص ـي ــان ــة مــوس ـم ـيــة لـلـمـصــافــي
وتفشي فيروس كورونا ،الذي
ق ـل ــص ال ـط ـل ــب ال ـع ــال ـم ــي عـلــى
الوقود.
وقـ ـ ــال م.ك .سـ ــورانـ ــا رئ ـيــس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة هـ ـن ــدو سـ ـت ــان
بـتــرولـيــوم الـهـنــديــة" :بالتأكيد
سيكون هناك ضعف كبير في
(أسعار) الخام الشرق أوسطي،
س ـن ـس ـع ـى إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـحــد
األقصى بأقصى قدر ممكن".
وقـ ـ ــال اثـ ـن ــان م ــن ال ـم ـص ــادر
إنهما سيطلبان الحد األقصى
لـكـمـيــة ا لـ ـخ ــام ا ل ـت ــي يمكنهما
الحصول عليها من السعودية
في أبريل ،بسبب أسعار البيع
الرسمية المنخفضة بشدة.
وق ـ ـ ــال أح ـ ــد الـ ـمـ ـص ــدري ــن إن
شركته تطلب مليوني برميل
إضـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــن تـ ـحـ ـمـ ـي ــل أب ـ ــري ـ ــل،
ع ـ ــاوة ع ـلــى ال ـك ـم ـيــة الـقـصــوى
ال ـت ــي عـ ــادة م ــا تـحـصــل عليها
بـمــوجــب ع ـقــدهــا طــويــل األج ــل
مــع السعودية .وأض ــاف أن من
المخطط تخزين هذا الخام في
صهريج عائم.
وقـ ـ ــال ال ـم ـص ــدر ال ـث ــان ــي فــي

شركة تكرير تسعى لطلب الحد
األق ـص ــى م ــن مـشـتــريــات الـخــام
ا لـسـعــود يــة إن المملكة أبلغت
بعض المشترين أن بإمكانها
ت ـل ـب ـي ــة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـعـ ـم ــاء
لتحميل أبريل.
وأضـ ـ ـ ــاف" :أوب ـ ـ ــك ب ـه ــا طــاقــة
إنتاجية فائضة .وكذلك روسيا.
اآلن هي حرب أسعار".
وقـ ــال م ـصــدر خ ــام ــس ،وهــو
مـســؤول فــي فريق شــراء النفط
ل ـ ــدى ش ــرك ــة ت ـك ــري ــر ي ــاب ــان ـي ــة،
إن الـ ـش ــرك ــة ت ـ ـ ــدرس إم ـك ــان ـي ــة
زيــادة ال ــواردات من السعودية،
اع ـت ـبــارا مــن مــايــو بــالـنـظــر إلــى
خ ـ ـفـ ــض األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار .ووض ـ ـعـ ــت
شركة التكرير بالفعل خطتها
للحصول على النفط في أبريل
نيسان ولديها ق ــدرة مـحــدودة
على التخزين.
وقـ ـ ــال كـ ـي ــه .واي ال ـم ـت ـحــدث
بــاســم ف ــورم ــوزا بتروكيميكال
التايوانية لـ "رويترز" إن الشركة
رب ـمــا ت ــدرس ش ــراء الـمــزيــد من
الكميات الـفــوريــة ،بينما تزيد
مخصصاتها المحددة بعقود.

توقعات الطاقة الدولية
من ناحيتها ،توقعت وكالة
الطاقة الدولية أن يشهد الطلب
العالمي على النفط "انخفاضا
كبيرا" هــذا العام بسبب تأثير
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد
(كوفيد  )19الــذي القى بظالله
ع ـل ــى قـ ـط ــاع ال ـس ـف ــر وال ـن ـش ــاط
االقتصادي العالمي.
وقـ ــدرت ال ــوك ــال ــة ،ف ــي تقرير
لـهــا ،ان يبلغ انـخـفــاض الطلب
على النفط  90ا لــف برميل في
الـ ـي ــوم ،م ـق ــارن ــة بــالـمـسـتــويــات
التي كان عليها عام  ،2019االمر
الذي من شأنه أن يجعل الطلب

ال ـعــال ـمــي أقـ ــل بـقـلـيــل م ــن 100
مليون برميل يوميا ،ليصل الى
متوسط  99.9مليون برميل في
اليوم هذا العام.
وأكدت انها المرة االولى منذ
 11عــامــا ،ومنذ األزم ــة المالية
التي شهدها العالم خــال عام
 ،2008يحدث فيها انخفاض في
الطلب ،محذرة من أن "الوضع ال
يزال يتطور وأن التأثير الكامل
على االسواق لن يكون معروفا
لبعض الوقت".
وأض ـ ــاف ـ ــت أن
"ال ـ ــوض ـ ــع ع ــائ ــم،
وم ـ ـ ـ ــع ح ـ ــال ـ ــة عـ ــدم
ال ـ ـ ـي ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــن بـ ـ ـش ـ ــأن
مـ ــاه ـ ـيـ ــة الـ ـت ــأثـ ـي ــر
ال ـعــال ـمــي ال ـكــامــل
ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروس،
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب
سينخفض هــذا
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة
األول ـ ــى م ـنــذ عــام
 2009مـ ــن جـ ــراء
االنكماش العميق
فـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك
الـ ـصـ ـي ــن ل ـل ـن ـفــط
واالنـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ف ــي
السفر والتجارة
العالمية".

وذك ــرت الــوكــالــة فــي السياق
ذات ـ ـ ــه أن "ك ـ ــل اسـ ـ ـ ــواق ال ـط ــاق ــة
تأثرت بــاألزمــة ،إال ان تأثيرها
عـلــى أسـ ــواق الـنـفــط ك ــان أقــوى
بشكل خاص ،ألنه يمنع الناس
وال ـب ـض ــائ ــع م ــن ال ـت ـح ــرك ،مما
يشكل ضربة قوية للطلب على
وقود النقل".
لندن (رويترز)

التكيف  10سنوات
روسيا :يمكننا ً
مع سعر  25دوالرا للبرميل
قــا لــت وزارة ا ل ـمــا ل ـيــة ا لــرو س ـيــة إن ا ل ـبــاد
يمكنها ا لـتـكـيــف مــع أ س ـعــار لـلـنـفــط بـيــن 25
دوالرا و 30دوالرا لـلـبــر مـيــل لـفـتــرة مــن ست
إلـ ــى ع ـش ــر سـ ـن ــوات م ـق ـب ـلــة ،وذل ـ ــك بـعــد
تهاوي األسعار بأكبر وتيرة يومية
منذ .1991
وذكرت الوزارة أنها قد تلجأ
إلى صندوق الثروة الوطني
ل ـل ـبــاد ل ـض ـمــان االس ـت ـقــرار
عـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ا لـ ـكـ ـل ــي إذا ا سـ ـتـ ـم ــر نـ ــزول
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،مــوضـحــة
أنه حتى األول من مارس،
ح ــوى ال ـص ـنــدوق أك ـثــر من

 150م ـل ـيــار دوالر أو  9.2ف ــي ا لـمـئــة
م ــن ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
لروسيا.

قــال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة
الدولية الدكتور فاتح بيرول ،في بيان،
ان "هــذا صحيح بشكل خــاص بالنسبة
للصين معقل اندالع الفيروس ،باالضافة
ال ــى ان ـهــا شـكـلــت  80فــي الـمـئــة مــن نمو
الطلب على النفط خالل عام  ،2019مما
ادى ال ــى ان يــؤثــر تقلص الـطـلــب لديها

تراجع حاد للروبل مقابل الدوالر
س ـج ـلــت أسـ ـع ــار صـ ــرف ال ــروب ــل ف ــي بــورصــة
ً
ً
موسكو ،أمــس ،تــراجـعــا ح ــادا بعدما انخفضت
أسعار النفط إلى  34دوالرا للبرميل في األسواق
العالمية.
وذكــرت وكالة أنباء "تــاس" الروسية أن سعر
صرف الدوالر في بورصة موسكو بلغ  75روبل
ً
في حين بلغ صرف اليورو  85روبل علما بأنها
بلغت أمس  64و 70روبل على التوالي.
وكــانــت روسـيــا رفضت خــال االجـتـمــاع الــذي
عقد قبل يومين في فيينا في إطار اتفاقية "أوبك
ب ـل ــس" م ــواص ـل ــة ال ـع ـمــل ع ـلــى اس ـ ــاس تخفيض
حصص اإلنتاج.
يذكر أن الميزانية الروسية لعام  2020وضعت
ً
على أساس  42دوالرا للبرميل الواحد ،علما بأن
روسـيــا تعتبر مــن اكـبــر ال ــدول المنتجة للنفط،
حيث يبلغ انتاجها  11مليون برميل يوميا.

ُّ
ّبيرول :تقلص الطلب لدى الصين
أثر على اإلجمالي

وعـ ـل ــى ن ـف ــس ال ـص ـع ـي ــد ،أعـ ـل ــن ب ـن ــك روس ـي ــا
الحكومي توقفه عن شراء العمالت الصعبة في
البورصة وهو االجراء الذي دأب على اتخاذه من
اجل دعم العملة الوطنية.
وذكر الموقع االلكتروني لبنك روسيا ان هذا
ال ـق ــرار سـيـظــل س ــاري الـمـفـعــول م ــدة ش ـهــر ،وأن
العودة لشراء العمالت الصعبة سترتبط بتطورات
الوضع في األسواق المالية خالل الشهر الجاري.
ونسبت "تــاس" الى مصادر في وزارة المالية
قولها ان "مــوجــودات صندوق االزده ــار القومي
التي تزيد على عشرة باليين روبل (الدوالر يعادل
 75رو ب ــل) تكفي تماما لتغطية الخسائر التي
تنجم عن انخفاض اسعار النفط".
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة ان ـط ــون س ـي ـلــوانــوف إن
الميزانية قادرة على تمويل النفقات وااللتزامات
ً
حتى لو وصل سعر برميل النفط إلى  30دوالرا.

بشكل كبير على االرقام االجمالية".
ويعتقد ان الفيروس ظهر للمرة االولى
اواخر العام الماضي في سوق للمأكوالت
البحرية بمدينة ووهــان ،وسط الصين،
كــانــت تبيع حـيــوانــات بــريــة بشكل غير
قانوني ،وذلك قبل أن يتسع نطاق تفشيه
وينتشر في نحو  80دولة حتى اآلن.

«سيتي غروب» :النفط قد
يشهد المزيد من التراجع
يرى رئيس أبحاث السلع لدى "سيتي غروب" ،إد مورس ،أن النفط
يعاني تزامنا فريدا بين صدمتي العرض والطلب قد يدفع األسعار
ً
دوالرا.
للهبوط إلى مستويات العشرين
ورغم تراجع أسعار النفط خالل تداوالت االثنين بأكثر من 30
في المئة ،بعد فشل "أوبك" وحلفائها في االتفاق على زيادة خفض
اإلنـتــاج ،ومــع تأثير انتشار فيروس "كــورونــا" على الطلب ،أشار
مــورس في حديثه مع "بلومبيرغ" عبر الـجــوال إلــى أن انخفاض
أسعار النفط قد يزداد في األسابيع المقبلة.
وأوضــح قائال :هذه هي المرة األولــى التي يمكن أن أذكــر فيها
حدوث فائض كبير في المعروض وصدمة في الطلب في الوقت
نفسه ،هذا المزيج غير معتاد حقا ،ويجعل من الصعب رؤية كيفية
الخروج من األزمة.

«دانة غاز» %75 :من إنتاج الشركة «روسنفت» :اتفاق «أوبك»
يباع بعقود طويلة األجل
وحلفائها ليس في مصلحة روسيا
قالت شركة "دا نــة غــاز" ،إن الغاز
الطبيعي يشكل مــا نسبته  75في
ال ـم ـئ ــة مـ ــن إنـ ـت ــاجـ ـه ــا ،ويـ ـت ــم بـيـعــه
ب ـم ــوج ــب ع ـق ــود ط ــوي ـل ــة األج ـ ــل مــع
الحكومات المضيفة ،و بــأ سـعــار ال
تتأثر في حال هبوط أسعار النفط
بصورة إضافية.
وأش ــارت الـشــركــة ،فــي بـيــان لها،
إ لــى أن مبيعات ا لـغــاز تشكل نحو
ن ـصــف د خ ــل ا ل ـش ــر ك ــة ،م ـمــا يضمن
إيرادات مستدامة حتى في ظل بيئة
أسعار نفط منخفضة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـشــر كــة ب ــا ت ــر ي ــك أ لـ ـم ــان وارد ،أن
عقود الغاز الطويلة األجل للشركة
تـمـنـحـهــا م ـي ــزة ت ـنــاف ـس ـيــة تـمـكـنـهــا
من االستفادة من الفرص المتاحة
ضمن الظروف الحالية.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف وارد أن "دا ن ـ ـ ـ ــة غ ـ ــاز"
تراقب عن كثب حالة األسواق ،كما
أن ـهــا مـسـتـعــدة الت ـخ ــاذ اإلج ـ ــراء ات
الـمـنــاسـبــة لـلـتـعــامــل م ــع الـتـغـيــرات

ا لـتــي تشهدها األ س ــواق فــي ا لــو قــت
الحالي.
وأ كـ ـ ــد أن ا لـ ـش ــر ك ــة س ـت ـن ـظــر إ ل ــى
المجاالت المختلفة ،التي ستمكنها
مـ ـ ــن خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف ب ـ ـصـ ــورة
إضــافـيــة فــي ح ــال اسـتـمــرت أسـعــار
النفط في االنخفاض.
في الوقت الحالي
ولفت إلى أنه ُ
ستمضي ا لـشــر كــة قــد مــا فــي تنفيذ
م ـشــاري ـع ـهــا ال ـتــوس ـع ـيــة ف ــي إقـلـيــم
كردستان العراق ،والتي ستساهم
في تحقيق نمو كبير في إنتاجها
وإيراداتها خالل السنوات المقبلة.

قـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاق الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي
"روس ـن ـف ــت" إن االتـ ـف ــاق ب ـيــن منظمة
ال ـب ـل ــدان ال ـم ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول (أوب ـ ــك)
وغيرها من المنتجين ،على تقليص
إنتاج النفط ،لم يخدم مصالح روسيا،
إذ إن الواليات المتحدة تحركت سريعا
ل ـت ـع ــوي ــض ال ـك ـم ـي ــات الـ ـمـ ـفـ ـق ــودة فــي
األسواق العالمية.
وانتهى اتفاق استمر  3سنوات بين
"أوبك" وروسيا الجمعة ،بعد أن رفضت
موسكو تأييد مزيد مــن الخفض في
إن ـت ــاج ال ـن ـفــط ،لـمــواجـهــة آثـ ــار تفشي
فيروس كورونا ،لترد "أوبك" على ذلك
بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.
وج ــرى تـمــديــد ه ــذا االتـ ـف ــاق ،ال ــذي
أعلن أول مرة عام  ،2017عدة مرات ،وال
يزال ساريا حتى  31مارس الجاري.
وقال ميخائيل ليونتييف ،المتحدث
باسم شركة روسنفت لوكالة اإلعالم
الروسية" ،جميع كميات النفط ،التي
جرى تقليصها نتيجة لتمديد اتفاق

أوبـ ـ ــك عـ ــدة م ـ ـ ــرات ،جـ ــرى تـعــويـضـهــا
بالكامل وبسرعة في السوق العالمي
بالزيت الصخري األميركي".
وأض ـ ـ ــاف ل ـيــون ـت ـي ـيــف" :لـ ــذلـ ــك ،مــن
وجهة نظر روسيا ،كانت هذه الصفقة
بال معنى".
وذكـ ـ ـ ــر إيـ ـ ـج ـ ــور سـ ـيـ ـتـ ـش ــن ،رئ ـي ــس
شركة روسنفت ،أحــد حلفاء الرئيس
الــروســي فالديمير بوتين المقربين،
وهــو المعارض الرئيسي فــي روسيا
ل ـهــذا االت ـف ــاق ،أن ال ــوالي ــات المتحدة
اس ـت ـح ــوذت ع ـلــى ح ـصــة روسـ ـي ــا في
الـســوق الـعــالـمــي ،نتيجة تخفيضات
اإلنتاج.
(رويترز)

الطلب
العالمي على
النفط سيشهد
ً
«انخفاضا
ً
كبيرا»
هذا العام
بسبب تأثير
الفيروس

«الطاقة الدولية»

16

اقتصاد

ةديرجلا

•
العدد  / 4369الثالثاء  10مارس 2020م  15 /رجب 1441هـ

ً
 :Ooredooتعيين فادي قعوار رئيسا
ً
تنفيذيا باإلنابة

بنك برقان يساهم في حملة مكافحة
«كورونا» بمليون دينار
أف ــاد بنك بــرقــان بمساهمته فــي حملة مكافحة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،بـتــوجـيـهــات ومـ ـب ــادرة م ــن بنك
الكويت الـمــركــزي فــي إنـشــاء صـنــدوق بتمويل من
الـبـنــوك الكويتية بقيمة  10مــايـيــن دي ـنــار ،لدعم
المجهود الحكومي لمحاربة الفيروس والحد من
انتشاره ،مبينا أن الهدف من رصد هذه الميزانية هو
دعم االحتياجات العاجلة للحكومة في مواجهة هذه
األزمــة ،حيث سيتم وضع الصندوق تحت تصرف
مجلس الوزراء.
وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان
مــاجــد العجيل« :يـشــرف بنك بــرقــان الـمـشــاركــة في
هــذه الحملة والـتـبــرع بمبلغ مـلـيــون ديـنــار ضمن
استراتيجية البنك للمسؤولية االجتماعية تجاه
أفراد المجتمع ،كما أنه يعتبر واجبا وطنيا تجاه
بلدنا الكويت ،خصوصا في ظل هذه الظروف».
وأشار العجيل إلى أنه «من خالل هذه المبادرة
نود أن نشكر الحكومة على جهودها االستثنائية
والمستمرة في التعامل مع هــذه األزمــة العالمية،
ويأتي اآلن دور القطاع الخاص في مساندة الحكومة
في ظل األزمــات» .وأوضح أن «هذا التبرع يأتي من
خ ــال تـحـمــل بـنــك بــرقــان مـســؤولـيـتــه االجتماعية
ت ـجــاه الـمـجـتـمــع فــي ه ــذه ال ـظ ــروف ال ـتــي تـمــر بها
بالدنا الحبيبة .نود أن نوجه رسالة لعمالئنا الكرام
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ماجد العجيل
ولجميع أفراد المجتمع بتوخي الحذر واتباع كل
اإلجـ ــراء ات الــوقــائـيــة الـتــي تتخذها وزارة الصحة
لـمـكــافـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا» .وت ــاب ــع« :ن ـس ــأل الـلــه
السالمة والشفاء العاجل للجميع ،ونتمنى الصحة
والسالمة لجميع أفراد الشعب الكويتي والمقيمين،
سائلين المولى عــز و جــل أن يحفظ بلدنا العزيز
وأهله الكرام من كل مكروه تحت قيادة سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد».

أ عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت O o r e d o o
ال ـك ــوي ــت ،تـعـيـيــن الــرئ ـيــس
التنفيذي للعمليات فادي
ً
ً
ق ـ ـعـ ــوار رئـ ـيـ ـس ــا ت ـن ـف ـي ــذي ــا
ً
ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ،خـ ـلـ ـف ــا ل ـل ـش ـيــخ
محمد بن عبدالله آل ثاني،
والذي تم تعيينه بمنصب
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة Ooredoo
والـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي
باإلنابة لشركة Ooredoo
قطـر.
وقد تولى الشيخ محمد
آل ثــا نــي مـنـصــب ا لــر ئـيــس
التنفيذي لــدى Ooredoo
ا ل ـك ــو ي ــت م ـن ــذ عـ ــام ،2014
ح ـيــث ش ـهــدت ه ــذه الـفـتــرة
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ تـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــه الـ ـمـ ـنـ ـص ــب
قفزات نوعية على مستوى
األداء التشغيلي التجاري
وال ـم ــال ــي ،وت ـطــويــر خـطــط

«بوبيان» و«الصالحية العقارية» يطلقان خدمة
السداد في مواقف السيارات عبر «كي نت»
أع ـ ـل ـ ــن بـ ـن ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان وش ــرك ــة
الصالحية ا لـعـقــار يــة تشغيل أول
جهاز نقاط بيع ذكــي في الكويت
م ـت ـخ ـصــص لـ ـم ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات
لتسهيل عملية استخدام مواقف
ال ـس ـي ــارات «الـصــالـحـيــة – ال ــراي ــة»
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة ال ـخ ــدم ــات
اآللية المشتركة «كي.نت» وشركة
«زامكو» للحلول المتكاملة لمواكبة
التطورات التي من شأنها تقديم
أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـ ـخـ ــدمـ ــة فــي
مواقف السيارات الخاصة بشركة
الصالحية العقارية.
وق ــال البنك فــي بـيــان صحافي
أم ــس ،إن الـخــدمــة الـجــديــدة تعمل
ببساطة مــن خ ــال إدخ ــال تــذكــرة
ال ـمــوقــف ف ــي ال ـج ـهــاز واس ـت ـخــدام
بطاقة السحب اآللي المصدرة من
البنوك الكويتية الخاصة بالعميل
عــن طريق إدخ ــال البطاقة Insert
أو اللمس عن بعد  UTapثم تفتح
بوابة الموقف بمنتهى السرعة مما
يحد من الزحام وتوفير الوقت.
وقال المدير التنفيذي للقنوات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة الـ ـمـ ـب ــاش ــرة فـ ــي بـنــك
بــوب ـيــان خــالــد ال ـش ـم ــري ،إن هــذه
الخطوة تمثل إضافة مهمة للسوق

ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـ ــذي ي ـش ـهــد تـ ـط ــورات
سريعة ومتالحقة في طرح المزيد
من الخدمات التكنولوجية التي من
شأنها تسهيل حـيــاة المواطنين
والمقيمين وتقليل استخدام النقد
في المعامالت اليومية البسيطة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري أن ب ـن ــك
ً
بــوبـيــان اليــألــو جـهــدا فــي مواكبة
التكنولوجيا العالمية وتطويعها
ف ــي ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي وتـقــديـمـهــا
على هيئة منتجات وخدمات من
شــأن ـهــا أن تـجـعــل ال ـح ـيــاة أسـهــل
ً
وتقلل الجهد والوقت انطالقا من
ً
حرص البنك على أن يكون نموذجا
للحياة السهلة البسيطة.
وأكـ ـ ــد أن ال ـب ـن ــك خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة دخـ ـ ــل ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـشــراكــات الـتــي كــان لها تأثيرها
اإلي ـجــابــي عـلــى ال ـس ــوق الـكــويـتــي
وج ـع ـل ـت ــه فـ ــي م ــواكـ ـب ــة م ـس ـت ـمــرة
للتطورات الرقمية الحاصلة في
العالم.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،أوضـحــت
شــركــة الـصــالـحـيــة الـعـقــاريــة أنها
ً
تسعى دائما إلى التميز والريادة
ف ـ ــي ع ـم ـل ـه ــا بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ج ـم ـيــع
وس ــائ ــل ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـحــديـثــة

وآخـ ــر الـمـنـتـجــات لـتـطـبـيـقـهــا في
ال ـكــويــت م ــن خ ــال إضــافـتـهــا إلــى
خدمة مواقف السيارات الخاصة
بشركة الصالحية العقارية بمجمع
الصالحية التجاري ومركز الراية
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ــواقـ ـعـ ـي ــن ب ــال ـك ــوي ــت
الـعــاصـمــة عـلــى أن يـتــم تــوفـيــرهــا
ً
مستقبال في مول العاصمة.
وتعتبر إضافة خدمة «كي -نت»
بـمــواقــف ال ـس ـيــارات فــي الـعـقــارات
التابعة لشركة الصالحية العقارية
خطوة ريادية وإبداعية ،إذ تعد أول
شركة محلية على مستوى الكويت
تتولى تقديم هذه الخدمة بمواقف
الـسـيــارات لتسهيل عملية خــروج
ال ـس ـي ــارات م ــن ال ـمــواقــف م ــن دون
أي تدخل بشري بواسطة توزيع
أجهزة «كي نت» على جميع مخارج
المواقف.
وأشـ ـ ــارت ال ـشــركــة إل ــى قيامها
بــاآلونــة األخ ـيــرة بـتــزويــد مــواقــف
ال ـس ـي ــارات ب ـن ـظــام اإلرشـ ـ ــاد اآلل ــي
ل ـل ـس ـي ــارات ال ـ ــذي ي ـســاعــد قــائــدي
ال ـس ـي ــارات عـلــى مـعــرفــة الـمــواقــف
الشاغرة بيسر وسهولة وسرعة،
ً
والـ ـت ــزام ــا م ــن ال ـش ــرك ــة بــالـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـف ـه ــوم

خالد الشمري
ّ
التنمية المستدامة وفرت شواحن
كـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ل ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ب ــالـ ـط ــاق ــة الـ ــازمـ ــة
الصديقة للبيئة في جميع مواقف
السيارات التابعة لها ،وسيتم نقل
هذه التجربة وتطبيقها بكفاءة في
مــواقــف ال ـس ـيــارات ال ـخــاص بمول
الـعــاصـمــة ال ــذي يـحـتــوي عـلــى ما
يقارب من  2000موقف سيارة.

فادي قعوار

الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني
األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ل ـ ــدى
 Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ،ك ـمــا
شـهــدت هــذه الـفـتــرة الـعــديــد
من اإلنجازات التي كان لها
األث ـ ــر ال ـك ـب ـيــر ف ــي اس ـت ـق ــرار
ونمو الشركة.

وشـ ـ ـغ ـ ــل ق ـ ـ ـعـ ـ ــوار م ـن ـصــب
الرئيس التنفيذي للعمليات
لدى  Ooredooالكويت منذ
د ي ـس ـم ـب ــر  ،2018و لـ ـ ــه ب ــاع
ً
طــويــل يــزيــد ع ـلــى  30عــامــا
في قطاع االتصاالت ،شملت

عدة مناصب ،منها منصب
ر ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة
وا لــر ئ ـيــس ا لـتـنـفـيــذي لهيئة
تنظيم قطاع االتصاالت في
األردن.

«وربة» يتيح لعمالئه الصم والبكم
تطبيق «ساينكوم» للغة اإلشارات
يضع بنك وربة نصب عينيه خدمة
الـعـمــاء مــن كــل ال ـشــرائــح ومختلف
االحتياجات ،واستجابة لهذا الرؤية،
ي ـت ـعــاون الـبـنــك م ــع «ســاي ـن ـكــوم» في
تنفيذ الخدمات البنكية وخدمة ذوي
االحتياجات الخاصة من فئة الصم
والبكم بكل سالسة ويسر.
وقـ ــال ال ـب ـنــك ،ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
أم ــس ،إن «ســايـنـكــوم» يعد التطبيق
الـمــرئــي األول عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم
والــوطــن العربي الــذي يقدم الخدمة
المصرفية للصم والبكم إلــى جانب
تطبيقات تقدم خدمات أخرى ،لكنها
ً
جميعا تسهل على الشخص األصم
ً
الــوصــول إلــى الـخــدمــات وخصوصا
ال ـمــال ـيــة م ـنـهــا ف ــي ج ــو م ــن ال ـســريــة
وال ـخ ـصــوص ـيــة م ـثــل ف ـتــح الـحـســاب
وإص ــدار بطاقات ائتمانية وغيرها
الكثير.
اآلن ،وف ــي خـمـســة فـ ــروع مــوزعــة
على مختلف مناطق الكويت سيوجد
ج ـهــاز لــوحــي يـحـتــوي عـلــى تطبيق
«س ــايـ ـنـ ـك ــوم» م ـخ ـص ـصــة جـمـيـعـهــا
لخدمة هــذه الفئة واإلجــابــة عــن كل
أسئلتهم ومتطلباتهم ومساعدتهم
إلتمام جميع تعامالتهم البنكية.
وعــن هــذه الخدمة الـجــديــدة التي
ستتوافر في جميع فــروع البنك في
خطوة الحـقــة ،قــال عبدالله الشعيل

عبدالله الشعيل
مــديــر إدارة أول لـلـفــروع« :مــع تزايد
أع ــداد ذوي الهمم مــن الـصــم والبكم
لتصل إلى نحو  5آالف شخص بالغ
« 9في المئة من إجمالي ذوي الهمم»،
ارتأى «وربة» ضرورة أداء دور فعال
ً
فــي حـيــاتـهــم ن ـظــرا إل ــى الـصـعــوبــات
التي يواجهونها السيما أثناء القيام
بتعامالتهم البنكية».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـش ـع ـي ــل «اآلن ،وع ـبــر
توافر خدمة «ساينكوم» في خمسة
فــروع لبنك ورب ــة ،سيزيل البنك عن
كــاهـلـهــم ع ـنــاء االع ـت ـمــاد عـلــى طــرف
ث ــال ــث س ـ ـ ـ ً
ـواء م ــن ج ـه ــة االس ـت ـف ـســار
الشفهي أو السمعي حول الخدمات
أو م ــن جـهــة ال ـتــأكــد م ــن صـحــة هــذه

المعامالت إلتمامها ،بحيث يكونون
قــادريــن على االعتماد على أنفسهم
في إنجاز واتخاذ القرارات المتعلقة
بمعامالتهم المصرفية دون الحاجة
لالستعانة بأي طرف آخر في جو تام
من الخصوصية».
وأوضـ ــح أن ه ــذه الـخــدمــة تحمي
ال ـع ـم ـيــل م ــن أي ع ـم ـل ـيــات ن ـصــب أو
ا حـتـيــال إذ ستكون موثقة بالكامل
عن طريق الفيديو مما يحمي حقوقه
ً
وممتلكاته ،مــؤكــدا الـتــزام بنك وربة
العمل على تطبيق توجيهات البنك
ال ـمــركــزي لـتــذلـيــل كــل الـعـقـبــات أمــام
العمالء من فئة الصم والبكم.
والـ ـف ــروع الـخـمـســة الـمـتــاحــة بها
الـ ـخ ــدم ــة ه ــي كـ ـيـ ـف ــان ،وال ـس ــال ـم ـي ــة،
ً
والفروانية ،والعقيلة ،والمطار ،علما
أن الفروع المخصصة بالكامل لذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ه ــي «ش ــرق
والـشـهــداء واألفـيـنـيــوز والفحيحيل
والجهراء» التي يوجد بها موظفون
يتقنون لغة اإلشارة لخدمة العمالء
من فئة الصم والبكم.
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تحظى الدورة العاشرة من مهرجان
حكاوي الدولي لفنون األطفال،
بالقاهرة ومدن مصرية بإقبال
واسع.

٢٢

مسك وعنبر
انتعاشة سينمائية تعيشها الفنانة
بسمة النشغالها ُبثالثة مشاريع
ً
سينمائية جديدة تعرض تباعا خالل
العام الحالي.

كشف الفنان القدير نبيل شعيل أن
ألبومه الجديد سيطرح خالل أيام،
ويتعاون فيه مع مجموعة مميزة من
الشعراء والملحنين.

