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ً
مايلي سايرس تلغي حفال لضحايا
حرائق الغابات في أستراليا ص 21

 18من مشاهير «السوشيال ميديا» للنيابة

منهم «فاشينستات» ...و«التحريات المالية» تعتزم إحالتهم بتهمة تضخم حساباتهم
• التحقيق مع شاب وفتاة أرصدتهما تجاوزت  12مليون دينار
كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
ً
وح ـ ــدة ال ـت ـح ــري ــات ال ـمــال ـيــة سـتـحـيــل قــري ـبــا
إل ــى نـيــابــة األم ـ ــوال الـعــامــة  18مــن المشتبه
فــي تضخم حساباتهم البنكية ،أغلبهم من
مشاهير شبكات التواصل االجتماعي ،وبعض
«الفاشينستات» مبينة أن الوحدة جــادة في
م ـحــاربــة األمـ ـ ــوال ال ـم ـش ـبــوهــة ،وت ـع ـمــل على

حسين العبدالله

ً
ُّ
تتبعها ،والتأكد من مصادرها ،إعماال لقانون
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وذكــرت المصادر أن نيابة األمــوال العامة
مازالت تحقق في البالغين المحالين إليها من
الوحدة ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير
«السوشيال ميديا» ،بالتنسيق مع الجهات
ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن ت ـت ـبــع ال ـح ـس ــاب ــات ال ـمــال ـيــة،

موضحة أن المبالغ المالية المتضخمة في
الحسابات محل التحقيق تتجاوز  12مليون
دينار.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـتـحـقـيـقــات م ــازال ــت في
بدايتها ،وأن النيابة ستعمل على استدعاء
المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء
األدلـ ــة ،مبينة أن الـتــأكــد مــن ســامــة األم ــوال

ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها
القانون بالجهات الرقابية ،وعدم التصدي لها
يعرض البالد لمالحظات وانتقادات دولية في
مجال مكافحة غسل األموال وتتبعها.

ال قرار بإنهاء العام الدراسي

• الغانم :تكليف الدالل والعدساني متابعة القوانين الصحية واالعتماد التكميلي
• الخالد :أزمة «كورونا» بمنزلة رأس جبل الجليد وحريصون على مواجهتها
الصالح :تجديد حظر رحالت الطيران إذا
تطلبت الظروف والدول تتفهم قراراتنا

●

فهد التركي ومحيي عامر

عقب اجتماع موسع في مكتب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــرزوق
الغانم ،حضره رئيسا السلطتين
التشريعية والتنفيذية و 6وزراء

ً
و 27ن ــائـ ـب ــا وام ـ ـتـ ــد أكـ ـث ــر مـ ــن 5
ســاعــات ،نـفــت الـحـكــومــة مــا أثير
ع ــن إنـ ـه ــاء الـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي ،إذ
ق ــال نــائــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس الــوزراء أنس الصالح إنه

إطالق المرحلة األولى للخطة
التشغيلية لـ «التعليم اإللكتروني»
●

فهد الرمضان

أطلقت وزارة التربية المرحلة األولى من الخطة التشغيلية
لـمـشــروع التعليم اإلل ـك ـتــرونــي ،عـبــر تفعيل بــوابــة الـكــويــت
التعليمية ،التي تضم مجموعة متنوعة من مشاريع الوزارة،
كالقناة التربوية ،وتطبيق سراج ،والكتب التفاعلية.
وقال وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود 02

باسل الصباح :شهادة الفحص ال يمكن
االعتماد عليها وهناك عبث باستخراجها

«ال قرار في مجلس الوزراء بشأن
ذل ـ ــك ،وأرجـ ـ ــو م ــراع ــاة ال ــدق ــة في
استقاء المعلومات من مصادرها
الرسمية».
بدوره ،قال الغانم ،في تصريح،
ً
إن «االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع كـ ـ ـ ــان ش ـ ـفـ ــافـ ــا،
واستمعنا خالله إلــى عــرض من
الحكومة من خالل وزير الصحة،
وســأتـحــدث بالتفاصيل ال ـيــوم»،
ً
مـشـيــدا بــال ـكــوادر الــوطـنـيــة على
الجهود الجبارة لمكافحة الوباء
واآلفة المتغيرة.
وأض ــاف الـغــانــم« :أكــدنــا خالل
االج ـت ـمــاع ع ـلــى ع ــدم الـمـجــامـلــة،
وكـلـفـنــا الـنــائـبـيــن مـحـمــد ال ــدالل
وريـ ـ ـ ــاض الـ ـع ــدس ــان ــي بـمـتــابـعــة
الـقــوانـيــن الـتــي تتعلق بالصحة
وال ـع ـقــوبــات عـلــى كــل مــن يمتنع
ً
عــن بـيــان حقيقة صـحـتــه ،فضال
عن االعتماد التكميلي للميزانية،
وسيتاح األمر في الجلسة القادمة
إلقرار هذه القوانين».
02

الروضان :احتياطي الكويت من األمن
الغذائي يكفي  10أشهر

الفيروس يصيب
النشاط الفني
المحلي بالشلل
26

●

سـ ـجـ ـل ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت أم ـ ـ ــس أول إص ــاب ـت ـي ــن
ب ــ«كــورونــا» مـ َـن بــوابــة مـصــر ،بـعــد الـتــأكــد من
إصــابــة مواطنين قــدمــا مــن هـنــاك ،إلــى جانب
ً
تسجيل إصــابــة مـقـيــم م ـصــري ك ــان مخالطا
ل ـل ـم ـص ــاب ال ـم ـن ـت ـم ــي إلـ ـ ــى نـ ـف ــس ج ـن ـس ـي ـتــه،

اقتصاديات

اآلسيوية
األسواق ً
تتعافى نسبيا
و«األميركية» تعوض
خسائرها
١٩

عـ ـل ــى نـ ـقـ ـي ــض األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
الـ ـمـ ـتـ ـص ــاع ــدة ،م ـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع ح ـ ــاالت
اإلصــابــة بـفـيــروس كــورونــا بوتيرة
أس ــرع فــي ال ـخ ــارج وف ــرض إيطاليا
ً
قيودا على السفر على مستوى البالد،
أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ،
أمس ،أن ووهان تمكنت من «السيطرة
ً
عـمـلـيــا» عـلــى ال ـف ـيــروس ،وذل ــك بعد
أول زيـ ـ ــارة ل ــه ل ـل ـمــدي ـنــة ال ـت ــي ظهر
فيها الوباء قبل أن ينتشر في أنحاء
الـعــالــم ،بينما ب ــدأت أزم ــة «كــورونــا»
تفرض نفسها على أجندة األحــداث

12
 147مليون دينار
تسهيالت جديدة في يناير
الماضي بنمو %0.38

محليات

دوليات

27

الغانم والخالد والروضان والناصر خالل اجتماع السلطتين أمس (تصوير عبدالله الخلف)

ً
والمرتبط بالسفر إلــى أذربـيـجــان ،فضال عن
إصابة مواطنة قدمت من إيران.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة
د.عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـس ـن ــد إن إجـ ـم ــال ــي ال ـم ـصــاب ـيــن
ً
الـمــؤكــديــن فــي ال ـكــويــت بـلــغ  69ش ـخ ـصــا67 ،
منهم يتلقون الرعاية الصحية ،بينما تم شفاء
ً
حــال ـت ـيــن ،مـضـيـفــا أن عـ ــدد ال ـحــاالت 02

مكاسب محدودة
للبورصة بعد تذبذب
كبير والسيولة 83.6
مليون دينار
١٢

«كوفيد  »19 -في مكتب خامنئي
كبير مساعدي المرشد أصيب رغم الفحوصات واإلجراءات

●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكد مصدر في مكتب المرشد اإليراني األعلى علي
خامنئي أن الفحوصات التي أجريت ألعضاء المكتب
أكدت أن حسين محمدي ،أحد كبار مساعدي خامنئي،
ال ـ ــذي ال ـت ـقــاه ال ـمــرشــد عـ ــدة م ـ ــرات خـ ــال األس ـبــوع ـيــن
الماضيين ،مصاب بفيروس كورونا (كوفيد  ،)19 -وتم
وضعه في الحجر الصحي.
وكشف المصدر أن محمدي خضع عدة مرات للفحص خالل
األسبوعين الماضيين قبل لقائه المرشد ،ولم تكن 02

النفط يصعد مع
«التحفيز» وإشارة
روسيا لمحادثات مع
«أوبك»
١٨

الصين تعلن احتواء «كورونا» و«إغالق تام» في إيطاليا
بــالــواليــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة في
مفارقة مقلقة.
وج ــاءت زي ــارة شــي ل ـ «مـهــد كــورونــا»
في وقت تبدو إجــراء ات الحجر الصحي
غـ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة ال ـ ـتـ ــي عـ ــزلـ ــت مــدي ـنــة
ووهـ ــان وبــاقــي أن ـحــاء مـقــاطـعــة هــوبــاي
وسط الصين منذ أواخــر يناير ،قد أتت
بـثـمــارهــا ،مــع ان ـح ـســار ع ــدد اإلصــابــات
الجديدة بشكل كبير في األسابيع القليلة
الماضية.
وخالل الزيارة أعلنت هوباي تخفيف
قيود السفر للسماح لألشخاص األصحاء

اقتصاد

«المعلومات المدنية»:
 30903مواطنين
متعطلين حتى مطلع
2020

«الصحة» 69 :حالة مسجلة  4منها في «العناية» وحالتان تماثلتا للشفاء
عادل سامي

الكويت تدعو المجتمع
الدولي لتجنيب سورية
المزيد من المآسي

٠٣

َ
إصابتان بـ «كورونا» لمواطنين
قدما من مصر

النظرة المستقبلية
غائبة عن األندية
واالتحادات في أزمة
«كورونا»
29

الثانية

في مناطق منخفضة الخطر ،بالتنقل في
أنحاء المقاطعة البالغ عدد سكانها 56
مليون نسمة.
في المقابل ،استيقظت إيطاليا ،أمس،
على شوارع مهجورة مع فرض قيود لم
يسبق لها مثيل ،بعد أن ّ
وسعت الحكومة
إج ــراء ات الحجر الصحي لتشمل البلد
بــأســره ،فــي مـحــاولــةٍ إلبـطــاء أســوأ تفش
لـ«كورونا» في أوروبا.
وتشمل اإلجراءات ،التي أعلنها رئيس
الوزراء جوزيبي كونتي في وقت متأخر
مــن مـســاء أمــس األول ،توسيع 02

واشنطن تدرس كل
الخيارات لدعم أنقرة
في معركة إدلب

دوليات

٢٨

بايدن يعزز حظوظه
ويخوض مبارزة جديدة
مع ساندرز

رياضة

30

الرئيس الصيني في مستشفى بحثي في ووهان أمس (رويترز)

ليفربول يتسلح
بـ «آنفيلد» ويتحدى عناد
سيميوني

ةديرجلا

•
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األمير استقبل ولي العهد والمحمد والخالد استقباالت ولي العهد
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
بـقـصــر ب ـي ــان أم ــس س ـمــو ولــي
العهد الشيخ نواف األحمد.
واستقبل سموه كذلك سمو
الشيخ ناصر المحمد ،ثم سمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد بـقـصــر
بيان صباح أمس سمو الشيخ
نـ ــاصـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـم ــد ث ـ ــم رئ ـي ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه رئـ ـي ــس
مـجـلــس اإلدارة ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج.

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

ً
ولي العهد مستقبال رئيس الوزراء أمس

مشعل األحمد :تعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا
استقبل السفير بالدوتشي وقدم تعازيه له بوفاة ضحايا «كورونا»
استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ
مشعل األح ـمــد ،فــي ديــوانــه بــالــرئــاســة العامة
للحرس ،سفير جمهورية إيطاليا لدى الكويت
كارلو بالدوتشي.
ورح ــب الـشـيــخ مـشـعــل بالسفير اإليـطــالــي،
مشيدا بدور السفارة اإليطالية في دعم العالقات
ً
المتميزة بين البلدين ،معربا عن تعازيه للقيادة
وال ـش ـعــب اإلي ـطــالــي ال ـصــديــق ب ــوف ــاة ضحايا
فيروس "كــورونــا" المستجد ،متمنيا أن تعبر
بالده وجميع دول العالم تلك األزمة في القريب
العاجل.
وأكد أن الحرس يرحب بالتعاون المشترك مع
الجانب اإليطالي في مجاالت التدريب والتأهيل
عبر تبادل الــزيــارات ،والمشاركة في التمارين
العسكرية والدورات التدريبية بين الجانبين.
وم ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب الـسـفـيــر اإلي ـط ــال ــي عن
س ـعــادتــه بــال ـت ـعــاون ال ـع ـس ـكــري اإلي ـط ــال ــي مع
الحرس الوطني ،لما لتبادل الخبرات من أهمية
كبيرة لمصلحة الجانبين.