«كورونا» يوقف تصوير فيلم

«»Mission: Impossible 7

بطلته ريبيكا فيرغسون ...ومليار دوالر خسائر السينما في آسيا
بدأت انعكاسات انتشار فيروس كورونا
تظهر في أوساط هوليوود ،مع تأخير بدء
عرض الجزء األخير من مغامرات جيمس
بوند  6أشهر ،وتعليق تصوير أفالم وإلغاء
مهرجانات ،حيث ألغي في فبراير تصوير
مشاهد " ،"Mission: Impossible 7بطولة
تــوم ك ــروز وريبيكا فـيــرغـســون ،وسيمون
بيغ ،وفانيسا كيربي ،وهنري تشيريني،
وآخرين ،وهو الجزء المنتظر طرحه في 23
يوليو المقبل ،لكن تصويره توقف نهائيا
مع بطلته فيرغسون.
وقـ ـ ــال ج ـي ــف بـ ـ ــوك ،ال ـخ ـب ـي ــر ف ــي شــركــة
إكزبيتر ريليشنز المتخصصة" ،لم يسبق أن
رأيت شيئا كهذا مع تأثر الكثير من األفالم".
وتقدر األطــراف العاملة في هذا الوسط
بمليار دوالر قيمة الخسائر المالية لدور
ال ـس ـي ـن ـمــا ف ــي آس ـي ــا م ـن ــذ بـ ــدء األزم ـ ـ ــة فــي
ديسمبر الماضي.
ويـعـكــس إرجـ ــاء ب ــدء ع ــرض الـمـغــامــرات
الجديدة للعميل السري جيمس بوند في
اللحظة األخيرة تأثير األزمة على الصناعة
السينمائية ،كما أرجئ بدء عرض "نو تايم
تو داي" من أبريل إلى نوفمبر المقبل.
وح ـتــى اآلن ال تـ ــزال حــركــة ارت ـي ــاد دور

السينما بالواليات المتحدة نشطة ،ويتوقع
أن يـبــدأ عــرض فيلم "م ــوالن" مطلع أبريل
بــأمـيــركــا الـشـمــالـيــة ،كـمــا هــو م ـقــرر ،إال أن
تكاثر اإلصــابــات وتوزعها على  30واليــة،
ووف ـ ــاة  19شـخـصــا ع ـلــى األق ـ ــل ،ق ــد يلقي
بظالله على إيرادات قاعات السينما.
وأوض ـ ــح ج ـيــف ب ــوك "سـتـحـصــل بــدايــة
تـ ــراجـ ــع اعـ ـتـ ـب ــارا مـ ــن األس ـ ـبـ ــوع ال ـح ــال ــي،
وستتغير الـمـعـطـيــات بـحـلــول مــوعــد بــدء
عرض موالن إذا اتضح أن الوضع خطر كما
الحال في الصين".
وتعاني أوساط الترفيه أيضا مع إلغاء
مـهــرجــان س ــاوث ب ــاي ســاوثــويـســت ،الــذي
يـعـتـبــر س ــوق ــا رئ ـي ـس ـيــا ل ـب ـيــع اإلن ـت ــاج ــات
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،ويـ ـق ــام ف ــي أوسـ ـت ــن بــواليــة
تكساس.
وكان المهرجان يصر على المضي قدما
في التنظيم رغم انسحاب األطراف الشارية
الرئيسية منه ،ومن بينها "أمازون" و"أبل"
و"نتفليكس" ،لكن المنظمين اضطروا إلى
إعــان إلغاء المهرجان ،وال يقتصر القلق
ع ـل ــى االسـ ـت ــودي ــوه ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،ب ــل عـلــى
المخرجين المستقلين أيضا الذين يخشون
أال يجدوا طرفا يشتري أعمالهم.

بدورها ،قالت استوديوهات "باراماونت"
إنها اتخذت قرارها "احترازا ،حفاظا على
سالمة الممثلين وطاقم الفيلم ورفاههم".
وتـبـحــث "نـتـفـلـيـكــس" عــن مــواقــع أخــرى
لتصوير مشاهد من فيلم من بطولة دواين
جونسون كــان ينبغي أن يتم فــي إيطاليا
كذلك.
لكن غالبية عمليات التصوير تتطلب
إجـ ــراء ات لوجستية كـبـيــرة ،تشمل وجــود
مئات األشـخــاص أحيانا فــي مكان واحــد،
مما يشكل خطرا ال يستهان به ،حسبما قال
المخرج ستيفن نيميث ("فير آنــد لوذينغ
إن الس فـيـغــاس" مــن بطولة جــونــي ديــب)
الــذي كــان ينبغي أن يــروج لفيلمه األخير
في مهرجان أوستن الملغى.
وق ــال" :ل ــن أل ــوم ممثلين إن ارتـ ــأوا عــدم
إكمال تصوير فيلم ،فالتصوير يشبه حياة
بلدة صغيرة ،الجميع يتناول الطعام معا،
ويتجمع عدد كبير جدا من الناس في مكان
ضيق".
وعــربـيــا ،أعلنت إدارة مهرجان األقصر
للسينما االفريقية تعليقا مؤقتا لفعالياته.
(أ ف ب)

سيلينا غوميز

ريبيكا فيرغسون

مشهد من الفيلم

سيلين ديون

سيلينا غوميز كانت معجبة بكول سبروس

«أونوارد» يتصدر إيرادات السينما في أميركا سيلين ديون تتلقى الورد من معجبيها

ذ كــرت تقارير إ عــا مـيــة ،أن النجمة األميركية سيلينا غوميز كشفت خــال مقابلة
لها مــع مقدمة ا لـبــرا مــج والمغنية األميركية كيلي كــار كـســون عــن النجم ا لــذي كانت
معجبة به في طفولتها ،وقالت إنها لطالما كانت معجبة بـكول سبروس ،الذي كان
يلعب دور البطولة في مسلسل ديزني " ،"The Suite Life of Zack & Codyإلى جانب
شقيقه التوأم ديالن.
َّ
و كـشـفــت سيلينا عــن مــو قــف مـحــرج تـعـ َّـر ضــت لــه ،حـيــن حــلــت ضيفة عـلــى حلقة من
ً
مسلسلهما بــدور جوين قائدة في فريق المدرسة ،و كــان عليها أن تلتقي د يــان بدال
من معجبها.

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي الجديد "إلى األمام" (أونوارد) إيرادات السينما
في أميركا الشمالية مطلع األسبوع ،إذ حقق  40مليون دوالر.
وتراجع فيلم الرعب واإلثارة "الرجل الخفي" (إنفيزابل مان) من المركز األول إلى الثاني،
إذ حقق  15.2مليون دوالر .والفيلم بطولة إليزابيث موس وألديس هودج وستورم ريد
َّ
وهارييت داير ،ومن إخراج لي وينيل .وحل الفيلم الجديد "طريق العودة" (ذا واي باك) في
المركز الثالث ،محققا  8.5ماليين دوالر .وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "سونيك القنفذ"
(سونيك ذا هيدجهوج) من المركز الثاني إلى الرابع .كما تراجع فيلم المغامرات "نداء
البرية" (كول أوف ذا ويلد) من المركز الثالث إلى الخامس.
(رويترز)

ً
التقطت عدسات الكاميرات صــورا للنجمةسيلين ديــون خــارج الفندق الــذي تمكث به في
نيويورك قبيل حفلها األخير في نيوجيرسي.
ً
وقد التقت ديون ( 51عاما) المعجبين ،وحصلت على الورد ،وكانت بإطاللة مليئة بالورد.
وتواجدت سيلين في نيويورك باألسابيع الماضية ،من أجل حفالتها.
وكان رواد ومتابعو مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو ظهرت فيه المغنية ديون أثناء
خروجها من أحد األماكن ،لتعترضها إحدى المعجبات ،طالبة منها أن تسمع صوتها الجميل.
ُ
وظهرت سيلين في الفيديو تصغي بانسجام تام مع الفتاة من داخل سيارتها ،وطلبت من
السائق التوقف عندما َّ
هم بتحريك السيارة.

معرض في روما يحتفي بالمخرج سيرجيو
ليوني مبتكر أفالم «سباغيتي ويسترن»
تحتفي إ يـطــا لـيــا بسيرجيو لـيــو نــي ،أ ح ــد أكثر
ً
مخرجيها السينمائيين تــأ ث ـيــرا  ،بــإ قــا مــة معرض
ً
جديد في رومــا ،بمناسبة مرور ثالثين عاما على
وفاته.
يستكشف معرض "في يوم من األيام :سيرجيو
لـيــونــي" الـمـقــام فــي متحف آرا بــاتـشـيــس ،عبقرية
ليوني بعرض مقاطع مصورة وصور فوتوغرافية
وملصقات وتذكارات شخصية من أفالمه.
ويـبــدأ الـمـعــرض فــي غــرفــة مظلمة ينطلق فيها
جرس هاتف أسود ،وهو نفس الهاتف الذي استخدم
في المشهد االفتتاحي آلخر فيلم أخرجه ليوني وهو

"حدث ذات مرة في أميركا" الذي عرض عام 1984
ويـ ـق ــول الـ ـمـ ـع ــرض ،إن ف ـخــامــة ل ـيــونــي ونـهـجــه
األوبــرالــي فــي صناعة السينما كــان مستلهما من
شكسبير واألساطير اليونانية القديمة والرسامين
الكبار مثل جويا وديجاس وهوبر.
ُ
ويــذكــر لليوني فــي األس ــاس ابـتـكــار مهم يطلق
عـلـيــه أفـ ــام "سـبــاغـيـتــي وي ـس ـت ــرن" م ــن ستينيات
وسـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي ب ــدءا مــن فـيـلــم "أيــه
فيستفول أوف دوالرز" عام  1964الذي قام ببطولته
كلينت إيستوود.
ويـ ـق ــول ال ـم ـع ــرض ال ـم ـق ــام ب ــروم ــا إن ال ـم ـخــرج

اإليطالي أعاد ابتكار نوع أفالم "الغرب األميركي"
ً
ً
بإظهار "غرب كان طبيعيا ومتعدد األعــراق وقذرا
ً
وفقيرا وأشخاص يتسمون بصفات عنيفة بشكل
غير عقالني".
وكان هذا الفيلم انطالقة لعدد من األفالم الشهيرة
من هذه النوعية أبرزها "الطيب والشرس والقبيح".
توفى ليوني في روما في  30نيسان  ،1989جراء
ً
ً
أزمــة قلبية عن  60عاما بينما كــان يشاهد فيلما
وللمفارقة كان الفيلم للمخرج األميركي روبرت وايز
يحمل عنوان "أريد أن أعيش".
(د ب أ)

سيرجيو ليوني

ثقافات ١٨

توابل ةديرجلا
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«مهرجان حكاوي» ...يجذب األطفال لخشبة المسرح

الدورة العاشرة تزخر بأعمال مميزة من مصر وهولندا وأميركا
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ال يخفى على أحد أهمية
المسرح كإحدى أدوات
التثقيف ،وأنه يصبح ذا
أهمية أكبر إذا كانت
عروضه موجهة إلى
الصغار.

العروض تقدم
مجموعة من
القصص الخيالية
والحكايات
الشعبية

مشهد من عرض «نوسا»

تحظى ال ــدورة الـعــاشــرة من
مهرجان حكاوي الدولي لفنون
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا
ال ـق ــاه ــرة ومـ ــدن م ـصــريــة أخ ــرى
ب ــإقـ ـب ــال واسـ ـ ـ ــع مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور
الصغير.
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـل ــة
ً
ً
الماضية إقباال كبيرا من جانب
النشء على العروض المسرحية
الـتــي تـقــام على أكـثــر مــن خشبة
ومدن مصرية أخرى،
في القاهرة
ٍ
في إطار المهرجان الذي ينتظره
ً
الصغار بشغف سنويا لمتابعة
أحــدث األعـمــال الفنية الموجهة
إليهم.
فـ ـبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ب ـيــن
نصوص مصرية وعالمية ،في
ثـ ــاث م ـحــاف ـظــات ه ــي ال ـقــاهــرة
واإلس ـك ـنــدريــة والـمـنـيــا ،انطلق
ً
االفتتاح الرسمي ملقيا الضوء
هذا العام على المسرح الهولندي
وال ـم ـص ــري ،إلـ ــى ج ــان ــب تـقــديــم
ً
أح ــد ع ـشــر ع ــرض ــا ل ـفــرق دول ـيــة
من الواليات المتحدة ،والمملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ،وف ــرن ـس ــا وأل ـمــان ـيــا،
وكندا ،إضافة إلى برنامج على
هامش المهرجان يشتمل على
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـب ــرام ــج ال ـم ـم ـيــزة
والـ ـن ــدوات وال ـ ــورش واألنـشـطــة
ال ـف ـن ـي ــة الـ ـمـ ـق ــدم ــة مـ ــن ف ـنــان ـيــن
ً
مصريين وأجانب في  13مكانا،
أبــرزهــا مركز التحرير الثقافي،
وم ــرك ــز ال ـه ـنــاجــر لـلـفـنــون ب ــدار
األوب ـ ـ ـ ــرا الـ ـمـ ـص ــري ــة ،والـ ـق ــاه ــرة

التاريخية ،ومكتبة اإلسكندرية،
ومركز جيزويت المنيا.
وتشارك في المهرجان أربعة
ع ـ ــروض م ـش ـه ــورة م ــن ال ـم ـســرح
ال ـهــول ـنــدي ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك عــرض
"ف ـ ـي ـ ــروي ـ ــل" ت ــألـ ـي ــف مـ ــالـ ــو ف ــان
سلويس ،وهي مسرحية خيالية
حـ ــول ال ــرغـ ـب ــات ،والـ ـح ــاج ــة إل ــى
تـ ـف ــويـ ـتـ ـه ــا ،وعـ ـ ـ ــرض "هـ ـي ــرم ــت"
لسيمون دي يونغ ،وهي مسرحية
ً
ً
تـعــرض ً
أداء مــرئـيــا مـمـيــزا حــول
منزل صغير ،إلى جانب عرضين
ل ـل ــرق ــص ال ـه ــول ـن ــدي ال ـم ـعــاصــر
تقدمهما فرقة "أرك  ،"8أحدهما
يـ ـق ــدم ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى ع ــن ت ـغـ ُـيــر
المناخ.

 7عروض
وي ـش ـمــل ب ــرن ــام ــج ال ـم ـهــرجــان
سبعة ع ــروض مصرية متنوعة
ج ـ ـ ـ ـ ــرى اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاره ـ ــا م ـ ـ ـ ــن ب ـي ــن
ً
71عــرضــا ،وهــي عــرض األراجــوز
"مــا تبصيش يــا لــولــو" مــن فرقة
الـكــوشــة للعرائس ،وع ــرض "دي
الحكاية" إخــراج سامية جاهين،
الذي يقدم مجموعة من القصص
الخيالية والـحـكــايــات المصرية
الـشـعـبـيــة ،وع ــرض م ـســرح الظل
"ظل في مدينة الورق" من المركز
ال ـع ــرب ــي ل ــأوري ـغ ــام ــي ،وع ــرض
"ن ـ ــوس ـ ــا" مـ ــن ف ــرق ــة نـ ـ ـ ــون ،وه ــو
حـكــايــة عــن الـصــداقــة والـتــواصــل
مــع الطبيعة ،وعــرض "التليفون
الخربان" من فرقة مسرح الحقائب

●

القديمة ،وعرض العرائس "حلوى
الـ ـب ــرتـ ـق ــال" مـ ــن ف ــرق ــة خــري ـجــي
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة أك ـ ــت ،إلــى
جانب العرض التجريبي "الطائر"
للفنانة خديجة الدسوقي ،إضافة
إلى فيلم " "204من ميدفيست.
وجـ ـ ـ ـ ــرى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـ ـع ـ ــروض
المصرية المشاركة بعناية فائقة
مــن جــانــب لـجـنــة تـحـكـيــم مؤلفة
م ــن ث ــاث ــة أع ـ ـضـ ــاء ،ه ــم ال ـكــاتــب
والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج الـ ـمـ ـس ــرح ــي أح ـم ــد
العطار ،والمدير الفني لمهرجان
دي-ك ــاف للفنون المعاصرة في
القاهرة ،وشركة المشرق لإلنتاج،
وال ـ ـف ـ ـنـ ــان س ـ ـ ــام يـ ـ ـس ـ ــري ،وه ــو
رس ــام وكــاتــب مـســرحــي ومـخــرج
ومؤسس فرقة الطمي المسرحي
ومشروع الكورال ،وسحر داوود،
طـبـيـبــة نـفـسـيــة ل ــأط ـف ــال ،حتى
ي ـت ــم ت ـق ــدي ــم م ـج ـمــوعــة مـتـنــوعــة
مــن الـعــروض فــي مختلف أنــواع
الـفـنــون ،مثل الحكي المسرحي،
ومسرح العرائس ،ومسرح الظل،
والرقص المعاصر وغيرها.

منصة فنية
مــن جانبه ،قــال المدير الفني
ل ـل ـم ـهــرجــان ،مـحـمــد الـ ـغ ــاوي إن
"النسخة الـعــاشــرة مــن مهرجان
ح ـ ـكـ ــاوي تـ ـق ــدم س ـب ـع ــة عـ ــروض
مـ ـص ــري ــة ،بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك أربـ ـع ــة
ع ـ ــروض ت ـع ــرض ل ـل ـم ــرة األولـ ــى
لـفـنــانــي م ـســرح م ـعــروف ـيــن ،مما
يعطي فــرصــة لتقديم الـعــروض

حصاد

ملصق المهرجان
ال ـم ـح ـل ـي ــة لـ ـمـ ـن ــدوب ــي وم ــدي ــري
الـمـهــرجــانــات مــن ال ـخــارج ،حيث
ن ـس ـت ـه ــدف إقـ ــامـ ــة م ـن ـصــة فـنـيــة
للفنانين المسرحيين المصريين
لكي يتمكنوا من تقديم أعمالهم،

أحد العروض األميركية

مما سيدعم مهمتنا األساسية
والتي ال تقتصر فقط على مجرد
اسـ ـتـ ـي ــراد ع ـ ــروض أج ـن ـب ـي ــة ،بــل
ً
أي ـض ــا ت ـصــديــر إن ـتــاج ـنــا الـفـنــي
ً
لـهــم سـ ــواء كــانــت ع ــروض ــا فنية
أو موهوبين مصريين ،أو القيم
الـمـهـمــة ال ـت ــي ي ـح ـم ـلــوهــا ،وه ــذا
بالتأكيد استثمار فني مستمر
على المدى الطويل".
وت ـ ـع ـ ــد الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
ل ـم ـهــرجــان حـ ـك ــاوي ،ال ـت ــي تـقــام
بدعم من سفارة هولندا في مصر
والـ ـصـ ـن ــدوق ال ـه ــول ـن ــدي لـفـنــون
األداء ،تـجــربــة مـبــدعــة ومتنوعة
ً
للجمهور ،وأيضا فرصة للعديد
مـ ــن مـ ـم ــارس ــي مـ ـس ــرح األطـ ـف ــال
ل ـع ــرض أع ـمــال ـهــم ع ـلــى األط ـف ــال
وعائالتهم ،والعديد من مديري
المسرح والـمـهــرجــانــات الدولية
الحاضرين في المهرجان.

العوض :الرسم رسالة
مفيدة للمجتمع
فضة المعيلي

أعلن الموجه األول للتربية
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ح ــول ــي
التعليمية علي العوض إطالق
ح ـم ـل ــة بـ ـعـ ـن ــوان "كـ ـلـ ـم ــا زادت
ال ـم ـح ــن أصـ ـب ــح ال ـ ـنـ ــاس كـلـهــم
كلمة في فم الوطن" على مواقع
الـتــواصــل ،كفكرة فنية هدفها
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي أن ت ـ ـكـ ــون رس ــال ــة
ت ــوع ــوي ــة ل ـل ـف ــرد وال ـم ـج ـت ـمــع،
السيما أن التوجيه الفني يريد
م ـســانــدة ودعـ ــم ال ـكــويــت فيما
يتعلق بمرض كورونا.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــوض إن ال ــرس ــم
رسالة مفيدة ومهمة للمجتمع،
مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة ع ـ ـبـ ــارة
م ـل ـص ـقــات ت ــوع ــوي ــة" ،وم ـ ــن ثم
نظمنا مسابقة بعنوان بالفن
نـ ـ ـح ـ ــارب ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،وش ـ ـ ـ ــارك
فـيـهــا مـجـمــوعــة مــن المعلمين
والـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،عـ ـب ــر أون اليـ ــن،
وطلبنا من المشاركين التعبير
ب ــا ل ــر س ــم أو  ،Emojبـكـلـمــة أو
رسـ ــالـ ــة عـ ــن وط ـن ـن ــا ال ـك ــوي ــت،
وتلقينا مشاركات واسعة في
المسابقة األولــى" .وأضــاف أنه
بسبب نجاح الحملة تم إطالق
مسابقة ثانية بـعـنــوان "ارســم
ع ـلــى ال ـك ـم ــام"" ،ه ــدف ـه ــا إب ـعــاد

علي العوض
الـجـمـهــور عــن الـتــوتــر والـقـلــق،
م ــن خـ ــال رسـ ــم ل ــوح ــة بـقـيـمــة
وطنية ،يقوم المشارك برسمها
وإرس ــال ـه ــا حـتــى نـنـشــرهــا ،ثم
يجري اختيار أفضل رسمة على
الكمام لنقوم بتكريم الفائز".
وأوض ـ ـ ــح أن "الـ ـف ــن رس ــال ــة،
ويجب علينا أن نعبر بطريقتنا
عن األزمة التي نمر بها ،فالفن
ليس مجرد مادة تربوية تدرس
فــي ال ـمــدارس فـقــط ،إنـمــا يجب
علينا أن نتفاعل مع المجتمع،
وبــإم ـكــان م ــادة الـتــربـيــة والـفــن
أن توصال رسالة بشكل أفضل
مــن خ ــال تـهــدئــة ال ـنــاس ورفــع
معنوياتهم".

متحف جديد في بوتسدام
ً
ً
أصبحت مدينة بوتسدام ،التي غالبا ما ترى على أنها المماثل
البرليني لقصر فرساي في باريس ،رحلة يومية شهيرة للسياح في
ألمانيا الذين يتوجهون لبرلين بالقطار لرؤية قصورها ومعارضها
كذلك جسرها التاريخي الــذي تبادل االتحاد السوفياتي والغرب
عبره الجواسيس الذين تم القبض عليهم .واآلن سوف يعاد فتح
ً
مطعم متهالك بألمانيا الشرقية سابقا ولكن كمتحف للفن الحديث
ويقع المتحف المسمى "مينسك في بوتسدام" مسافة أقل من ساعة
بالقطار من وسط برلين.
والهدف من أحدث متحف بالبلدة هو ترسيخ "مركز ثقافي" في
بوتسدام ،بحسب المؤسسة المسؤولة عنه التي أسسها الملياردير
هاسو بالتنر من شركة "إس أيه بي" األلمانية للبرمجيات وسوف
يعاد فتح مقهى في شرفة المبنى .وتدير المؤسسة بالفعل متحف
باربريني في بوتسدام في قصر باربريني المرمم في وسط المدينة.
ً
وأعلن متحف باربريني عن معرض جديد سوف يجمع أعماال
مختلفة للرسام الفرنسي كلود مونيه ( )1926 - 1840من أجل معرض
يركز على المساحات التي جسدها.
(د ب أ)

انطالق الملتقى الثاني للثقافة الشعبية
«المرأة والتراث»

ً
المرأة «ساردة» و«متن حكائي» و 75باحثا يناقشون دورها
القاهرة  -محمد الصادق

نظم المجلس األعلى للثقافة
بمصر ،الملتقى الثاني للثقافة
الشعبية تحت عنوان "المرأة
والتراث ًالشعبي"ً ،بمشاركة
 75باحثا ومتخصصا في
التراث الشعبي من  16دولة
عربية.
استهلت أعمال الملتقى الثاني للثقافة
الشعبية فــي ا لـقــا هــرة ،بـمـحــا ضــرة للدكتور
محمد الجوهري ،أحد أهم رواد علم الفلكلور
ب ـع ـنــوان "الـ ـم ــرأة ال ـم ـصــریــة حــاف ـظــة ال ـتــراث
الشعبي ومجددته" ،وذلك بالمسرح الصغير
ب ــدار األو ب ــرا ا لـمـصــر يــة ،وألقتها نيابة عنه
الــدكـتــورة علياء شـكــري ،وأعـقــب ذلــك وقائع
الـجـلـســة الـعـلـمـيــة األولـ ــى بــرئــاســة الــدكـتــور
محمد غـنـیــم ،و تـحــدث فيها ا لــد كـتــور أحمد
بهي الدين العساسي عن "المرأة في المخیال
ال ـ ـسـ ــردي" ،وال ــدكـ ـت ــورة إلـ ـه ــام كـ ــاب بــورقــة
بحثية بعنوان "نساء في األ مـثــال الشعبیة
أدوار وصـفــات" ،والــدكـتــور عــاشــور سرقمة،
بــورقــة بعنوان "صــورة الـمــرأة فــي الـمــوروث
األدب ـ ــي الـشـعـبــي ب ـیــن ال ـثــابــت وال ـم ـت ـحــول"،
وا خـتـتـمــت الجلسة بــور قــة بحثية للدكتور
ن ــای ــف بـ ــن س ـع ــد ح ـ ــول "الـ ـ ـب ـ ــراق فـ ــي األدب
الشعبي في المملكة العربیة السعودیة".

مشروع مستقبلي

مصر هي أعرق
الحضارات
البشرية والرافد
األول لكل ما
يتعلق بالموروث
الثقافي

وقال محمد غنيم المنسق العام للملتقى،
إن "الملتقى يشهد في دورته الثانية إقباال
ك ـب ـيــرا م ــن ال ـبــاح ـث ـيــن والـ ـ ــدول ال ـم ـش ــارك ــة"،
م ـطــا ل ـبــا وزارة ا ل ـث ـق ــا ف ــة ا ل ـم ـص ــر ي ــة بـتـبـنــي
مـ ـش ــروع م ـس ـت ـق ـب ـلــي ت ـح ــت عـ ـن ــوان "الـ ـم ــرأة
ح ــافـ ـظ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث وواض ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل"،
باالشتراك مع جامعة المنصورة ،لالعتراف
بــدور ا لـمــرأة فــي حفظ ا لـتــراث وتناقله على
مر العصور.
وقال الدكتور هشام عزمي أمين المجلس
األعلى للثقافة ،إن "المرأة لعبت دورا محوريا
عبر العصور في حفظ التراث وتناقله عبر
األزمان المختلفة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف عـ ــزمـ ــي أن ـ ـ ــه "ت ـ ـ ــم ت ــوثـ ـي ــق ه ــذا
ال ــدور الـمـهــم لـلـمــرأة الـمـصــريــة عـلــى ج ــدران
المعابد ،و حـتــى العصر ا لـحــد يــث ،فلم يجد
الفنان الكبير محمود مختار سوى السيدة
الـمـصــريــة "ال ـفــا حــة" ليعبر مــن خــا لـهــا عن

ال ـن ـه ـضــة ال ـم ـص ــري ــة ،وأن م ـص ــر ه ــي أع ــرق
ال ـح ـضــارات الـبـشــريــة وال ــراف ــد األول لـكــل ما
يـتـعـلــق ب ــال ـم ــوروث ال ـث ـقــافــي وال ـه ــوي ــة لـكــل
العالم".
و قــال ا لــد كـتــور العساسي خــال مداخلته
بالجلسة العلمية بالملتقى ،إن "السرديات
الـشـفــاهـيــة الـتـقـلـيــديــة ال تـخـلــو م ــن حـضــور
المرأة ،سواء كانت ساردة أو متنا حكائيا".
وتــابــع الـعـســاســي خــال ورقـتــه البحثية،
ال ـت ــي ح ـم ـلــت عـ ـن ــوان "ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي ال ـم ـخـيــال
ال ـس ــردي بـيــن أل ــف لـيـلــة ولـيـلــة وال ـســرديــات
التقليدية المصرية"" :يبرز هذا الحضور في
السرديات الغربية عامة والمصرية على وجه
الخصوص ،لما للمرأة من دور ثقافي بارز
تمارسه في نطاق فضائها الذي تعيش فيه
وتصنعه ،و عـبــرت التقاليد الشفاهية على
تنوع صنوفها األدبية عن المرأة وأدوارها".
وأكد أن السرديات الشفاهية قدمت صورا
نسوية ،يكشف تقصيها عن محورية دورها،
باعتبارها حاملة للمعرفة وصانعة لنسق
الجماعة في صمت مقصود.
وقرأ العساسي بعض النماذج المختارة
مـ ــن أل ـ ــف ل ـي ـل ــة ولـ ـيـ ـل ــة ،وبـ ـع ــض ال ـح ـك ــاي ــات
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـب ـ ــرز مـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا أثـ ــر
الـتـنــوع الـثـقــافــي فــي تشكيل ص ــورة الـمــرأة،
والـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة فــي
الحكايات التقليدية.

كلية اآلداب
يذكر أن الملتقى الدولي الثاني "الثقافة
ال ـش ـع ـب ـيــة ...رؤى وتـ ـح ــوالت" ت ـحــت ع ـنــوان
"ال ـ ـمـ ــرأة وال ـ ـتـ ــراث ال ـش ـع ـبــي الـ ـع ــرب ــي" ي ـقــام
بالتعاون مع كلية اآلداب جامعة المنصورة،
ً
ً
ويـ ـش ــارك ف ـيــه  75ب ــاح ـث ــا وم ـت ـخ ـص ـصــا فــي
ال ـت ــراث الـشـعـبــي م ــن  16دول ــة ه ــي :األردن،
البحرين ،تشاد ،تونس ،الجزائر ،السعودية،
السودان ،سورية ،اليمن ،العراق ،فلسطين،
الكويت ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،المغرب.

توابل ةديرجلا

•
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بسمة :لم أبتعد عن الوسط الفني بشكل كامل
«أستطيع التوفيق بين عملي ورعاية ابنتي»
ً
ُ
انتعاشة سينمائية تعيشها الفنانة بسمة خالل الفترة الحالية النشغالها بثالثة مشاريع سينمائية جديدة تعرض تباعا خالل
العام الحالي .وفي دردشتها مع «الجريدة» ،تتحدث بسمة عن غيابها وعودتها إلى السينما ومشاريعها الجديدة ،فماذا قالت؟
القاهرة  -هيثم عسران

• هل ترين أن فترة غيابك أثرت
على حضورك الفني؟
 ل ــم أب ـت ـع ــد ب ـش ـكــل ك ــام ــل عنال ــوس ــط ال ـف ـنــي ،وك ـن ــت أق ـ ــوم من
وقت آلخر بــأدوار تناسب ظروف
عائلتي وقتها ،وهــذا األمــر وضع
طبيعي بالنسبة لي ،لكن في حياة
أي إنسان فترة يكون انشغاله فيها
بعائلته هو األكثر من عمله ،األمر
ال ــذي حــدث معي ،فابتعادي كان
ً
ً
وضعا طبيعيا وعــدت في الوقت
المناسب ،بعدما أصبحت ابنتي
أكـ ـب ــر ،وأس ـت ـط ـيــع ال ـتــوف ـيــق بين
رعايتها وعملي ،كما أنني حصلت
خالل الفترة الماضية على ورش
ً
بــالـتـمـثـيــل ســاعــدتـنــي ك ـث ـيــرا في
تطوير أدائي.

الفترة المقبلة

شخصية
رانيا التي
أظهر بها
مختلفة
عن أدواري
السابقة

بسمة في فيلم « رأس السنة «

• لكن البعض يرى أن نجومية
الفنانين عندما يبتعدون تتراجع
بشدة.
 بالتأكيد هناك حسابات دائمالـلـغـيــاب وال ـح ـض ــور ،وك ـمــا يـقــال
البعيد عن العين بعيد عن القلب،
وهناك أمور كثيرة تتغير من وقت
آلخــر ،صحيح أن أعمالي ال تزال
ُ
ت ـعــرض على ال ـشــاشــات ،لكن في
النهاية يجب أن أك ــون مــوجــودة
بــأع ـمــال ج ــدي ــدة ،وخـ ــال الـفـتــرة
الحالية أصبحت أركــز في عملي،

فهناك ثالثة أفالم سينمائية أشارك
فيها ،وأتمنى أن أش ــارك بأعمال
ّ
فلدي
أكثر خــال الفترة المقبلة،
طــاقــة كبيرة بالتمثيل أرغ ــب في
استغاللها.

وجهة نظري
• تعودين بتجربتين تعرضان
بنفس التوقيت "بعلم الــوصــول"
و"لـيـلــة رأس الـسـنــة" ،هــل شعرت
بالقلق من هذا األمر؟
 ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،وجـ ـ ــدت ه ــذااألمــر في مصلحتي ،وبالرغم من
أن تـصــويــر كــل منهما ج ــرى في
توقيت مختلف ،فإن عرضهما في
موسم واحد يفيدني كممثلة ،ألن
كال منهما ّ
أجسد فيه دورا مختلفا
ُ
عن اآلخر ،ومن حسن ظني أن أوجد
م ــع ال ـج ـم ـهــور ب ــدوري ــن ال يشبه
بعضهما البعض على اإلط ــاق،
فـمــن وج ـهــة ن ـظــري أن ه ــذا األم ــر
ّ
شكل عودة قوية بالنسبة لي إلى
السينما.

فريق العمل
• ما سبب حماسك لالشتراك
في فيلم "بعلم الوصول"؟
 ت ـح ـم ـس ــت ل ـل ـف ـي ـلــم ب ـم ـجــردق ـ ــراء ت ـ ــي ل ـل ـس ـي ـن ــاري ــو وال ـق ـص ــة
المكتوبة باحتراف شديد ،ووجدت

لدى فريق العمل رغبة في تقديم
العمل بشكل مختلف عن األعمال
الـمـقـ ّـدمــة فــي الـفـتــرة الـحــالـيــة ،لذا
لم أتردد في الموافقة على خوض
التجربة ،السيما أن الحالة النفسية
الدقيقة الـتــي ت ــدور حولها قصة
الـفـيـلــم والـمــرتـبـطــة بــاكـتـئــاب ما
بعد ال ــوالدة ،والتي تصيب عددا
جعلتني أشعر
كبيرا من النساء
ّ
بــأن األح ــداث قريبة مني ،وأعــرف
ن ـس ــاء ت ـع ـ ّـرض ــن ل ـه ــذا الـ ـن ــوع من
االكتئاب ،ودفعهن األمر لمحاولة
الـتـخـلــص م ــن حـيــاتـهــن ومــراحــل
صعبة متعددة.

بطلة الفيلم
• هل ّ
تعرضت لهذه الحالة بعد
والدة ابنتك؟
 بالفعل ،لكن ليس بنفس درجةبـطـلــة الـفـيـلــم ،لـكــن ه ـنــاك نـمــاذج
ش ــاه ــدت ـه ــا ت ـع ــرض ــت لـمـشـكــات
ح ـق ـي ـق ـيــة ب ـس ـب ــب هـ ـ ــذا الـ ـم ــرض،
خــاصــة عـنــدمــا تـقــابــل مشكلتهم
بسخرية ممن حولهم نتيجة عدم
معرفتهم طبيعة المرض والتعامل
مع األمر باعتباره وضعا طبيعيا
يجب التأقلم معه ،وهذا األمر خطأ
كبير ،فدعم الــزوج واألســرة يكون
له دور كبير بتجاوز هذه المرحلة
الصعبة.

طبيعة األحداث
• تـظـهــريــن م ــن دون مــاكـيــاج
خالل الفيلم بالكامل ،هل كان هذا
األمر مقصودا؟
 بالتأكيد ،ألن طبيعة األحداثهــي الـتــي فــرضــت ذل ــك لـكــي أبــدو
واقعية ،وما أرهقني في التصوير
ل ـيــس عـ ــدم وج ـ ــود م ــاك ـي ــاج ،لكن
ارتـ ــدائـ ــي م ــاب ــس ش ـتــويــة خــال
التصوير في الصيف ،فهذا األمر
ك ــان صعبا بالنسبة لــي للغاية،
والفيلم بشكل عــام مــن التجارب
ً
الصعبة التي ّ
قدمتها سينمائيا،

بسمة
لـ ـكـ ـنـ ـن ــي اسـ ـتـ ـمـ ـع ــت ب ـ ــه ب ـ ـشـ ــدة،
وشاهدت ّرد فعل أسعدني للغاية
عـنــد ع ــرض الفيلم لـلـمــرة األول ــى
بـ ــالـ ــدورة األخـ ـي ــرة م ــن م ـهــرجــان
تورنتو ،وكذلك في العرض الخاص
للفيلم األسبوع الماضي.

بشكل احترافي
• أل ــم تقلقي م ــن ال ـت ـعــاون مع
هشام صقر في تجربته اإلخراجية
األولى؟
 ف ــي ال ـت ـجــربــة األول ـ ـ ــى يـكــونلـ ــدى ال ـم ـخــرج ـيــن ح ـم ــاس كبير
لــرغـبـتـهــم ف ــي إثـ ـب ــات مــوهـبـتـهــم
ومكانتهم ،ويـكــون لديهم شغف
كبير بــالـمـشــروع ،وفــي مسيرتي
الفنية تعاونت مع مخرجين كثر
ً
بتجربتهم األول ــى ،فالمهم دائما
أن أقدم األدوار المختلفة ،وهشام
ّقدم الفيلم بشكل احترافي ومميز
للغاية ،وهــذا ليس رأيــي وحــدي،
ل ـكــن آراء ن ـق ــاد شـ ــاهـ ــدوا الـفـيـلــم
وكتبوا عنه.

أدواري السابقة
• م ــا س ـبــب ح ـمــاســك لتجربة
"ليلة راس السنة"؟
 أعجبت بالسيناريو عندماّقدم لي ،فشخصية رانيا التي أظهر
بها مختلفة عن أدواري السابقة،
فهي سيدة ّ
تصدق كل ما يقال لها،
وترغب في أن يواجهها من حولها
بما يقوله عنها ،فالفيلم تجربة

جيدة سعدت باالشتراك فيها مع
فريق عمل مميز من زمالئي ّ
ورد
الفعل عليها كان جيدا للغاية.

تفاصيل كثيرة
• مـ ـ ـ ــاذا عـ ــن ف ـي ـل ـمــك ال ـج ــدي ــد
"ماكو"؟
 اق ـتــربــت م ــن ن ـهــايــة تصويرالفيلم المتوقع عرضه في النصف
ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،وهــو
فـيـلــم مـخـتـلــف ،واس ـت ـغ ــرق وقـتــا
في تحضيره ،ألن هناك تفاصيل
كثيرة بالتصوير مختلفة ،خاصة
فيما يتعلق بالمشاهد التي ّ
تصور
ّ
تحت الماء ،والتي جعلتني أتعلم
الـ ـغ ــوص خ ـص ـي ـصــا م ــن أج ـل ـهــا،
وكنت سعيدة للغاية ألنني تعلمت
شيئا جديدا أثناء التحضيرّ ،
ولدي
تشوق لمشاهدة الفيلم بصورته
النهائية بعد االنتهاء من تصويره.

مساحة الدور
• هــل لديك شــرط البطولة في
التجارب الجديدة التي توافقين
عليها؟
ً
 ال تـشـغـلـنــي ك ـث ـي ــرا مـســألــةمساحة ال ــدور فــي أي عمل فني،
سـ ــواء سـيـنـمــا أو ت ـل ـفــزيــون ،فما
ي ـه ـم ـنــي أن يـ ـك ــون الـ ـ ـ ــدور ج ـيــدا
ويضيف إلي على المستوى الفني،
ح ـت ــى ل ــو ض ـي ــف ش ـ ــرف أو ث ــان،
وهذه طريقة تفكيري منذ بداياتي
وحتى اآلن.

١٩

مزاج

أخبار النجوم

هيفاء ونانسي وياسمين مرشحات
في «أجمل وجه بالعالم»
ضـ َّـمــت قائمة أجـمــل 100
وجه في العالم لعام ،2020
ال ـن ـج ـم ـت ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـي ـت ـيــن
ه ـ ـي ـ ـفـ ــاء وهـ ـ ـب ـ ــي ون ــانـ ـس ــي
ع ـجــرم ،والـفـنــانــة المصرية
ي ــاسـ ـمـ ـي ــن ص ـ ـ ـبـ ـ ــري ،ح ـيــث
ن ـ ـشـ ــر ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ال ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة،
عـ ـب ــر «إنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام» ،ص ــور
المرشحين لـلـفــوز باللقب،
كما دخــل الـفـنــان التونسي
ظ ــاف ــر ع ــاب ــدي ــن فـ ــي قــائ ـمــة
الرجال.
ودخـ ـ ـ ــل ب ــالـ ـق ــائـ ـم ــة ع ــدد
ك ـب ـي ــر م ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم الـ ـع ــال ــم،
منهم فــي قــا ئـمــة النجمات:
جـنـيـفــر ل ــوب ـي ــز ،كــريـسـتـيــن
ستيوارت ،سيلينا غوميز،
كيم كــارداش ـيــان ،والممثلة
األميركية ألكسندرا داداريو،
والمغنية تايلور سويفت.
وبـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم:
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ،واألرج ـن ـت ـي ـن ــي
ليونيل ميسي ،واإلنكليزي
دي ـف ـيــد ب ـي ـك ـهــام ،وذا روك،
وليوناردو ديكابريو ،وبراد

هيفاء وهبي
بـيــت ،وزي ــن مــالــك الحاصل
على اللقب العام الماضي.
وفاز العام الماضي النجم
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ذو األص ـ ـ ــول
الباكستانية زين مالك بلقب
أوسم وأجمل رجل في العالم
ل ـع ــام  2019ف ــي قــائ ـمــة TC
 Candlerالـشـهـيــرة ألجـمــل
 100وجه في العالم ،والتي
َّ
ضمت الفنان التونسي ظافر
عابدين ،والفنان الفلسطيني
محمد عساف.

السقا يغيب ًعن رمضانً
ويقدم برنامجا تلفزيونيا
ي ـخ ــوض ال ـف ـن ــان أح ـمــد
ال ـ ـس ـ ـقـ ــا ت ـ ـجـ ــربـ ــة جـ ــديـ ــدة
ف ــي ع ــال ــم ت ـقــديــم ال ـبــرامــج
التلفزيونية للمرة األولى،
ح ـ ـيـ ــث بـ ـ ـ ــدأ خـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام
الـمــاضـيــة تـصــويــر حلقات
برنامج جديد يتكتم على
تفاصيله وطبيعته ،وحتى
أس ـمــاء ضـيــوفــه مــن نجوم
الفن.
من ناحية أخــرى ،يظهر
الـ ـسـ ـق ــا ضـ ـي ــف شـ ـ ــرف فــي
مسلسل «نساء من ذهــب»،
للنجمتين نــاد يــة الجندي
ونبيلة عبيد ،للمخرج وائل
إحسان ،الذي تدور أحداثه
ف ــي إط ـ ــار ك ــوم ـي ــدي ،وهــو
أقرب للسيت كوم ،ويشارك
في بطولته سميحة أيوب

أحمد السقا
وهالة فاخر وغيرهما.
ويكتفي السقا بظهوره
ف ــي مــوســم درامـ ــا رمـضــان
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل كـ ـضـ ـي ــف شـ ــرف
فقط ،حيث لن يتواجد بأي
مسلسل يتولى بطولته.

20

ز

ر

ا

ع

ة

م

ر

ك

ز

غ

م

و

ض س

م

ع

ة

ا

ب

ط

و

ل

ة

س

ب

ا

ق

ي

ع

ل

ا

ج

ظ

ر

و

ف

ع

ل

م

ت

ا

ر

ي

خ

ن

ا

م

ح

ت

و

ى

خ

ب

ر

ن

ق

ط

ة

م

ن

ا

خ

ز

ن

ث

ق

ا

ف

ة

ص

ح

ة

sudoku
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الشبكة عـلــى 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مربعات
صـغـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء المربعات
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
مـ ـ ــن  1ا لـ ـ ـ ــى ،9
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط عـ ـ ـ ـ ــدم
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار ال ـ ــرق ـ ــم
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ــرة
واحـ ـ ــدة ف ــي كل
مربع كبير وفي
ك ـ ــل خ ـ ــط أف ـق ــي
وعمودي.
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– ّ
فوض.
األفعال.
على غزو بغداد.
 – 7ماء العين – نبات كثير  – 11مــادة قاتلة – المقدرة
 – 2مرفأ إسباني.
ً
والقوة.
 – 3جنس سمك – حرف جر الشوك.
عموديا:
 – 8عاصمة دولة أفريقية –
– أكل الطعام.
 – 1وز ي ـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـم ـس ـت ـع ـص ــم  – 4ما لم يزرع من األرض – ما كان طعمه بين الحامض
ً
والحلو.
العباسي وصاحب الجريمة يستعمل علفا للماشية.
 – 9للتذمر – خيوط حديدية.
النكراء في مماألة «هوالكو»  – 5جوهر – أنشد – رقد.
 – 6أحرف متشابهة – الكريم  – 10صوت من ألم أو مرض
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7

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :شــارك الزمالء في المعرفة التي تمتلكها مهنيا :عندما تؤجل عمل اليسير يصبح بعد
ً
ً
ً
ّ
ذلك عمال عسيرا.
عن مهنتك فتكون فريقا.
ً
ً
عاطفيا :الـحــب هــو أن تــذهــب بعقلك وقلبك إلى عــاطـفـيــا :غ ــزا الـحـبـيــب قـلـبــك بــأسـلــوبــه اللين
وتقديره لكل ما تفعل.
أحضان الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :ال تتسع الدنيا لرغباتك لكن بعضها اجتماعيا :تشعر بخيبة كبيرة إزاء موقف أحد
ً ً
أفراد العائلة.
سوف يتحقق قريبا جدا.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

 23يوليو  22 -أغسطس

4
2
3
5
1
7
9
6
8

ّ
 – 1ظلم وتحكم وتسلط.
 – 2ن ـ ـ ـظـ ـ ــرة ش ـ ــا مـ ـ ـل ـ ــة ع ــن
األحداث في العالم – قصد.
 – 3متشابهان – أنصار.
 – 4ي ـح ـم ـلــه كـ ــل ان ـ ـسـ ــان –
حرفان من جرذ باالنكليزية
– بوق ينفخ فيه.
 – 5دولة عربية – أرجع.
 – 6يـ ــدور بــالـلـيــل – حــرف
جزم – للنداء.
 – 7اشتغل باألمور الزهيدة
– قلب – جرى الماء.
ّ
 – 8شــاعــر غــزل عــربــي لقب
بـ{مجنون ليلى».
 – 9اســم مــوصــول – مدينة
ي ـ ــاب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ألـ ـ ـق ـ ــى ع ـل ـي ـه ــا
األميركيون القنبلة الذرية
الثانية  9آب .1945
 – 10ص ـي ــاح ال ـم ــا ع ــز عند
درب – ّ
الهياج – ّ
زوج الكاهن
العروسين.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

2 7
4 9 1 8

6
8
5
4
2
9
3
7
1

أفقيا:

9

5
2 4

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :در عليك عملك المال والمسرات ألنك تنجزه مهنيا :سوف تقف عند نقطة تحول في عملك
وتختار األنسب.
بمحبة ومهارة.
ً
ً
ً
عاطفيا :مــن الصعب جــدا أن تفتح قلب أوصــده ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـج ـعــل ق ـل ــب ال ـح ـب ـيــب ي ـن ـفــر مــن
تصرفاتك ألن كسره ال ُيجبر.
صاحبه عليك.
ً
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :روح ع ــن ت ـع ـبــك س ــاع ــة ب ـعــد أخ ــرى اجتماعيا :كلما ازدادت رفوف مكتبتك كتابا
ً
ازددت معرفة وعلما.
لتستطيع متابعة أهدافك.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

6 3

5

2 8
6

ًكلمات متقاطعة
1

 21مارس  19 -أبريل

8
3
1
6
5
4
7
2
9

مطار
سمعة
عالج
غموض
بطولة
ظروف
نجاح
محتوى
زراعة
مركز
مناخ
سباق
ثقافة
تاريخ
علم
خبر
صحة
نقطة

ت

م

ط

ا

ر

ن

ج

ا

ح

فلك

9
6
7
1
3
2
8
5
4

كلمة السر:

من  7أحرف وهي اسم دولة في شرق وسط
أفريقيا.

tawabil@aljarida●com
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العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ً
مهنيا :إن كان حظك في العمل سيئا فليكن قلبك مهنيا  :لديك عقل ممتلىء بالحكمة ويعرف
ً
كيفية التعاطي مع الزبائن.
جريئا تتغير المعادلة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :الـغـمــوض فــي مـشــاعــرك يــربــك الحبيب عاطفيا :حسبك من السعادة في الدنيا حبيب
ً
يهتم حتى بتفاصيلك.
ويجعله سلبيا تجاهك.
ً
ً
اجتماعيا  :دع قلبك يتسع للدنيا فالحقد يأكل اج ـت ـم ــاع ـي ــا :احـ ـ ــرص ع ـل ــى ال ـخ ـي ــر ف ــي قـلـبــك
واإلنسانية في وجدانك.
قلب صاحبه.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :إياك وتأجيل عملك النه ُيفقدك الكثير من مـهـنـيــا :سيعطيك أحــدهــم وعـ ــدا بــأنــه ســوف
يسعى إلنجاح عملك.
نتائجه الطيبة.
ً
ً
ً
عاطفيا :حلم جميل سوف يتحقق لك وقد يكون عاطفيا :تحلم أحيانا بحبيب تعيش معه أحلى
ً
أيام العمر وسوف يأتي.
لقاء بشخص من جنس آخر.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـتـعــرض أف ــراد الـعــائـلــة لمشكلة في اج ـت ـمــاع ـيــا :يـتـطـلــب وض ـعــك الـعــائـلــي بعض
التفهم والصبر إلزالة الخالفات.
المنزل ويضطرون لالتصال بك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :األقوال سرعان ما تزول مع الهواء وتبقى م ـه ـن ـيــا :احـ ــذر ن ـشــوة ن ـجــاحــك ف ــي عـمـلــك وال
تعال وغرور.
تحولها إلى
األعمال هي الباقية.
ٍ
ً
ً
عاطفيا :تعد الحبيب بلقاء في مناسبة تجمعكما عاطفيا :رواية حبكما جميلة فاسعيا إلى أن
تبقى هكذا على الدوام.
مع األصدقاء.
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ت ـتــرك أوقـ ــات فــراغــك تــذهــب ســدى اجتماعيا :تتذكر أحــداثــا رائـعــة تستطيع أن
تكررها ثانية مع األصدقاء.
وحاول االستفادة منها.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :أكثر مصائب الناس تأتي من الكسل فافعل
نقيض ذلك.
ً
ً
عاطفيا :قيمتك عند الشريك غالية جدا ويتمنى
معاملتك بالمثل.
ً
ً
اجتماعيا :ابتعد عن الكبرياء وكن متواضعا ليس
مع العائلة فقط بل مع الجميع.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :أنت مرهق من العمل وال تريد التفكير
بشيء سوى الراحة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ش ــري ــك ح ـيــاتــك ي ــؤم ــن ل ــك ك ــل ما
ً
تشتهيه وهدفه بقاؤك سعيدا.
ً
اجتماعيا :الرياضة ســوف تغير حياتك إن
مارست أي نوع منها.
رقم الحظ.22 :
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مجتمع

الجامعة األميركية تستضيف مؤتمر اتحاد أميركا الدولي
استضافت مكتبة الجامعة األميركية في الكويت مؤتمر اتحاد
أمـيــركــا ال ــدول ــي للمكتبات األكــاديـمـيــة ( ،)AMICALال ــذي تـنــاول
موضوع التحول الرقمي في مؤسسات العلوم واآلداب الحرة الدولية
(االبتكار ...التعاون ...االستدامة).
ورحـبــت رئيسة الجامعة األميركية فــي الكويت د .روضــة عــواد،
ومديرة مكتبة الجامعة أسماء الكنعان ،بالمشاركين.
وكانت المتحدثة الرئيسية في المؤتمر أستاذة الدراسات اإلعالمية
وم ــدي ــرة مــركــز اإلع ـ ــام وال ـمــواط ـنــة ف ــي جــامـعــة فــرجـيـنـيــا سيفا
فايديناثان ،بمشاركة مدير اتحاد  AMICALجيف جيما.
حضر المؤتمر ،الذي استمر أربعة أيام 115 ،شخصا من  20دولة
في جميع أنحاء العالم ،عبر المشاركة في ورش عمل ومحاضرات
ومناقشات وع ــروض الملصقات وال ـعــروض التكنولوجية ،مما
سهل تبادل األفكار والتعلم واالستجابة للتغيرات في ممارسات
التعلم والبحث.

مديرة مكتبة الجامعة األميركية في الكويت أسماء الكنعان تفتتح المؤتمر

رئيسة الجامعة األميركية في الكويت د .روضة عواد تلقي الكلمة االفتتاحية

مدير اتحاد  AMICALجيف جيما يخاطب المشاركين في المؤتمر

المدرسة البريطانية تنظم
المهرجان الرياضي
ّ
في أجواء من المنافسة الخالقة ،والحماس الرياضي المحفز ،أقامت
الـمــدرســة البريطانية فــي الكويت على اسـتــاد ملعب جــابــر الــدولــي
مهرجانها الرياضي السنوي لطالب المرحلتين المتوسطة ،والثانوية
ً
ً
والذي جاء غرسا للروح الرياضية في نفوس أبنائها الطالب ،وتعزيزا
ً
لالنتماء الوطني ،وتأكيدا لحب المنافسة ،وتقبل اآلخر.
ً
ً
وكان الالفت لالنتباه أن المنافسة في هذا العام أخذت طابعا حماسيا
ّ
والتميز.
بين صفوف الطالب ،وحرص كل صف على تحقيق الصدارة
وفي الختام ،تقدمت المدرسة البريطانية بجزيل الشكر للهيئة العامة
للرياضة على إتاحتها الفرصة السـتـخــدام الـمــرافــق الرياضية في
استاد جابر الدولي.
االستعداد النطالق المسابقة

اللحظة الحاسمة للمتسابقين

مشارك يستعد لتحدي مسابقة الجري

تحدي القفز بالزانة

طالب مشارك في القفز الطولي

مسك وعنبر

٢٢
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نبيل شعيل لـ ةديرجلا•« :كبير الفن» يتضمن  5أغنيات متنوعة
ألبوم يرى النور  15الجاري ويشهد تعاونه مع نخبة من الشعراء والملحنين
محمد جمعة

كشف الفنان القدير
نبيل شعيل أن ألبومه
الجديد سيطرح خالل
أيام ،ويتعاون فيه
مع مجموعة مميزة
من الشعراء
والملحنين.

األلبوم يتضمن
أغنيات منها
«حوبة» و«جازلي»
و«ندمان»

نبيل شعيل

يستعد بلبل الخليج الفنان
ن ـب ـي ــل ش ـع ـي ــل ل ـ ـطـ ــرح أل ـب ــوم ــه
الجديد "كبير الفن"  15الجاري،
وي ـض ــم ب ـيــن دف ـت ـيــه  5أغـنـيــات
متنوعة ا لـقــوا لــب الموسيقية،
تعاون فيها مع نخبة من نجوم
الـكـلـمــة وال ـل ـحــن عـلــى مستوى
الخليج والوطن العربي.
وي ـ ـح ـ ـمـ ــل األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم ت ــوق ـي ــع
شركة "روتــانــا" لإلنتاج الفني،
وق ــد تــزامــن إع ــان نبيل موعد
طرحه مع حملة إعالنية بدأتها
"روتانا" مساء أمس األول عبر
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ل ــاحـ ـتـ ـف ــاء بـ ـج ــدي ــد الـ ـمـ ـط ــرب
المخضرم.
وف ــي تـصــريــح لـ ـ "ال ـجــريــدة"،
قال بوشعيل إن األلبوم يتضمن
 5أغنيات متنوعة ،منها "كبير
الـ ـ ـف ـ ــن" و"ح ـ ـ ــوب ـ ـ ــة" و"جـ ـ ــازلـ ـ ــي"
ً
و"ن ـ ــدم ـ ــان" ،م ـع ــرب ــا ع ــن شـكــره
لـ ـك ــل م ـ ــن سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي ص ـن ــاع ــة
هــذا األلـبــوم" وأتمنى أن يحوز
إعجاب الجمهور عند طرحه".

مجموعة مميزة
ويشهد األلبوم تعاون نبيل
مع مجموعة مميزة من األسماء،
عـلــى مـسـتــوى الـكـلـمــة والـلـحــن

والتوزيع ،الــذي أصبح الضلع
ال ــراب ــع فــي مـنـظــومــة ن ـجــاح أي
مـ ـ ـش ـ ــروع غ ـ ـنـ ــائـ ــي ،وم ـ ـ ــن ه ــذه
األسماء أحمد الصانع وأحمد
الـهــرمــي وف ــواز ال ـمــرزوق وفهد
الناصر وجاسم محمد وعبدالله
البلوشي وعلي صابر وهاني
الدوسري وقصي عيسى وأدهم
وزيد نديم وخالد الغامدي.
ومـ ــا أن طـ ــرح ن ـب ـيــل بــرومــو
األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم ح ـ ـتـ ــى ت ـ ـفـ ــاعـ ــل م ـعــه
ال ـع ــدي ــد م ـمــن شـ ــاركـ ــوه ،حـيــث
ع ـقــب ال ـش ــاع ــر أح ـم ــد ال ـصــانــع
بقوله" :أشكر شعيل على إتاحة
الفرصة لي ولزمالئي المبدعين
ألن نـحـلــق ف ــي سـمــائــه بــألـبــوم
كـبـيــر ال ـف ــن ،وأت ـم ـنــى أن تـحــوز
اخ ـت ـيــارات ـنــا رض ــاك ــم ،والـشـكــر
الكبير لكل من ساهم في خروج
األلبوم للنور".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ث ـ ّـم ــن ال ـم ـل ـحــن
فهد الـنــاصــر تـعــاونــه مــع بلبل
ً
الخليج ،متمنيا أن ينال األلبوم
اعجاب الجمهور.
وتــوالــت ردود أفعال العديد
من المشاركين في األلبوم عبر
م ـخ ـت ـل ــف مـ ـنـ ـص ــات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي فيما يشبه االحتفاء
بألبوم "كبير الفن" ،في حين كان

خبريات
كندة علوش بطلة حكاية
جديدة من «ليه أل»

اسـتـقـبــال الـجـمـهــور لـلـخـبــر ذا
طبيعة خاصة حيث زادت وتيرة
التكهنات عبر الصفحة الخاصة
بنبيل على موقع تويتر.

التواصل
ً
يذكر أن نبيل أصبح حريصا
ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل م ــع ج ـم ـهــوره
بشكل سنوي من خالل الميني
ألبوم الذي يضع فيه كل خبرته
ليحقق المعادلة الصعبة بين
جمال المفردة وعذوبة اللحن،
ورغ ـ ـ ــم الـ ـنـ ـج ــاح ال ـ ـ ــذي تـحـقـقــه
أغ ـن ـي ــات ن ـب ـيــل ف ــإن ــه أص ـب ــح ال
ً
يـهـتــم ك ـث ـيــرا بـتـصــويــر أي من
أع ـمــالــه ،حـيــث ي ــرى أن الكليب
أصـبــح مــوضــة قديمة وانتهت
تـقــريـبــا ،م ــؤك ــدا ان ال ـه ــدف من
األغ ـن ـيــة ان تـصــل ال ــى مسامع
الجمهور.
ويـ ـ ـق ـ ــول" :ال ي ــرت ـب ــط ن ـجــاح
األغنية بالفيديو كليب ،فعلى
سـبـيــل ال ـم ـثــال اغـنـيــة مـثــل (مــا
اروعك) صورتها بعدما حققت
نجاحا كبيرا ،والكليبات التي
حرصت على تصويرها أخيرا
ألغ ـن ـي ــات وط ـن ـيــة ألن ـه ــا تمس
ً
شيئا بداخلنا جميعا".

الجمهور تفاعل
مع ّاإلعالن الدعائي
وصناع العمل
حرصوا على تهنئة
بلبل الخليج

ً
 7فنانين قدموا أعماال متنوعة االتجاهات في غاليري «ذي هب»

المعرض تميز بثراء األساليب والمدارس الفنية

تعاقدت الفنانة كندة
علوش على بطولة
حكاية جديدة من
مسلسل "ليه أل" وتحمل
اسمًا مؤقتًا وهو "ضي
القمر" من  10حلقات،
وتخرجها مريم أحمدي
ويشارك في بطولتها
محمد شاهني ومحمد
عالء ،وتعكف املخرجة
على اختيار باقي
الفنانني املشاركني في
البطولة تمهيدًا لبدء
التصوير خالل األيام
املقبلة.
مسلسل "ليه أل" قصة
يسرى الفخراني ،ولكل
قصة كاتب ومخرج
وأبطال مختلفني ،تدور
أحداثه في  60حلقة،
وهو عبارة عن مجموعة
من القصص املستقلة،
كل قصة منها تدور
 10حلقات ،وتسرد تلك
القصص وقائع وأحداثًا
حقيقية في معظمها
تتعرض ملوضوعات تهم
املجتمع عمومًا واملرأة
خصوصًا ،وتتناول
موضوعات مهمة مثل
"الصمت الزوجي -
طموح وكفاح املرأة
والعنف ضد املرأة ونظرة
املجتمع للمرأة املطلقة".

هشام سليم لواء في
«هجمة مرتدة»

عادل يتوسط ثريا وفريدة البقصمي

شاركت في غاليري «ذي
هب» مجموعة مميزة من
الفنانين المبدعين الذين التقوا
تحت سقف واحد لعرض
إبداعاتهم.