الكويت :اهتمام بالغ بخطة
األمن النووي المتكاملة
أك ـ ــدت ال ـك ــوي ــت اه ـت ـمــام ـهــا ال ـب ــال ــغ بخطة
األمـ ــن ال ـن ــووي الـمـتـكــامـلــة ،ال ـتــي تـتـيــح فتح
عــدة مجاالت للتعاون بين الكويت والوكالة
الــدولـيــة للطاقة الــذريــة وكــذلــك بـيــن الــوكــالــة
ودول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون
الخليجي.
جاء ذلك في كلمة الكويت بمناسبة افتتاح
اعـ ـم ــال م ـج ـلــس م ـحــاف ـظــي ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
للطاقة الذرية الستعراض األمان النووي لعام
 2020التي ألقاها سفير الكويت لدى النمسا
وم ـنــدوب ـهــا ال ــدائ ــم ل ــدى الـمـنـظـمــات الــدولـيــة
في فيينا صادق معرفي والتي قال فيها «ان
م ـج ــاالت ال ـت ـعــاون ت ـهــدف ال ــى تـعــزيــز االط ــار
الـقــانــونــي والتنظيمي لسالمة وام ــن الـمــواد
المشعة وان ـشــاء بنية تحتية وق ــدرة وطنية
مالئمة لضمان امن المرافق واإليــواء للمواد
المشعة والقضاء على االتجار غير المشروع
في المواد النووية والمواد المشعة».

ً
مشعل األحمد مستقبال السفير اإليطالي

الكويت تدعو المجتمع الدولي لتجنيب سورية
المزيد من المآسي واالنتهاكات
«مليونا طفل بدون مدارس وهم عرضة لمساومات تبادل األسرى والحصول على فدية»

نأمل تعامل
مجلس األمم
المتحدة
لحقوق
اإلنسان
مع ملف
المفقودين
بجدية

الغنيم

دعـ ـ ــت الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـج ـت ـمــع
الـ ــدولـ ــي إلـ ــى ت ـج ـن ـيــب وق ــوع
المزيد من المآسي والتشريد،
مطالبة مجلس األمم المتحدة
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان بــال ـت ـحــرك
لـ ــوقـ ــف حـ ـ ـ ــدوث ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
التداعيات اإلنسانية.
جاء ذلك في كلمة الكويت،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أل ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــا م ـ ـنـ ــدوب ـ ـهـ ــا
ال ــدائ ــم لـ ــدى األم ـ ــم الـمـتـحــدة
والمنظمات الدولية األ خــرى
ف ـ ــي ج ـن ـي ــف ال ـس ـف ـي ــر ج ـم ــال
الغنيم ،أمام الحوار التفاعلي
مــع الـلـجـنــة ،فــي اط ــار اعـمــال
الـ ــدورة ال ـ ـ  43لمجلس االمــم
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـح ـق ــوق االنـ ـس ــان
ال ـم ـت ــواص ـل ــة م ــن  24ف ـبــرايــر
ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي حـ ـت ــى  20م ـ ــارس
الجاري.
وأعـ ـ ــرب ال ـغ ـن ـيــم ع ــن أســف
الـكــويــت لـمــا ورد فــي تقارير
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـس ـت ـق ـلــة لـتـقـصــي
ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة مــن
«اوضاع مزرية يعيشها اطفال
ســوريــة وي ـعــانــون انـتـهــاكــات
ع ــدي ــدة لـحـقــوقـهــم ارتـكـبـتـهــا
جميع أطراف النزاع».
وش ــدد عـلــى أهـمـيــة إعـطــاء
موضوع األطفال ومصيرهم
األ هـمـيــة ا ل ـتــي يستحقونها،
قائال« :من المؤسف أال يعرف

ال قرار بإنهاء العام...
من جهته ،قال الوزير الصالح إن «وزراء الحكومة استعرضوا كل
اإلجراءات التي قامت بها وزاراتهم منذ اليوم األول الستشعار الخطر
من إيران ،ثم اإلجراءات االحترازية السباقة عن بقية دول المنطقة».
وأضــاف الصالح أن مجلس ال ــوزراء يجتمع بشكل مستمر ،وتتم
دراس ــة كــل ال ـقــرارات قبل اتـخــاذهــا« ،ولــن نجامل على حساب الوطن
ً
والمواطن» ،مؤكدا أنه «سيتم تجديد قرار حظر رحالت الطيران في
حال تطلبت الظروف ذلك ،والــدول تتفهم قراراتنا ،وفي نفس الوقت
نحن نــدعــم قــراراتـهــا الـتــي تتخذها على هــذا الصعيد فــي مواجهة
فيروس كورونا».
وأكدت مصادر نيابية لـ «الجريدة» ،أن النواب استمعوا في بداية
االجتماع لمداخلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
ح ــول الـجـهــود ال ـتــي تـبــذلـهــا الـحـكــومــة مـنــذ انـ ــدالع أزم ــة «ك ــورون ــا»،
ً
مشيرة إلى أن سموه قال للمجتمعين ،إن «األزمة حاليا بمثابة رأس
الجليد ،لكن ال نعلم آثارها المستقبلية ،وحريصون على مواجهتها
وانعكاساتها».
وقالت المصادر ،إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أبلغ
النواب أن «احتياطي البالد من األمن الغذائي يكفي  10أشهر ،وأن نحو
وجار توسيع
 1.5مليون كمامة طبية ستصل من تركيا اليوم (أمس)،
ٍ ً
مصنع الكمامات الموجود بالكويت إلنتاج  750ألف كمام يوميا».
وبـيـنــت أن وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل ال ـص ـبــاح ،أك ــد خ ــال رده على
استفسارات النواب بشأن إلــزام الوافدين من بعض الــدول بإحضار
شهادة الخلو من «كورونا» ،أن هذه الشهادة ال يمكن االعتماد عليها،
إذ كان هناك حالة من العبث والفوضى في استخراجها.
وأضافت أن الوزير الصباح أوضح أنه تم عمل الفحوصات الالزمة

الـمــايـيــن مــن ه ــؤالء األطـفــال
شـ ـيـ ـئ ــا عـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة سـ ــوى
الحرب».
وأضاف أن «نيران المعارك
فــي ســوريــة أت ــت عـلــى اآلالف
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس ودم ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا،
ف ـ ــي حـ ـي ــن تـ ــوقـ ــف أك ـ ـثـ ــر مــن
م ـل ـي ــون ــي طـ ـف ــل عـ ــن ح ـض ــور
المدارس على أساس منتظم،
ويتعرض بعضهم لالحتجاز
السـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــم امـ ـ ــا ك ـ ـ ــأوراق
مـســاومــة فــي عمليات تـبــادل
االس ـ ـ ــرى أو ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
فدية».

مشاكل األطفال
ولفت الغنيم إلى أن النزاع
اث ـ ـ ــر ب ــالـ ـفـ ـع ــل عـ ـل ــى ال ـص ـح ــة
الـبــدنـيــة والـعـقـلـيــة لــاطـفــال،
وبات يعاني عدد كبير منهم
اعـ ـ ــاقـ ـ ــات وم ـ ـشـ ــاكـ ــل ن ـف ـس ـيــة
مــد مــرة بسبب تشريدهم من
ديــارهــم ،االمــر الــذي يجعلهم
عرضة لالنتهاكات.
وسلط الضوء على جهود
الكويت المبذولة لدعم قضايا
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ألط ـ ـ ـفـ ـ ــال سـ ــوريـ ــة
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع دول ال ـج ــوار
ال ـ ـسـ ــوري ،وك ـي ــف ق ــدم ــت فــي
ه ــذا االطـ ــار دع ـمــا مــالـيــا الــى

منظمة االمم المتحدة للتربية
وا لـعـلــم والثقافة (يونسكو)،
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة ف ـ ــي ب ــرام ـج ـه ــا
التعليمية الموجهة لألطفال
السوريين ،وقيام الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية بإنشاء المدارس في
دول الجوار السوري.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـغ ـن ـي ــم
ال ـ ــى ال ـ ــدع ـ ــوة ،الـ ـت ــي اط ـل ـق ـهــا
سـ ـم ــو ام ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد ال ـش ـي ــخ
ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح االحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد ،ل ـ ــدع ـ ــم
ومـســاعــدة األطـفــال والشباب
مـ ــن الـ ـن ــازحـ ـي ــن وال ــاج ـئ ـي ــن
الـســوريـيــن مــن خــال اعتماد
برامج وخطط في هذا الصدد.
و ق ـ ـ ـ ــال إن ه ـ ـ ــذه ا لـ ـخـ ـط ــوة
و فــرت لهم فرصا للتعلم بما
يـمـكـنـهــم م ــن مــواج ـهــة اع ـبــاء
ا لـحـيــاة ،ويعينهم على رسم
مستقبلهم ومستقبل بالدهم
ويحصن عقولهم من األفكار
الهدامة.

مؤتمرات المانحين
وذكر أن جهود الكويت في
مـجــال دع ــم الـشـعــب الـســوري
من خالل استضافة مؤتمرات
المانحين والجهود اإلنسانية
واإلغاثية األخرى.

لنحو  5100وافــد من إحــدى الجنسيات العربية ،الذين وصلوا إلى
ً
ً
البالد مؤخرا في البيت ،وأغلبهم غير مصابين بـ «كورونا» واحترازيا
ً
تم حجرهم منزليا.
ً
ً
وبينما أو ضـحــت أن هناك تعديال تشريعيا يتعلق بمن يخالف
شــروط الحجر المنزلي قــد تصل عقوبته إلــى السجن ،الفتة إلــى أن
احتمال تمديد قرار تعطيل الرحالت عن  7دول وارد بقوة ،والحكومة
ً
تدرس إضافة دول أخرى إليه ،أشارت إلى أن الحكومة تنسق حاليا مع
دول الجوار لضمان استمرارية تصدير النفط.
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إطالق المرحلة األولى للخطة...
الحربي ،في تصريح أمــس ،إن ال ــوزارة تسعى من خــال «التعليم
اإللكتروني» إلى تحقيق األهداف الرامية إلى تقديم مصادر تعليمية
معتمدة متعددة األشكال واالستخدامات ،لمساندة التعليم النظامي.
وأضاف الحربي أن إدارة نظم المعلومات مسؤولة عن استيفاء
قــاعــدة البيانات ،ورفــع رواب ــط القناة التعليمية ،وتحميل الكتب
التفاعلية ،وتجهيز آلية التقييم واالختبارات اإللكترونية ،واالنتهاء
ً
مــن جميع المالحظات التقنية بالبوابة ،فضال عــن تقديم الدعم
الفني لجميع فريق العمل ،وتحميل جميع المصادر بعد االنتهاء
مــن إعــدادهــا واعـتـمــادهــا ،وإضــافــة الخصائص الـجــديــدة للبوابة
التعليمية ،والتطبيق على منصات الهواتف الذكية.
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َ
إصابتان بـ «كورونا» لمواطنين...

المصابة والموجودة في العناية المركزة  ،4إحداها حرجة ،والثالث
المتبقية مستقرة ،وجميعها تتلقى الرعاية الالزمة.

جمال الغنيم

وأضــاف أن نتائج المعارك
فــي أمــاكــن متفرقة مــن سورية
أدت إلى موجات نزوح جديدة
بسبب الخوف والـيــأس ،األمر
الـ ـ ـ ــذي أدى إل ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
ال ــاجـ ـئـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ف ـ ـ ـ ــروا مــن
وطنهم الى أكثر من  5.6ماليين
الج ــئ ،اض ــاف ــة ال ــى ن ــزوح 6.2
ماليين مشرد داخل بالدهم.
وطـ ــالـ ــب ال ـس ـف ـي ــر ال ـغ ـن ـيــم
المجتمع ا لــدو لــي ب ــأن يولي
هــذه المسألة اهمية قصوى
منعا ألي تداعيات إنسانية،
ول ـت ـج ـن ـيــب ابـ ـن ــاء ذلـ ــك الـبـلــد
ال ـش ـق ـي ــق الـ ـم ــزي ــد مـ ــن اآلالم
والمآسي والتشريد.

في الوقت ذاته ،أكد الغنيم
أن مـ ـس ــأل ــة الـ ـمـ ـفـ ـق ــودي ــن فــي
الـ ـن ــزاع ــات ال ـم ـس ـل ـحــة تـشـكــل
هاجسا للكويت ،اال مــر ا لــذي
د فـعـهــا مــن خ ــال عضويتها
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ــدائـ ـ ـم ـ ــة فـ ـ ــي م ـج ـلــس
االمــن فــي الـعــام الماضي الى
تبني مبادرة تمثلت بالقرار
ا لـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـمـ ــل ر قـ ـ ـ ــم (،)2474
ن ـظ ــرا لـمـعــرفـتـهــا ع ـمــا ينتج
م ـ ــن ع ـ ــواق ـ ــب م ـ ــأس ـ ــاوي ـ ــة مــن
ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــأل ــة عـ ـل ــى ح ـي ــاة
ال ـم ـت ـض ــرري ــن م ــن ال ـن ــزاع ــات
وعائالتهم فليس هناك حرب
أو نزاع إال كان المفقودون من
أبرز ضحاياه.
وأش ـ ـ ـ ــاد الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـغ ـن ـي ــم
بتوصيات اللجنة المستقلة
بـ ـش ــأن م ـس ــأل ــة ال ـم ـف ـق ــودي ــن،
م ـع ــرب ــا ع ــن ام ـ ــل ال ـك ــوي ــت ان
يتعامل مجلس االمم المتحدة
لـ ـحـ ـق ــوق االن ـ ـ ـسـ ـ ــان وآلـ ـي ــات ــه
بـ ـج ــدي ــة مـ ــع هـ ـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة،
وان يطالب كل أطراف النزاع
بـ ـت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ع ــن
مصير المفقودين ولم شملهم
ب ـع ــائ ــات ـه ــم ،والـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
رفــات ـهــم بـشـكــل يـتـمــاشــى مع
المعايير الدولية واإلنسانية
المتعارف عليها.