•

زينب البقصمي

فضة المعيلي

ً
أقـ ـ ــام غ ــال ـي ــري "ذي هـ ــب" م ـعــرضــا
ً
ً
جماعيا فنيا في مقره بهدف تشجيع
الـفـنــانـيــن ودع ـم ـهــم ،إضــافــة إل ــى فتح
ق ـن ــوات تـســويـقـيــة لـلـمـبــدعـيــن ،وضــم
أعـ ـ ـم ـ ــال س ـب ـع ــة فـ ـن ــانـ ـي ــن م ــوه ــوب ـي ــن
وه ــم مـحـمــود عــاطــف مـحـمــد ،وزيـنــب
ال ـب ـق ـص ـمــي ،ول ـي ـل ــى ي ــوس ــف ،وعـ ــادل
البقصمي ،ولطيفة بوحيمد ،ويوسف
العسعوسي ،وكوثر الزلزلة.
وتـمـيــزت األع ـمــال بالتنوع والـثــراء
سواء في األساليب أو المدارس الفنية

لطيفة بوحيمد

المستخدمة ،وهذا التنوع أدى بوضوح
إلــى إضـفــاء الجمالية والجاذبية إلى
ال ـم ـعــرض ،وبـيـنــت األع ـم ــال بمختلف
اتجاهاتها الجهود المختلفة للفنانين
فــي الـتـعـبـيــر عــن مـشــاعــرهــم وإي ـصــال
أف ـكــارهــم م ــن خ ــال ال ـفــن تـحــت سقف
واحد.
وحـ ـض ــر الـ ـمـ ـع ــرض جـ ـمـ ـه ــور ج ــاء
لــاطــاع على مــا يقدمه الفنانون من
أعمال ذات اتجاهات فنية متنوعة.

 6أعمال
وج ــال ــت "ال ـج ــري ــدة" ف ــي ال ـم ـعــرض،

وال ـت ـق ــت ب ـع ــض ال ـم ـش ــارك ـي ــن وك ــان ــت
البداية مع عادل البقصمي الذي شارك
بستة أعمال من التشكيل على الحديد
ً
ثالثية األبعاد ،منها اثنان جسدا نوعا
من األسـمــاك ،وكــل األعمال يدوية ولم
ً
يستخدم فيها آالت ،مشيرا إلى أنه بدأ
قبل عام في فن التشكيل.
بدورها ،قالت لطيفة بوحيمد ،إنها
شاركت بأربع لوحات ،الفتة إلى أن كل
لوحة ترمز إلى موضوع معين ،فإحدى
اللوحات تعبر عن التحكم في النفس،
أم ــا األخـ ــرى فـتـبـيــن ال ـح ــزن الـمـكـبــوت
في الشخص الــذي يصعب أن يظهره

في بعض األحيان ،أما اللوحة الثالثة
فجاءت بعنوان " ،"two spiritsواللوحة
الرابعة تعبر عن العاطفة واالستحواذ.
أم ــا الـفـنــانــة كــوثــر الــزلــزلــة فـقــالــت،
إنها شاركت بثالثة أعمال "،"Digital
ومـشـغــولـتـيــن م ــن ال ـق ـمــاش اسـتـمــدت
فكرتهم من أغنية.

ثالث لوحات
وش ــارك ــت زن ـيــب الـبـقـصـمــي بـثــاث
ل ــوح ــات ب ــوت ــري ــة ج ـس ــدت الـ ـم ــرأة في
أحوال متنوعة وجاءت بإضافة جمالية
مفعمة بالحيوية في حلة من األلوان.

وأشارت البقصمي إلى أنها استخدمت
األسلوب السريالي وركزت على العيون
ألنها نافذة الــروح ،وحاولت أن تعبر
عن المشاعر.
من جانبها ،قالت ليلى يوسف إنها
شاركت بلوحة مستخدمة فيها ألوان
اإلكــري ـلــك وجـ ــاءت بـعـنــوان "بــالـلــه ألــم
تحك لك عيناي" ،الفتة إلى أن اللوحة
ت ـب ـي ــن اخ ـ ـتـ ــاف ال ـم ـش ــاع ــر مـ ــن خ ــال
العيون.

ً
أحمد إبراهيم :أحب أنغام وال أقبل خالد جمال« :مع الحرملك» يضم  112فنانا
اإلساءة لها ومستعد لبناء تمثال لها
ح ــاول ال ـم ــوزع الـمــوسـيـقــى أح ـمــد إبــراهـيــم
توضيح العديد من األمــور الخاصة باألخبار
الـمـتــداولــة حــول انفصاله عــن زوجـتــه النجمة
أنغام ،بعدما وجــه الشكر لزوجته األولــى وأم
أبنائه ياسمين عيسى ،أمس األول ،بمناسبة
يوم المرأة العالمي.
وكتب إبراهيم على صفحته في "فيسبوك":
"في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة األمينة
الـتــي حــافـظــت عـلــى مـنــزلــي فــي غـيــابــي الـيــوم
عرفت قيمة بنت األول زوجتي وأم أبنائي"
مما أثار التكهنات حول انفصاله عن أنغام.
ليعود إبــراهـيــم ،صباح أمــس ،وينشر
صـ ـ ــورة ت ـج ـم ـعــه ب ــأنـ ـغ ــام ،وع ـل ــق عـلـيـهــا
بــر ســا لــة طويلة يلمح فيها النفصالهما
ً
قــريـبــا ،إذ أك ــد أن ــه يـحــب أن ـغــام وال يقبل
ً
أي إس ـ ــاء ة ل ـهــا وأن ـه ـمــا تـحـمــا مـعــا
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات والـ ـتـ ـط ــاول وع ــدم
احـ ـت ــرام ال ـخ ـصــوص ـيــة ،وق ــال:
"حتى هذه اللحظة هناك من
ال يـحـتــرم خصوصيتنا
ويـ ـش ــوه ح ـب ـنــا وي ـق ــرر
ن ـ ـيـ ــابـ ــة عـ ـ ـن ـ ــا ،ال ـ ـيـ ــوم

ً
مستحيل أن أسـتـفــز أن ـغــام أو أن أك ــون طــرفــا
ضدها أو ضد مصلحتها وحديثي عن امتناني
وتقديري لزوجتي األولى وأم أبنائي ودورها
معهم كررته في أكثر من مناسبة وأنا على أتم
استعداد لبناء تمثال لها لتحملها هي األخرى
ً
ض ـغــوطــا رهـيـبــة وه ــذا ال ي ـســيء ألن ـغــام على
العكس هي تحترم هذا األمر".
واستطرد إبــراهـيــم" أنــا وأنـغــام كنا سعداء
آلخ ـ ــر ل ـح ـظــة رغ ـ ــم ق ـســوت ـكــم وك ـنــت
ومازلت أرى أنها األجمل وقد حققنا
ً
ً
ً
معا نجاحا كبيرا في العمل كنت
أتمنى تكراره ولو قدر لنا البعد
ف ــإن ه ــذا ل ــن يـغـيــر م ــن مـشــاعــري
ت ـجــاه أن ـغــام عـلــى الـعـكــس ســوف
ً
تزيد ويظل احترامي لها محفوظا،
ً
أكثر مــن  17عــامــا وأنــا متميز
في عملي ولم يعرفي أحد إال
بعد أن ارتبطت بها ،أتمنى
ً
لها مــزيــدا مــن النجاح وأن
ي ـك ـت ــب ل ـه ــا الـ ـل ــه ال ـص ــال ــح
الــذي أولــه البعد عني مع
األسف".

يراهن على عودته للسباق الدرامي برمضان المقبل
•

باقة من النجوم

أحمد إبراهيم و أنغام

أحمد عيد زوج مي سليم
في «اختراق »2

عزة إبراهيم

أك ــد ال ـم ـخــرج خــالــد ج ـمــال أن
مسلسله الجديد " مــع الحرملك"
لــه أسـلــوب مختلف على العديد
من المستويات ،أبرزها أنه يضم
ً
ً
ً
ع ـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا جـ ـ ــدا م ــن ال ـن ـجــوم
ً
يتجاوز  "112فنانا يتنوعون بين
كبار الفنانين والشباب والوجوه
الجديدة واألطفال.
وق ــال جـمــال ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إنه
ي ـف ـض ــل االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى وجـ ــوه
جـ ــديـ ــدة ب ـك ــل أعـ ـم ــال ــه ،إلف ـس ــاح
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــال ل ـ ـل ـ ـط ـ ــاق ـ ــات الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
ً
ً
ال ـم ـت ـجــددة ،خ ـصــوصــا أن ع ــددا
ً
كبيرا من الوجوه الجديدة التي
ً
اكتشفها أ صـبـحــوا اآلن نجوما
لهم حضورهم الخاص بالساحة
الفنية.
وأوضـ ـ ـ ــح أن "م ـ ــع ال ـح ــرم ـل ــك"
ً
مسلسل يحكي قصصا منفصلة
متصلة ،وتـتـنــاول كــل  3حلقات
قصة مختلفة ،بإجمالي  30حلقة
تضم  10قصص متنوعة ،وهي
بـمـنــزلــة ع ــرض فـيـلــم سينمائي
عبر شاشة التلفزيون ،مما يعتبر
جرعة فنية ودرامية مميزة عن كل
ما يقدم خالل الموسم المقبل.
وذكــر أن المسلسل من بطولة
باقة متنوعة من النجوم ال يتسع
الـمـجــال لــذكــرهــم لـكـثــرة عــددهــم،
لـكـنــه ي ـضــم ع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال
الفنانين جاسم النبهان ،ونــور،
وباسمة حـمــادة ،وعبدالمحسن
الـقـفــاص ،وعـبــدالـلــه التركماني،
وع ـب ـيــر أحـ ـم ــد ،ون ـ ــور ال ـغ ـن ــدور،
وغدير السبتي ،وخالد البريكي،

خالد جمال يتوسط نجوم عمل «مع الحرملك»
وإي ـ ـمـ ــان ال ـح ـس ـي ـنــي ،وع ـبــدال ـلــه
بوشهري ،ولمياء طارق ،ومحمد
الـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ــري ،ولـ ـيـ ـل ــى عـ ـب ــدالـ ـل ــه،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراروة ،وف ـ ــرح
الـ ـص ــراف ،وغ ـ ــرور ص ـف ــر ،ودان ــة
ال ـم ـس ــاع ـي ــد ،وم ـش ـع ــل ال ـش ــاي ــع،
وش ــاه ـي ــن ال ـش ــاه ـي ــن ،ون ــرج ــس
النكاس ،ومبارك الشطي ،وأحمد
مساعد ،وأحمد النجار ،وسعود
بـ ـ ــوش ـ ـ ـهـ ـ ــري ،وع ـ ـي ـ ـسـ ــى ذي ـ ـ ـ ــاب،
وغيرهم.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ـس ـل ـس ــل مــن
ت ــأل ـي ــف ال ـك ــات ـب ــة آمـ ـن ــة ال ـغ ـن ـيــم،
صــاح ـبــة ع ـم ــود "مـ ــع ال ـحــرم ـلــك"
ال ــذي داومـ ــت عـلــى كـتــابـتــه على
م ــدار س ـن ــوات ،وم ــن هـنــا ج ــاءت
تسمية العمل على اســم العمود
الـصـحــافــي ،ال ــذي تـنــاول العديد
مـ ــن ق ـض ــاي ــا ومـ ـشـ ـك ــات الـ ـم ــرأة
سواء في الخليج أو في المنطقة
ً
العربية عموما.

معالجة متزنة
وبين جمال أن تناول المسلسل
قضايا المرأة ومطالبتها بالمزيد
م ــن ال ـح ـقــوق ال يـعـنــي أن العمل
يـنـتـصــر ل ـل ـم ــرأة ض ــد ال ــرج ــل أو
ال ـع ـك ــس ،وإن ـم ــا اع ـت ـمــد أس ـلــوب
المعالجة المتزنة وعدم المغاالة
ً
ض ــد أي ط ـ ــرف ،وخـ ـص ــوص ــا أن
األعـمــال الــدرامـيــة والتلفزيونية
لها تأثير على الجمهور ويستقي
منها المعلومات واالنـطـبــاعــات
ً
ً
أحـ ـ ّي ــان ــا ،ل ــذل ــك كـ ــان ل ــزام ــا على
صــنــاع العمل المعالجة األمينة
والمتزنة للقضية.
ـار
ـ
ـ
ـ
ج
ـل
ـ
س
ـ
ـ
ل
ـ
ـ
س
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن الـ ـمـ ـ
ٍ
تـ ـص ــوي ــره فـ ــي مـ ــواقـ ــع ت ـصــويــر
داخـلـيــة بــالـكــويــت ،وخ ــال حقب
زم ـن ـيــة مـخـتـلـفــة وم ـت ـنــوعــة بين
ال ـم ـع ــاص ــر والـ ـق ــدي ــم ،ب ــداي ــة مــن
ثمانينيات القرن الماضي وحتى

يجسد الفنان هشام سليم
دور لواء في املخابرات
خالل أحداث مسلسل
«هجمة مرتدة» للنجم
أحمد عز املقرر أن ينافس
به في السباق الرمضاني
املقبل إذ يواصل التصوير
في الديكور الخاص
بالعمل وتجمع املشاهد
بينه وبني الفنانة ندى
موسى.
مسلسل «هجمة مرتدة»
بطولة النجم أحمد
عز ،من إنتاج شركة
سينرجي ،تأليف باهر
دويدار ،إخراج أحمد
عالء ،الذي يتناول قصة
من ملفات املخابرات
املصرية ،ويشارك في
بطولة العمل كل من
النجمة هند صبري
والفنان نضال الشافعي،
وماجدة زكي ،ومايان
السيد وندى موسى،
ويوسف عثمان ،وخالد
أنور ،وهاجر الشرنوبي،
ومحمد جمعة ،وآخرون
من النجوم.

ً
الـسـنــوات األخ ـيــرة مـ ــرورا بفترة
التسعينيات وال ـغــزو ،وتـتـنــاول
الـقـصــص حــريــة ال ـم ــرأة ،وثـقــافــة
العمل ،والمساواة بين الجنسين،
وظلم المرأة وغيرها من القضايا.

عودة للسباق
وأش ــار جـمــال إل ــى أن ــه يــراهــن
ع ـلــى ع ــودت ــه ل ـل ـس ـبــاق ال ــدرام ــي
رمـ ـ ـض ـ ــان الـ ـمـ ـقـ ـب ــل بــال ـم ـس ـل ـســل
الـجــديــد ،بعد غيابه عــن الــدرامــا
الرمضانية العام الماضي ،وكانت
آخر مشاركاته في رمضان لعام
 2018بمسلسل مـحـطــة ا نـتـظــار
للكاتبة المبدعة أنفال الدويسان.
وقـ ـ ـ ــال إن غـ ـي ــاب ــه عـ ــن درامـ ـ ــا
رمضان الماضي أفسح له المجال
إلخ ــراج مسلسلين "ع ـشــاق رغــم
الطالق" والمسلسل األخر "جمان"
الذي كان بمنزلة جرعة رومانسية
ودرامية محببة للجمهور.

يواصل الفنان أحمد عيد
تصوير مشاهده في
مسلسل «اختراق ،»2مع
الفنان السعودي طالل
السدر ،واملقرر عرضه
خالل شهر رمضان
املقبل ،إذ يظهر عيد خالل
األحداث بشخصية زوج
الفنانة مي سليم التي
تؤدي دور «يوتيوبر» على
برامج الاليف ،هو يجسد
شخصية طبيب كيميائي
يعمل داخل شركة أدوية
في السعودية.
ومسلسل اختراق  2من
بطولة الفنان السعودي
طالل السدر ،وأحمد
عيد ،ومي سليم ،وراندا
البحيري ،واألردني نضال
نجم ،والفنان السعودي
محمد العيسى واملذيعة
مها منصور ،والعمل من
تأليف محمود حمدان،
وإخراج أحمد حسن.
املسلسل ينتمي لنوعية
مسلسالت األكشن ،ومن
املقرر عرضه في شهر
رمضان املقبل.
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ّ
حمدوك ينجو من االغتيال ...وحزب البشير يحذر من «الفتن»
• رئيس الوزراء السوداني :مسيرة التغيير لن تقف • «الحرية والتغيير» تتهم «قوى الردة» وتدعو للتظاهر
فشلت محاولة اغتيال تعرض
لها رئيس الحكومة االنتقالية
السودانية عبدالله حمدوك
في الخرطوم ،أمس ،في حين
اتهمت "الحرية والتغيير" من
أسمتهم بـ "قوى الردة" بتنفيذ
االعتداء ودعت إلى التظاهر
من أجل حماية السلطة
االنتقالية ،في حين حذر
حزب الرئيس المعزول عمر
البشير من "مستنقع الفوضى
والفتن".

نـجــا رئـيــس وزراء الحكومة
االنتقالية في السودان عبدالله
حمدوك من محاولة اغتيال في
كمين تعرض له موكبه قرب مقر
عمله وسط العاصمة الخرطوم
أمس.
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـص ـ ــدر فـ ـ ــي م ـج ـلــس
ال ــوزراء ،إن حـمــدوك ،الــذي ّ
عين
على رأس حكومة انتقالية ُبعد
إطاحة الرئيس عمر البشير ،نقل
إلى مكان آمن.
وأظـ ـه ــرت ل ـق ـطــات تــداول ـت ـهــا
م ــواق ــع ال ـتــواصــل أمـ ــس ،مــوكــب
حمدوك وبــه عــدد من السيارات
الــريــاضـيــة الـمـتـعــددة األغ ــراض
البيضاء التي لحقت بها أضرار
وس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارة ت ـ ـعـ ــرضـ ــت ألض ـ ـ ـ ــرار
جسيمة.
وت ـض ــارب ــت ال ـ ــرواي ـ ــات حــول
كيفية اسـتـهــداف الـمــوكــب .ففي
حـيــن أف ــاد ش ـهــود ب ــأن الـهـجــوم
جــاء مــن أعلى جسر كوبر الــذي
يربط شمال العاصمة بوسطها
عبر قنابل بدائية الصنع ،أفادت
محطة إذاعة رسمية بأن الموكب
تعرض إلطالق رصاص وقذيفة
بينما ذكر التلفزيون الرسمي أن
االستهداف تم بسيارة ملغومة،
ع ـن ــد انـ ـحـ ـن ــاء ي ـس ـت ـل ــزم ت ـهــدئــة
ال ـق ـي ــادة .وتـجـمـعــت ح ـشــود من
المواطنين مع محاولة الشرطة
تأمين الموقع.
وق ـ ــال وزي ـ ــر اإلع ـ ـ ــام ،فيصل
محمد صالح ،إن موكب حمدوك،
تــم اسـتـهــدافــه بتفجير إرهــابــي
وإطــاق رصــاص ،أثناء توجهه
إلى مكتبه.
وأك ــد صــالــح فــي مؤتمر عدم
وقوع أي إصابات باستثناء أحد
أفراد التشريفة الخاصة برئيس
الـ ــوزراء ال ــذي وق ــع عــن الــدراجــة
النارية.
وأش ــار إلــى أن التحقيقات ال
ت ــزال جــاريــة لتحديد المسؤول
عن الحادث.
ً
والحقا بث التلفزيون الرسمي
ً
ص ــورا ومـقــاطــع مـصــورة تظهر
حـ ـ ـم ـ ــدوك ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــه ف ـ ــي مـقــر
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وهـ ــو ي ـمــارس
ع ـم ـل ــه وي ـس ـت ـق ـب ــل ش ـخ ـص ـيــات
ووزراء.
وأكـ ـ ــد ص ــال ــح أن ال ـح ـك ــوم ــة
"س ـ ـت ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل بـ ـ ـح ـ ــزم مـ ـ ـ ــع ك ــل
المحاوالت اإلرهابية في البالد".

واشنطن تعرب عن
صدمتها ولندن
تدعو لتحقيق كامل

اجتماع و«خلية»
وعقد مجلس األمــن والــدفــاع
ً
ً
اجتماعا طارئا ،برئاسة الفريق

رجال األدلة الجنائية وعناصر أمنية بمحيط سيارة تضررت جراء الهجوم الذي تعرض له موكب حمدوك في الخرطوم أمس (أ ف ب)
أول عبدالفتاح البرهان ،لبحث
االعتداء الفاشل.
وح ـض ــر االج ـت ـم ــاع ال ـبــرهــان
ون ــائ ـب ــه م ـح ـمــد حـ ـم ــدان دق ـل ــو،
ورئيس الوزراء .ويرأس البرهان
"رئيس مجلس السيادة" مجلس
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،ويـ ـ ـض ـ ــم فــي
ع ـضــوي ـتــه ك ــل أعـ ـض ــاء مـجـلــس
السيادة ،ورئيس الوزراء ،والقائد
ال ـعــام لـلـقــوات المسلحة ،وزراء
الــدفــاع والــداخـلـيــة والـخــارجـيــة
والـ ـع ــدل وال ـمــال ـيــة والـتـخـطـيــط
االقتصادي.
من جهتها ،اعتبرت الشرطة
الـســودانـيــة أن "مـحــاولــة اغتيال
ح ـمــدوك هــدفـهــا جــر ال ـبــاد إلــى
الفوضى" .وأشارت إلى "تشكيل
خـ ـلـ ـي ــة أزم ـ ـ ـ ــة أمـ ـنـ ـي ــة الح ـ ـتـ ــواء
التداعيات" .وأكــدت أن "األجهزة
األمنية ستظل في حال استنفار
لكشف المتورطين".

األكبر في إسقاط نظام الرئيس
المخلوع أن "الهجوم اإلرهابي
ً
يشكل ام ـت ــدادا لـمـحــاوالت قوى
ال ــردة لالنقضاض على الـثــورة
وإجهاضها ،وهي محاوالت ظلت
تنكسر واحدة تلو األخرى على
سد قوة شعبنا العظيم".
وشددت على أن "قوة الشعب
وحـ ــدهـ ــا هـ ــي الـ ـت ــي سـتـجـهــض
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت االن ـ ـق ـ ـضـ ــاض ع ـلــى
الثورة".
وقــال خالد عمر ،وهــو عضو
بـ ـ ـ ــارز ب ـ ــ"ال ـ ـحـ ــريـ ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر"،
ال ـش ــري ــك ال ــرئ ـي ـس ــي ب ــاالئ ـت ــاف
المدني الذي يتقاسم السلطة مع
الجيش خالل الفترة االنتقالية،
عبر "تويتر"" :محاولة االغتيال
حلقة جديدة من حلقات التآمر
ل ــان ـق ــاب ع ـلــى ال ـ ـثـ ــورة .وح ــدة
وتـمــاســك الـقــوى الشعبية التي
أنجزت الثورة هي حائط الصد
لحماية السلطة المدنية .يجب أال
يثنينا اإلرهاب عن ذلك".

ودعـ ـ ـ ــا "تـ ـجـ ـم ــع ال ـم ـه ـن ـي ـي ــن"
ال ــذي ق ــاد الـتـحــرك ضــد البشير
إلــى مظاهرات لـ"إظهار الوحدة
وحـ ـم ــاي ــة ال ـس ـل ـط ــة االن ـت ـقــال ـيــة
المدنية وإكمال مهام الثورة".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت "ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة
وال ـت ـغ ـي ـيــر" ال ـت ــي ل ـع ـبــت الـ ــدور

مسيرة التغيير

تظاهرات واتهام

وفي وقت الحق ،أكد حمدوك
أن محاولة االغتيال الفاشلة لن
تــو قــف مسيرة التغيير .وكتب،
على "فيسبوك"" :أطمئن الشعب
ال ـســودانــي أنـنــي بخير وصحة

تامة .وما حدث لن يوقف مسيرة
ال ـت ـغ ـي ـيــر ول ـ ــن يـ ـك ــون إال دف ـقــة
إضافية في موج الثورة العاتي".
وأض ـ ــاف" :ه ــذه ال ـث ــورة محمية
بسلميتها ،وك ــان مـهــرهــا دمــاء
غالية بذلت مــن أجــل غـ ٍـد أفضل
وسالم مستدام".
وقالت زوجــة حمدوك" :شيء
واحــد يجب أن يعلمه الجبناء.
إذا ذه ــب ح ـم ــدوك سـيــأتــي ألــف
حمدوك من بعده .هذه الثورة لن
ً
تتوقف أبدا".
وتولى حـمــدوك ،االقتصادي
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـع ـم ــل فـ ــي ال ـل ـج ـنــة
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
اإلفــري ـق ـيــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة في
العاصمة األثيوبية أديس أبابا،
رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي أغـسـطــس
الـ ـم ــاض ــي ،ع ـق ــب اتـ ـف ــاق صـعــب
ومشوب بالحذر بين العسكريين
والمدنيين بعد إطاحة البشير
ال ـ ـ ــذي ح ـك ــم ال ـ ـبـ ــاد ع ـل ــى م ــدى
ً
ثالثين عاما.
ويقود حمدوك حكومة مؤلفة
م ــن ت ـك ـنــوقــراط ب ـمــوجــب ات ـفــاق
تقاسم السلطة لفترة انتقالية
ً
تستمر حتى أواخر  2022تمهيدا
إلجراء انتخابات.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،أدان حــزب
"المؤتمر الوطني" ،حزب الرئيس
المعزول ،الحادث.

األوروبيون يستقبلون إردوغان ببرود

قوميو اليونان يتظاهرون ضد الهجرة في سالونيك أمس األول
الــدفــاع الـتــركـيــة أنـهــا ستعقد
ً
اجـتـمــاعــا مــع الــوفــد الــروســي
اليوم لمناقشة اتفاق توصل
له إردوغان مع نظيره الروسي
فالديمير بوتين في  5الجاري
على وقف إطــاق النار بإدلب
واحـ ـت ــواء الـ ـص ــراع الـ ــذي أدى
إلى نزوح نحو مليون شخص
خ ـ ـ ــال ث ـ ــاث ـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر وف ـ ّـج ــر
م ـخــاوف مــن نـشــوب مواجهة
عسكرية بين البلدين.
وب ـم ــوج ــب االت ـ ـفـ ــاق ،واف ــق
الطرفان على إنشاء ممر آمن
قرب طريق إم -4السريع ،الذي
ي ـمــر م ــن ش ــرق إدلـ ــب لـغــربـهــا
على أن يتفقان على تفاصيل
الـمـمــر خ ــال سـبـعــة أي ــام قبل
بــدء دوريــات مشتركة للقوات
ال ـت ــرك ـي ــة والـ ــروس ـ ـيـ ــة فـ ــي 15
الجاري.

وي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر س ـ ـتـ ــة
ك ـ ـي ـ ـلـ ــوم ـ ـتـ ــرات إلـ ـ ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال
ومثلها إلى الجنوب من طريق
إم .-4ومــع ه ــذا ،لــم يتضح ما
الـ ــذي س ـي ـحــدث لـجـيــب ق ــوات
المعارضة الــذي سينشأ إلى
الجنوب من الطريق السريع.
ً
وفـ ـ ــي م ـش ـه ــد بـ ـ ــات عـ ــاديـ ــا
للسكان شرق سورية ويعكس
ً
ً
تعايشا نادرا ،أقفلت دوريتان
ً
أميركية وروسية طريقا التقتا
ً
ع ـل ـيــه ،وبـ ــدا أن أيـ ــا مـنـهـمــا ال
تريد إفساح المجال لألخرى.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ــوج ـ ــد الـ ـ ـق ـ ــوات
األميركية بسورية منذ 2014
ً
دعـ ـم ــا لـ ــأكـ ــراد ف ــي مــواج ـهــة
ت ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـيـ ـ ــم"داعـ ـ ــش" ،اسـ ـتـ ـغ ــل
ال ـج ـيــش الـ ــروسـ ــي ،الـمـنـتـشــر
ف ــي ال ـب ـلــد م ـنــذ  ،2015دعـمــه
للرئيس بشار األســد لدخول

مناطق نـفــوذ األك ــراد .وباتت
القوتين العظميين على تماس
وتتداخل مناطق انتشارهما،
م ـ ــا ي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى احـ ـتـ ـك ــاك ــات
يخشى محللون أن تتطور إلى
توترات أكبر.
ووفـ ـ ـ ـ ــق سـ ـ ـك ـ ــان ال ـم ـن ـط ـق ــة
ذات األغ ـل ـب ـيــة الـ ـك ــردي ــة ،فــإن
"الـقــوات الروسية واألميركية
ّ
وتتصرف
في حالة مواجهة.
ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا سـ ـي ــارات أج ــرة
تــزا حــم بعضها البعض على
ال ـط ــرق" ،مشيرين إل ــى كيفية
ً
أن دوريـ ـتـ ـي ــن أق ـف ـل ـتــا طــري ـقــا
ً
دوليا يربط مدينتي الحسكة
والقامشلي ،رفعت األولى العلم
األم ـي ــرك ــي ووق ـف ــت ع ـلــى بعد
أمتار بمواجهة األخــرى التي
رفعت العلم الروسي.
وعلى أطــراف بلدة تل تمر،

حزن وقلق
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ردود الـفـعــل
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،أع ـ ــرب ـ ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
األميركية ،في بيان ،عن صدمتها
وحــزن ـهــا جـ ــراء الـ ـح ــادث .وك ــان
ح ـم ــدوك اس ـت ـق ـبــل ،أم ــس األول،
ً
وفدا من وزارة الخزانة األميركية
بــرئــاســة مـســاعــد وزي ــر الـخــزانــة
مارشال بيلنغسلي.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ــوف ـ ــد أن رف ـ ـ ــع اس ــم
السودان من قائمة الدول الراعية

باباجان «المنشق» عن إردوغان
يستعد إلطالق حزبه

تعايش روسي ـــ أميركي نادر في شرق سورية
قبل إجــراء الرئيس التركي
رج ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان وك ـبــار
م ـســؤولــي االت ـح ــاد األوروبـ ــي
محادثات أمس تتمحور حول
أزمــة الهجرة ،قلل مسؤولون
أوروبيون من إمكان التوصل
إلى اتفاق مع أنقرة.
وقـ ــالـ ــت رئ ـي ـس ــة مـفــوضـيــة
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي أورزوال
فــون ديــر اليــن ،إن األفــق يبدو
ً
مسدودا ،وأضافت ":إننا اليوم
وسط أزمة عميقة".
ول ـف ـت ــت دي ـ ــر الي ـ ــن إل ـ ــى أن
األحـ ــداث تشير بــوضــوح إلــى
ضغوط لدوافع سياسية على
ال ـح ــدود ال ـخــارج ـيــة لــاتـحــاد
األوروب ـ ـ ــي .وق ـل ـلــت م ــن فــرص
التوصل إلى حل سريع لألزمة،
وقالت ":هذه هي مجرد بداية
للمحادثات".
من ناحيتها ،حملت ألمانيا
تركيا مسؤولية األزمة ،وقالت،
إن بروكسل تنظر في استقبال
ما يصل إلى  1500من األطفال
الـ ـمـ ـه ــاج ــري ــن الـ ـع ــالـ ـقـ ـي ــن فــي
الجزر اليونانية كإجراء دعم
"إنساني" ،مؤكدة استعدادها
ل ــدع ــم ال ـ ـيـ ــونـ ــان فـ ــي ال ــوض ــع
"الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب" وأخ ـ ـ ـ ــذ ح ـص ـت ـهــا
"المناسبة من أطفال بحاجة
لعالج طبي عاجل".
وح ـ ـ ّـم ـ ــل الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الـحـكــومــة األل ـمــان ـيــة ،شتيفن
زايـ ـ ـب ـ ــرت "ت ــركـ ـي ــا عـ ـل ــى نـحــو
ً
واضــح تماما مسؤولية الزج
بـهــؤالء األف ــراد اليائسين إلى
مأزق وألقت لألسف مخاوفها
ال ـ ـج ـ ــادة ،الـ ـت ــي ي ـت ـع ـيــن عـلــى
االتحاد األوروبي استيعابها
وال ـ ـت ـ ـح ـ ــدث ب ـ ـشـ ــأن ـ ـهـ ــا ،ع ـلــى
عاتقهم".
وفــي ســوريــة ،أعلنت وزارة

وقــال رئيس الـحــزب إبراهيم
غ ـ ـنـ ــدور عـ ـب ــر "فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك"" :إن
محاولة اغتيال حمدوك ال تشبه
قيم الشعب ال ـســودانــي ،وندين
ِّ
مــا ح ــدث ،ونــدعــو أن يسلم الله
وط ـن ـنــا وشـعـبـنــا م ــن الـفــوضــى
ومستنقع الفتن".
وأك ــد أن الـحـكــومــة مجتمعة
ت ـح ـمــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا ف ــي بسط
األم ــن ومـنــع البلد مــن االنـحــدار
إل ــى الـفــوضــى فــي ظــل الضائقة
االقتصادية وتردي الخدمات.
مــن جهتها ،أص ــدرت النيابة
ً
الـعــامــة الـســودانـيــة بـيــانــا أكــدت
ف ـي ــه أن مـ ـح ــاول ــة االغـ ـتـ ـي ــال تــم
التخطيط لها بصورة احترافية،
وتشكل جريمة مكتملة األركــان
ضد الدولة.