وأكــد أن هناك حــاالت تم تمديد حجرها الصحي ،لمخالطتها
ً
ً
أشخاصا ثبتت إصابتهم ،مشيرا إلى أن فترة الحجر تبدأ من تاريخ
مغادرة الشخص البلد الذي ظهر فيه الفيروس أو من تاريخ آخر
مخالطة لمريض مصاب بالفيروس.
وق ــال الـسـنــد إن هـنــاك ح ــاالت تـمــاثـلــت لـلـشـفــاء خ ــال أسـبــوع،
ً
وبعضها خالل ُ 10أيــام ،الفتا إلى أن الحاالت التي تم التأكد من
ً
علنت رسميا ،وإذا بــرزت أي حــاالت جديدة
إصابتها هي التي أ ِ
ومباشر.
واضح
فسيتم إعالنها بشكل
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«كوفيد  »19 -في مكتب...
هناك أي عالمات تشير إلى أنه مصاب ،وكل الفحوصات كانت
ً
ـال من الفيروس ،وكــان هو شخصيا يلتزم بجميع
تؤكد أنه خـ ٍ
التعليمات الطبية ،لكن فجأة ظهرت عليه أعراض اإلصابة.
وحسب المصدر ،فإن األطباء واألمن الخاص نصحوا المرشد
بالبقاء فــي الحجر ،وعــدم لقاء أي شخص حتى مــن المقربين
مـنــه ،وعـلــى ه ــذا األس ــاس ألـغــى خامنئي خطبته الـسـنــويــة في
مدينة مشهد بمناسبة الـنــوروز ،وصفوفه الخاصة المعروفة
(صفوف الـخــارج) ،كما أرجــأ جميع لقاء اته المباشرة حتى مع
رئيس الجمهورية وقادة الحرس الثوري ،إلى أن تستقر األوضاع
الصحية للجميع.
وأضاف أنه يتم فحص خامنئي وكبار المسؤولين اإليرانيين
ً
يوميا ،وجميعهم ينسقون فيما بينهم عبر االتصال الهاتفي
ً
ً
فقط ،موضحا أن حفيد خامنئي أيضا كان أصيب بالفيروس منذ
أسبوعين ،وتم وضعه في الحجر بمستشفى «مسيح دانشوري»
ً
في طهران ،لكن وضعه الصحي بات مستقرا.

ولـفــت السفير مـعــرفــي إل ــى ان خـطــة األمــن
النووي المتكاملة تعتبر اضافة قيمة لمنظومة
األم ــن ال ـعــام فــي ال ـبــاد مــن خ ــال دورهـ ــا في
تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية
فــي مختلف جــوانــب االمــن الـنــووي بما فيها
م ــراق ـب ــة وت ــأم ـي ــن ال ـم ـص ــادر ال ـم ـش ـعــة وخـطــة
االستجابة الوطنية واالتجار غير المشروع.
واش ــار الــى ان الـكــويــت شــاركــت فــي قاعدة
بيانات االتـجــار وال ـحــوادث التابعة للوكالة
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة وذل ـ ــك م ــن منطلق
ال ـتــزام ـهــا بـمـكــافـحــة االت ـج ــار غـيــر الـمـشــروع
ب ــال ـم ــوارد ال ـن ــووي ــة وت ـعــزيــز االمـ ــن ال ـن ــووي،
مضيفا ان العالم يواجه تحديات وتعقيدات
غـيــر مسبوقة تشكل تـهــديــدا لــأمــان واألم ــن
الــدول ـي ـيــن وذلـ ــك ن ـظــرا لـلـحــالــة ال ـس ــائ ــدة في
أماكن عدة من انحاء العالم مما يبرز أهمية
األمن واألمان النووي على نحو متزايد خالل
السنوات الماضية.

«الطيران المدني» %4 :زيادة
حركة الركاب بالمطار في فبراير
ً
عدد الركاب بلغ  1146665مسافرا
أ ع ـل ـن ــت اإلدارة ا ل ـعــا مــة
ل ـل ـط ـي ــران الـ ـم ــدن ــي زي ـ ــادة
ح ــرك ــة الـ ــركـ ــاب فـ ــي م ـطــار
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــدول ـ ــي بـنـسـبــة
 4ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ف ـ ــي ف ـب ــراي ــر
ال ـمــاضــي ،إذ بـلــغ إجـمــالــي
عـ ـ ــدد ا ل ـ ــر ك ـ ــاب ،1146665
مقابل  1105525في فبراير
.2019
وقال نائب المدير العام
لـ ـش ــؤون س ــام ــة ال ـط ـي ــران
والنقل الجوي وأمن المطار
ع ـم ــاد ال ـج ـل ــوي ،ف ــي بـيــان
أم ـ ـ ــس ،إن ح ــرك ــة ال ــرك ــاب
ال ـقــادم ـيــن بـلـغــت 572564
في فبراير الماضي ،مقابل
 542656خالل نفس الفترة
من العام الماضي.
وأشـ ــار ال ـج ـلــوي إل ــى أن
حــركــة ال ــرك ــاب الـمـغــادريــن
ب ـل ـغــت ن ـح ــو  574101فــي
ف ـب ــراي ــر الـ ـم ــاض ــي ،م ـقــابــل
 562869في ذات الشهر من
العام الماضي.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح أن إ جـ ـم ــا ل ــي
ح ــرك ــة ال ـط ــائ ــرات ال ـت ــي تم
تشغيلها مــن وإ ل ــى مـطــار
الكويت الدولي في فبراير
بـلــغ  10162ر ح ـل ــة ،مقابل
 9083رحلة في ذات الفترة
من العام الماضي ،مضيفا
أن عدد الرحالت التجارية
الـقــادمــة وال ـم ـغــادرة بلغت
ن ـحــو  9527م ـقــا بــل 8519
رحلة.

عماد الجلوي

و لـ ـ ـف ـ ــت إ لـ ـ ـ ــى أن ح ــر ك ــة
الـشـحــن فــي مـطــار الكويت
ال ــدول ــي بـلـغــت ف ــي فـبــرايــر
الماضي نحو  20.8مليون
ك ـي ـلــوغــرام ،م ـقــارنــة بنحو
 18.3مليونا في ذات الفترة
من العام الماضي.
و ب ـيــن أن حــر كــة الشحن
الــوارد في فبراير الماضي
ب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت  1 6 . 2مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــو ن
ك ـي ـلــوغــرام ،مـقــارنــة بـ ــ14.9
مليونا في الفترة المماثلة
مــن  ،2019فــي حـيــن بلغت
حـ ــركـ ــة الـ ـشـ ـح ــن ال ـ ـصـ ــادر
 4.5مــايـيــن ،مـقــارنــة ب ــ3.3
ماليين في فبراير .2019

الصين تعلن احتواء «كورونا»...

ُّ
خطوات ات ِخذت بالفعل في منطقة لومبارديا الغنية بشمال البالد،
وأج ــزاء مــن األقــالـيــم الـمـجــاورة ،وتضيق الخناق على التنقالت،
وإغالق األماكن العامة.
وأم ــرت السلطات الـنــاس بعدم التنقل خــال األسابيع الثالثة
المقبلة ،على أقل تقدير ،إال ألغراض العمل أو االحتياجات الصحية
أو الـطــوارئ ،وباستثناء ذلك عليهم البقاء في منازلهم .ويتعين
على أي شخص يـقــرر التنقل مــلء اسـتـمــارة يعلن فيها مبرراته
ويحملها معه.
ُ
وحظرت التجمعات الكبيرة واألحداث المقامة في الهواء الطلق،
كاألحداث الرياضية ،وأصبح يتعين على المطاعم والحانات إغالق
أبوابها الساعة السادسة مـســاء ،وستظل الـمــدارس والجامعات
مغلقة حتى الثالث من أبريل.
وفي مفارقة أخرى ،أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
أن فرنسا في بداية تفشي الوباء ،وذلك مع ارتفاع عدد المصابين
ُ
ضع مساعد الرئيس
ببلده إلى  ،1606بينهم وزير الثقافة ،في حين و ِ
بالحجر الصحي لالشتباه في إصابته.
09-08
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محليات
«المعلومات المدنية» 30903 :مواطنين متعطلين حتى 2020
ً
كويتي مولودون في البالد و 24ألفا تجاوزت أعمارهم  50سنة
غير
ألف
500
•
ً
•  126613متقاعدا بإيراد مالي و 52538مواطنة متفرغة للعمل بالمنزل
محمد الجاسم

ذكرت إحصائية الهيئة العامة
للمعلومات المدنية عن حالة
السكان حتى بداية عام ،2020
أن هناك أكثر من 500
ألف غير كويتي مولودين في
الكويت ومازالوا يعيشون على
أرضها من أصل  3.5ماليين.

أظ ـه ــرت إح ـصــائ ـيــة حــديـثــة
ص ـ ـ ـ ــادرة عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة أن عــدد
سكان الكويت حتى بداية عام
ً
 2020يبلغ  4ماليين و 776ألفا
و 407نسمة.
وك ـش ـفــت اإلح ـصــائ ـيــة الـتــي
حصلت "الجريدة" على نسخة
ً
منها أن هناك  247050مواطنا
ومواطنة مسجلون تحت اسم
طالب ،و 30903مواطنين تحت
م ـس ـمــى م ـت ـع ـط ـل ـيــن ،ف ــي حـيــن
بلغ عدد المتقاعدين ويملكون
ً
ً
ً
إي ــرادا ماليا  126613مواطنا
وم ـ ــواط ـ ـن ـ ــة ،وه ـ ـن ـ ــاك 52538

م ــواط ـن ــة م ـت ـفــرغــة ل ـل ـع ـمــل فــي
المنزل.
وع ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ــوال ـ ـي ـ ــد،
أوض ـح ــت أن غ ـيــر الـكــويـتـيـيــن
المولودين في الكويت ومازالوا
مــوجــوديــن حـتــى بــدايــة 2020
يـ ـبـ ـل ــغ ع ـ ــدد ه ـ ــم  544083مــن
ً
إجـمــالــي  3مــايـيــن و 443ألـفــا
و 362غ ـ ـيـ ــر كـ ــو ي ـ ـتـ ــي ،م ـن ـهــم
 424885من الجنسيات العربية
و 108237من اآلسيوية ،إضافة
إلى  1719من اإلفريقية ،و3172
مـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ً
فضال عن  4769من الجنسيات
األميركية الشمالية و 674من

جدول السكان حسب الحالة العملية والنوع والجنسية
الحالة العملية

الجنسية

الجنوبية و 627من أستراليا.
وذكرت اإلحصائية أن هناك
 24001من المولودين أعمارهم
ت ـب ــدأ م ــن  50س ـنــة ومـ ــا ف ــوق،
مشيرة إلى أن عدد المولودين
في الكويت من غير الكويتيين
في السنوات الخمس األخيرة
ً
بلغ  106آالف و 48فردا.

الحالة التعليمية
ول ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــت إح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
لـ ـ ــ"الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة"
ُم ـع ــدة لـلـسـكــان حـســب الـحــالــة
التعليمية حتى بداية عام 2020

ًّ
أميا بنسبة
عن وجود 21476
 1.5م ــن إج ـم ــال ــي الـكــويـتـيـيــن
ً
وعددهم مليون و 432ألفا و45
ً
مواطنا ومواطنة ،موضحة أن
ع ــدد الـعــامـلـيــن فــي القطاعين
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص م ــن
ال ـمــواط ـن ـيــن ال ــذي ــن الي ـعــرفــون
ال ـ ـقـ ــراء ة وال ـك ـت ــاب ــة ي ـب ـلــغ 158
منهم  7ذكور والباقي إناث.

المؤهالت العلمية
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة أن
عـ ــدد ال ــذي ــن ي ـع ــرف ــون الـ ـق ــراءة
ً
والكتابة وال يحملون مؤهال

ً
يبلغ  18477مواطنا ،أما حملة
ً
االبـ ـت ــدائ ــي  190635م ــواط ـن ــا
ً
ومــواط ـنــة ،و 159150مــواطـنــا
وم ــواط ـن ــة م ــن حـمـلــة الـمــؤهــل
ال ـجــام ـعــي إض ــاف ــة إلـ ــى 7179
يـ ـحـ ـمـ ـل ــون أعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ــن م ــؤه ــل
جــام ـعــي س ـ ــواء مــاجـسـتـيــر أو
دكتوراه.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـح ــال ــة
الزوجية لفتت اإلحصائية إلى
أن إج ـم ــال ــي ع ــدد الـمــواطـنـيــن
الذكور المتزوجين وأعمارهم
ً
أقــل مــن  20سـنــة  168مــواطـنــا
ف ـ ـقـ ــط ،ب ـي ـن ـم ــا اإلنـ ـ ـ ـ ــاث 2673
مواطنة فقط.

السكان غير الكويتيين المولودون بالكويت حسب الجنسية وفئات العمر والنوع

المجموع

فئات العمر

عربية

آسيوية

إفريقية

أوروبية

أميركية
شمالية

أميركية
جنوبية

أسترالية

المجموع

4–0

72602

31216

588

663

826

80

73

106048

9–5

73931

25258

311

547

803

87

100

101037

14 – 10

55973

17382

148

457

583

87

84

74714

19 – 15

39320

9718

75

242

353

74

40

49822

24 – 20

36481

6426

117

173

229

65

44

43535

28189

2932

155

153

317

70

47

31863

3737

151

212

420

71

49

38996

88

212

313

36

55

33585

178

193

15

34

23988

193

24

16

16494

65

85

24001

674

627

544083

كويتي

غير كويتي

يعمل بالحكومة

345098

120208

465306

يعمل بجهة غير حكومية

64021

1656983

1721004

يعمل في المنازل

0

744845

744845

متعطل

30903

4198

35101

29 – 25

طالب

247050

174469

421519

34 – 30

34356

متفرغة ألعمال المنزل

52538

149055

201593

39 – 35

29164

3717

متقاعد ولديه إيراد

126613

628

127241

44 40-

20381

3156

31

غير مبين

70790

87025

157815

49 – 45

14030

2075

17

139

49

20458

2620

38

196

539

المجموع

1432045

3344362

4776407

المجموع

424885

108237

1719

3172

4769

توصيل الكهرباء ألول قسيمة بـ «غرب عبدالله المبارك»

ً
العتيبي :تماشيا مع خطة الدولة في توفير الرعاية السكنية
•

سيد القصاص

هـ ـن ــأ الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـش ـب ـك ــات
التوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء
والماء م .مطلق العتيبي ،أهالي منطقة
غ ــرب عـبــدالـلــه الـمـبــارك بــإيـصــال التيار
الكهربائي إلى أول قسيمة في المنطقة،
وال ـت ــي ت ـعــد ب ــاك ــورة إطـ ــاق ال ـت ـيــار في
بقية القسائم بشكل كامل خالل األشهر
القليلة القادمة.
وقال العتيبي ،في تصريح صحافي،
إن وزارة الكهرباء والماء حريصة على
مواكبة مشاريع التنمية والتعمير في
الـبــاد ،وإيـصــال التيار الكهربائي إلى
القسائم كافة من خالل التنسيق الدائم
مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوض ــح أن إط ــاق الـتـيــار بالمنطقة
لبعض القسائم الواقعة في القطعتين
ً
 7 ،1يأتي تماشيا مع خطة الــدولــة في
توفير الرعاية السكنية.
بدوره ،قال المهندس فيصل بستكي
(م ــن ق ـط ــاع ش ـب ـكــات ال ـت ــوزي ــع بـمــراقـبــة

محافظة الفروانية) :قمنا بإيصال التيار
الكهربائي إلى القسيمة رقم  39بمنطقة
غرب عبدالله المبارك ،بعد أن قام صاحب
الـقـسـيـمــة بــاس ـت ـي ـفــاء واس ـت ـك ـمــال كــافــة
اإلجراءات المطلوبة منه إليصال التيار.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة سـتـسـعــى
إل ــى إي ـصــال الـكـهــربــاء إل ــى الـقـســائــم في
المنطقة ،بعد استيفاء تلك الطلبات لكل
ال ـشــروط ،قــائــا" :باستطاعتنا إيصال
الـتـيــار إلــى مــا يـقــارب  5قـســائــم يوميا"
بالمنطقة ،مبينا أن قطعة  1بها 383
قسيمة ،فــي حـيــن أن قطعة  7بـهــا 524
قسيمة ،ومجموعها  907قسائم ،وسيتم
ايـصــال الـتـيــار إلــى تلك القسائم بشكل
دوري ،وف ــق أسـبـقـيــة اسـتـيـفــاء طلبات
اإليصال ،وإنهاء اإلجــراء ات داخل إدارة
التمديدات.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك ال ـ ـتـ ــزامـ ــا مــن
أص ـحــاب تـلــك الـقـســائــم بــالـشــروط التي
وضعتها وزارة الكهرباء والماء إليصال
الـتـيــار ،الفـتــا إل ــى أن صــاحــب القسيمة
ال يستكمل إجــراء اتــه فــي قسم الفحص

ايصال الكهرباء إلى أول منزل في غرب عبدالله المبارك
التابع لوزارة الكهرباء إال إذا كان ملتزما
ب ـكــل الـ ـش ــروط ال ـتــي وضـعـتـهــا ال ـ ــوزارة
والخاصة بالعقار ،إضافة إلى أنه ينبغي

عليه تجهيز "الصندوق" الخارجي الذي
سيتم إيصال الكيبل إليه ،ومن ثم نوصل
التيار إلى قسيمته.

مواطنة تطالب زوجها السابق
بتعويضها عن إلغاء حفل الزفاف
أكدت تكبدها مصاريف حجز الفندق والتجهيز ...والمحكمة رفضت دعواها
•

حسين العبداهلل

رغم انهاء اجراءات الطالق بينهما امام وزارة
ال ـعــدل اص ــرت مــواطـنــة عـلــى مـقــاضــاة زوجـهــا
السابق للمطالبة بإلزامه بتعويض قدره 5001
دينار على سبيل التعويض المؤقت ،وذلك عن
االضـ ــرار الـتــي اصابتها مــن ج ــراء إلـغــاء حفل
ال ــزف ــاف الـ ــذي ك ــان م ـع ـقــودا إلت ـمــامــه ف ــي أحــد
الفنادق.
واستندت المواطنة في دعواها التي اقامتها
ضد زوجها السابق الى حجز الفندق والمبالغ
ال ـتــي تـكـبــدتـهــا ل ـيــوم ال ــزف ــاف ،اال ان محكمة
أول درجــة رفضت دعــواهــا ،وتأيد الحكم امام
محكمة االستئناف ب ــذات المنطوق ،فطعنت
على الحكم امام محكمة التمييز طالبة الحكم
لها بالتعويض عن االضرار النفسية بسبب الغاء
مراسم الزواج دون سبب.
وقــالــت المحكمة ،فــي حيثيات حكمها ،ان
الـمـسـتـقــر عـلـيــه ف ــي ق ـضــاء ه ــذه الـمـحـكـمــة ان
اسـتـخــاص الـخـطــأ الـمــوجــب للمسؤولية او
نفيه وفهم الــواقــع فــي الــدعــوى وتقدير األدلــة
والمستندات المقدمة فيها من سلطة محكمة
الموضوع مادامت اقامت قضاءها على اسباب

 %1.5فقط نسبة
األميين ...و168
ً
ً
مواطنا متزوجا
تحت  20سنة

سائغة تكفي لحمله ،وكــان الحكم المستأنف
اقــام قضاءه برفض دعــوى المستأنف ،وطلب
التعويض على ما انتهى إليه من انتفاء خطأ
ً
المستأنف ضده (الزوج السابق) استنادا الى ان
الثابت من المستندات المقدمة من كال الطرفين
ان عقد الــزواج بينهما تم في عــام  ،2016وقام
المستأنف ض ــده بمباشرة اج ـ ــراءات الطالق
بينهما ل ــدى ادارة االس ـت ـشــارات االســريــة في
اكتوبر  ،2017وهو ما يفصح عن ان المستأنفة
علمت برغبة المستأنف ضده في عدم رغبته
في إتمام الدخول قبل حوالي شهر من الموعد
المتفق عليه إلقــامــة حفل ال ــزواج فــي نوفمبر
.2017
وقالت المحكمة إن طلب الموافقة على إقامة
حفل الزواج المقدم من ادارة الفندق لمدير اإلدارة
العامة للمباحث الجنائية لم يرد فيه اسم طرفي
الـتــداعــي ،ومــن ثــم فــإن مــا قامت بــه المستأنفة
ليس له أصل في الواقع ،وكان الحكم المستأنف
ً
صحيحا فيما انتهى اليه ،ويضحى االستئناف
على غير اساس.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ح ـك ـمــت ذات الـهـيـئــة
القضائية لزوج متضرر من جريمة زنى ارتكبتها
زوجته السابقة مع شريكها الذي ضبط معها

بتعويضه مبلغ  20الــف دي ـنــار ،وألـغــت حكم
محكمة اول درجة الذي تم تأييده باالستئناف
ً
الذي قضى له بمبلغ  70الفا.
وقــالــت "التمييز" ،فــي حيثيات حكمها ،ان
الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه
بالمخالفة للقانون ،اذ قضى الحكم المطعون
فيه بالتعويض عن الضرر األدبي بمقدار  70الف
ً
دينار ،متجاوزا حد المعقول وعناصر الضرر،
وال يتناسب مع حجم الضرر ،وفيه اثــراء على
حساب الطاعنين بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وقالت المحكمة ان هذا النعي في محله ،ذلك
انــه مــن المستقر فــي قضاء هــذه المحكمة انه
يكفي في تقدير التعويض عن الضرر االدبي ان
يكون بالقدر الذي يواسي المضرور بغير غلو
وال إسراف في التقدير ،كما انه ولئن كان تقدير
الضرر وتحديد الضرر الجابر له من مسائل
الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ،اال انه
البد ان يتناسب التعويض مع الضرر ،ألن الغاية
ً
ً
من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا،
وغير زائد عليه ،اذ ان كل زيادة تعتبر اثراء على
حساب الغير دون سبب.

 5أحكام جديدة
بالتعيين في
«الفتوى»
ارت ـف ـع ــت أم ـ ــس األحـ ـك ــام
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة مـ ـ ــن ال ـم ـح ـك ـم ــة
اإلداريـ ـ ـ ــة بــأح ـق ـيــة عـ ــدد من
ال ـم ــواط ـن ـي ــن فـ ــي الـتـعـيـيــن
كـمـحــامـيــن بـ ـ ــإدارة الـفـتــوى
وال ـت ـشــريــع إل ــى  13حـكـمــا،
بـ ـع ــدم ــا قـ ـض ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة
بأحقية تعيين  5متقدمين
في وظيفة محام باإلدارة.
وكــانــت "اإلداريـ ـ ــة" قضت
م ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع
بــأحـقـيــة  8آخ ــري ــن ف ــي ذات
المنصب ،بعدما طعن عدد
م ـ ــن ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن مـ ـم ــن تــم
رفـضـهــم ب ــدع ــاوى قضائية
أ مـ ــام ا ل ـم ـح ـك ـمــة ،للمطالبة
بتعيينهم في وظيفة محام
بـ"الفتوى".
وم ــن الـمـتــوقــع أن تطعن
اإلدارة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األ حـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة أمـ ـ ـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف ،ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة
ب ــإلـ ـغ ــائـ ـه ــا ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ــى
م ــا أعـلـنـتــه ســابـقــا بسالمة
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـع ـي ـي ــن ال ـت ــي
اتبعتها للمتقدمين لهذه
الوظيفة.

سلة أخبار
«حفاظ» تهنئ الفائز بالمركز
األول في مسابقة القرآن
هنأ رئيس مجلس إدارة
الجمعية الخيرية لخدمة
القرآن الكريم وعلومه
(حفاظ) أحمد املرشد،
أحد أبناء الجمعية الفائز
باملركز األول في مسابقة
الكويت الكبرى للقرآن
الكريم.
وقال املرشد ،في تصريح
صحافي ،إن "الجمعية
تبارك البنها البار وأحد
حفاظها املميزين القارئ
محمد الهزيم ،حصوله
على املركز األول فئة
ً
القرآن كامال بمسابقة
الكويت الكبرى لحفظ
القرآن الكريم وتجويده".