لــإرهــاب "مـســألــة وق ــت" ،بينما
أك ـ ــد حـ ـم ــدوك "حـ ـ ــرص ح ـكــومــة
الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة عـلــى تحقيق
السالم الشامل والعادل وتحسين
الوضع االقتصادي".
وأك ــدت الـسـفــارة البريطانية
فــي الخرطوم أن االعـتــداء مقلق
ً
جدا ويجب التحقيق فيه بشكل
ك ــام ــل وب ـش ـف ــاف ـي ــة .ك ـم ــا أعـ ــرب
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ع ــن شجبه
ً
لـ ــاع ـ ـتـ ــداء ،م ـ ــؤك ـ ــدا وقـ ــوفـ ــه مــع
الشعب السوداني.
وأدانـ ـ ـ ـ ــت الـ ـسـ ـف ــارة ال ـتــرك ـيــة
ال ـه ـج ــوم ال ـش ـن ـيــع وعـ ـب ــرت عــن
تضامنها مع الشعب السوداني.
ف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،أعـلـنــت
لجنة الوساطة تمديد مفاوضات
الـســام السودانية بين حكومة
الـخــرطــوم والـحــركــات المتمردة
التي تجري في عاصمة جنوب
السودان جوبا لمدة شهر.
ودان المتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجية المصرية أحمد
ً
حافظ محاولة االغتيال ،مؤكدا
ضــرورة أهمية تضافر الجهود
اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة لمكافحة
اإلرهاب.
(الخرطوم ـ أ ف ب ،رويترز،
د ب أ)

(أ ف ب)

ً
وعـلــى بعد خمسين مـتــرا من
نقطة للجيش ال ـســوري الــذي
انتشرت وحداته في المنطقة
ب ـنــاء ع ـلــى ط ـلــب كـ ــردي أث ـنــاء
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ،ت ـن ـت ـظــر
م ــدرع ـت ــان أم ـيــرك ـي ـتــان ع ــودة
دوريــة روسية من جولة قرب
خ ـط ــوط ال ـت ـمــاس م ــع منطقة
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـت ــركـ ـي ــة
والفصائل الموالية لها ،ألنها
ّ
تعد من مناطق نفوذها.
و فــي مشهد شبيه بألعاب
الفيديو ،تداول رواد اإلنترنت
ً
ً
قـبــل أســابـيــع مقطعا مـصــورا
يظهر مـ ّ
ـدرعــة روسـيــة تحاول
ت ـ ـجـ ــاوز آلـ ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة عـلــى
ً
الـطــريــق قـبــل أن تنحرفا معا
خارجه بعدما حاولت منعها.
(عواصم -وكاالت)

قدم علي باباجان الحليف البارز السابق للرئيس التركي
ً
ً
رجــب طيب إردوغ ــان أمــس طلبا إلنـشــاء حــزب سياسي قائال
إن تركيا بحاجة "لبداية جديدة" ،ودعا للنهوض بإصالحات
لتعزيز سيادة القانون والديمقراطية.
وجاء تحرك باباجان ( 52عاما) ،نائب رئيس الوزراء السابق،
الذي طال انتظاره بعد أن أعلن في يوليو الماضي استقالته من
حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه إردوغان بسبب "خالفات
عميقة" حول توجهات الحزب.
كان باباجان عضوا مؤسسا في حزب "العدالة والتنمية"
ذي الـجــذور اإلســامـيــة الــذي يحكم تركيا منذ  ،2002وعمل
وزيــرا لالقتصاد ثم للخارجية ،قبل أن يتولى منصب نائب
رئيس الوزراء في الفترة من  2009حتى  .2015وحظي باحترام
المستثمرين األجانب خالل توليه وزارة االقتصاد.
وقال باباجان في مقابلة أذيعت على الهواء مباشرة على
قناة فوكس تي في التركية" :هناك حاجة إلــى بداية جديدة
في تركيا".
وأضــاف" :لقد مر ما يقرب من  20عاما (منذ تأسيس حزب
العدالة والتنمية) ...تغيرت تركيا ،ولألسف فإن الحزب السياسي
الذي كنت عضوا فيه بدأ القيام بأشياء تخالف مبادئ تأسيسه".
وقدم أنصار باباجان طلبا رسميا إلى وزارة الداخلية أمس
لتأسيس الحزب الجديد .وسيتم تأكيد اسم الحزب في حفل
يوم األربعاء.
وأوضــح باباجان "هناك حاجة قوية لتأسيس تركيا أكثر
ازدهارا ومالءمة للعيش ،وهذا غير ممكن مع النظام السياسي
الـحــالــي" ،مـشــددا على أهمية الديمقراطية وسـيــادة القانون
وحقوق اإلنسان.
ونــالــت المصاعب االقـتـصــاديــة فــي أعـقــاب أزم ــة العملة في
 2018من قاعدة التأييد إلردوغان .ومن شأن أي تآكل في قاعدة
الحزب ،ولو ببضع نقاط مئوية قليلة ،أن يضر حزب العدالة
والتنمية الذي بات يتعين عليه بالفعل االعتماد على تحالف
مع القوميين لضمان األغلبية البرلمانية.
وك ــان رئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق أحـمــد داود أوغ ـلــو ،الحليف
السابق إلردوغان أيضا ،قد أسس في ديسمبر حزب "المستقبل"
لمنافسة "العدالة والتنمية".
غير أن استطالعات الــرأي تظهر تأييدا مـحــدودا لخصوم
إردوغ ــان السياسيين الـجــدد .فقد أظـهــر اسـتـطــاع لمؤسسة
ميتروبول الشهر الماضي أن الدعم الشعبي لحزب داود أوغلو
يبلغ  1.2في المئة ،في حين يبلغ معدل التأييد لحزب باباجان
المنتظر  0.8في المئة.
وقدر االستطالع نسبة التأييد لـ"العدالة والتنمية" عند  40في
المئة انخفاضا من  42.6في المئة في انتخابات  2018العامة.
(إسطنبول ـ رويترز)

23

سلة أخبار
حاملة طائرات ذرية
أميركية تصل إلى المنطقة

وصلت مجموعة سفن حربية
أميركية ،بقيادة حاملة
الطائرات الذرية "إيزنهاور"
إلى منطقة شرق البحر
األبيض المتوسط.
وذكرت مواقع إلكترونية
غربية تتابع تحركات الطيران
الحربية ،تسجيل تحليق
طائرة نقل عسكري تكتيكية
متوسطة المدى من طراز "C-2
 "Greyhoundتابعة لحاملة
الطائرات المذكورة ،أمس
األول ،جنوب شرق جزيرة
كريت اليونانية.
وأفادت مصادر عسكرية
أميركية ،بأن المجموعة
البحرية الضاربة ستتوجه
ً
الحقا إلى منطقة الخليج،
لتحل محل المجموعة
البحرية األميركية بقيادة
حاملة الطائرات "ترومان".

وضع مقتنيات
قابوس في متحف

قررت سلطنة عمان وضع
مقتنيات السلطان قابوس بن
سعيد ،رحمه الله ،في متحف
ً
عام للعامة ،تخليدا لذكراه
وما قدمه للسلطنة وشعبها
طوال حياته ،حتى آخر
نفس له .وأعلن وزير التراث
والثقافة سالم بن محمد
المحروقي ،مساء أمس األول،
أنه سيتم وضع المقتنيات
ً
في أحد المتاحف ،ردا على
طلب من ناشط عماني
طالب بوضعها في "المتحف
الوطني" أو في متحف "عمان
عبر الزمان" أمس األول.

الجيش اليمني يستعيد
مناطق حدودية

استعادت قوات الجيش
اليمني الموالية للرئيس
عبدربه منصور هادي،
أمس ،مناطق في محافظة
الجوف المحاذية للحدود
السعودية شمالي اليمن
خسرتها في وقت سابق،
بعد سيطرة ميليشيات
جماعة «أنصار الله»
الحوثية على مدينة الحزم.
وقال مصدر عسكري ،إن
قوات الجيش هاجمت مواقع
سيطر عليها الحوثيون،
وتمكنت من استعادتها في
مديرية خب والشعف أكبر
مديريات الجوف.
وأضاف أن «قوات الجيش
تمكنت من السيطرة على
سوق اليتمة ومناطق أخرى
مجاورة ،وواصلت التقدم
الميداني بإسناد من طيران
التحالف العربي» بقيادة
الرياض.

إصابة بهجوم على
مسجد في باريس

تعرض مسجد في العاصمة
الفرنسية باريس لهجوم
مسلح؛ ما أسفر عن إصابة
شخص.
وذكرت تقارير فرنسية ،أن
شخصا يرتدي خوذة نفذ
الهجوم ،وأصاب شخصا
قبل أن يتمكن من الفرار
بواسطة دراجة نارية.
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مصر تأسف لموقف الخرطوم من أزمة سد النهضة

ً
اللجنة العليا لمياه النيل في انعقاد دائم ...وإثيوبيا تنشر صورا جديدة ألعمال البناء في السد

أثيوبيون يحيون أمس األول ذكرى ضحايا سقوط طائرة ركاب في مارس ( 2019أ ف ب)

القاهرة  -حسن حافظ

البرلمان يوافق
ً
نهائيا على قانون
يمنع اإلفراج
الشرطي عن
المحكومين بجرائم
التجمهر واإلرهاب
والمخدرات

ً
في وقت نشرت إثيوبيا صورا
جديدة ألعمال بناء سد النهضة،
الـ ـت ــي أع ـل ـن ــت ب ـ ــدء ت ـش ـغ ـي ـلــه فــي
يــولـيــو الـمـقـبــل ،ب ــدا أن الـكـيــل قد
فـ ـ ــاض بـ ــالـ ــدولـ ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة مــن
«األالع ـي ــب» اإلثـيــوبـيــة ،وغموض
ال ـم ــوق ــف الـ ـس ــودان ــي ،فــواص ـلــت
الـقــاهــرة إجــراءات ـهــا التصعيدية
التي تقترب بها من تقديم طلب
رسمي إلــى مجلس األمــن ،لوقف
تشغيل السد إال بعد التوصل إلى
ات ـفــاق نـهــائــي حــولــه ،إذ انطلقت
مؤسسات الدولة المصرية للعمل
على ترتيب أوراقها ،بينما واصل
وزي ــر الـخــارجـيــة ســامــح شـكــري،
أمس ،جولة عربية موسعة تشمل
الكويت ،والسعودية ،واإلم ــارات
لجمع الدعم العربي في مواجهة
تعنت أديس أبابا.
و ع ـقــدت اللجنة العليا لمياه
ال ـن ـي ــل ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
مصطفى مــدبــولــي اجتماعا هو
الثالث في أقل من أسبوعين ،أمس
األول ،لـتـقـيـيــم ال ـمــوقــف الـحــالــي
ل ـم ـفــاوضــات س ــد ال ـن ـه ـضــة على
ض ــوء ال ـم ــواق ــف اإلث ـيــوب ـيــة غير
ال ـم ـب ــررة وتـغـيـبـهــا ع ــن اجـتـمــاع

واشنطن نهاية فبراير الماضي،
والخاص باالتفاق الذي تم إعداده
ب ـنــاء ع ـلــى جـ ــوالت ال ـم ـفــاوضــات
ال ـتــي رعـتـهــا ال ــوالي ــات المتحدة
األم ـيــرك ـيــة ،وشـ ــارك فـيـهــا البنك
الدولي ،على مدار األشهر األربعة
الماضية».
وحضر االجتماع وزير الموارد
المائية وال ــري ،وممثلو وزارات
الــدفــاع والخارجية والمخابرات
ال ـعــامــة ،ونــاق ـشــت الـلـجـنــة خطة
التحرك المصري من أجل تأمين
المصالح المائية ،وحقوق مصر
ف ــي مـ ـي ــاه ال ـن ـي ــل ،ع ـل ــى أن تـظــل
اللجنة في انعقاد دائــم لمناقشة
تـطــورات هــذا الملف ،واتـخــاذ ما
يلزم من إجراءات حياله.

رد مصري
وب ـ ـ ـ ــدا أن ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ه ـ ــو س ـيــد
الموقف بين القاهرة والخرطوم
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن م ـهــات ـفــة رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة ال ـ ـسـ ــودانـ ــي
ع ـبــدال ـف ـتــاح الـ ـب ــره ــان ،لـلــرئـيــس
ال ـم ـصــري ع ـبــدال ـف ـتــاح الـسـيـســي
مساء السبت الماضي ،إذ أعــرب

الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
المصرية ،أحمد حافظ ،في بيان
رسمي مساء أمس األول ،عن أسفه
لـمــا ورد فــي الـبـيــان ال ـصــادر عن
وزارة الخارجية السودانية بشأن
تحفظ السودان على القرار العربي
ح ـ ـ ــول س ـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة األس ـ ـبـ ــوع
الماضي.
وأك ـ ــد ح ــاف ــظ أن م ـصــر أم ــدت
الـ ـمـ ـن ــدوبـ ـي ــة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة ل ــدى
جامعة ال ــدول العربية بمشروع
الـ ـق ــرار م ـنــذ أول م ـ ــارس ،وتـلـقــت
ما يؤكد تسلم النص ،وحرصت
الخارجية المصرية خــال األيــام
الـتــالـيــة عـلــى اسـتـمــرار الـتــواصــل
مع الجانب السوداني لتلقي أي
تعليقات ،لكنه لــم ي ــرد .وأضــاف
حافظ« :الوفد المصري استجاب
لطلب السودان بحذف اسمه من
مشروع القرار».
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـصــريــة ع ــن مــدى
ضـيــق ب ــاده مــن تـحــركــات الــوفــد
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي قـ ــائـ ــا« :ال ـت ـع ــدي ــات
الالحقة التي اقترحها الـســودان
جاءت لتفرغ النص من مضمونه،
واإلضـ ـع ــاف م ــن أث ــر الـ ـق ــرار ،كما

مقتل جنديين أميركيين في العراق
شمخاني طرح بقاء عبدالمهدي حتى االنتخابات المبكرة
أعلنت وزارة الدفاع االميركية (البنتاغون)،
أ م ــس ،عــن مقتل جنديين أميركيين بنيران
معادية ،خالل تنفيذ مهمة مشتركة مع قوات
األمن العراقية ضد تنظيم «داعش» ،أمس األول،
شمال العراق.
وأفـ ــادت قـيــادة ال ـقــوات المشتركة لعملية
«العزم الصلب» ،التي ينفذها التحالف الدولي
ضــد «داع ــش» بقيادة الــواليــات المتحدة ،في
بيان نشرته أمس« :قتل اثنان من أفراد الخدمة
األميركية على أيدي قوات العدو ،أثناء تقديم
المشورة ومرافقة قوات األمن العراقية ،خالل
مهمة للقضاء على معقل داعش اإلرهابي في
منطقة جبلية بشمال العراق يوم  8مارس».
وأضاف البيان أنه لم يتم الكشف عن اسمي
الجنديين القتيلين إلى حين إشعار أقربائهما،
وفقا لسياسة وزارة الدفاع األميركية ،دون ذكر
أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وتزامن مقتل الجنديين األميركيين في أول
حادث قتالي منذ مدة ،مع زيارة أمين المجلس
األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني
الى العراق ،في اول زيارة من نوعها لمسؤول
ايراني رفيع ،بعد مقتل الجنرال االيراني قاسم
سليماني في غارة اميركية قرب مطار بغداد
في يناير الماضي.
وك ــان ــت إيـ ــران قـصـفــت ق ــاع ــدة عـيــن االس ــد
العراقية ،التي تضم مئات الجنود االميركيين،
ردا على تصفية سليماني ،لكن لــم يقتل اي
جندي اميركي .وتهدد فصائل عراقية باالنتقام
لمقتل أبومهدي المهندس أحــد أبــرز حلفاء
سليماني العراقيين.
ال ــى ذلـ ــك ،ك ـشــف م ـصــدر س ـيــاســي لـمــوقــع
الـســومــريــة ن ـيــوز ال ـعــراقــي ،أم ــس ،أن السبب
الــرئ ـي ـســي وراء زي ـ ــارة شـمـخــانــي ه ــو «ط ــرح
ام ـك ــان ـي ــة ابـ ـق ــاء رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـمـسـتـقـيــل

عــادل عبدالمهدي في المنصب ،لحين اجراء
انتخابات مبكرة» .وأضاف ان «شمخاني التقى
بالقيادات السياسية الشيعية ،وابلغهم من
خــال مستشار االمــن الوطني فالح الفياض
بشأن ذلك» ،مشيرا الى ان «عددا من القيادات
رفضت هذا المقترح بينهم رئيس ائتالف دولة
القانون نــوري المالكي ورئـيــس الجمهورية
برهم صالح».
ووصل أمين المجلس االعلى لالمن القومي
االيراني علي شمخاني ،السبت ،الى العاصمة
بـغــداد على رأس وفــد سياسي وأمـنــي رفيع
المستوى ،حيث التقى عــددا من المسؤولين
الـعــراقـيـيــن عـلــى رأس ـهــم رئ ـيــس الجمهورية
برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل
عبدالمهدي ومستشار االم ــن الــوطـنــي فالح
الفياض ورئيس جهاز المخابرات مصطفى
الكاظمي.

أن ال ـقــرار ال ـصــادر عــن االجـتـمــاع
ال ـ ــوزاري الـعــربــي لــم يتضمن إال
التضامن مع حقوق مصر المائية،
وال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ق ــواع ــد ال ـقــانــون
ال ــدول ــي ،وال ــدع ــوة للتوقيع على
االتفاق المعد».
ً
البيان المصري جاء ردا على
ب ـي ــان س ـب ـقــه ل ـ ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة
ال ـس ــودان ـي ــة ،ح ــاول ــت ف ـيــه شــرح
موقف الخرطوم ،بزعم أن القاهرة
لــم تـتـشــاور معها ح ــول مـشــروع
القرار ،وأنه «ال يخدم روح الحوار
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ب ــرع ــاي ــة
الواليات المتحدة والبنك الدولي
بواشنطن» ،وأن الخرطوم تقدمت
بمقترح لتعديل مـشــروع الـقــرار،
ب ـمــا ي ـتــوافــق م ــع ه ــدف تشجيع
األطـ ــراف عـلــى مــواصـلــة ال ـحــوار،
واالب ـت ـع ــاد ع ــن ك ــل م ــا م ــن شــأنــه
تصعيد الخالف واالستقطاب».
ون ـ ـ ــاش ـ ـ ــد ب ـ ـي ـ ــان ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
السودانية كال من مصر وإثيوبيا
للعودة إلى المفاوضات للتوصل
إلى االتفاق المرضي ،و»االبتعاد
ً
عن كل ما من شأنه التأثير سلبا
على عملية التفاوض» ،ولم يتطرق
البيان الـســودانــي إلــى حقيقة أن

م ـصــر ه ــي ال ــدول ــة ال ــوح ـي ــدة من
الـ ــدول ال ـث ــاث ال ـتــي وق ـعــت على
اتـ ـف ــاق س ــد ال ـن ـه ـض ــة ب ــاألح ــرف
األولى خالل اجتماعات واشنطن
ن ـه ــاي ــة ف ـب ــراي ــر الـ ـم ــاض ــي ،فـيـمــا
اعتذرت أديس أبابا عن الحضور،
ولــم يوقع الــوفــد الـســودانــي على
االتفاقية.

مؤبد جماعي
ً
قـ ـض ــائـ ـي ــا ،قـ ـ ـ ــررت ال ـم ـح ـك ـمــة
ال ـع ـس ـكــريــة ،أمـ ــس ،مـعــاقـبــة 112
م ـت ـه ـمــا ب ــال ـس ـج ــن الـ ـم ــؤب ــد (25
عاما) ،ومعاقبة  3آخرين بالسجن
المشدد  15سنة ،و 7بالسجن مدة
 15س ـنــة ،و 17مـتـهـمــا بالسجن
الـمـشــدد  10س ـنــوات ،كـمــا قضت
ب ـم ـعــاق ـبــة  22م ـت ـه ـمــا بــالـسـجــن
 5س ـ ـنـ ــوات م ـ ـش ـ ــددة ،وم ـع ــاق ـب ــة
 44آخ ــري ــن بــالـسـجــن ال ـم ـشــدد 3
سـنــوات ،والسجن ثــاث سنوات
لـ 6متهمين ،والبراءة لـ  80متهما،
ً
ف ــي الـقـضـيــة ال ـم ـعــروفــة إعــامـيــا
ب ـ «محاولة اغتيال النائب العام
المساعد».
وت ـض ــم ال ـق ـض ـيــة ال ـت ــي ت ــورط

بها عناصر حركة «حسم» الذراع
ال ـم ـس ـل ـحــة ل ـج ـمــاعــة «اإلخ ـ ـ ـ ــوان»
اإلره ــاب ـي ــة 17 ،عـمـلـيــة إرهــاب ـيــة،
أب ــرزه ــا مـحــاولــة اغـتـيــال النائب
العام المساعد ،ومحاولة اغتيال
مفتي ال ــدي ــار الـمـصــريــة السابق
علي جمعة ،بهدف تنفيذ عمليات
نوعية تستهدف المنشآت العامة
وال ـح ـي ــوي ــة ب ــال ــدول ــة ،لـتـحـقـيــق
غ ــرض الـجـمــاعــة بــإس ـقــاط نـظــام
الحكم القائم.

عدم سريان اإلفراج
ً
برلمانيا ،وافق مجلس النواب
ف ــي جـلـسـتــه ال ـعــامــة أمـ ــس ،على
عـ ــدد م ــن م ـش ــروع ــات ال ـقــوان ـيــن،
في مقدمتها تعديل قانون غسل
األمـ ــوال ،وعـلــى تـعــديــات قــانــون
ال ـم ـع ــاش ــات ل ـل ـق ــوات الـمـسـلـحــة،
وقانون حماية اآلثار ،كذلك وافق
ً
ال ـبــرل ـمــان ن ـهــائ ـيــا ع ـلــى م ـشــروع
قانون مقدم من الحكومة ،يهدف
إلى عدم سريان اإلفراج الشرطي
على المحكوم عليهم فــي جرائم
ال ـت ـج ـم ـه ــر وم ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ــاب
والمخدرات.

نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته
كما توقع عدد من المراقبين اإلسرائيليين،
ط ـلــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن
نتنياهو أمس من المحكمة تأجيل محاكمته
بتهم الـفـســاد ،الـمـقــررة فــي  17ال ـجــاري ،لمدة
 45يوما.
وادعـ ــى نـتـنـيــاهــو ،ف ــي طـلـبــه ،أن الـمــدعـيــن
الـعــامـيــن لــم يـقــدمــوا جـمـيــع الـمـعـلــومــات ذات
الصلة بالقضية ،وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء
المنتهية واليته بعد أسبوعين من االنتخابات
التي فاز فيها حزب "ليكود" الذي يتزعمه.
ل ـكــن أم ـ ــام الـ ـح ــزب مـهـمــة صـعـبــة لتشكيل
الحكومة ،خاصة أنه لم يستطع الحصول على
مقاعد األغلبية البالغة  61لتشكيل الحكومة
المقبلة.
وفي حال طلب الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين
ريفلين من نتنياهو تشكيل الحكومة فستكون
المرة األولى التي يحاكم فيها رئيس للحكومة
وهو على رأس منصبه.
وجاء في رسالة بعثها محامو نتنياهو إلى

المحكمة المركزية في القدس ،اطلعت عليها
وكالة فرانس برس ،أن الفريق القانوني لرئيس
ال ـ ــوزراء "ل ــم يـحـصــل عـلــى الــوثــائــق المتعلقة
بالتحقيق".
ووج ـ ـ ــه الـ ـم ــدع ــي ال ـ ـعـ ــام اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إل ــى
نتنياهو اتهامات بالرشوة واالحتيال وانتهاك
ا لـثـقــة ،فــي  3قضايا منفصلة ينفيها رئيس
الـ ـ ــوزراء ،وم ــن الـمـتــوقــع أن ي ـحــاول معارضو
نـتـنـيــاهــو إقـ ــرار م ـش ــروع ق ــان ــون يـحـظــر على
الشخص المتهم تشكيل حكومة جديدة.
يــأتــي ذل ــك بـيـنـمــا ت ـقــرر اق ـت ـصــار الـمــراســم
االحـتـفــالـيــة الـ ــ 23للكنيست ،ال ـم ـقــررة فــي 16
ال ـجــاري ،على أعـضــاء الكنيست وعائالتهم،
وإل ـغ ــاء آالف ال ــدع ــوات الـمــوجـهــة إل ــى السلك
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي األج ـن ـب ــي وألع ـ ـضـ ــاء كـنـيـســت
وسـيــاسـيـيــن ســابـقـيــن وك ـب ــار رجـ ــال األع ـمــال
والـشـخـصـيــات األم ـن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة ،بسبب
انتشار فيروس كورونا.
(القدس ـ ـ أ ف ب)

كابول تشهد تنصيب رئيسين ...و«داعش» يهاجم المراسم
ً
• «طالبان» تستبعد حوارا مع «حكومة العبيد»
• باكستان تتهم عناصر محدودة بتخريب «اتفاق الدوحة»

ّ
تعمقت األزمة السياسية في
أفغانستان ،مع تنصيب كل من
الرئيس أشــرف غني وخصمه
األبرز عبدالله عبدالله نفسيهما
كرئيسين ،في حفلين متزامنين
قـطـعـهـمــا ان ـف ـج ــاران ،ف ــي وقــت
تبدو حركة «طالبان» المتمردة
أكثر قوة ،بعد توقيعها اتفاقا
للسالم مــع الــواليــات المتحدة
واستبعادها إجراء مفاوضات
مع «حكومة العبيد» بكابول.
ووصـ ــل غ ـن ــي ،الـ ــذي ارت ــدى
الـ ـ ـ ـ ــزي األفـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــي ال ـت ـق ـل ـي ــدي
وع ـم ــام ــة ب ـي ـض ــاء ال ـ ـلـ ــون ،إل ــى
القصر الرئاسي ،أمس ،ليؤدي
ً
اليمين محاطا بــأنـصــاره ،إلى
ج ــان ــب ش ـخ ـص ـيــات سـيــاسـيــة
ب ـ ــارزة ودب ـلــومــاس ـي ـيــن وك ـبــار
المسؤولين األجانب بمن فيهم
الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـل ـبــاد
زلماي خليل زاد.
و فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــأة ،دوى صـ ـ ـ ــوت
انـفـجــاريــن بينما ك ــان المئات

يحضرون حفل تنصيب غني،
ً
ما دفع عددا منهم للفرار.
لكن غني قال وسط أجراس
اإلنـ ـ ـ ــذار ل ـم ــن ل ــزم ــوا م ـكــان ـهــم:
«ال أرت ـ ـ ـ ــدي سـ ـت ــرة واق ـ ـيـ ــة مــن
ال ــرص ــاص ،ب ــل قـمـيـصــي فـقــط.
سأبقى ولو كان علي التضحية
بنفسي».
وقبل دقائق ،وفي جزء آخر
م ــن م ـج ـ ّـم ــع ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي
ال ــواس ــع ،نـ ّـصــب عـبــدالـلــه الــذي
حـ ـض ــر ب ـ ـبـ ــزة رسـ ـمـ ـي ــة ن ـف ـســه
ً
ً
رئـ ـيـ ـس ــا ،مـ ـتـ ـع ـ ّـه ــدا ب ــ«ح ـم ــاي ــة
االسـتـقــال والـسـيــادة الوطنية
وسالمة األراضي».
ّ
وحـ ـ ــذر ع ـبــدال ـلــه م ــن أنـ ــه لن
يستسلم بعد أن تنازل عن حقه
ف ــي ال ـف ــوز بــاالن ـت ـخــابــات الـتــي
أجــريــت ع ــام  ،2014وق ــال عبر
«ت ــوي ـت ــر»« :ع ـل ــى تــاري ـخ ـنــا في
إنكار الذات والتنازل أال يعطي
مبررات ألي كان العتبار ذلك من
ّ
المسلمات».

ً
والح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا ،أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ت ـن ـظ ـي ــم
«داعش» المسؤولية عن هجوم
صـ ــاروخـ ــي اس ـت ـه ــدف م ــراس ــم
التنصيب.
ّ
من جهتها ،كثفت «طالبان»،
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
االنتخابية «زائـفــة وم ــدارة من
الخارج» ،هجماتها ضد القوات
األفغانية والمدنيين.
ّ
المتحدث باسم الحركة
وقال
الـمـتـشــددة ذبـيــح الـلــه مجاهد
إن ت ـن ـظ ـي ــم حـ ـفـ ـل ــي ت ـن ـص ـيــب
رئ ــاس ــي م ـتــوازي ـيــن يـعـكــس أن
«ال شــيء أهــم بالنسبة للعبيد
من مصالحهم الخاصة» ،بعد
االنتخابات المثيرة للجدل التي
أجريت سبتمبر الماضي.
واع ـت ـب ــرت «ط ــالـ ـب ــان» ،أمــس
األول ،أن من غير المرجح عقد
مـحــادثــات س ــام مــع الحكومة
األف ـغ ــان ـي ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل،
فـ ــي ظـ ــل االنـ ـقـ ـس ــام ب ـي ــن غـنــي
وعبدالله.