«النجاة» :وزعنا مساعدات
على  3500الجئ باألردن
وزعت جمعية النجاة
الخيرية مساعدات إغاثية
لالجئني السوريني ،والتي
استفاد منها أكثر من 3500
شخص.
وقال مدير زكاة سلوى،
التابعة للجمعية ،م .ثامر
السحيب ،في تصريح
صحافي ،إن املساعدات
شملت مستلزمات الشتاء
من البطانيات والفرش
والخيام واملالبس ،وكذلك
الطرود الغذائية ،التي
تضم املواد األساسية التي
تحتاجها األسر ،وتكفي
هذه املواد األسرة ملدة شهر
تقريبًا ،وكذلك تم توزيع
كوبونات.
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كورونا الجديد

اجتماع مكتب المجلس بحث التعاطي مع تطورات «كورونا»
• اطلع على اإلجراءات الطبية والوقائية واالستعدادات المستقبلية للتعامل مع انتشار المرض
• الغانم :عقوبات على كل من يمتنع عن بيان حقيقة صحته • الصالح :ال قرار في مجلس الوزراء بوقف العام الدراسي
عقد مكتب مجلس األمة اجتماعا ،امس ،برئاسة رئيس
المجلس مرزوق الغانم وبحضور رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء المعنيين ،حيث تم
بحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المنوطة بالتعاطي
مع تطورات فيروس "كورونا".
واستعرض رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون ،خالل
االجتماع ،الذي حضره  27نائبا ،و 7وزراء ،كل اإلجراءات
التي تمت للتعامل مع تطورات "كورونا" طبيا ووقائيا،
المستقبلية للتعامل مع انتشار المرض.
واالستعدادات
ُ
وعقب العرض الحكومي ،ف ِتح باب النقاش للنواب ،حيث تم
التطرق إلى مختلف جوانب هذا الملف المتسارع ،في حين
قام الفريق الحكومي بالرد على مختلف االستفسارات.
فهد التركي
ومحيي عامر

المساءلة
ستؤجل
والوقت
الحالي
يتطلب
التكاتف

الدمخي

قرارات
الحكومة
السياسية
كارثية

عبدالكريم
الكندري

قال رئيس مجلس األمة مرزوق
ال ـغــانــم إن األعـ ـض ــاء اسـتـمـعــوا،
خـ ـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي -
الحكومي ،إلــى عــرض الحكومة
إلجراءاتها في مواجهة فيروس
كــورونــا ،من خــال وزيــر الصحة
ً
الصباح ،مؤكدا
الشيخ د .باسل
ً
أن االجتماع كان شفافا.
وأعـ ـل ــن الـ ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
للصحافيين عقب االجتماع ،أنه
س ـي ـت ـحــدث الـ ـي ــوم بــال ـت ـفــاص ـيــل،
ً
مشيدا بالكوادر الوطنية والجهود
الـجـبــارة لمكافحة الــوبــاء واآلفــة
المتغيرة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :شـ ــددنـ ــا ع ـل ــى ع ــدم
المجاملة ،وكلفنا النائبين محمد
الدالل ورياض العدساني لمتابعة
الـقــوانـيــن الـتــي تتعلق بالصحة
ومعاقبة على كــل مــن يمتنع عن
ً
بـيــان حقيقة صـحـتــه ،فـضــا عن
االع ـت ـمــاد الـتـكـمـيـلــي لـلـمـيــزانـيــة،
ً
الفتا إلى أن ذلك سيتاح بالجلسة
القادمة إلقرار هذه القوانين.
وأكــد الغانم :نحن متطوعون
فـ ــي خـ ـن ــدق واح ـ ـ ــد هـ ــو ال ـك ــوي ــت
ً
لمواجهة هذه األزمة ،موضحا أن
«الكويت واجهت تحديات كثيرة،
ً
ً
وب ـف ـضــل ال ــوق ــوف ص ـف ــا واح ـ ــدا
ً
انتصرنا سابقا ،وسننتصر حاليا

الغانم والخالد يتوسطان النواب والوزراء في اجتماع مكتب المجلس
بفضل وحدتنا وتماسكنا وعدم
المجاملة في التعامل».

الحجر الصحي
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال نــائــب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخـلـيــة
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أنـ ـ ـ ــس ال ـ ـص ـ ــال ـ ــح ،إن
وزراء الـحـكــومــة اسـتـعــرضــوا كل
اإلجراءات التي قامت بها وزاراتهم
منذ اليوم األول الستشعار خطر
"كورونا" من إيران ،ثم اإلجراءات
االحترازية السباقة عن بقية دول
المنطقة ،ثــم ات ـخــاذ ق ــرار تعليق
رحالت الطيران مؤقتا مع بعض
ال ــدول لمنع دخ ــول الــوبــاء ومنع
انـ ـتـ ـش ــاره وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ــه ،ثم
استعرضنا خطط اإلج ــاء التي
تمت للمواطنين.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،ف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح
ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ع ـق ــب االج ـت ـم ــاع،
أن وزي ـ ــر ال ـص ـحــة شـ ــرح ال ـحــالــة
الصحية لمصابي كورونا ،ونسبة
االستقرار في حاالتهم ،إضافة الى
الحاالت األخرى الحرجة ،و"نتطلع
الــى انتهاء فترة الحجز الصحي
للمواطنين بال إصابات جديدة".
وتابع الصالح أن وزراء الصحة

فهاد إلجالء الطلبة من مصر
قال النائب عبدالله فهاد "بعد تأكيد وزارة الصحة إلصابة
حــالـتـيــن لـمــواطـنـيــن كويتيين قــادمـيــن مــن مـصــر بـفـيــروس
كورونا ،فإنه يجب على الحكومة إجــاء الطلبة الكويتيين
الموجودين هناك فورا ،فسالمتهم أمانة ،وصحتهم مسؤولية،
واألوضاع ال تحتمل التأخير وال التهاون".

والتربية والتجارة تحدثوا خالل
االج ـت ـم ــاع ال ـن ـيــابــي  -الـحـكــومــي
بشأن إجراءات وزاراتهم لمواجهة
فيروس كورونا ،مشيرا الى ان دول
العام تتخذ قراراتها يوما بعد يوم
حسب تطورات وضع الفيروس.
وشدد على أن مجلس الــوزراء
ف ــي حــالــة ان ـع ـقــاد مـسـتـمــر تـجــاه
تداعيات األوضــاع ،مؤكدا أنه "ال
مجاملة على صحة المواطن وأمن
البالد ،ولن نألو جهدا في اتخاذ
أي قرار لمصلحة الوطن".
وأكـ ــد أن ــه ال قـ ــرار ف ــي مجلس
الوزراء بشأن وقف العام الدراسي،
متمنيا تـحـ ّـري الــدقــة فــي استقاء
المعلومات وأخذها من مصادرها
الرسمية.
وأشار الصالح الى أن المجلس
ي ـج ـت ـمــع ب ـش ـكــل م ـس ـت ـم ــر ،وي ـتــم
دراسة كل القرارات قبل اتخاذها،
ولــن نجامل على حـســاب الوطن
وال ـمــواطــن ،وسيتم تجديد قــرار
حـظــر رحـ ــات ال ـط ـي ــران ف ــي حــال
تطلبت الظروف ذلك ،موضحا أن
ّ
تتفهم قراراتنا ،ونحن في
الــدول
نفس الوقت ندعم قراراتهم التي
يتخذونها على هذا الصعيد في
مواجهة "كورونا".

ً
المحاسبة الحقا

بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـ ــادل
الدمخي« :أشدنا بجهود الحكومة
لمواجهة كورونا مع تحفظاتنا،
وأوض ـ ـ ـح ـ ـ ـنـ ـ ــا أوج ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـق ـ ـصـ ــور،
وانتقدنا عــدم وضــع خطة لقادم
األيـ ــام ،وم ــاذا ستفعل الحكومة،
كما طالبنا ب ـضــرورة الشفافية،
وأكدنا أهمية عقد الجلسة القادمة
لمكاشفة الشعب الكويتي».

وأكد الدمخي أنه «سنتأخر في
مساءلة الحكومة ،ويجب أن نكون
يدا واحــدة في مواجهة كورونا»،
مشيرا الى أنه «استمعنا لجهود
ً
كـبـيــرة ،وسنتابع سياسيا هذه
الجهود ،وخرجنا مــن االجتماع
يدا واحدة ضد الفيروس ،والوقت
ال ـحــالــي لـتـكــاتــف ال ـج ـهــود حتى
نتجاوز هذه األزمة».
ً
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ش ـ ـ ـكـ ـ ــرا ل ــرئ ـي ــس
المجلس لعقد االجتماع ،ولرئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ــاس ـت ـم ــاع
ل ـمــاح ـظــات الـ ـن ــواب وتـحـمـلـهــم،
وأك ــدن ــا أن ال ـم ـســاء لــة سـتــؤجــل،
وال ــوق ــت ال ـحــالــي يــأتــي التكاتف
ً
أوال».
من جانبه ،أكــد النائب رياض
ال ـعــدســانــي ضـ ــرورة ع ــدم إقـحــام
الـجــانــب السياسي فــي الجوانب
ً
الطبية والمهنية ،مشيرا إلــى أن
ً
أم ــورا سياسية وطبية أثــرت في
سعر النفط.
واعـتـبــر الـعــدســانــي أن تعزيز
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ي ـ ـكـ ــون وف ـ ـ ــق األط ـ ــر
ً
ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـس ـل ـي ـم ــة ،م ـطــال ـبــا
بـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ــراءات احـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ك ــام ـل ــة،
ً
م ــؤك ــدا أن س ـعــر ال ـبــرم ـيــل يجب
أن يـعــدل فــي الـمـيــزانـيــة الـقــادمــة،
إضــافــة إل ــى إعـ ــادة تقييم أصــول
االستثمارات الخارجية ،فالكويت
مصدرة للطاقة وتستورد السلع
االستهالكية.
وق ــال« :تـعــاونـنــا مــع الحكومة
في هذه المرحلة بشكل كبير ،ولن
نتوانى في المراقبة».

قرارات سياسية
بدوره ،قال النائب د.عبدالكريم
الكندري ،إنه لوال جهود الكوادر

ال ـط ـب ـيــة واإلداريـ ـ ـ ـ ــة وال ـع ـس ـكــريــة
بالصفوف األولــى لكانت قــرارات
الحكومة السياسية أكثر كارثية.
وأضاف الكندري ،في تصريح
صحافي أمس ،أن إدارة أزمة تفشي
فيروس كورونا المستجد «بحد
َ
ً
ذاتها أزمة» ،مشيرا إلى أنه طال َب
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة بـتـمــديــد وقــف
الطيران الــذي سينتهي بعد أيام
حـتــى إش ـع ــار آخ ــر وح ـســم الـعــام
الدراسي.
مــن جهته ،قــال الـنــائــب محمد
ال ـم ـط ـي ــر إن «ال ـم ـط ـل ــوب مـ ــن كــل
الـمــواطـنـيــن والمقيمين االل ـتــزام
بتعليمات وزارة الصحة الخاصة
بالوقاية من كورونا» ،موضحا أن
«مشاهد تكدس الناس في األسواق
وال ـمــوالت ،تعني أن هـنــاك مــن ال
يعي حجم المشكلة وخطورتها.
أرجــو من المواطنين والمقيمين
ال ـت ـعــاون لـلـحــد م ــن ان ـت ـشــار هــذا
الوباء».

النواب والوزراء الحاضرون لالجتماع
ً
حضر اجتماع السلطتين  34عضوا منهم
ً
 27نائبا و 7وزراء هم :مرزوق الغانم ،وصفاء
الهاشم ،وبدر المال ،وحمد الهرشاني ،وخلف
دميثير ،وخليل عبدالله ،وعدنان عبدالصمد،
وخ ـل ـيــل ال ـص ــال ــح ،وعـ ـ ــودة ال ــرويـ ـع ــي ،وعـمــر
الطبطبائي ،وسعود الشويعر ،وفراج العربيد،
وعبدالكريم الكندري ،وخالد الشطي ،ومحمد
هايف ،وسعدون حماد ،ومحمد الدالل ،وسعد
الخنفور ،وعبدالله الرومي ،ويوسف الفضالة،
وعبدالله الكندري ،وأسامة الشاهين ،ورياض
العدساني ،ونايف المرداس ،وفيصل الكندري،

وعادل الدمخي ،ومحمد الحويلة.
ومن الجانب الحكومي حضر رئيس مجلس
الـ ــوزراء سمو الشيخ صـبــاح الـخــالــد ،ونائب
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء أنس الصالح،
ووزيـ ــر الـخــارجـيــة الـشـيــخ د .أح ـمــد الـنــاصــر،
ووزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،ووزير
الـتـجــارة والـصـنــاعــة خــالــد ال ــروض ــان ،ووزيــر
اإلع ــام وزي ــر الــدولــة لـشــؤون الـشـبــاب محمد
الجبري ،ووزير التربية وزير التعليم العالي
د .سعود الحربي.

هايف :دعم جهود «الصحة»
في مواجهة المرض الخطير

الهاشم :بعض الوزراء
متمكنون والبعض سلبي
وصفت النائبة صفاء الهاشم اجتماع السلطتين بـ "اجتماع
طويل" ،موضحة أن بعض الوزراء متمكنون ،والبعض سلبي
ومتردد.
وقالت الهاشم" :أهــم مطالبة طالبت بها هي شفافية
ال ـقــرار ،وتمديد قــرار وقــف الــرحــات والمنافذ مــن الــدول
الموبوء ة ،والحجر المنزلي للقادمين من دول موبوء ة،
ومــا حصل قبل يومين أمــر مــرفــوض" ،داعـيــة إلــى اتخاذ
إحدى المدارس لحجز من قدم للبالد ،حتى يتبين الوضع
الصحي للقادمين.
وأضــافــت" :ال وقــت لمحاباة سياسية ،بعدما تكشفت
أوضــاع تلك الــدول بعد أن كانت في حالة نكران لوجود
كورونا عندهم ،وها هي قراراتهم تتوالى بين وقف رحالت
وغلق المدارس".