فوضى خالل القصف على حفل تنصيب غني في كابول
وبدأ صبر المجتمع الدولي
وال ـش ـع ــب األفـ ـغ ــان ــي ع ـل ــى حــد
سواء ينفدّ ،
جراء الصراع على
السلطة بين السياسيين ،بينما
ّ
حذرت واشنطن في وقت سابق

ً
ّ
من أن السجاالت تشكل تهديدا
لــاتـفــاق ب ـشــأن سـحــب ال ـقــوات
األمـيــركـيــة ،والـ ــذي يـنــص على
وجوب عقد «طالبان» محادثات
مع كابول.

(أ ف ب)
في هــذه األثـنــاء ،اتهم وزير
خارجية باكستان شاه محمود
ق ــري ـش ــي «عـ ـن ــاص ــر مـ ـح ــدودة»
بالسعي من أجل تخريب اتفاق
إحالل السالم الموقع بالدوحة،

مـ ــؤكـ ــدا ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ات ـخ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة إلح ـب ــاط
مساعيهم.

سلة أخبار
توزير أعضاء بحزب
ماليزي متهم بالفساد

َّ
عين رئيس الوزراء الماليزي
محيي الدين ياسين ،بعد
أسبوع من توليه المنصب،
أعضاء من حزب متهم
بالفساد ،في حكومته
الجديدة ،إلى جانب وزراء
انفصلوا عن الحكومة
السابقة بقيادة مهاتير
محمد ،الذي استقال بشكل
مفاجئ أواخر فبراير
الماضي.
وجرى تخصيص حقائب
وزارية عدة بما في ذلك
الشؤون الخارجية والدفاع،
ألعضاء من حزب المنظمة
الوطنية المالوية المتحدة
المنتمي إليه رئيس الوزراء
السابق نجيب رزاق ،الذي
يواجه اتهامات عدة بالفساد.
وأكد ياسين ،أمس ،الحاجة
إلى «النزاهة» في الحكومة،
وجدد تعهداته التي أدلى بها
في أول خطاب له األسبوع
الماضي بأنه لن يعين أي
شخص متهم بالفساد.

ُ
تضارب حول
زيارة حفتر لإلليزيه

تضاربت األنباء ،أمس ،حول
قيام قائد قوات شرق ليبيا،
خليفة حفتر ،بزيارة إلى
فرنسا واستقباله بقصر
اإلليزيه.
ونفى مصدر من القصر
وصول حفتر إلى باريس،
ً
ردا على تقارير قالت إن
رجل شرق ليبيا ،الذي يقود
معركة ضد حكومة «الوفاق»
في طرابلس ،يقوم بزيارة
رسمية إلى فرنسا.
ونقلت التقارير عن القيادة
العامة لقوات شرق ليبيا
أن حفتر وصل إلى باريس
بـ«دعوة رسمية من الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون،
للتباحث في آخر مستجدات
مكافحة اإلرهاب والهجرة
غير الشرعية».

مقتل  43بهجوم
في بوركينا فاسو

أفادت حكومة بوركينا فاسو
بأن مهاجمين مجهولين
قتلوا  43شخصا في شمال
بوركينا فاسو ،أمس األول.
وذكرت الحكومة ،في بيان
أمس ،أن الهجوم استهدف
قريتين في المنطقة الشمالية
بالقرب من الحدود مع
مالي .واستهدفت الجماعات
المتشددة والميليشيات
العرقية المدنيين في المنطقة
ً
مرارا.

بدء محاكمة روس
وأوكراني بإسقاط «الماليزية»

وصف قاض هولندي إسقاط
طائرة ماليزية فوق أوكرانيا
في عام  ،2014مما أسفر
عن مقتل كل من كانوا على
ً
متنها وعددهم  298شخصا،
بأنه «غير مفهوم بدرجة
كبيرة» ،مع بدء محاكمة
ثالثة روس وأوكراني في
أمستردام أمس.
ولم يكن أي من المتهمين
ً
حاضرا في القاعة ،ويعتقد
أن المتهمين األربعة
ً
موجودون في روسيا حاليا.
وأرسل واحد منهم فقط
محاميا للدفاع عنه.
ُ
وقصفت الطائرة الماليزية
بصاروخ سطح جو يوم
 17يوليو عام  2014أثناء
تحليقها فوق أراض يسيطر
عليها معارضون موالون
لموسكو يقاتلون القوات
األوكرانية .وكانت الطائرة
في طريقها من أمستردام إلى
كوااللمبور.

ةديرجلا
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رياضة

«فيفا» يؤجل التصفيات اآلسيوية المشتركة بسبب «كورونا»
ً
«الكرة» تلقى الكتاب ...و«الفنية» تعقد اجتماعا مساء اليوم

حازم ماهر

ساد االرتياح أرجاء ًاتحاد
الكرة ،بعد تلقيه كتابا من
االتحاد اآلسيوي أكد خالله
موافقة االتحاد الدولي على
تأجيل التصفيات المشتركة
لكأس العالم  2022وكأس
آسيا  2023بسبب فيروس
كورونا المستجد.

ً
تلقى اتحاد الكرة صباح أمــس كتابا من
االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة القدم يفيد بموافقة
االت ـح ــاد ال ــدول ــي للعبة "فـيـفــا" عـلــى تأجيل
المباريات المقرر لعبها خالل شهري مارس
ويونيو المقبلين ،في التصفيات اآلسيوية
المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022
بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين ،وذلك بسبب
انتشار فيروس كورونا المستجد ،على أن يتم
تحديد المواعيد الجديدة لهذه المباريات في
وقت الحق.
يذكر أن منتخبنا الوطني األول الذي يلعب
في المجموعة الثانية من التصفيات ،كان من
َ
منتخبي أستراليا في
المقرر لــه أن يــواجــه
سيدني واألردن في الكويت يومي  26و31
الجاري.
وكانت االتحادات األهلية لدول غرب آسيا
رفعت توصية إلى االتحاد الدولي لكرة القدم
"فـيـفــا" ،طالبت خاللها بتأجيل المباريات،
لحماية الالعبين واألجهزة الفنية واإلداريــة
والطبية والـحـكــام والجماهير مــن فيروس
كورونا المستجد.
وحدد االتحاد اآلسيوي في كتابه يومي 13
مارس و 3مايو لتحديد مواعيد المباريات التي
ستلعب في شهر مارس ويوينو وذلك في حال
موافقة االتحادين المعنيين باألمر ،أما في حالة
موافقة اتحاد فقط فتعتبر المباريات مؤجلة.
إل ــى ذلـ ــك ،عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن ح ــال ــة من

االرتياح سادت أرجــاء كرة القدم بصفة عامة،
واللجنة الفنية بصفة خاصة ،بعد قرار تأجيل
المباريات ،خصوصا أنــه ليس من المنطقي
االستعدادات للمباريات في ظل إيقاف النشاط،
كما أنه من الصعوبة بمكان مغادرة البالد في
الظروف الحالية.

برنامج إعداد جديد
كما علمت "الجريدة" أن اللجنة الفنية ستعقد
اجتماعا مساء اليوم ،سترفع بعده توصية إلى
مجلس إدارة االتحاد لمناقشتها في االجتماع
الذي سيعقد مساء األربعاء المقبل.
ويشهد اجتماع اللجنة وضع برنامج إلعداد
المنتخب للمباريات المتبقية من التصفيات،
والذي سيتضمن معسكرات خارجية إلى جانب
المشاركة في بطوالت وديــة واستضافة عدد
مــن المنتخبات لمواجهتها ودي ــا فــي الفترة
المقبلة ،التي سيتم تحديدها في وقت الحق،
خصوصا فــي حــال تــم القضاء على فيروس
كورونا المستجد.

موهبتها خالل فترة اإلعداد من أجل االعتماد
عليها في المستقبل القريب ،مع غض النظر
عن الالعبين أصحاب الخبرات واألعمار
السنية الـكـبـيــرة ،مــع اإلب ـق ــاء فـقــط على
ال ــاع ــب الـ ـق ــادر عـلــى صـنــع الـ ـف ــارق مع
المنافسين وقيادة زمالئه بشكل جيد.
ويبدو أن تأجيل المباريات قد يدفع
الـلـجـنــة الـفـنـيــة ف ــي فـتــح مـلــف ال ـمــدرب
األجنبي لقيادة المنتخب ابـتــداء من
استئناف التصفيات ،مع ضرورة
اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى الـ ـم ــدرب ثــامــر
ع ـنــاد والـ ــذي سيعمل في
منصب المدرب المساعد،
نظرا لكفاءته من جهة،
وارتباطه مع الالعبين
ً
بـعــاقــة قــويــة جـ ــدا من
جـهــة أخ ـ ــرى ،ه ــذا غير
تجديد عقده ،ووقوفه
على كل كبيرة وصغيرة
في المنتخب في الوقت
الحالي.

االعتماد على الالعبين الجدد
وتتجه النية داخل اللجنة الفنية إلى مناقشة
الجهاز الفني في أمر االعتماد على الالعبين
من أصحاب األعمار السنية الصغيرة ،لصقل

الدمخي :خياران أمام «الطائرة» لحل أزمة تعليق النشاط
●

وليد الدمخي

محمد عبدالعزيز

أيد مدير لعبة الكرة الطائرة بنادي
ال ـق ــادس ـي ــة ولـ ـي ــد ال ــدمـ ـخ ــي اس ـت ـئ ـنــاف
ال ـن ـش ــاط ال ــري ــاض ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ــدون
ج ـم ـه ــور ،ب ـع ــد م ــوا ف ـق ــة وزارة ا ل ـص ـحــة،
ت ـط ـب ـي ـقــا لـ ـ ــإجـ ـ ــراء ات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ال ـت ــي
ت ـ ـت ـ ـخـ ــذهـ ــا ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد حـ ــال ـ ـيـ ــا ض ــد
فيروس كورونا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــي،
لـ"الجريدة" ،إن "الوسط
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي واتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة،
بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل خ ـ ـ ـ ــاص،
أمــامـهـمــا خـيــاران
لـلـخــروج مــن أزمــة
ت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــق الـ ـ ـن ـ ـش ـ ــاط
ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي :تـ ــرح ـ ـيـ ــل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة
(ال ـ ــدوري وال ـك ــأس) لـبــدايــة
ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو س ـ ـ ــم ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل ،أو
اسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـ ـلـ ــدوري ب ــدون
جمهور ،وأ نــا مع المقترح
األخير".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ال ـم ـص ـل ـح ــة

العامة فوق كل شيء ،وأي اقتراحات بشأن
اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـن ـش ــاط ال ــري ــاض ــي م ــن عــدمــه
مرهونة أوال بموافقة وزارة الصحة ،ألنها
المسؤول األول واأل خـيــر عــن إدارة األز مــة،
وأغلب ا لــدول تلعب حاليا بــدون جمهور،
والمهم إنهاء الموسم قبل رمضان".
وأردف" :أ نـ ــا ال أ ف ـضــل تــأ ج ـيــل ا لـ ــدوري
لشهر أبريل المقبل ،ألننا بالتالي سنصل
إل ــى ش ـهــر رمـ ـض ــان ،وذلـ ــك ل ـع ــدة أس ـب ــاب،
أولها انتهاء اال حـتــراف الجزئي لالعبين،
ألن اللوائح تنص على أن الموسم يتكون
من  9أشهر فقط وينتهي في  30مايو من
كل عام".

مستحقات إضافية
وبين أ نــه " فــي حــال تأجيل اللعب حتى
بــدا يــة أ بــر يــل ا لـمـقـبــل سيمتد ا لـلـعــب حتى
أواخ ـ ـ ــر م ــاي ــو وي ــونـ ـي ــو ال ـم ـق ـب ـل ـي ــن ،وه ــذا
سـيـعـنــي أن الــاع ـب ـيــن ل ــن ي ـح ـص ـلــوا عـلــى
م ـس ـت ـح ـق ــات إض ــافـ ـي ــة فـ ــي حـ ــالـ ــة ت ـم ــدي ــد
الموسم".
وذك ــر أن الـسـبــب ال ـثــانــي يـتـمـثــل فــي أن
ال ـم ـن ـشــأة الــريــاض ـيــة ب ــاألن ــدي ــة حــال ـيــا مــن
الـمـسـتـحـيــل أن ت ـس ـتــوعــب إق ــام ــة الـنـشــاط
الرياضي خالل شهر رمضان ،ألن هناك 4

ألعاب تقام على صالة واحدة أو صالتين
في كل ناد ،وهي كرة قدم الصاالت والكرة
الطائرة واليد والسلة ،وهذا بالنسبة لفرق
ال ــدرج ــة األولـ ــى ف ـقــط ،فـضــا عــن الـمــراحــل
الـسـنـيــة ال ـتــي تـعـتـمــد فـيـهــا أغ ـلــب األنــديــة
على تأجير صاالت مدارس "التربية" ،التي
تغلق في  1يونيو من كل عام ،فما السبيل
للتدريب والمباريات في هذه الفترة بدون
وجود صاالت.
واس ـت ـطــرد" :أم ــا الـسـبــب الـثــالــث األخـيــر
فهو مشكلة مواعيد المحترفين األجانب،
الن اال تـحــاد ا لــدو لــي للكرة ا لـطــا ئــرة يجبر
جميع ا لــدول على إنهاء موسمها قبل 30
مايو ،لتفريغ المحترفين لتمثيل منتخبات
بــاد هــم فــي ا ل ــدوري العالمي ،و بـنــاء عليه
ستكون األندية مجبرة على ترك محترفيها
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـت ــاري ــخ ،ح ـت ــى ال تـ ـك ــون ه ـنــاك
مخلفات على األندية".
و تـ ـمـ ـن ــى أن ت ـت ـض ــح ا لـ ـ ـص ـ ــورة س ــر ي ـع ــا
بــا لـنـسـبــة ال سـتـئـنــاف ا لـنـشــاط أو تأجيله،
حـتــى تـتـمـكــن األج ـه ــزة الـفـنـيــة م ــن تــرتـيــب
برامجها بالشكل المناسب ،حــر صــا على
المصلحة العامة لألندية.

ترشيح البالول لعضوية
«آسيوي الطائرة»
اسـ ـتـ ـق ــر ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة عـ ـل ــى تــرش ـيــح
عبدالعزيز البالول لعضوية مجلس ادارة االتحاد
اآل سـيــوي للعبة ،في دور تــه المقبلة ،المقرر إ جــراء
انتخاباتها يومي  16و 17يونيو المقبل.
وقـ ــرر ال ـم ـك ـتــب ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــات ـح ــاد ،الـ ــذي عـقــد
فــي ســاعــة مـتــأخــرة مــن مـســاء أمــس األول فــي مقره
بـمـبـنــي ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة ف ــي ح ــول ــي ،تــرش ـيــح 3
اعضاء للجان العامة في اال تـحــاد اال سـيــوي للكرة
الـطــائــرة ،وهــم أمـيــن الـصـنــدوق الـمـســاعــد لالتحاد
طالل العدواني للجنة التدقيق ،وعضو مجلس ادارة
اال ت ـحــاد نــا يــف الخميلي لعضوية
لجنة ا لـتـســو يــق ،و ب ــدر ا لـكــوس
لعضوية لجنة
التدريب.
وسيجتمع
مجلس إدارة
االت ـ ـحـ ــاد فــي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــاء
اليوم العتماد
أس ـم ــاء جـمـيــع
المرشحين.

اليوسف« :الصحة»
تحسم أمر التعليق
أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة اتـ ـح ــاد كـ ــرة ال ـق ــدم،
ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد ال ـي ــوس ــف،
أن مجلس اإلدارة سيعقد
اجتماعا مساء غد ،التخاذ
قـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـ ـش ـ ــأن اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
النشاط الكروي او استمرار
تــأجـيـلــه ،وذل ــك ب ـنــاء على
تعليمات وزارة الصحة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف أن
االت ـحــاد غـيــر م ـســؤول عن
المباريات الودية لألندية
ال ـت ــي أق ـي ـمــت خـ ــال فـتــرة
تأجيل النشاط ،خصوصا
أن ـ ـ ــه ت ـ ــم اخـ ـ ـط ـ ــار األنـ ــديـ ــة
بالقرار فور صدوره ،وعدم
السماح للحكام بالمشاركة
ف ــي أي م ـب ــاري ــات ال تـقــام
تحت مظلته.
وأش ــار إل ــى أن االتـحــاد
لـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـط ــع اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
النشاط ما لم توفر وزارة
الصحة سيارات اإلسعاف
لجميع المباريات.

«األولمبية» توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للشباب
الناصر :مركز شباب مدينة جابر األحمد يتمتع بمعايير عالمية
ّ
في وقت وقعت اللجنة
األولمبية الكويتية برتوكول
تعاون مع هيئة الشباب
مدينة
الستغالل مركز شباب ً
جابر األحمد الرياضي اعتبارا
من  15أبريل المقبل ،شدد
أمين سر اللجنة ،حسين
المسلم ،على أن شبح عودة
اإليقاف الرياضي بعيد عن
الكويت ،في ظل التزام تام
بالميثاق األولمبي.

●

أحمد حامد

وق ـعــت الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة وه ـي ـئــة ال ـش ـبــاب،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ــرتـ ـ ــوكـ ـ ــول ت ـ ـعـ ــاون
السـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـ ــركـ ـ ــز م ــديـ ـن ــة
ج ـ ــاب ـ ــر األح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ــريـ ــاضـ ــي
اعتبارا من  15أبريل المقبل،
ل ـخــدمــة ال ــري ــاض ــة الـكــويـتـيــة
بشكل عــام مــع التركيز على
الشباب ،وفتح المجال أمام
االتـّ ـح ــادات واألن ــدي ــة ايـضــا،
ووقــع من "األولمبية" رئيس
اللجنة الشيخ فهد الناصر،
وعن "الشباب" رئيس الهيئة
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري ،في
ح ـضــور أع ـضــاء مــن مجلس
إدارتـ ـ ـ ــي ال ـج ـه ـت ـي ــن ،ون ــائ ــب
المدير العام لهيئة الرياضة
صقر المال.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
الـ ـشـ ـي ــخ فـ ـه ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر عــن
ث ـق ـتــه بــال ـم ـســاه ـمــة ال ـفــاع ـلــة
التي سيقدمها مركز مدينة
ج ـ ــاب ـ ــر األح ـ ـ ـمـ ـ ــد لـ ـل ــري ــاض ــة
ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
أن ت ـف ـع ـيــل هـ ــذا ال ـبــرتــوكــول
سينهض بالرياضة الكويتية
بشكل عام.
وش ـ ـ ـ ّـدد الـ ـن ــاص ــر ع ـل ــى أن
مــركــز جــابــر األح ـم ــد يتمتع
بمعايير ا ل ـجــودة العالمية،
مشيدا بــدور وزارة اإلسكان
في إنجاز المشروع الضخم،
إ ل ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــا ن ـ ـ ــب دور هـ ـيـ ـئ ــة
الـشـبــاب ال ـتــي حــرصــت على
توقيع برتوكول مــع اللجنة

األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة السـ ـتـ ـغ ــال ه ــذا
الـمــرفــق ال ــذي شــدد عـلــى انــه
س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ـس ـ ـخـ ــرا ل ـخ ــدم ــة
الجميع.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أبـ ـ ـ ـ ـ ــدى رئ ـ ـيـ ــس
هـيـئــة ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن
ا لـمـطـيــري س ـعــاد تــه بتوقيع
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرتـ ـ ــوكـ ـ ــول م ـ ـ ــع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األولمبية ،لوضع مرفق مركز
جــابــر األحـمــد تـحــت تـصـ ّـرف
الـشـ ّبــاب الـكــويـتـيـيــن ،وال ــذي
ي ـم ــث ــل ن ـس ـبــة  72ف ــي ال ـم ـئــة
ما دون ال ــ 34عاماّ ،
وبين أن
ّ
ينصب
هــدف هيئة الشباب
على توفير بيئة آمنة لخدمة
ال ـش ـبــاب وال ــوص ــول لنتائج
مثالية بالتعاون مع الهيئات
المختلفة.

إمكانات كبيرة
من جانبه ،كشف أمين سر
ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة ،حـسـيــن
ال ـم ـس ـل ــم ،عـ ــن ال ـم ــواص ـف ــات
التي يتمتع بها مركز جابر
الدولي ،مشيرا إلى أن المركز
ا لـمـقــرر أن يفتتح  15أ بــر يــل
المقبل يضم ملعب كرة قدم،
وم ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات تـ ـس ــع ل ـ ـ ـ 1000
متفرج ،إلى جانب "مضمار"
م ـخ ـص ــص ألل ـ ـعـ ــاب ال ـ ـقـ ــوى،
وصــاالت متعددة األغــراض،
ومــاعــب إس ـكــواش ،وفـنــدق،
وم ــاع ــب ت ـن ــس ،إلـ ــى جــانــب
 3ص ـ ــاالت م ـش ـكــوفــة ،سـيـتــم
ت ـغ ـط ـي ـت ـه ــا خ ـ ـ ــال ن ــوف ـم ـب ــر
المقبل.

الناصر والمطيري يتوسطان مسؤولي «األولمبية» و«الشباب»

واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــم ت ــوقـ ـي ــع
اتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة م ـ ــع دول
م ـت ـط ــورة ري ــاض ـي ــا كــإي ـطــال ـيــا
وهنغاريا ،وأكاديمية اسباتر
فــي ال ــدوح ــة ،ومــؤكــدا أن مركز
ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ش ـه ــد زي ـ ــارات
مــن هــذه الـجـهــات خــال الفترة
الماضية لتطوير العمل داخله،
والوصول إلى نتائج إيجابية.
ّ
وبين أن المركز سيكون في
خــدمــة ا لــر يــا ضــة الكويتية ،مع
التركيز على المناطق المجاروة
ل ـ ـم ـ ــرك ـ ــز س ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه،
والـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
اإلم ـكــانــات الـخــاصــة بـخــدمــة 5
آالف طفل ما دون الـ 10سنوات
قد تم توفيرها.

عودة النشاط
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
وتوصية اللجنة األولمبية،
شــدد المسلم على ان ا لـقــرار
األول واأل خـ ـ ـي ـ ــر يـ ـع ــود إ ل ــى
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ح ـس ــب
األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـ ــراهـ ـ ــا
و ت ــو صـ ـي ــات وزارة ا لـصـحــة
ف ــي ه ــذا ال ـجــانــب ،الف ـتــا إلــى
أن اللجنة األولمبية أوصت
فيما يخص عودة المباريات
والتدريبات من دون حضور
الجمهور.

استقاللية «األولمبية»
فيما يخص تهديد رئيس اتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور،
وحديثه عن عودة شبح اإليقاف ،أكد حسين المسلم خالل المؤتمر،
أن شبح اإليقاف بعيد عن الكويت ،وأن األمــور تسير في اتجاهها
الصحيح ،وسط التزام تام من الكويت بالميثاق األولمبي ،وباألنظمة
األساسية واستقاللية اللجنة األولمبية.
وكان عاشور كتب على صفحته في "توتير" أنه أنهى إجراءاته في
ً
سويسرا ،وأنه وصل إلى لندن ،ومنها بعد أسبوع إلى الكويت ،مطالبا
المعنيين بالشأن الرياضي بإرجاع حقه ،على حد قوله ،أو أن يتحملوا
مفاجأة شبح اإليقاف .وبين المسلم ان شكوى عاشور أو غيره لن تضر
ً
في حال كانت اإلجراءات سلمية وتبعا للنظام األساسي ،مشيرا إلى أن
تدخل اللجنة األولمبية األولمبية يكون فقط في حال وجود ما يتنافى
مع األخالقيات األولمبية واألمور المناطة بها.

لجنة األخالق
وأولمبياد طوكيو
قــال حسين المسلم ،أمين
سر اللجنة األولمبية ،إن لجنة
األخـ ــاق ال ـتــي أوص ــى الفيفا
ب ـه ــا الـ ـك ــوي ــت ،ف ــي ال ـم ــراح ــل
الـنـهــائـيــة ل ـم ـمــارســة عملها،
بعد أن استوفت كل اإلجراءات
الـخــاصــة بــإشـهــارهــا رسميا.
وفيما يتعلق بإقامة أولمبياد
طوكيو ،ذكر المسلم أن الموعد
النهائي في أبريل المقبل.
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ِّ
يوفنتوس يعمق جراح إنتر
بثنائية ويستعيد الصدارة
استعاد يوفنتوس صدارة
ترتيب الدوري اإليطالي ً
بعدما حقق فوزا
لكرة القدمً ،
ً
ثمينا ومستحقا (-2صفر)
على ضيفه إنتر ميالن ،أمس
األول ،في مباراة مؤجلة من
المرحلة السادسة والعشرين
للمسابقة.

أك ــد يــوفـنـتــوس تـفــوقــه على
غ ــري ـم ــه وض ـي ـف ــه إن ـت ــر م ـي ــان،
واستعاد الصدارة ،بفوزه عليه
-2صفر ،أمس األول ،على ملعب
"أليانز" أمام مدرجات خالية من
الجمهور ،في المرحلة الـ  26من
ال ــدوري اإليـطــالــي ،ال ــذي يسير
ن ـحــو تـعـلـيــق م ـب ــاري ــات ــه ،وفــق
مطالبة وزيــر الرياضة ،بسبب
تفشي فيروس كورونا.
وكـ ـ ــان مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـقــام
ال ـم ـب ــاراة ف ــي األول م ــن الشهر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ل ـك ـن ـهــا أرجـ ـئ ــت إل ــى
أمس األول ،على غرار مباراتي
يوفنتوس مع ميالن وإنتر مع
نابولي في إياب نصف نهائي
الـكــأس ،بسبب تفشي فيروس
كورونا ،الذي أودى بحياة 366
شخصا في إيطاليا حتى اآلن.
ُ
ومني إنتر بهزيمته الثانية
تواليا أمــام "السيدة العجوز"،
بعد أن خسر ذهابا على أرضه
 ،2-1وف ـشــل ف ــي تـحـقـيــق ف ــوزه
األول عـلــى غــريـمــه فــي تورينو
منذ  3نوفمبر .)1-3( 2012
واستعاد يوفنتوس الصدارة
م ــن الت ـس ـي ــو الـ ـف ــائ ــز ،ال ـس ـبَّــت،
على بولونيا -2صفر ،وتحضر

بأفضل طريقة الستضافة ُليون
الفرنسي ،فــي إيــاب ال ــدور ثمن
النهائي لدوري األبطال ،بعد أن
خسر ذهابا بهدف وحيد.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،تـجـ َّـمــد رصـيــد
إنـتــر عند  54نقطة فــي المركز
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،ب ـ ـفـ ــارق  9نـ ـق ــاط عــن
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،و 8عـ ــن الت ـس ـيــو
(ال ـثــانــي) ،إال أن فــريــق الـمــدرب
أنـتــونـيــو كــونـتــي يملك مـبــاراة
مؤجلة من المرحلة الـ  25ضد
سمبدوريا.

يوفنتوس األفضل
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب
م ــاوريـ ـتـ ـسـ ـي ــو س ـ ـ ــاري الـ ـط ــرف
األفضل في بداية اللقاء ،وحصل
على فرصة افتتاح التسجيل ()8
برأسية الهولندي ماتيس دي
ليخت ،لكن الحارس السلوفيني
سمير هــانــدانــوفـيـتــش ،العائد
إل ــى الـفــريــق لـلـمــرة األول ــى منذ
أوائـ ــل ف ـبــرايــر ،لــإصــابــة ،أنـقــذ
الـمــوقــف ،ثــم تــدخــل مـجــددا في
وج ـ ـ ــه ت ـ ـسـ ــديـ ــدة م ـ ــن مـ ـش ــارف
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ل ـ ـل ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ب ـل ـي ــز
ماتويدي (.)15
وانـتـظــر إنـتــر حـتــى الدقيقة

ِّ
 21ليشكل تهديدا على مرمى
البولندي فويتشيغ تشيزني،
بتسديدة قوية بعيدة ألنتونيو
كاندريفا علت الزاوية اليسرى،
ثم أتبعها الكرواتي مارسيلو
بروزوفيتش بمحاولة من داخل
المنطقة لــم تـجــد طريقها إ لــى
الشباك (.)34
وبقيت النتيجة على حالها

إنكلترا ،والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة
ّ
أه ـلــه لــربــع الـنـهــائــي .ونـقــل تــوريــرا ال ــى خــارج
ّ
الملعب على متن حمالة.
وكان المدرب اإلسباني ألرسنال ميكل أرتيتا
قد ّ
رجح في مؤتمر صحافي األسبوع الماضي،
ّ
غ ـيــاب ال ــدول ــي األوروغ ــوي ــان ــي ف ـتــرة م ـطــولــة،
معتبرا أن ذلــك "ج ــزء مــن كــرة الـقــدم .علينا أن
نتأقلم .هذا يحدث للفرق األخرى".
وسـيـكــون العــب خــط الــوســط فــي سـبــاق مع
ال ــوق ــت ل ـل ـع ــودة وااللـ ـتـ ـح ــاق بـمـنـتـخــب ب ــاده
للمشاركة في بطولة "كوبا أميركا" األميركية
الجنوبية ،والتي تقام في األرجنتين وكولومبيا
بين يونيو ويوليو.