الكمام للوقاية من كورونا (تصوير عبدالله الخلف)

ّ
ثمن النائب محمد هايف الدور الذي تقوم به وزارة الصحة
مــن أجــل مكافحة فـيــروس "ك ــورون ــا" ،وال ـق ــرارات الحكومية
التي اتخذت في هذا الشأن ،ومنها قرار تعليق دخول بعض
الجنسيات إلى البالد الحتواء تفشي الوباء.
وقال هايف ،في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في
اجتماع السلطتين" :استمعنا لكلمة من وزير الصحة الشيخ
د .باسل الصباح الذي بين الجهد الجبار المبذول من الطواقم
الطبية للوزارة خالل متابعتهم لتطورات (كورونا) وما آلت
إليه األمور".
وأك ــد ضـ ــرورة ات ـبــاع إرشـ ـ ــادات وزارة الـصـحــة وتطبيق
قراراتها من جانب الحكومة ،ألنها أصبحت المرجع الرئيسي
الذي يتم االسترشاد به في شأن هذا المرض الخطير الذي
ً
بات ينتشر بشكل سريع في العالم ،مطالبا بدعم الوزارة في
تلك الجهود المباركة.

جانب من الحضور النيابي في اجتماع أمس

 5نواب لحبس مخالف الحجر الصحي
 6أشهر وتغريمه  500دينار
أعلن النائب أسامة الشاهين ،عضو
ال ـل ـج ـنــة ال ـص ـح ـي ــة ،ت ـق ــدم ــه ب ــاق ـت ــراح
بـقــانــون بصفة االسـتـعـجــال ،بتغليظ
العقوبات الجزائية الواردة في القانون
رقم  ٨لسنة  ١٩٦٩بشأن االحتياطات
الصحية للوقاية من األمراض السارية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـح ـف ــي :ت ـق ــدم ــت وال ـ ـ ـنـ ـ ــواب مـحـمــد
ّ
الـ ــدالل وعـبــدالـلــه ال ـك ـنــدري ود .عــادل
الــدمـخــي وم ـبــارك الـحـجــرف ،باقتراح
بـقــانــون بتغليظ الـعـقــوبــات الــواجــب
إيقاعها على مخالفي تعليمات الحجر
ال ـص ـحــي ال ـ ـصـ ــادرة ف ــي س ـنــة ،١٩٦٩
اتباعا للمبادئ والمصالح الشرعية
والصحية والوطنية واجـبــة االلـتــزام
واالحترام.
وج ـ ــاء ف ــي ن ــص االق ـ ـتـ ــراح :تـعــديــل
القانون رقم ( )8لسنة  1969في شأن

االح ـت ـي ــاط ــات ال ـص ـح ـيــة ل ـلــوقــايــة من
األم ــراض الـســاريــة ،مــع إعـطــائــه صفة
االستعجال.
وج ــاء فــي نـصــه :تـعــدل ال ـمــادة رقــم
( )17من القانون إلى النص التالي:
 -1كل مخالفة ألحكام هذا القانون
او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها
بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر
وغرامة ال تزيد على خمسمئة دينار او
بإحدى هاتين العقوبتين.
 -2كل مخالفة للقرارات المنوه بها
في المادة  15يعاقب مرتكبها بالحبس
مدة ال تزيد على ستة أشهر وغرامة ال
تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
وج ـ ــاء فـ ــي الـ ـم ــذك ــرة اإلي ـض ــاح ـي ــة
لــاقـتــراح ان ــه :ص ــدر الـقــانــون رق ــم ()8
ل ـس ـنــة  1969ف ــي شـ ــأن االح ـت ـيــاطــات

الصحية للوقاية من األمراض السارية،
وج ــاء بــالـقــانــون م ــواد تـعــاقــب كــل من
يخالف أحكامه.
إال إن ال ـغــرامــات والـعـقــوبــات التي
صـ ــدرت ف ــي ع ــام  1969أص ـب ـحــت في
الوقت الراهن غير رادعــة ،وعليه جاء
االق ـتــراح بتغليظ عقوبة مــن يخالفه
على النحو التالي:
 - 1كل مخالفة ألحكام هذا القانون
او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها
بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر
وغرامة ال تزيد على خمسمئة دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
 -2كل مخالفة للقرارات المنوه بها
في المادة  15يعاقب مرتكبها بالحبس
مدة ال تزيد على ستة أشهر وغرامة ال
تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين.

الدالل يدعو «الصحية» البرلمانية
الجتماع مستمر لمتابعة «كورونا»
قـ ــال ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد الـ ـ ــدالل ان "الـلـجـنــة
الصحية بمجلس االمــة مطالبة بأن تعتبر
نفسها فــي حالة انعقاد واجـتـمــاع مستمر
لمتابعة اإلج ــراء ات الحكومية في مواجهة
وب ــاء ف ـيــروس ك ــورون ــا" ،مــوضـحــا انــه وجــه
كـتــا بــا للجنة الصحية بالمجلس فــي هــذا
الشأن.
وج ــاء ف ــي ال ـك ـتــاب :أح ــدث ان ـت ـشــار وب ــاء
فيروس كــورونــا أضــرارا كبيرة في األنفس
وصحة الشعوب اضافة الى األضرار األخرى
على متطلبات الصحة العامة ،ودولة الكويت
أصابها الضرر بسبب انتشار وباء فيروس
كــورونــا وانعكس ذلــك على انخفاض حالة
الصحة والسالمة العامة فيها ،ومن جانب
آخر يتوقع زيادة انتشار المرض والفيروس
عــال ـم ـيــا وك ــذل ــك ف ــي ال ـك ــوي ــت م ـمــا يتطلب
قـيــام مجلس األم ــة بـمـســؤولـيــاتــه الرقابية
والـتـشــريـعـيــة لمتابعة مـسـتـجــدات انتشار

وبــاء فـيــروس كــورونــا ودور أجـهــزة الدولة
وباألخص وزارة الصحة.
ودع ـ ــا ف ــي ال ـك ـت ــاب الـ ــى اع ـت ـب ــار الـلـجـنــة
الصحية في اجتماع مستمر وقائم لمتابعة
مستجدات قيام جهات الدولة بمسؤولياتها
القانونية واإلدارية لمواجهة الوباء ،وقيام
الـلـجـنــة الـصـحـيــة وم ــن يــرغــب م ــن أع ـضــاء
مجلس األمــة بالتنسيق مــع وزارة الصحة
العامة بزيارات تفقدية لعدد من المواقع التي
تقترحها الوزارة بشأن مواجهة انتشار وباء
فيروس كورونا لدعم جهود وزارة الصحة.
كما طالب بوجود آلية تنسيق دائمة بين
اللجنة الصحية ووزارة ا لـصـحــة إل يـصــال
مقترحات أعضاء المجلس لــوزارة الصحة
وم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ان ـت ـش ــار
الفيروس.

local@aljarida●com

يهدد العالم
 4حاالت جديدة بـ «كورونا» ترفع المصابين إلى 69

َ
لمواطنة مرتبطة بالسفر إليران ومواطنين قدما من مصر ومصري مخالط للعائد من أذربيجان
عادل سامي

شفاء ً حالتين
نهائيا وإجراء
 6213مسحة
وخطط
توسعية
للمحاجر
السند

إذا كانت
هناك خطورة
على ابتعاث
المرضى إلى
بعض الدول
فسنتخذ القرار
المناسب

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة
الصحة د .عبدالله السند تسجيل 4
إصــابــات جــديــدة بـفـيــروس كــورونــا
لمواطنة
خالل الـ 24ساعة الماضية،
َ
مرتبطة بالسفر إلى إيران ،ومواطنين
قدما مــن مصر ،ومقيم مصري كان
مخالطا للمصاب المصري المرتبط
بالسفر إلى أذربيجان ،والذي تأكدت
إصابته قبل أيام.
وقـ ــال د .ال ـس ـنــد ،خ ــال الـمــؤتـمــر
الصحافي الـيــومــي أم ــس ،إن تأكيد
اإلص ـ ــاب ـ ــات األربـ ـ ـ ــع ي ــرف ــع إج ـم ــال ــي
الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـ ـمـ ــؤكـ ــدة ب ــالـ ـم ــرض فــي
ال ـك ــوي ــت إلـ ــى  ،69مـضـيـفــا أن عــدد
الحاالت التي تتلقى الرعاية الطبية
في المستشفى المخصص لذلك بلغ
 67حــالــة ،عقب إعــان وزيــر الصحة
د .باسل الصباح أمــس األول شفاء
ثاني حالة مصابة بالفيروس لسيدة
قادمة من إيران.
وأوضح أن التحاليل والفحوصات
أثبتت أن السيدة تماثلت للشفاء من
أع ــراض الـفـيــروس ،عقب خضوعها
للفحوصات الالزمة حسب اشتراطات
منظمة الصحة العالمية والمعمول
بها في الكويت ،للتأكد من شفائها
ال ـ ـتـ ــام ،مـ ــؤكـ ــدا أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة أع ـل ـنــت
األسبوع الماضي شفاء أول حالة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ع ـ ـ ــدد ال ـ ـحـ ــاالت

الـمـصــابــة وال ـمــوجــودة فــي العناية
ال ـ ـمـ ــركـ ــزة  ،4م ـن ـه ــا حـ ــالـ ــة ح ــرج ــة،
والحاالت الثالث مستقرة ،وجميعها
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة.

 6213مسحة
وذكر د .السند أن عدد المسوحات
الـ ـت ــي أج ــرتـ ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـل ــغ حـتــى
اآلن  6213م ـس ـح ــة ،م ـ ـشـ ــددا عـلــى
أن ال ـفــرق الطبية واإلداري ـ ــة ال تــزال
تقوم بواجبها للوقوف على را حــة
المواطنين والمقيمين في المحاجر
الثالثة.
و ل ـ ـفـ ــت إ ل ـ ـ ــى أن وزارة ا ل ـص ـح ــة
استقبلت عصر أ مــس األول طائرة
تقل المواطنين العائدين من مصر،
وعـ ـل ــى م ـت ـن ـهــا  284راكـ ـ ـب ـ ــا ،وفـ ــور
وصولهم جرى اتخاذ كل اإلجراءات
الــوقــائـيــة لهم وفـقــا للبروتوكوالت
العالمية.
وبـ ـي ــن أن وف ـ ــد م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
العالمية ما زال موجودا في الكويت،
وعـقــد الـعــديــد مــن االجـتـمــاعــات مع
اإلدارات المعنية ،واطـلــع على آخر
المستجدات فيما يخص "كورونا"،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـف ـيــروس ظـهــر في
ج ـم ـيــع أق ــالـ ـي ــم ال ـم ـن ـظ ـمــة وال ـب ــال ــغ
عددها .6

وحـ ــول آخ ــر تـ ـط ــورات ال ـف ـيــروس
ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،أوض ـ ـ ــح أن "ك ــوفـ ـي ــد "19
أصــاب  110آالف حول العالم ،وبلغ
عدد الحاالت خارج الصين  29ألفا،
وداخلها نحو  81ألفا ،مشددا على أن
الفيروس بات منتشرا في  106دول،
والعدد التقريبي للشفاء منه وصل
إلى  62ألفا.

التوسع في المحاجر
وحول لجوء الوزارة إلى التوسع
ف ـ ــي إنـ ـ ـش ـ ــاء الـ ـمـ ـح ــاج ــر ال ـص ـح ـي ــة،
خصوصا مع عــودة المواطنين من
دول مختلفة ،أ ك ــد ا لـسـنــد أن هناك
خططا توسعية مستمرة الستيعاب
أكبر قدر ممكن من المواطنين ،وأن
اإلجـ ــراءات االح ـتــرازيــة ،ومــن بينها
التوسع في إنشاء المحاجر ،قائمة.
وأضــاف أن بعض الحاالت جرى
تمديد الحجر الصحي عليها ،وهي
 14يوما ،نظرا لمخالطته أشخاصا
ثبتت إصابتهم بالفيروس ،مشيرا
إلى أن فترة الحجر تبدأ من تاريخ
مغادرة الشخص البلد الذي ظهر فيه
الفيروس ،أو من تاريخ آخر مخالطة
لمريض مصاب.
وق ــال إن بـعــض ال ـحــاالت تشافت
خ ــال أس ـب ــوع ،وبـعـضـهــا خ ــال 10

أيام ،الفتا إلى أن الحاالت التي جرى
تسجيلها والتأكد من إصابتها هي
الحاالت التي أعلن عنها رسميا ،وإذا
كان هناك أي حــاالت جديدة فسيتم
إعالنها بشكل واضح ومباشر.

العالج بالخارج
وف ــي رده عـلــى إج ـ ــراءات الـ ــوزارة
بـ ـخـ ـص ــوص الـ ـمـ ــرضـ ــى ال ـم ــوف ــدي ــن
ل ـل ـعــاج ب ــال ـخ ــارج ،ف ــي دول ظـهــرت
فيها حــاالت كبيرة للفيروس ،وهل
توجد خطط لتغيير بالد اإليفاد ،أفاد
د .السند بأن القرارات الفنية تتغير
بتغير المستجدات والمعطيات.
وأكــد احـتــرام قوانين ال ــدول التي
يـت ـل ـقــى ف ـي ـهــا ال ـم ــواط ـن ــون ال ـع ــاج،
مضيفا أنــه "إذا كــان هـنــاك خطورة
ع ـل ــى ابـ ـتـ ـع ــاث الـ ـم ــرض ــى أكـ ـث ــر مــن
الفائدة فسنتخذ القرار الذي يصب
في مصلحة المواطنين".
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألق ــاوي ــل ال ـتــي
ت ــرددت عــن أن الـطــائــرة الـقــادمــة من
م ـص ــر وع ـل ــى م ـت ـن ـهــا  284مــواط ـنــا
ك ــان م ــن بـيـنـهــم  6إص ــاب ــات مــؤكــدة
بــال ـف ـيــروس ،بـيــن أن الـ ـ ــوزارة تتخذ
كــل اإلج ــراءات االحـتــرازيــة مــن حيث
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـحـ ــات وال ـ ـت ـ ـش ـ ـخ ـ ـيـ ــص ع ـل ــى
القادمين إلى الكويت.

«الصحة» تتسلم «أرض المعارض» لفحص الوافدين
عياداتها يمكنها فحص أكثر من  2000حالة في اليوم الواحد
●
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ت ـس ـل ـمــت وزارة ا ل ـص ـحــة،
أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أرض ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض
الدولية ،بحضور ممثلين عن
وزارة المالية ،الستخدامها
ك ـع ـيــادات لـفـحــص الــوافــديــن
القادمين من خارج الكويت.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت "ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة" ،ف ــي
ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،إن الـتـسـلــم
ت ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل
الـمـســاعــد لـشــؤون الـخــدمــات
عبدالعزيز الطشة ،والوكيل
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون الـتـطــويــر
اإلداري د .فـ ــاح ا ل ـع ــاز م ــي،
ورئـيــس الـعــاقــات الداخلية
وا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي إدارة
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلعـ ــان
خ ــال ــد الـ ـع ــارض ــي ،ومـمـثـلــي
وزارة ا لـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة؛ ا ل ــو كـ ـي ــل

الـمـســاعــد لـشــؤون الـخــدمــات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـمـ ـن ــاع ــي،
ومدير إدارة الضيافة العامة
والمؤتمرات بدر الصالل.
جدير بالذكر ،أن العيادات
ا لـمــز مــع تجهيزها فــي أرض
ال ـم ـعــارض الــدول ـيــة يمكنها
فحص أ كـثــر مــن  2000حالة
في اليوم الواحد.
وك ـ ـ ـ ــان مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ق ـ ـ ــرر فـ ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــه ،أمـ ــس
األول ،عـ ــددا م ــن اإلجـ ـ ــراء ات
االح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة
"كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،أبـ ــرزهـ ــا تـكـلـيــف
وزارة المالية تسليم موقع
أرض ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ل ـ ـ ـ ــوزارة
الصحة ،الستخدامه كمراكز
صحية للفحص.
كـ ـم ــا قـ ـ ــرر ت ـك ـل ـي ــف وزارة
المالية إعداد مشروع مرسوم

جانب من اجتماع مسؤولي «الصحة» و«المالية»

"ك ــورون ــا" ،واح ـتــواء انتشار
الـ ـفـ ـي ــروس ،وس ــرع ــة تــوف ـيــر
المتطلبات ا لــاز مــة لتمكين
األج ـهــزة الـعــامـلــة مــن القيام

بقانون بفتح اعتماد إضافي
ل ـت ـغ ـط ـيــة ت ـك ــال ـي ــف الـ ـ ـ ــوزارة
وال ـج ـهــات الـمـعـنـ َّـيــة األخ ــرى
والـخــاصــة بـعــاج ومكافحة

بـمـهــامـهــا ،وال ـع ـمــل عـلــى كل
م ــا م ــن ش ــأن ــه ال ـح ـف ــاظ عـلــى
الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة وس ــام ــة
المواطنين والمقيمين.

السند خالل المؤتمر الصحافي أمس
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ــؤش ـ ــرات
ومعطيات ،مثل تاريخ السفر وبعض
األعراض التي تظهر على الشخص،
وق ـ ــد يـ ـك ــون فـ ـي ــروس ــا م ــوس ـم ـي ــا أو
ان ـف ـل ــون ــزا م ــوس ـم ـي ــة" ،ل ــذل ــك إذا تــم
االشـتـبــاه فــي التشخيص بـكــورونــا
فإننا نتخذ كل اإلجراءات االحترازية،
ويتم أخذ المسحات ،وهذا ال يعني
أنه جرى تشخيصهم باإلصابة".

تمديد الحجر
الصحي على
بعض الحاالت
لمخالطتها
مصابين
بالفيروس

إذاعة الكويت :خطة لمواجهة الفيروس
الفندي :رسالتنا محاربة الشائعات وفالشات توعية بلغات أجنبية
اعتمدت إذاعــة الكويت خطة برامجية تماشيا
ومواكبة لإلجراءات الحكومية في مواجهة تفشي
فيروس كورونا ،وذلك ترجمة لتوجيهات مجلس
الوزراء من خالل تغطية شاملة ومفصلة.
وأوضح مدير البرامج العامة في إذاعة الكويت،
سعد الفندي ،في تصريح صحافي أمس ،أن الخطة
البرامجية تشمل المحطات العربية (البرنامج العام،
والـبــرنــامــج ال ـثــانــي ،وال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،والـمـحـطــات
الغنائية ،ومحطة الشباب  )ofmفــي حين تشمل
اإلذاعات األجنبية اإلنكليزي ،واألوردو ،والفلبيني،
والفارسي ،والبنغالي.
وأكد الفندي أن الخطة التي يشرف عليها الوكيل
المساعد لشؤون اإلذاعة ،الشيخ فهد المبارك ،تهدف
إل ــى تـلـسـيــط ال ـض ــوء عـلــى تـشـكـيــل ف ــرق ال ـط ــوارئ
للمسؤولين والعاملين في إذاعــة الكويت ،وإلغاء
جميع البرامج اإلذاعية التي تتعامل مع الجمهور
مباشرة (النقل الـخــارجــي) ،وإنـتــاج مجموعة من
الفالشات التوعوية طبيا واجتماعيا ودينيا.
وأش ــار إ ّلــى ترجمة جميع الفالشات إلــى لغات
متعددة وبثها من خالل اإلذاعات األجنبية لتوعية
الـجــالـيــات الـمــوجــودة على أرض الـكــويــت ،مشددا
ع ـلــى تـسـخـيــر أب ـ ــرز ال ـب ــرام ــج اإلذاع ـ ـيـ ــة بمختلف

المحطات لتوعية المواطنين والمقيمين بخطورة
فيروس كــورونــا وكيفية الوقاية منه والمحافظة
عـلــى ســامـتـهــم مــن خ ــال عـمــل ل ـق ــاءات مــع أطـبــاء
ومختصين في هذا المجال.
وق ـ ـ ــال إن ال ـخ ـط ــة تـ ـه ــدف أيـ ـض ــا إل ـ ــى تـسـلـيــط
الـضــوء على اس ـت ـعــدادات وزارة الصحة للتعامل
مــع الـمـسـتـجــدات الـصـحـيــة ونـقــل يــومــي للمؤتمر
الصحافي للوزارة على الهواء مباشرة ،مؤكدا أن
رسالتنا البرامجية ترتكز على محاربة الشائعات
ومتابعة المصادر الرسمية للدولة ،وتسليط الضوء
على جهود مؤسسات الدولة وتعاملها اإليجابي مع
تطورات األوضاع ،ومنها وزارة التجارة والطيران
المدني والتربية وغيرها من الجهات.
وأكد التعاون مع اإلذا ّعــات الخاصة وتزويدهم
بالفالشات التوعوية لبثها من خــال محطاتهم،
ف ـضــا ع ــن تـلـسـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى دور مــؤسـســات
المجتمع المدني والمتطوعين الذين يقفون إلى
جــانــب مــؤس ـســات ال ــدول ــة فــي ال ـص ـفــوف األمــامـيــة
للتعامل مع الفيروس وخدمة الموجودين في مراكز
الحجر .وأشار إلى أن الخطة تتضمن تغطية كاملة
للجهود الحكومية واستطالع آراء الجمهور حول
التعامل اإليجابي الحكومي مع األزمة.

«األحمدي» :نمد يد العون للعاملين بـ«الجون» «نماء» :وزعنا  10آالف عبوة مياه في «الخيران»
ال ـت ـق ــى م ــدي ــر ادارة خــدمــة
الـمــواطــن بمحافظة االحـمــدي
ب ـ ـ ــدر شـ ـعـ ـي ــل ،ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ــس،
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي واألم ـ ـ ـنـ ـ ــي
الـمـســؤول عــن محجر الـجــون،
ح ـي ــث اطـ ـل ــع ع ـل ــى االجـ ـ ـ ــراءات
وال ـج ـهــود الـمـبــذولــة فــي إطــار
مواجهة فيروس "كورونا".
وأك ـ ــد ش ـع ـيــل ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة،
ا سـتـعــداد المحافظة للتعاون
وم ـ ـ ــد ي ـ ــد ال ـ ـع ـ ــون ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن
ب ـم ـح ـج ــر ال ـ ـج ـ ــون ،وذلـ ـ ـ ــك مــن
خالل فريق محافظة االحمدي
الـتـطــوعــي ،مـتــوجـهــا للجميع
بــال ـش ـكــر وال ـت ـق ــدي ــر ع ـلــى تلك
الـ ـجـ ـه ــود ن ـي ــاب ــة عـ ــن م ـحــافــظ
االحمدي.

شـ ـعـ ـي ــل وال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـط ـب ــي
واألمني لمحجر الجون أمس
وأوض ـ ــح شـعـيــل أن ــه الـتـقــى
عددا من المسؤولين بالموقع
فــي مقدمتهم ممثلو ا لـحــرس
ال ــوطـ ـن ــي ووزارتـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـص ـحــة
والداخلية ،الفتا الى أنه اطلع

خ ـ ــال ال ـ ــزي ـ ــارة ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد
م ــن االج ـ ـ ـ ــراءات وال ـم ـع ـلــومــات
الـتــي تــؤكــد ســامــة االج ــراءات
ال ـص ـح ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،م ـش ـيــرا
الــى الــرضــا الـتــام مــن الجميع،

عــن تـلــك ال ـخــدمــات والـجـهــود،
وارتـ ـ ـف ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ــروح ال ـم ـع ـن ــوي ــة
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون بـ ـي ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات
المشاركة لتخطي هذه األزمة.

أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ،أن وفدا من الجمعية يضم
المدير العام سعد العتيبي ،ومدير تنمية الموارد مساعد الرخيص،
ومسؤول التواصل اإلعالمي عبدالله الشمري ،ومدير إدارة المصارف
الـخــاصــة م .ف ــوزي الـمــانــع ،زاروا الـحـجــر الـصـحــي بمنطقة الـخـيــران،
لالطمئنان على الموجودين هناك ،ودعــم جهود وزارة الصحية في
مواجهة فيروس كورونا.
وقــال العتيبي ،فــي تصريح صحافي ،أمــس ،إن "نـمــاء" وزعــت 500
ً
كرتون ماء تحتوي على  10آالف عبوة مياه ،مشيرا إلى أن هذا الدور
ً
ليس غريبا على "نماء" ذات التاريخ الطويل والممتد والحافل بالعطاء
في العمل اإلنساني ومد يد العون والمساعدة إلى كل إنسان في الكويت.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور الريادي والمجتمعي
لـ"نماء" ،الفتا إلى أنها قامت في وقت سابق ،وبالتعاون مع الجمعية
الطبية الكويتية ،بتوزيع  500كرتون مياه على عدة أماكن ،من بينها
مطار الكويت الدولي ،وتوزيع الكمامات وبعض المواد الوقائية على
أكثر من  8آالف أسرة.
َّ
وأكد أن "نماء" ،وحرصا على سالمة وصحة متبرعيها ،وفرت العبوات
المطهرة في كل فروعها ،كما أعلنت التزام موظفيها بلبس الكمامات،
حرصا على سالمة الجميع.