أس ـف ــرت قــرعــة ال ـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي من
بطولة كــأس ألمانيا الـتــي أجــريــت األحــد
عن مواجهة قوية بين فريقي آينتراخت
فرانكفورت وبايرن ميونيخ ،بطلي آخر
نسختين من البطولة ،على الترتيب.
وسيستضيف الـفــريــق الـبــافــاري
حامل اللقب على ملعبه "أليانز أرينا"
فــريــق آيـنـتــراخــت بـطــل نسخة 2018
على حساب البايرن أيضا.
وفــي طريقه لـلــدور نصف النهائي
ت ـغ ـلــب الـ ـب ــاي ــرن ع ـل ــى ك ــل م ــن إن ـيــرجــي
كــوتـبــوس وبــوخــوم وهوفنهايم وشالكه،

محاكمة  3متهمين برشا مونديال 2006
أق ـ ـي ـ ـمـ ــت مـ ـح ــاكـ ـم ــة ل ـث ــاث ــة
مـ ـس ــؤولـ ـي ــن ك ـ ـبـ ــار ب ــاالتـ ـح ــاد
األلماني لكرة القدم ،فيما يتعلق
ب ــرش ــا م ــال ـي ــة مــرت ـب ـطــة ب ـكــأس
العالم  2006في سويسرا ،أمس
األول ،فــي قاعة محكمة خالية
بـسـبــب ال ـم ـخــاوف مــن فـيــروس
"كورونا".
ولم تشهد المحاكمة حضور
الـمـتـهـمـيــن ال ـث ــاث ــة وه ـ ــم :ثيو
زوانريغر (70عاما) :وولفغانغ
نيرسباخ (  68عاما) :وهورست
آر ش ـم ـي ــدت ( 78عـ ــامـ ــا) ،وه ــو
األمـيــر الـعــام السابق لالتحاد،
وذلك ألسباب صحية.
و مـ ـث ــل أورس ل ـي ـن ـســي (70
عاما) وهو األمين العام السابق
ل ــات ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
(فـ ـيـ ـف ــا) ،ل ـل ـم ـحــاك ـمــة ف ــي ب ـلــده
األصلي.
وك ــان الــربــاعــي اعـتــرفــوا بدفع
م ـب ـلــغ  6.7مــاي ـيــن ي ـ ــورو ()7.5
ماليين دوالر من االتحاد األلماني

حتى نهاية الشوط األول ،ولم
ت ـظ ـه ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــوادر بـ ـ ــأن ال ــوض ــع
َّ
سيتغير في الدقائق األولى من
الشوط الثاني ،إال أن الويلزي
آرون رامسي خلط األمور (،)55
بوضعه يوفنتوس في المقدمة،
إثر تمريرة من النجم البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ،ال ــذي
توقف مسلسل أهــدافــه ،وعجز

زوانريغر ونيرسباخ
إلــى االت ـحــاد الــدولــي (فـيـفــا) عام
.2005
وافـتـتــح سيلفيا ف ــري قاضي
المحاكمة بعد تأخير دام ساعتين
ورفض جميع الطلبات المقدمة،
مــن المدعى عليهم ،بما فــي ذلك
طلب نيرسباخ بتعليق المحاكمة
مع عدم وجود حضور.

وتـ ـمـ ـك ــن الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــون مــن
مـشــاهــدة إج ـ ــراء ات المحاكمة،
والتي من المتوقع استمرارها
مـ ــدة أس ـب ــوع ـي ــن ت ـق ــري ـب ــا ،عـبــر
دائرة فيديو.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون الـ ـ ـس ـ ــويـ ـ ـس ـ ــري
جوزيف بالتر الرئيس السابق
للفيفا ،وفرانز بيكنباور رئيس

اللجنة المنظمة في ذلك الوقت
مدعوين للشهادة.
وت ــم فـصــل اإلج ـ ـ ــراءات الـتــي
ات ـخــذهــا ال ـق ـضــاء الـســويـســري
ضـ ــد بـ ـكـ ـنـ ـب ــاور ،عـ ــن م ـحــاك ـمــة
المتهمين األربعة اآلخرين ،في
ضوء الحالة الصحية لبكنباور.
وذكـ ــر االتـ ـح ــاد األل ـم ــان ــي أن
اإلجراءات الجنائية السويسرية
تنحصر في التعامل مع إذا ما
كان المتهمون ضللوا الهيئات
ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن االتـ ـح ــاد حــول
السبب الحقيقي لدفع األمــوال
ل ـل ـف ـي ـفــا ،وهـ ــو م ــا ت ــرت ــب عـلـيــه
إلحاق الضرر بأصول االتحاد
األلماني نتيجة لهذا التصرف
أو تصرفات مماثلة.
وما لم يتم التوصل إلى حكم
من المحكمة بحلول  27أبريل
المقبل ،فإن الجرائم المتهم فيها
الرباعي ستسقط بالتقادم.
(د ب أ)

ســوى مــرة واح ــدة ،اضــافــة إلى
خمسة تعادالت وأربع خسارات.
واف ـت ـتــح ال ـبــرازي ـلــي سيدني
ال ـت ـس ـج ـي ــل ألص ـ ـحـ ــاب االرض
( )40قـبــل أن ي ـع ــادل الـفــرنـســي
ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــة ل ـل ـض ـيــوف قبل
االس ـ ـتـ ــراحـ ــة ( 45+3مـ ــن رك ـلــة
جزاء) ،في حين قضى كريستان
تيو العب برشلونة السابق على
آمال "ميرينغيس" (.)82
وعلى ملعب "ال مادريغال"،
ُمني فياريال بهزيمته الثالثة
تواليا واألولــى في معقله ضد
ليغانيس منذ صـعــود األخير
إلــى دوري األض ــواء عــام ،2016
وذل ـ ـ ــك رغـ ـ ــم أنـ ـ ــه كـ ـ ــان ص ــاح ــب
ه ـ ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم مـ ـن ــذ ال ــدق ـي ـق ــة
الخامسة عبر جيرار مورينو،
ق ـب ــل أن ت ـه ـتــز ش ـب ــاك ــه مــرتـيــن
ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي بــواس ـطــة
أوسكار رودريغيز ( 47و 70من
ركلة جزاء).
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ه ــو
الخامس له فقط هــذا الموسم،
بـ ـق ــي ل ـي ـغ ــان ـي ــس ف ـ ــي ال ـم ــرك ــز
التاسع عشر قبل األخير بفارق
ثــاث نـقــاط عــن منطقة األم ــان،
في حين تجمد رصيد فياريال
عند  38نقطة في المركز الثامن.

ب ـي ـن ـمــا أقـ ـص ــى آيـ ـنـ ـت ــراخ ــت كـ ــا مــن
فــالــدهــوف مــانـهــايــم وســانــت بــاولــي
واليبزيغ وفيردر بريمن.
وال ـم ـبــاراة األخ ــرى بــالــدور نصف
الـنـهــائــي ستجمع بـيــن ســاربــروكــن،
م ــن دوري ال ــدرج ــة ال ــراب ـع ــة ،وبــايــر
ليفركوزن.
وسـتـقــام ال ـم ـبــاراتــان فــي  21و22
أبريل المقبل ،على أن يكون النهائي
فــي  23مايو على الملعب األولمبي
ببرلين.
(إفي)

رونالدينيو يثير الحيرة بتصرفاته الطائشة
بـعــدمــا أث ــار ده ـشــة وإع ـج ــاب الـمــايـيــن
من عشاق الساحرة المستديرة بمهاراته
الكروية الفائقة على مدار سنوات طويلة،
يـثـيــر نـجــم ك ــرة ال ـق ــدم ال ـبــرازي ـلــي الـســابــق
رونالدينيو حـيــرة كثيرين اآلن مــن خالل
تورطه في جريمة الدخول إلى الباراغواي
بجواز سفر مزور.
ومنذ اعـتــزال رونالدينيو اللعب تورط
الــاعــب الـمــوهــوب الـســابــق فــي الـعــديــد من
الفضائح لكن أزمــة ج ــوازات السفر أثــارت
ح ـي ــرة ك ـب ـيــرة حـ ــول ال ـس ـبــب ال ـ ــذي يــدفـعــه
للوقوع في هذا الخطأ الذي قد يكلفه البقاء
خلف القضبان ستة أشهر على األقل.
وع ـنــدمــا م ـثــل رونــالــدي ـن ـيــو أمـ ــام هيئة
ال ـم ـح ـك ـم ــة ،حـ ـ ــاول إخـ ـف ــاء رس ـغ ـي ــه أس ـفــل
السترة التي يرتديها كي ال يرى أحد القيود
الموضوعة في يديه ،كما اكتفى في تعامله
مع المصورين والصحفيين بإيماءة خفيفة
قبل أن يغلق باب قاعة المحاكمة.
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـش ــرط ــة فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاراغ ـ ــواي أن
رونالدينيو وشقيقه حضرا إلى الباراغواي
للمشاركة في افتتاح ناد للقمار وحضور
ع ـ ــدة حـ ـف ــات وف ـع ــال ـي ــات خ ـي ــري ــة إض ــاف ــة

بيتيس يحرم ريال من البقاء في الصدارة
ح ـ ــرم ريـ ـ ــال ب ـي ـت ـيــس ضـيـفــه
ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد م ـ ــن اسـ ـتـ ـع ــادة
صــدارة الــدوري اإلسباني لكرة
القدم بفوزه عليه بنتيجة ،1-2
أمــس األول ،في ختام المرحلة
ال ـســاب ـعــة وال ـع ـش ــري ــن ،مـســديــا
خدمة كبيرة للغريم برشلونة.
وكان النادي الملكي استعاد
الـ ـ ـص ـ ــدارة األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
من غريمه التقليدي برشلونة
بتفوقه عليه في عقر داره على
مـلـعــب "ك ــام ــب ن ــو" ف ــي م ـب ــاراة
الكالسيكو بنتيجة  -2صفر ،إال
انه خسرها السبت عندما تفوق
النادي الكتالوني بهدف نظيف
على ريال سوسييداد.
ل ـكــن ع ـق ــدة ري ـ ــال أم ـ ــام ري ــال
ب ـي ـت ـي ــس اسـ ـتـ ـم ــرت ل ـل ـم ـب ــاراة
الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ب ـعــد
أن تـ ـع ــادال س ـل ـبــا ع ـل ــى مـلـعــب
سانتياغو برنابيو في المرحلة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة فـ ــي نــوف ـم ـبــر
الفائت ،كما فــاز عليه الموسم
الماضي في مدريد.
وتجمد رصيد فريق المدرب
الفرنسي زين الدين زيدان عند
 56ن ـق ـطــة ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
وبـفــارق نقطتين عن برشلونة
المتصدر ،في هزيمة قد تشكل
منعطفا في مسعى ريال الطامح
لـلـتـتــويــج بـلـقــب الـلـيـغــا لـلـمــرة
االولى منذ عام .2017
وقبل هذه المواجهة ،لم يفز
بيتيس في آخر عشر مباريات

عن االنفراد بالرقم القياسي من
حيث عدد المباريات المتتالية
الـتــي سـجــل فيها ( ،)11وال ــذي
يـ ـتـ ـش ــارك ــه م ـ ــع األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
غــابــريــال بــاتـيـسـتــوتــا (،)1995
وفابيو كوالياريال (.)2019
واح ـ ـت ـ ـك ـ ــم بـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا س ـ ـ ــاري
إلـ ـ ــى بـ ــاولـ ــو ديـ ـ ـب ـ ــاال ،بـ ـ ــدال مــن
ال ـب ــرازي ـل ــي دوغـ ـ ــاس كــوس ـتــا،

وك ـ ــان م ــوف ـق ــا ف ــي خ ـ ـيـ ــاره ،ألن
األرجنتيني َّ
صعب المهمة على
ـان رائــع،
إنـتــر ،بإضافة هــدف ثـ ٍ
بعد مجهود فــردي رائــع ،حيث
تالعب باإلنكليزي آشلي يونغ
والسلوفاكي ميالن سكرينيار،
قبل أن يغمز الكرة بحنكة على
يمين هاندانوفيتش (.)67
وف ـ ــرض يــوف ـن ـتــوس إيـقــاعــه

تماما بعد الهدف ،لكن الفرصة
األخ ـ ـ ـطـ ـ ــر ك ـ ــان ـ ــت إلن ـ ـ ـتـ ـ ــر ،ع ـبــر
الـبــديــل الــدنـمــاركــي كريستيان
إريكسن ،الــذي أطلق كــرة قوية
ع ـل ــت الـ ـع ــارض ــة ب ـق ـل ـيــل (،)78
قبل أن يختتم رونــالــدو اللقاء
بفرصتين خطيرتين في الوقت
بدل الضائع ،لكن محاولتيه لم
تجدا طريقهما إلى الشباك.

آينتراخت وبايرن يتواجهان في نصف نهائي كأس ألمانيا

انتهاء موسم توريرا
أعـلــن ن ــادي أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم،
أمــس ،أن العبه األوروغــويــانــي لوكاس توريرا
سيغيب فترة قد تصل الى  10أسابيع بسبب
ً
كسر في الكاحل ،ما سيحول عمليا دون عودته
الى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.
وأشـ ــار ال ـن ــادي الـلـنــدنــي إل ــى أن الع ــب خط
ال ــوس ــط ال ــدول ــي ال ـبــالــغ  24ع ــام ــا ،سـيـخــوض
تعاف يتوقع أن تمتد إلى ما بين  8و10
"فترة
ٍ
أسابيع".
وأص ـي ــب ال ــاع ــب ف ــي ك ــاح ــل ال ـق ــدم الـيـمـنــى
فــي مـبــاراة فريقه مــع بورتسموث مــن الــدرجــة
اإلنـكـلـيــزيــة الـثــانـيــة (الـثــالـثــة عمليا) األسـبــوع
ال ـمــاضــي فــي الـ ــدور ال ـخــامــس لـمـســابـقــة كــأس

العبو يوفنتوس يحتفلون بعد إحراز الهدف الثاني

لترويج كتاب السيرة الذاتية لرونالدينيو
وأنهما حصال على هذه الوثائق المزورة
من أحد رجال األعمال.
وخ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه االحـ ـت ــرافـ ـي ــة ،أس ـعــد
رونــالــدي ـن ـيــو مـشـجـعــي ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي كل
أنحاء العالم بمهاراته في المراوغة السريعة
والتسديد القوي والرائع على المرمى.
وف ــاز رونــالــديـنـيــو مــع بــرشـلــونــة بلقب
الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي مــرت ـيــن وب ـل ـقــب دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا مـ ــرة واح ـ ـ ــدة ك ـم ــا فـ ــاز مــع
المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 2002
في كوريا الجنوبية واليابان.
وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء م ـس ـيــرتــه الـ ـك ــروي ــة ،ب ــدأ
رونالدينيو الفائز بلقب أفضل ال عــب في
العالم مرتين في  2004و 2005في دخول
دوامة المشاكل واألزمات.
وتعرض رونالدينيو وشقيقه للغرامة
المالية ومصادرة جواز السفر الخاص بكل
منهما بعد إقامة مزارع سمكية في محمية
طبيعية دون الـحـصــول عـلــى الـتــراخـيــص
ال ـخــاصــة ب ــذل ــك ،لكنهما اس ـت ـعــادا وثــائــق
ال ـهــويــة م ـنــذ ف ـتــرة طــوي ـلــة ،وه ــو م ــا يثير
الحيرة حــول استخدامهما لـجــوازي سفر

رونــالــديـنـيــو بـعــد الـقـبــض عليه في
باراغواي
ً
مزورين للدخول إلى الباراغواي خصوصا
أن مــن الـمـمـكــن لـلـبــرازيـلـيـيــن ال ــدخ ــول إلــى
الباراغواي بوثائق الهوية فقط.
(د ب أ)

زيدان :إنها أسوأ مباراة لنا
قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عقب الخسارة
 1-2أمام ريال بيتيس أمس األول إن الفريق قدم أسوأ مبارياته هذا
الموسم في الدوري اإلسباني ،مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة.
وصرح زيدان في مؤتمر صحافي عقب اللقاء "لم نقدم أداء جيدا
في أي من شوطي المباراة ،لقد ارتكبنا العديد من األخطاء وفقدنا
الكثير من الكرات .عندما ال تكون في مستواك تتعقد األمور".
وأضــاف" :إنها أسوأ مباراة لنا هذا الموسم .غاب عنا الكثير،
الطاقة واللعب واالستحواذ والكثافة .إنه يوم سيئ .أنا المسؤول
عن الخسارة .ال ينبغي أن نفكر كثيرا في األمر ،لكننا لسنا سعداء
بالطبع بهذه المباراة".
وتابع" :بدأنا المباراة على نحو سيئ .الشوط األول كان سيئا
وكان أمامنا الشوط الثاني ،لكن لم نتحسن .ليس لدي أي تفسير.
افتقدنا الكثير من األمــور وليس أمــرا معينا .على أيــة حــال نقدم
موسما جيدا ويمكننا التحسن مستقبال .لقد كانت مأساة ،ولم
نكن نستحق الفوز ،ويجب التفكير فيما هو قادم".
وبسؤاله عن أداء الالعبين قــال زي ــدان" :إنهم حــاولــوا ،لكن أنا
المسؤول".

زيدان

راموس :النتيجة عادلة

فرحة العبي بيتيس بعد إحراز هدف في مرمى ريال مدريد

اعترف سرخيو رامــوس ،قائد ريــال مدريد،
بأن الخسارة  ،2-1أمس األول ،أمام ريال بيتيس
"ع ــادل ــة" ،رغــم أنـهــا حــرمــت الـفــريــق الملكي من
صدارة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وقال راموس عقب اللقاء" :إذا لم تسر األمور
كما خططنا لها خالل األسبوع ،فمن الطبيعي
أن نـخـســر .بيتيس ق ـ َّـدم أداء ج ـيــدا ،ونـحــن لم
نكن بالمستوى المطلوب إلدراك حتى التعادل.
النتيجة عادلة ،لكن يتبقى الكثير في (الليغا)،
ويجب أن ننتقد أنفسنا ،ألننا فقدنا الصدارة".
وأشار راموس إلى تراخي الريال في بعض

أوق ــات ال ـم ـبــاراة ،وغـيــاب الـكـثــافــة ،مــا أدى إلى
الخسارة" :تراجعنا للخلف ،فيما كان ينبغي
أن نمارس ضغطا في األمام".
ورغ ــم الـهــزيـمــة الـمــؤلـمــة دع ــا قــائــد الـفــريــق
إلــى الـهــدوء ،مع أن الخسارة لمصلحة الغريم
التقليدي برشلونة" :يتبقى الكثير من المباريات
أم ــام ـن ــا .ن ـع ــرف أن هـ ــذا ال ـم ـل ـعــب ص ـع ــب ،لكن
سنعود بقوة".

٢٧
أتاالنتا واليبزيغ األقرب لربع نهائي دوري األبطال
ةديرجلا
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يسعى فالنسيا اإلسباني
إلى تحقيق انتفاضة شبه
مستحيلة ،عندما يستضيف
أتاالنتا اإليطالي ،ضمن
منافسات الدور ثمن النهائي
من مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،والذي
يشهد مواجهة اليبزيغ
األلماني ،وتوتنهام
اإلنكليزي.

ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أت ـ ـ ــاالنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
والي ـب ــزي ــغ األل ـم ــان ــي األق ـ ــرب إلــى
بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ت ــاري ـخ ـه ـم ــا،
ع ـن ــد م ــا ي ـح ــل األول ض ـي ـفــا عـلــى
م ـض ـي ـف ــه ف ــال ـن ـس ـي ــا اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي،
وي ـس ـت ـض ـي ــف الـ ـث ــان ــي تــوت ـن ـهــام
اإلنكليزي ،وصيف بطل النسخة
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة ،الـ ـ ـي ـ ــوم
ف ـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــاب ث ـم ــن
النهائي.
وق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــع ك ــل
م ـ ـ ــن أت ـ ــاالنـ ـ ـت ـ ــا

واليبزيغ شوطا كبيرا إلى الدور
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ب ـح ـس ـم ـه ـم ــا مـ ـب ــارات ــي
ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب ،ح ـ ـيـ ــث أك ـ ـ ـ ــرم الـ ـف ــري ــق
اإليطالي وفادة ضيفه اإلسباني
 ،4-1فـيـمــا ع ــاد الـفــريــق األلـمــانــي
ـال من لندن بهدف وحيد
بفوز غـ ٍ
سجله نجمه الدولي تيمو فيرنر
من ركلة جزاء.
وفـ ـج ــر أت ــاالنـ ـت ــا مـ ـف ــاج ــأة مــن
ال ـع ـيــار الـثـقـيــل ب ـح ـجــزه بـطــاقـتــه
إل ــى ال ـ ــدور ث ـمــن ال ـن ـهــائــي لـلـمــرة
األو لــى في تاريخه ،بعدما خسر
مبارياته الـثــاث األول ــى فــي دور
الـمـجـمــوعــات ،بــل ان غـلـتــه كانت
نـ ـقـ ـط ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة فــي
مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ـ ــه
األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
األولــى ،قبل
أ ن يـ ـحـ ـق ــق
فوزين متتاليين ويضمن
المركز الثاني في مجموعته خلف
مانشستر سيتي اإلنكليزي.
م ــن ج ـه ـتــه ،ب ـلــغ الي ـبــزيــغ ثمن
النهائي للمرة األو ل ــى أ يـضــا في
ثــانــي م ـشــاركــة ل ــه ف ــي الـمـســابـقــة
القارية األ سـمــى بعد الموسم ما
قبل الماضي.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة اإلي ـ ـ ـ ـ ــاب مــن
ه ــذا ال ـ ــدور ع ـلــى وق ــع ال ـم ـخــاوف
م ــن ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس "كـ ــورونـ ــا"
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،ح ـي ــث تـ ـق ــام مـ ـب ــاراة
ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا وأت ـ ــاالنـ ـ ـت ـ ــا م ـ ــن دون
جـمـهــور ب ـقــرار مــن وزي ــر الصحة
اإلسباني سالفادور إليا.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ ـ ــو سـ ـ ــا ئـ ـ ــل اإل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،أن " ق ـ ـ ـ ــرار
(السلطات) هو أن هذه المسابقات
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كان :تلقيت  3عروض من أندية إنكليزية
ك ـش ــف األلـ ـم ــان ــي ال ــدول ــي،
إمـ ـ ـ ـ ـ ــري كـ ـ ـ ـ ـ ــان ،العـ ـ ـ ـ ــب ن ـ ـ ــادي
بوروسيا دورتموند األلماني
لكرة القدم ،أنه تلقى في فترة
االنتقاالت الشتوية المنصرمة
 3عروض من أندية إنكليزية.
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات لـمـجـلــة
"ك ـي ـكــر" األل ـمــان ـيــة الــريــاضـيــة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة أمـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ــال ك ـ ــان:
"تلقيت  3عروض من البريمير
لـيــغ وحـ ــده ،مـنـهــا ع ــرض من
نادي مانشستر يونايتد".
وأضـ ـ ــاف ك ـ ــان" :ل ـك ـن ـنــي لم
أفـكــر لثانية واح ــدة فــي هــذه
ال ـع ــروض بسبب مــاضــي في
ليفربول ،وشعرت بميل شديد
نحو بوروسيا دورتموند".
وك ـ ـ ـ ــان الع ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط قــد
انـتـقــل مــن يــوفـنـتــوس تــوريــن
اإليطالي مطلع العام الحالي
إلى دورتموند بنظام اإلعارة،
قبل أن يضمه النادي األلماني
إل ـ ـيـ ــه ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف ف ـب ــراي ــر
الماضي بموجب عقد يستمر
حتى .2024

إيمري كان
وأو ضـ ـ ـ ــح ك ـ ـ ــان" :أردت أن
أنتقل إلى ناد يمكن أن أكون
م ـه ـمــا بــال ـن ـس ـبــة لـ ــه ،وت ـكــون
هـنــاك حــاجــة إل ـ ّـي ،وه ــذه هي
الحال في دورتموند".
واستطرد كــان" :بوروسيا
ي ـ ـنـ ــاس ـ ـب ـ ـنـ ــي ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ج ـ ـيـ ــد،
وبــالـعـكــس ،وال ـمــال نـعــم هــذا

أمر مهم ،لكنه ليس كل شيء".
وقال كان" :نريد أن نمضي
ق ــدم ــا ،وه ــذا سـيـكــون صعبا
بالقدر الكافي ،بل حتى صعبا
إل ــى أق ـصــى حــد فــي بــاريــس،
ح ـ ـيـ ــث فـ ـشـ ـل ــت الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
األندية الكبيرة هناك".
(د ب أ)

ي ـج ــب أن تـ ـق ــام بـ ـ ــدون ج ـم ـه ــور"،
ل ـكــون إيـطــالـيــا ه ــي الـبـلــد األكـثــر
ً
تضررا من الفيروس في أوروبــا،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن مـ ـب ــاراة خـيـتــافــي
اإلسباني وإنتر ميالن اإليطالي
المقررة في  19مارس الحالي في
إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري
األوروب ـ ــي (ي ــوروب ــا ل ـيــغ) ستقام
بدون جمهور أيضا.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،شـ ـ ــدد الي ـب ــزي ــغ
أم ــس األول عـلــى أن م ـبــاراتــه مع
ت ــوت ـن ـه ــام س ـت ـق ــام ف ــي م ــوع ــده ــا،
وكما كان محددا سابقا بحضور
الجماهير على الرغم من دعوات
وزير الصحة األلماني ينز سباهن
ال ــى إل ـغــاء "جـمـيــع األحـ ــداث التي
ت ـش ـمــل أك ـث ــر م ــن  1000شـخــص،
حتى إشعار آخر".
وأكد اليبزيغ انه "على اتصال
و ثـيــق بالسلطات الصحية و مــع
استمرار األمور في الوقت الحالي،
فإن المسار الطبيعي للمباراة،
بما في ذلك المتفرجون ،ليس
مهددا".
معنويات عالية ألتاالنتا
وبـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
المنافسة ،يدخل أتاالنتا مباراته
م ـ ــع ف ــا لـ ـنـ ـسـ ـي ــا ،و ص ـ ـيـ ــف دوري
األ بـ ـ ـط ـ ــال ع ــا م ــي  2000و،2001
ب ـم ـع ـن ــوي ــات ع ــالـ ـي ــة عـ ـق ــب فـ ــوزه
ال ـك ـب ـي ــرة ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه لـيـتـشــي
 7-2األح ــد الـمــاضــي فــي ال ــدوري
المحلي ،وهي المباراة الوحيدة
ال ـتــي خــاضـهــا ال ـن ــادي اإليـطــالــي
م ـنــذ مـ ـب ــاراة ذه ـ ــاب ث ـمــن نـهــائــي
المسابقة القارية ،بعدما تسبب
فيروس كورونا في اضطراب.

١١:٠٠

وي ــأم ــل أت ــاالن ـت ــا ف ــي اسـتـغــال
المعنويات المتراجعة للضيوف
ال ــذي ــن ح ـق ـقــوا فـ ــوزا واح ـ ــدا فقط
ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات ال ـس ـبــع األخ ـي ــرة
فــي مختلف الـمـســابـقــات ،آخــرهــا
التعادل المخيب أمام ديبورتيفو
أالفـيــس  1-1الجمعة فــي الــدوري
المحلي.
وح ـ ـ ــذر م ـ ـ ــدرب أتـ ــاالن ـ ـتـ ــا ج ــان
ب ـي ـيــرو غــاسـبـيــريـنــي الع ـب ـيــه من
مباراة اإلياب منذ نهاية الذهاب،
بقوله "نحن سعداء جدا بالتأكيد.
نـتـيـجــة مـثــل ه ــذه مــري ـحــة ،ولـكــن
هناك بعض المرارة بسبب الهدف
الذي استقبلته شباكنا والفرص
الـ ـت ــي س ـم ـح ـنــا ل ـل ـفــريــق ال ـخ ـصــم
بخلقها بعدما تقدمنا برباعية
نظيفة".
مــن جـهـتــه ،ق ــال مــدرب
فالنسيا ألبرت

سـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــس "سـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون األم ـ ـ ـ ــور
م ـع ـقــدة بــالـنـسـبــة ل ـن ــا .ال ـخ ـســارة
قاسية ولكنها ال تعكس ما جرى
ع ـلــى أرضـ ـي ــة ال ـم ـل ـع ــب" ،مـضـيـفــا
"النتيجة كـبـيــرة جــدا و لـكــن قلب
الطاولة ليس مستحيال ،لنرى ما
سيحصل على ملعبنا ،يجب فقط
أن نلعب بشكل جيد على أرضنا".

اليبزيغ الستغالل معاناة توتنهام
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة،
ي ـ ــأم ـ ــل اليـ ـ ـب ـ ــزي ـ ــغ فـ ـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال
عاملي األرض
والـجـمـهــور
وم ـ ـعـ ــانـ ــاة
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــه
ل ـمــواص ـلــة
م ـ ـشـ ــواره
الرائع
فـ ـ ــي

رياضة

المسابقة هــذا الموسم ،والعبور
إلـ ــى ربـ ــع ال ـن ـهــائــي ع ـلــى ح ـســاب
ال ـف ــري ــق ال ـل ـن ــدن ــي الـ ـ ــذي ح ــل فــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي وصـ ـيـ ـف ــا
ل ـل ـي ـف ــرب ــول فـ ــي م ـس ــاب ـق ــة دوري
األبطال.
ولـ ـ ــم ي ـح ـق ــق ت ــوتـ ـنـ ـه ــام الـ ـف ــوز
ف ــي م ـب ــاري ــات ــه ال ـخ ـمــس األخ ـي ــرة
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـســاب ـقــات ،وودع
مسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي
على يد نوريتش سيتي بركالت
الـ ـت ــرجـ ـي ــح ،كـ ـم ــا ي ـح ـت ــل ال ـم ــرك ــز
الـثــامــن فــي الـ ــدوري ب ـفــارق سبع
نقاط خلف جاره تشلسي صاحب
ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع األخـ ـي ــر ال ـمــؤهــل
للمسابقة ا لـقــار يــة العريقة التي
لم يغب عنها في المواسم الثالثة
األخيرة.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت نـ ـت ــائ ــج ت ــوت ـن ـه ــام
بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه
مورينيو في اآلونــة األخـيــرة ،في
ظ ــل غ ـي ــاب ن ـج ـمــي خ ــط هـجــومــه
ال ـ ــدول ـ ــي ه ـ ـ ــاري ك ــاي ــن والـ ــدولـ ــي
الكوري الجنوبي سون هيونغ
مـ ـي ــن بـ ـسـ ـب ــب اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ،ال ــى
جــانــب الع ــب ال ــوس ــط الــدولــي
الفرنسي موسى سيسوكو.

كـ ـ ــالـ ـ ــدارا نـ ـج ــم ات ــاالنـ ـت ــا
وغوميز نجم فالنسيا

م

فالنسيا  xأتاالنتا

HD٢

سفيتولينا تحرز لقب دورة
مونتيري المكسيكية
وضعت األوكرانية إيلينا سفيتولينا ،المصنفة سابعة
عالميا ،حدا لصومها عن األلقاب لمدة  17شهرا ،عندما توجت
بطلة لدورة مونتيري المكسيكية الدولية في كرة المضرب،
بتغلبها على التشيكية مــاري بوزكوفا  7-5و 4-6و 6-4في
المباراة النهائية.
وهـ ــو ال ـل ـق ــب الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر لـسـفـيـتــولـيـنــا ف ــي مـسـيــرتـهــا
االحترافية ،واألول منذ فوزها ببطولة الماسترز الختامية،
التي تجمع أفضل  8العبات في العالم ،في  21أكتوبر 2018
في سنغافورة.
وبتتويجها في المكسيك ،ضمنت سفيتولينا صعودها
إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة الالعبات
المحترفات ،الذي سيصدر االثنين.
ولــم يكن فــوز سفيتولينا سهال على الــواعــدة بــوزكــوفــا،
البالغة  21عاما ،والمصنفة  57عالميا ،والتي خاضت المباراة
النهائية األولى في مسيرتها االحترافية ،وبدا ذلك منذ الشوط
األول من المباراة الذي استغرق  11دقيقة.
وقالت سفيتولينا إن بوزكوفا "قاتلت طــوال اللقاء ،مما
أ عـطــى نكهة جـيــدة لـلـمـبــاراة النهائية بين العبتين قدمتا
كرة مضرب جيدة جدا" ،مضيفة" :انه فوز رائع ،ألنه بمنزلة
خطوة تقربني من أهدافي ،وأنا سعيدة ألنني أشعر بأنني
على الطريق الصحيح".

ليكرز يهزم كليبيرز بفضل ديفيس
ت ـفــوق ل ــوس أنـجـلــس لـيـكــرز،
أمس األول ،على غريمه ومضيفه
ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبـيــرز لـلـمــرة
األول ــى هــذا الـمــوســم ،فــي دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين،
بينما تلقى صاحب أفضل سجل
ميلووكي باكس خسارته الثانية
تــوال ـيــا وال ـثــال ـثــة ف ــي آخ ــر أرب ــع
م ـبــاريــات ،بسقوطه عـلــى أرض
فينيكس صنز.
وقاد الثنائي ليبرون جيمس
وأنطوني ديفيس لوس أنجلس
لـيـكــرز ال ــى ال ـفــوز عـلــى كليبيرز
 ،103-112وذلـ ــك لـلـمــرة األول ــى
في ثالث مواجهة بين الفريقين
ف ــي مــوســم  ،2020-2019بينما
خسر ميلووكي في غياب نجمه
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو،
أمام صنز .140-131
فــي ال ـم ـبــاراة األول ـ ــى ،تـعــاون
النجمان ديفيس وجيمس على
ت ـس ـج ـيــل  58ن ـق ـط ــة لـمـصـلـحــة
فريقهما متصدر ترتيب المنطقة
الـغــربـيــة ،إذ أن ـهــى األول الـلـقــاء
مع  30نقطة وثماني متابعات،

ديفيس

بينما ساهم الثاني ب ــ 28نقطة
وسبع متابعات وتسع تمريرات
حاسمة.
وي ـح ـتــل ال ـق ـط ـبــان الـمــركــزيــن
األول والثاني في الغرب ،وفرضا
نفسيهما ضمن أبرز المنافسين
المحتملين على اللقب.
أم ــا ثــانــي المنطقة الشرقية
تورونتو ،فخرج فائزا 113-118
من زيارته لساكرامنتو كينغز،

السـيـمــا بـفـضــل الع ـبــه نــورمــان
باول ( 31نقطة).
لكن ثــالــث المنطقة الشرقية
بوسطن سلتيكس لم يتمكن من
م ـجــاراة تــورون ـتــو ،فسقط على
أرضـ ــه أمـ ــام أوك ــاه ــوم ــا سيتي
ثاندر بنتيجة .105-104
وفي أبرز المباريات األخرى،
تلقى هيوستن روكتس خسارته
ً
الرابعة تواليا ،وكانت قاسية أمام
ضيفه أورالندو ماجيك .126-106
وتغلب كليفالند كافالييرز
بـطــل  2016عـلــى س ــان انتونيو
سبيرز بطل  2014بنتيجة -132
 129بعد التمديد.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ت ـغ ـلــب ن ـي ــوي ــورك
نيكس على ديترويت بيستونز
 ،84-96و م ـ ـيـ ــا مـ ــي هـ ـي ــت عـلــى
واشـ ـنـ ـط ــن ويـ ـ ـ ـ ـ ــزاردز ،89-100
وان ــدي ــان ــا بــاي ـســرز عـلــى داالس
مافريكس  ،109-112وبروكلين
نتس على شيكاغو بــولــز -110
 ،107ونـيــو أورل ـيــانــز بيليكانز
ع ـل ــى م ـي ـن ـي ـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز
.107-120

«كورونا» يسبب فوضى عارمة في روزنامة األحداث الرياضية
انـ ـعـ ـكـ ـس ــت ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ال ـت ــي
يسببها تفشي فيروس كورونا
ال ـم ـس ـت ـجــد حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم عـلــى
األحـ ـ ـ ــداث ال ــري ــاض ـي ــة م ــن آسـيــا
الى أوروبــا فالواليات المتحدة،
وكــانــت إيـطــالـيــا األك ـثــر تـضــررا
فــي ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز ،حـيــث تقام
المسابقات ،السيما مباريات كرة
القدم ،خلف أبواب موصدة.
فـ ــي مـ ــا ي ـل ــي أبـ ـ ــرز األ ُحـ ـ ــداث
الرياضية التي ألغيت ،أو أ ّجلت،
أو باتت إقامتها مهددة بسبب
الفيروس الذي أودى حتى صباح
أم ـ ــس ،ب ـح ـي ــاة أكـ ـث ــر م ــن 3800
شخص وطال نحو  110آالف.
• أكد رئيس اللجنة األولمبية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة األل ـ ـم ـ ــان ـ ــي ،ت ــوم ــاس
بـ ـ ــاخ ،أن ـ ــه ل ــم ي ـت ــم ال ـت ـط ــرق ال ــى
"إلـغــاء أو تأجيل" دورة األلعاب
األولمبية طوكيو  2020بسبب
فيروس كورونا المستجد خالل
اجتماعات اللجنة التنفيذية في
لــوزان ،والتي عقدت قبل نحو 5
أشهر من الموعد المقرر لأللعاب
( 24يوليو إلى  9أغسطس).
• في إيطاليا ،البلد األكثر تأثرا
بالفيروس في القارة األوروبية،
حيث وصــل عــدد الوفيات أمس
األول الى  ،366وفرض عزل على
مناطق واسعة في شمال البالد،
اتخذ القرار بأن تقام مباريات كرة

توماس باخ

القدم ،إضافة الى جميع األحداث
الرياضية الكبرى ،خلف أبــواب
موصدة حتى الثالث من أبريل.
• ت ـقــام م ـب ــاراة بــاريــس ســان
ج ـ ــرم ـ ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي وض ـي ـف ــه
دورتموند األلماني في إياب الدور
ثـمــن الـنـهــائــي لـمـســابـقــة دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا غ ــدا ف ــي بــاريــس
خ ـل ــف أبـ ـ ــواب مـ ــوصـ ــدة ،مثلها
مثل م ـبــاراة فالنسيا اإلسباني
وأتاالنتا اإليطالي اليوم ،ومباراة
إنتر ميالن اإليطالي وخيتافي
اإلسباني في ذهاب ثمن نهائي
"يوروبا ليغ" بعد غد.
• قررت رابطة الدوري الياباني
إرجــاء كل المباريات بما يشمل

مسابقة الكأس ،حتى  15الجاري،
في حين أرجئ الــدوري الصيني
ال ــذي كــان مــن المقرر أن ينطلق
فــي  22فبراير الماضي ،إضافة
"الى جميع المنافسات الرياضية
من مختلف االنواع وعلى جميع
الصعد".
• أرج ـ ـ ــئ دوري الــدرج ـت ـيــن
األولى والثانية في سويسرا حتى
 23مارس.
• تـ ـ ـ ـ ــدرس راب ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري
األلماني إقامة المراحل المقبلة
من دون جمهور.
• أص ـ ـيـ ــب ال ـ ــاع ـ ــب الـ ــدولـ ــي
ال ــدنـ ـم ــارك ــي الـ ـس ــاب ــق ت ــوم ــاس
كاهلنبرغ بالفيروس ،وتم وضع
 13م ــن أع ـض ــاء فــري ـقــه الـســابــق
بروندبي في الحجر الصحي.
• أعلن منظمو دورة انديان
ويـ ـل ــز األم ـي ــرك ـي ــة لـلـمـحـتــرفـيــن
والمحترفات ،إلغاء المنافسات
الـتــي كــان مــن الـمـقــرر أن تنطلق
فعاليتها في أمس.
وق ـ ــال م ــدي ــره ــا ت ــوم ــي هــاس
"الـ ـصـ ـح ــة وسـ ــامـ ــة ال ـم ـج ـت ـمــع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــي ،وال ـ ـم ـ ـش ـ ـج ـ ـع ـ ـيـ ــن،
والالعبين ،والمتطوعين ،والرعاة،
والموظفين ،والباعة ،وكل من له
عالقة بهذا الحدث ،هي ذات أهمية
قصوى".
• ت ـ ــم إلـ ـ ـغ ـ ــاء ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن

الدنماركي توماس كاهلنبرغ
األخيرتين مــن ط ــواف اإلم ــارات
بسبب اكتشاف حالتي إصابة
ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ب ـي ــن فنيي
الفرق ،مما أدى الى وضع الطواقم
والدراجين في الحجر الصحي
في فنادقهم بالعاصمة أبوظبي
التي أعلنت عن  8حاالت على
عالقة بالسباق.
• ألـ ـغـ ـي ــت ن ـه ــائ ـي ــات
كأس العالم للتزلج التي
كـ ــانـ ــت مـ ـ ـق ـ ــررة بـ ـي ــن 16
و 22الجاري في كورنتينا
دام ـ ـب ـ ـي ـ ـت ـ ـسـ ــو ،بـ ـسـ ـب ــب ت ـف ـشــي
الفيروس في إيطاليا.
• أرج ـ ـ ــئ م ـ ــاراث ـ ــون ب ــاري ــس
الـ ـمـ ـق ــرر فـ ــي  5أبـ ــريـ ــل ال ـم ـق ـبــل
ب ـم ـشــاركــة ن ـحــو  60ألـ ــف ع ــداء
وعداءة ،إلى  18أكتوبر ،في حين

تــم إلـغــاء مشاركة نحو  38ألف
ـاو فــي مــاراثــون طوكيو الــذي
هـ ٍ
أقيم أول مارس ،وماراثون بيونغ
يانغ الذي يقام عادة في ابريل.
• ت ــم تــرحـيــل بـطــولــة الـعــالــم
أللعاب القوى داخل قاعة المقررة
في مدينة نانكين الصينية من
 13الــى  15ال ـجــاري ،حتى
عام  .2021كان من المقرر
أن تكون أول بطولة كبرى
فـ ــي ريـ ــاضـ ــة أم األلـ ـع ــاب
قـبــل أرب ـعــة أشـهــر مــن دورة
األلعاب األولمبية الصيفية التي
تـسـتـضـيـفـهــا طــوك ـيــو ب ـيــن 24
يــولـيــو وال ـتــاســع م ــن أغسطس
المقبلين.
• أعـ ـ ـل ـ ــن مـ ـنـ ـظـ ـم ــو جـ ــائـ ــزة
البحرين الكبرى ،المرحلة الثانية
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اإلعالنات:

من بطولة العالم للفورموال واحد
المقررة في  22الجاري ،إقامتها
من دون جمهور.
وأف ـ ــاد الـمـنـظـمــون ف ــي بيان
أم ــس األول ،أن الـخـطــوة تأتي
ً
"حفاظا على سالمة المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن وم ـ ـح ـ ـبـ ــي" ه ــذه
الرياضة.
• ت ــم تــأجـيــل س ـبــاق جــائــزة
الـصـيــن ال ـك ـبــرى ضـمــن بطولة
العالم للفورموال واحــد ،والذي
كان من المقرر إقامته على حلبة
شنغهاي بين  17أبريل و 19منه،
في حين غاب دراجو فئة موتو
جي بي عن الجولة االفتتاحية
لبطولة العالم للدراجات النارية
ف ــي ق ـطــر أمـ ــس األولّ ،
وأج ـل ــت
جائزة تايالند المقررة أساسا
في  22مارس.
• أكد منظمو جائزة أستراليا
ال ـك ـب ــرى ،ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى من
بطولة العالم للفورموال واحد
المقررة في  15الجاري ،أن إقامة
التجارب والسباق الرئيسي من
دون جمهور أمر غير وارد.
• نـقـلــت الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الدولية التصفيات المؤهلة إلى
أول ـم ـب ـيــاد طــوكـيــو إل ــى األردن
( 11 - 3مـ ـ ــارس) ب ـعــدمــا كــانــت
مقررة في فبراير بمدينة ووهان
الصينية.

تومي هاس
ُ
• أرجئت بطولة العالم لكرة
الـ ـط ــاول ــة الـ ـت ــي ك ـ ــان مـ ـق ــررا أن
تقام في مــارس بمدينة بوسان
الكورية الجنوبية.

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 :
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

أحاديث
ْاعصير

يا خيبة

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

ْاعصير (بكسر العين وإطراقها) هو الوقت الذي
يأتي في نهاية فترة العصر ،قبل المغرب مباشرة.
فإن كانت النساء تخصصن وقت الضحى ،كما
في الثقافة المجتمعية ،لألحاديث التي ال تخلو
من النميمة والمواضيع السطحية ،والشاي يلف
ويدور بينهن (سوالف شاي الضحى) ،فللرجال
وق ـ ٌـت مـخـصــص ألحــاديـثـهــم ال ـخــاثــرة (ســوالــف
اع ـص ـيــر) .وال أدري ه ــل ه ــذا األمـ ــر مـنـتـشــر في
المجتمع أو هو من عندياتي.
وهـنــا حــديــث اعـصـيــر ،يجمع كــاتــب رأي مع
مواطن ومسؤول حكومي:
ال ـمــواطــن لـلـكــاتــب :ل ـم ــاذا ال ت ـنــاق ـشــون ،أنـتــم
ّ
الكتاب ،المواضيع المهمة التي تشغل الرأي العام،
وتـمــس مصالح الـنــاس بـصــورة مـبــاشــرة وغير
مباشرة؟ لماذا تكتفون بالتنظير عن القضايا
الـبـسـيـطــة ،ك ــإج ــراءات إن ـج ــاز مـعــامـلــة الـبـطــاقــة
المدنية ،ورسوم طوابع المعامالت ،وما شابه؟
الكاتب :لو ناقشنا المواضيع المهمة ،التي
ُ
تعنى بمصالح الناس وحرياتهم ودستورهم ،أو
كتبنا عن األمور التي تحدث في الجوار ،وتؤثر
علينا بصورة مباشرة وغير مباشرة ،كتأثيرها
على أسعار النفط العالمية ،والقضايا األمنية
المشتركة ،والقضايا الصحية المشتركة ،وغير
ذلك من القضايا الجسام ...فإن ذلك سيقودنا مع
ياقات ثيابنا إلــى نيابة أمــن الــدولــة ،ومنها إلى
السجون الجميلة الممتلئة بقضايا ال ــرأي ،فال
ً
نحن الذين نفعنا أحدا أو أزلنا مضرة عن أحد،
وال نحن سلمنا من العواقب .ونجدك أنت وآخرين،
بينما نحن في الــزنــازيــن ،تستمتعون بسوالف
اعصير ،وتتعاركون على نتائج مباريات برشلونة
وريال مدريد ،وهل هذا الهدف نتيجة تسلل أو ال!
ّ
ّ
المواطن :هذا "عذر ملوح" ِّ(المثل عراقي ،وملوح
ُ
شره ،كان يعيش
شخص عراقي بسيط ومدخن ِ
كـمــا يـقــال أث ـنــاء الــدولــة العثمانية أو االحـتــال
البريطاني ،وقصته مسلية لكنها ال تصلح للنشر،
خالصتها أنه شوهد في وضع معين ،فصاح عليه
ّ
المارة :ولك ملوح شدا تسوي؟ ما تستحي؟ فقال:
مو بيدي ،تتن ماكو).
ّ
الكاتب :التتن موجود ،ما خلص التتن.
ّ
ومــا خلص الـحــوار كذلك ،فله بالتأكيد بقية
وتتمة ،تحوم حول الخطر وال تدخله.

لعن الله ّ
التعصب!
ال تحكم من هذا العنوان على التعصب
ّ
الموروث في تاريخنا ،فهذا المرض الفتاك
يصول ويجول على امتداد تاريخ البشرية.
ُ
ً
ّ
لكن قصتي ا لـيــوم ستظهر لكم جانبا
م ــن ت ـع ـ ّـص ــب ال ـم ـل ـكــة ه ـن ــري ــت ال ـفــرن ـس ـيــة
الكاثوليكية التي تزوجت ملك بريطانيا
ً
ش ــارل األول ،و لــم يكن كاثوليكيا  ،بينما
هي كانت متعصبة لمذهبها ولفرنسيتها،
فهي بالرغم من أنها ملكة على بريطانيا،
فقد كانت تبغض كل ما ّ
يمت إلى إنكلترا
بصلة ،حواراتها كلها بالفرنسية ،ثيابها
فرنسية ،زينتها فرنسية ،أغانيها فرنسية،
طعامها فرنسي ،خمورها فرنسية ،حتى
ً
ألفاظها النابية تطلقها بـ "الفرنسية" ،فضال
عن ّ
تعصبها الشديد لمذهبها الكاثوليكي،
ال ــذي جعلها تــرفــض أن تـتــوج ملكة على
بريطانيا في كنيسة غير كاثوليكية.
***
ً
ً
• كان زوجها شارل األول ملكا ضعيفا،
بــل إنــه عندما علم أن لــزوجـتــه الفرنسية

نجم عبدالكريم
عالقة ّ
سرية مع األسقف الكاثوليكي الذي
يتلقى اعترافاتها ،لجأ إلــى وزيــره بكنام
لكي يناقشه فــي ذلــك الـمــوضــوع ،فاقترح
عليه الوزير:
 ي ـ ــا صـ ــاحـ ــب ال ـ ـجـ ــالـ ــة ل ـن ـط ـل ــب مــنالفاتيكان سحب هذا األسقف.
ً
 أال ي ـعــد ذل ــك م ـخــال ـفــا ل ـشــرط إع ـطــاءالملكة ّ
حرية العبادة؟
 يا صاحب الجاللة ،إن أعضاء البرلمانّ
ّ
تصرفات الملكة.
يتبرمون من
 تـعـنــي يـعـلـمــون بـعــاقـتـهــا المشينةباألسقف؟
 بل إنهم يقولون إنها تنقل الكاثوليكيةإلى بريطانيا.
***
• وبعد أن أنجبت ولــي العهد ،أصـ ّـرت
ذات يـ ــوم ع ـل ــى حـ ـض ــور إحـ ـ ــدى جـلـســات
البرلمان ،فتصدى لموكبها الملكي بعض
أهالي لندن وتصايحوا:
"يا صاحب الجاللة إنها عدوة الشعب

ال ـبــري ـط ــانــي ،ك ـيــف ت ـس ـمــح ل ـهــا بـحـضــور
ال ـب ــرل ـم ــان؟ ن ـحــن ال تـحـكـمـنــا كــاثــولـيـكـيــة
فرنسية"!
ضــار ،فـقــذف
ـ
خ
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ع
ـا
ـ
ب
ـد
ـ
ح
أ
ـر
ـ
س
ـا
وت ـجـ
ُ
العربة الملكية بالطماطم ...فقبض على
الرجل ُ
وحكم عليه بالسجن سنتين.
***
• فـثــارت ثــائــرة هنريت حينما علمت
بالحكم:
 عامان إلهانة التاج البريطاني؟ عامانلهذا المجرم الذي قذفني بالطماطم؟ُّ ...
أي
قضاء هذا؟
 يا زوجتي العزيزة القضاء البريطانيحارس أمين على ّ
حري ّات الشعب.
 أنا الملكة ،ومن حقي االعتراض علىهذا الحكم.
***
• طـلـبــت م ــن ال ـقــانــون ـي ـيــن ف ــي الـقـصــر
إصدار الحكم التالي على بائع الخضار:
"نـ ـح ــن ش ـ ـ ــارل األول مـ ـل ــك بــري ـطــان ـيــا

نقضي بإلغاء الحكم الصادر على المتهم
ً
جورج برين ،ونحكم عليه حكما غير قابل
لالستئناف بما يلي:
ً
أوالُ :يعدم جورج برين على خازوق في
ميدان ويستمنستر.
ً
ثــان ـيــا :يـقــوم ال ـجــاد قـبــل وضـعــه على
الخازوق بصلم أذنيه وجدع أنفه ،ثم قطع
ساقيه وذراعيه.
ً
ثالثا :يبقى على الخازوق إلى أن يلفظ
ُ
ُ
أنـفــاســه األخ ـي ــرة ،ثــم يـقـطــع رأس ــه وتــدفــن
أشالؤه في جبانة الصدقة".
***
• وكانت نتيجة تصرفات هــذه المرأة
أن ق ــام ك ــروم ــوي ــل ب ـث ــورة ف ــي بــريـطــانـيــا،
لكنها هربت إلى هولندا ،ولما بلغها إعدام
الملك قالت:
ّ
 كم تمنيت لو كنت الجلد الذي فصلرأس هذا الكافر عن جسده.
• ف ـ ـقـ ــاتـ ــل ال ـ ـل ـ ــه الـ ـتـ ـعـ ـص ــب وال ـ ــذي ـ ــن
يتعصبون!

حسن العيسى

وقـعــت الـفــأس فــي الـ ــرأس ،وال أحــد يشعر
ّ
بالضربة ،وال حتى ي ــدري ،بــدايــة ،أن هناك
ً
فــأســا هــوت على ال ــرؤوس فــي ديــرة "كتابنا
وكتابكم" ،السلطة الهية باللجان وماذا يجب
أن ي ـعـ ّـدل فــي الــدس ـتــور وق ــان ــون االنـتـخــاب،
ومـشـغــول تفكيرها فــي إرضـ ــاء ه ــذا أو ذاك
من النخب المتحلقة حولها ،الناس بدورهم
ّ
والمطهرات.
الهون في البحث عن ّ الكمامات
األخ ـب ــار ال ـتــي ت ـهــز ال ـعــالــم ال ـي ــومً ،ه ــي أن
أ سـ ـع ــار ا ل ـن ـفــط هـ ــوت إ لـ ــى  30دوالرا  ،بعد
إع ـ ــان حـ ــرب األسـ ـع ــار ب ـيــن دول الـ ـ ـ "أوب ـ ــك"
ب ـق ـي ــادة ال ـس ـع ــودي ــة ض ــد روسـ ـي ــا الــراف ـضــة
تغرق فــي النفط،
لخفض اإلن ـتــاج ،األس ــواق ً
وثــروات الــدول المعتمدة كليا عليه ،وأولها
ديرة "كتابنا وكتابكم وعاداتنا وتقاليدنا"،
ستتبخر فوق رمل الصحراء.
فــي فـبــرايــر الـمــاضــي ،ق ــال ص ـنــدوق النقد
الـ ــدولـ ــي (ال ح ــاج ــة لـلـتـشـنــج ال ـع ـص ـبــي مــن
وص ـفــاتــه) إن ثـًــروات دول الخليج قــد تنفد
خـ ــال  15ع ــام ــا إذا ل ــم تـ ـب ــادر ف ــي اإلس ـ ــراع
بتنفيذ إصالحات اقتصادية ،كــان هــذا قبل
ّ
تــوطــن داء ك ــورون ــا ،وكــانــت الـتــوقـعــات بــأن
حــوالــي الخمسين
أس ـعـ ًـار الـنـفــط سـتـكــون ب ـ ً
دوالرا  ،الخمسة عشر عــا مــا ستختصر إلى
مدد أقصر ،قد تكون خمس سنوات أو أقل،
فاالحتياطي يتبدد على الباب األول وأبواب
ّ
النهب المبرمج.
ستون ألف خريج وخريجة ّقادمون لسوق
الـعـمــل خ ــال عـشــرة أعـ ــوام ،كــنــا ن ـســأل :مــاذا
ستفعل الدولة معهم في 2030؟ اآلن نسأل:
ماذا تفعل الدولة مع الموظفين العاملين في
جهازها اإلداري الضخم ّوالمترهل؟ وكيف
ستوفر رواتبهم ما لم تخفض قيمة الدينار؟
أسئلة الغد والقلق المصاحب لها أصبحت
تـســاؤالت اليوم واللحظة الحاضرة ،العالم
يطرق أبواب الركود االقتصادي على األغلب،
أما في بلد "كتابنا وكتابكم" ،فال السلطة وال
الجمهور المهموم بمكاتب ا ل ـخــدم تشغله
ه ــذه ال ـكــارثــة ،فــالـكــل مــؤمــن  -بـغـبــاء ُمطلق
ووعــي خائب  -بــأن "المكتوب ًعلى الجبين
الزم تشوفه العين" ،وليس مكتوبا على جبين
الوطن غير كلمة يا خيبة.

«غير مستقر» ينتحر من فوق «خفرع»
انتحر شــاب مصري ألقى بنفسه من
فـ ــوق هـ ــرم خ ـف ــرع األوس ـ ـ ــط ،ال ـ ــذي يبلغ
ً
ارت ـف ــاع ــه  136مـ ـت ــرا بـمـنـطـقــة أه ــرام ــات
الجيزة.
وأعـلـنــت وزارة اآلثـ ــار الـمـصــريــة ،في
َّ
بيان ،أمس ،أن الشاب تسلق الهرم ،أمس
األول ،وألقى بنفسه من أعلى ،وتم إبالغ
النيابة العامة للتحقيق وتحديد هويته.
وك ــان ــت قـ ــوات األمـ ــن الح ـظــت صـعــود
ال ـش ــاب ل ـل ـهــرم ،ب ـعــد تـسـلـلــه إل ــى ه ـنــاك،
ً
مخالفا التعليمات التي تمنع الزوار من
تسلق األهرامات ،وجرت مفاوضات معه
استغرقت ساعات إلقناعه بالنزول ،إال
أنه رفض وقفز من فوق الهرم.
وكشفت مصادر أمنية ،أن تحرياتها
األولية تشير إلى أن الشاب "غير مستقر
ً
نفسيا".
َّ
ومنذ يومين تسلق شــاب آخــر الهرم
األكـ ـب ــر ،ل ـكــن قـ ــوات األمـ ــن أج ـبــرتــه على
ال ـ ـنـ ــزول ،وتـ ــم اص ـط ـح ــاب ــه إلـ ــى قـســم
الشرطة.
يــأتــي ذل ــك ،بعد أي ــام قليلة
مــن انـتـحــار ث ــاث فتيات

َّ
ب ـت ـن ــاول م ــرك ــب سـ ــام ي ـس ـت ـخــدم لـحـفــظ
الغالل.
وأق ـ ــدم ـ ــت ثـ ـ ــاث فـ ـتـ ـي ــات ال ت ـت ـج ــاوز
ً ُ َّ
أع ـم ــاره ــن  14ع ــام ــا ،وكـ ـ ــن ي ــدرس ــن في
المرحلة االبـتــدائـيــة ،على االنتحار يوم
الجمعة الماضي فــي محافظة الشرقية
بدلتا مصر ،بسبب ما قيل إنها "ظروف
عائلية وتعنيف من أسرهن".
وفــي ديسمبر الـمــاضــي ،انتحر شاب
بإلقاء نفسه من فوق برج الجزيرة ،أحد
المعالم السياحية في القاهرة ،وانتشر
مـقـطــع م ـص ـ َّـو ر التقطته
ك ــامـ ـي ــرات ال ـمــراق ـبــة
في البرج للشاب،
الذي قيل إنه
ك ــان يمر

بأزمة نفسية حادة ،وهو يقفز من ارتفاع
ً
 187مترا.
وكــانــت دار اإلف ـتــاء المصرية ووزارة
ال ـت ـض ــام ــن وعـ ـ ــدة م ــؤس ـس ــات حـكــومـيــة
ب ـ ـ ــدأت فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،حـمـلــة
ض ــد االن ـت ـح ــار ،بـعــدمــا أق ــدم ش ــاب على
إلـقــاء نفسه مـ ُـن أعـلــى بــرج الـقــاهــرة ،في
مشهد مؤثر نشر على مواقع التواصل
االجتماعي آنذاك.
وال توجد إحصاء ات رسمية مصرية
عن حاالت االنتحار في مصر.
ووفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية
عن االنتحار في العالم ،صــدر قبل أربع
سـنــوات ،تحتل مصر المركز ال ـ  150من
أص ــل  183دولـ ــة ،وه ــو م ـعــدل منخفض
ً
ً
عالميا ،لكنها األولى عربيا ،بعد تسجيل
 3799حالة في عام .2016

وفيات
خديجة صقر محمد الشطي

زوجة أحمد علي أحمد الشطي
 61عاما ،شيعت ،الرجال :الصليبيخات ،ق ،1ش،5
م ،20النساء :السالم ،ق ،7ش ،709م ،26ت،51512717 :
99396768

عبدالوهاب عباس عبدالله

 69عاما ،شيع ،الــرجــال :مسجد البحارنة ،الدعية،
النساء :صباح السالم ،ق ،6الشارع األول ،ج ،11م،17
ت25510400 ،55518350 :
فاطمة نمر نمر أرملة موسى خليفة عبدالله المسلم
 82عاما ،شيعت ،الرجال :الشويخ ،ديوان القناعات،
ا لـ ـنـ ـس ــاء :م ـن ـط ـقــة ا لـ ـ ـس ـ ــام ،ق ،5ش ،23م ،31ت:
97827774 ،99634608 ،66166155 ،66560606

مدينة درويش غالم حسين

أرملة جراغ صباح البلوشي
 81عاما ،شيعت ،مبارك الكبير ،مسجد القدس ،ق،7
ش ،255ت90904488 :

مريم سعود المخيزيم

 81عاما ،شيعت ،الرجال :فقط في المقبرة ،النساء:
كيفان ،ق ،4ش ،48م ،5ت99055552 ،99034635 :

بطاقة دهيم مسير

أرملة عبدالله غرنان روضان الشمري
 80عاما ،شيعت ،الرجال :الصباحية ،ق ،2ش ،1م،368
على طريق الملك فهد ،النساء :صباح السالم ،ق،13
ش ،1ج ،1م ،51ت94949333 ،95559636 :

مواعيد الصالة
فاطمة محمد حسين زوجة خالد صفر علي عبدالله
 65عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد اإلمام الحسن ،بيان،
الـنـســاء :بـيــان ،ق ،8ش ،1ج ،5م ،40ت،65544495 :
67798848

الفجر

04:45

الشروق

06:04

الظهر

11:58

 69عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال:
دي ــوان الـتــركـيــت ،الـفـيـحــاء ،ق ،1ش ــارع عبدالعزيز
المزيني ،ج ،11م ،1النساء :الرميثية ،ق ،11شــارع
معاذ بن جبل ،م ،12ت96602555 ،99411190 :

العصر

03:20

المغرب

05:53

العشاء

07:10

 64عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال:
الروضة ،صالة دسمان ،ق ،2شارع سليمان بوكحيل،
ا ل ـن ـس ــاء :ا ل ـم ـن ـص ــور ي ــة ،ق ،1ش ،15ج ،15م ،5ت:
66544882 ،66001035

الطقس والبحر

نوري يوسف مال حسين محمد التركيت

خالدة مسعود عبدالله بالل

كريمة إبراهيم الكريديس الحمود

زوجة حمد حمود مطلق الصالل
 66عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك ،ق،1
ش ،130م ،17ال ـن ـســاء :ال ـع ــدان ،ق ،4ش ،9م ،25ت:
97653515

باسمة علي إبراهيم العطار

زوجة إبراهيم راضي المطرود
 57عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :ال ـصــوابــر ،الحسينية
الجعفرية ،النساء ،جنوب السرة ،حطين ،ق ،4ش،15
م ،18ت97330347 ،55757551 :

العظمى 25
الصغرى 12

ً
أعلى مد  01:03ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  06:48صب ــاحـ ـ ــا
 06:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