«نماء» توزع المياه في محجر الخيران

«الهالل األحمر» تطلق حملة لنشر الوعي بين المتطوعين
بالتعاون مع «الصحة» لمواجهة اإلصابات
أطلقت جمعية الهالل األحمر ،حملة
توعية بفيروس كورونا ،بالتعاون مع
وزارة الـصـحــة ،لنشر الــوعــي للعاملين
بالمجال التطوعي وا لــذ يــن يتعاملون
بشكل مباشر مع الحاالت المصابة.
وقالت ممثلة المكتب اإلعالمي لوزارة
الصحة ،د .هديل العون ،في ندوة بمقر
الجمعية ،أمــس ،إن الــوزارة حملت على
عاتقها نشر الوعي ،وعمل هذه الحمالت
التوعوية في عدة أماكن ،منها :المطارات
وال ـم ـج ـم ـعــات وال ـج ــام ـع ــات ،وأمـ ــس في
جمعية الهالل األحمر ،ألن متطوعيها في
خط الخطر بمواجهة الحاالت المصابة.
وأشادت العون بتعاون الجمعية في
تسهيل مهمة فريق "الصحة" المختص
بالحملة اإلعالمية الطارئة لـ"كورونا"،
التي انطلقت في أوائل فبراير الماضي،
مبينة أن هــدف الحملة هــو رفــع الوعي

الصحي لدى الجمهور عامة ،إضافة إلى
العاملين بالمجال التطوعي.
و قــا لــت إن منظمة ا لـصـحــة العالمية
أعلنت حالة الطوارئ في العالم أجمع،
حيث إن هذا الفيروس جديد وغامض،
والمعلومات عنه محدودة ،وينتقل من
خ ــال الـ ــرذاذ الـمـتـطــايــر واالن ـت ـقــال غير
المباشر والمخالطة المباشرة.
وأفــادت بأنه ضمن أعــراض اإلصابة؛
ال ـس ـع ــال وص ـع ــوب ــة ال ـت ـن ـفــس وال ـت ـهــاب
الحلق واحتقان األنف وسيالنه ،مبينة
أن من أهم وسائل الحماية الشخصية:
غ ـس ــل الـ ـي ــدي ــن ،ت ـغ ـط ـيــة األن ـ ـ ــف والـ ـف ــم،
وتجنب االتصال المباشر بأي شخص
تظهر عليه أعراض الجهاز التنفسي.

المشاركون في حملة التوعية بـ«الهالل األحمر»
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كورونا الجديد

«الشؤون» تدرس إطالق حملة تبرعات لمجابهة «كورونا»
دعم الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات انتشار الفيروس
جورج عاطف

الجمعيات الخيرية
أبدت استعدادها
لالشتراك في
الحملة فور إطالقها

في ضوء االجتماع التنسيقي،
ً
الذي عقدته أخيرا وزيرة الشؤون
االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة م ـ ــري ـ ــم الـ ـعـ ـقـ ـي ــل،
مـ ــع مـ ـس ــؤول ــي ات ـ ـحـ ــاد ال ـم ـب ــرات
وال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخ ـي ــري ــة ،ب ـهــدف
درس إمـكــانـيــة تحقيق الـشــراكــة
الـمـجـتـمـعـيــة ل ـمــواج ـهــة ان ـت ـشــار
فيروس كورونا ،علمت "الجريدة"،
ً
أن الـ ـ ــوزارة ت ــدرس حــالـيــا إطــاق
ح ـم ـلــة ج ـمــع ت ـب ــرع ــات يخصص
ريعها لــدعــم الـجـهــود الحكومية
ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى الـ ـح ــد م ــن ان ـت ـشــار
الفيروس.
ً
ووفقا لمصادر "الـشــؤون" فإن
ً
ه ــذه الحملة تــأتــي تــأكـيــدا لمبدأ
الشراكة المجتمعية بين الجهات
الـحـكــومـيــة ومـنـظـمــات المجتمع
المدني ذات الطابع الخيري ،التي
ً
ً
تملك باعا طويال في مد يد العون
والمساعدة خالل كل األزمات التي
تمر بها البالد.

وأكدت المصادر أن الجمعيات
الخيرية كانت سباقة فــي تقديم
المساعدات إلى المحاجر الطبية
في البالد ،وتزويدها بالمستلزمات
َ
الـضــروريــة دون أن ُيـطــلــب منها،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ه ـ ــذه ال ـج ـم ـع ـيــات
أبــدت استعدادها التام لالشتراك
ً
بالحملة في حال إطالقها ،انطالقا
ً
مــن دورهـ ــا اإلُن ـســانــي ،وتحقيقا
شهرت من أجلها.
لألهداف التي أ ِ

إغالق الصاالت
ً
في موضوع آخر ،تنفيذا لقرار
مجلس الـ ــوزراء الـقــاضــي بإغالق
دور السينما وص ــاالت المسارح
واألف ـ ـ ـ ـ ــراح ،ف ــي إطـ ـ ــار االج ـ ـ ــراءات
االحترازية التي تتخذها الحكومة
للحد مــن انـتـشــار "ك ــورون ــا" ،أكــد
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
عبدالعزيز شعيب ،التزام الــوزارة
الـ ـت ــام ب ــالـ ـق ــرار الـ ـخ ــاص بــإغــاق

صاالت األفراح المنتشرة في جميع
الـمـنــاطــق ،وال ـتــي تـشــرف ال ــوزارة
ً
عليها ،فضال عن وقف الحجوزات
ً
ال ـتــي تـتــم آل ـي ــا عـبــر تطبيق "دار
المناسبات".
وأوضح شعيب لـ "الجريدة" أن
األموال المدفوعة للحجز والتأمين
ً
سترد جميعها ألصحابها ،مؤكدا
حــرص ال ــوزارة على عــدم تعرض
ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن لخطر
اإلصابة بالفيروس.
وأصدر وكيل الشؤون تعميما
إداريا امس االول بشأن الموظفين
ال ـخ ــاض ـع ـي ــن ل ـل ـح ـجــر ال ـص ـحــي
اإللزامي الذي قررته وزارة الصحة
بسبب انتشار "كورونا".
ً
ووفقا للتعميم ،الذي حصلت
"الجريدة" على نسخة منه ،فإنه
في ضــوء ما قررته "الصحة" من
أن ــواع الـحـجــر الـصـحــي اإللــزامــي
للعالج أو االح ـتــرازي س ــواء كان
بــالـمـنــزل أو بـمــركــز إيـ ــواء أو في

البلدية :ال تمديد لمخيمات الربيع
أعـ ـل ــن ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم ب ـلــديــة
الـ ـك ــوي ــت ،م ـح ـم ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،إل ـ ـغـ ــاء ووقـ ــف
تــراخـيــص خـيــام الـمـنــاسـبــات إلقــامــة صــاالت
األعــراس ،بــدء ا من أمس األول وحتى إشعار
آخ ــر ،الـتــزامــا ب ـقــرار مجلس الـ ــوزراء فــي هــذا
الشأن.
وقال المطيري ،في تصريح آخر أمس ،إن
لجنة درا س ــة وتحديث ا لـمــوا قــع المخصصة
بصفة مؤقتة للمخيمات الربيعية قررت عدم
التمديد لفترة التخييم المقرر انتهاؤها يوم
 15الجاري وإزالتها احترازيا نظرا للظروف
الراهنة التي ّ
تمر بها البالد.
وأوضح أن اللجنة دعت أصحاب المخيمات
الى إزالتها كإجراء احترازي لتعزيز اإلجراء ات
الــوقــائ ـيــة ض ــد ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
للحفاظ على صحة المواطنين وسالمتهم.

وذكر أن قرار عدم التمديد لفترة التخييم
جــاء تماشيا مــع تطبيق قــا نــون البيئة ،الى
جانب تفعيل اإلجراء ات االحترازية والوقائية
التي تطبقها بلدية الكويت ،تنفيذا لقرارات
مجلس الــوزراء ووزارة الصحة بهذا الشأن،
مشيرا إلى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية
ستباشر إزالة المخيمات في موعدها.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،أش ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري
بــاسـتـجــابــة ال ـمــواط ـن ـيــن إلل ـغ ــاء حـجــوزاتـهــم
ف ــي صـ ـ ــاالت ال ـم ـن ــاس ـب ــات ال ـم ــؤق ـت ــة ،مـثـمـنــا
تـ ـع ــاون أصـ ـح ــاب الـ ـص ــاالت ب ـع ــدم إق ــام ــة أي
مناسبة خالل سريان قرار الغلق من منطلق
المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع األجهزة
الرقابية فــي البلدية لتنفيذ ا لـقــرار الوقائي
بشأن إغالق الصاالت المؤقتة لألفراح العامة
والخاصة.

المستشفيات أو غـيــر هــا بسبب
انتشار الفيروس ،وحرصا على
الـصـحــة الـعــامــة لـمــوظـفــي وزارة
ال ـشــؤون يــرجــى االل ـت ــزام بــاآلتــي،
الـ ـحـ ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي ال ـم ــؤس ـس ــي
للقادمين من الدول التالية :الصين
وهونغ كونغ وكــوريــا الجنوبية
وإيطاليا وإيران والعراق.
كما نــص التعميم على التزام
الحجر الصحي المنزلي للقادمين
من اليابان وسنغافورة وتايلند
وألـ ـم ــانـ ـي ــا وف ــرنـ ـس ــا وإس ـب ــان ـي ــا
وبـ ـنـ ـغ ــادش والـ ـهـ ـن ــد وال ـف ـل ـب ـيــن
وسيرالنكا ومصر وسورية ولبنان
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
وه ــول ـن ــدا وس ــوي ـس ــرا والـمـمـلـكــة
ال ـم ـت ـح ــدة وب ـل ـج ـي ـكــا وال ـس ــوي ــد
والنرويج وأذربيجان.
ودعــا كل الــوحــدات التنظيمية
ب ـ ــال ـ ــوزارة إلـ ــى ال ـت ـق ـيــد ب ـمــا جــاء
فــي ه ــذا التعميم ،وع ــدم السماح
بـ ـمـ ـب ــاش ــرة الـ ـعـ ـم ــل ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن

عبدالعزيز شعيب

ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وغـ ـي ــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
المشمولين ب ــأي ن ــوع مــن أن ــواع
الحجر الصحي قبل مراجعة إدارة
الشؤون اإلدارية ،وما تقرره وزارة
الـصـحــة م ــن م ـس ـت ـجــدات ،تـفــاديــا
التخاذ اإلجــراءات المقررة قانونا
في حالة المخالفة.

«الخدمة المدنية» :ال مساس
بحقوق الخاضعين للحجر
أكــد ديــوان الخدمة المدنية أنــه ال مساس بالحقوق
الــوظـيـفـيــة وال ـمــال ـيــة لـلـمــوظـفـيــن الـخــاضـعـيــن للحجر
اإللــزامــي بمختلف أنــواعــه ،مشيرا إلــى أن فترة الحجر
ستعامل مدة فعلية في بعض مجاالت الوظيفة العامة.
وذك ـ ـ ــر الـ ـ ــديـ ـ ــوان ،فـ ــي بـ ـي ــان ع ـب ــر م ــوق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،أمس ،أنه يستثنى من النصوص والقواعد
التي تقرر استبعادها مثل مدة المزاولة الفعلية المقررة
ً
لصرف مكافأة األعمال الممتازة ،أو لتقييم األداء تقييما
ً
فعليا ،أو حساب مدد الخبرة العملية لشغل الوظائف
أو رفع المستويات الوظيفية.
وأشار إلى أن الحجر اإللزامي بمختلف أنواعه يقطع
كل أنواع اإلجازات ،ويستحق الموظف مرتبه كامال خالل
فترة الحجر ،ويقصد بالمرتب الكامل الراتب األساسي
والعالوة االجتماعية ،وكل البدالت والمكافآت والعالوات
الشهرية ،التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو
مخفضة تبعا له.
وأوض ـ ــح أن ــه يـعـتـمــد م ــا ي ـصــدر ع ــن وزارة الـصـحــة
بشأن تقرير الحجر اإللزامي بمختلف أنواعه أو مدته،
وأن الحالة الوظيفية للحجر اإللزامي تمنع بموجبها
ً
الموظف من مباشرة العمل ،وفقا للمدد أو الفترات التي
تحددها "الصحة أيا كان نوع الحجر أو مدته.

 5مواعيد للدفن في المقابر
منع التجمع بالصاالت ...واالكتفاء بالمصافحة
ً
أصدرت بلدية الكويت تعميما بتنظيم
آل ـيــة ال ــدف ــن ف ــي ال ـم ـقــابــر ،ت ـمــت بـمــوجـبــه
إضــافــة مواعيد إلــى الــدفــن للتخفيف من
الزحام ،وهي خمسة مواعيد :بعد الساعة
ً
الـتــاسـعــة ص ـبــاحــا ،وب ـعــد ص ــاة الـظـهــر،
وبعد صالة العصر ،وبعد صالة المغرب،
وبعد صالة العشاء.
وذك ــرت الـبـلــديــة فــي تعميمها أن ذلــك
يأتي بالنظر إلــى الظروف التي تمر بها
الـ ـب ــاد ،وب ـن ــاء ع ـلــى تــوج ـي ـهــات مجلس
الوزراء باتخاذ إجراءات وقائية واحترازية
ً
وح ـف ــاظ ــا ع ـلــى س ــام ــة أه ــال ــي الـجـنــائــز
والمشيعين.

محمد المطيري

وقــال مدير إدارة الجنائز فــي البلدية
ف ـي ـصــل الـ ـع ــوض ــي ،وف ـ ــق ال ـت ـع ـم ـي ــم ،إن ــه
ال م ــان ــع م ــن ال ــدف ــن ف ــي أي وقـ ــت حـســب
الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة ،وت ـقــديــر كــل مـســؤول
مقبرة بالتنسيق مع أهل الجنائز على أن
يقتصر دخول غرفة تغسيل الموتى على
 3أشخاص من أهل الجنازة فقط.
وأوضــح أنه يمنع التجمع في صاالت
الـ ـتـ ـع ــزي ــة واالن ـ ـت ـ ـظ ـ ــار ،وي ـ ـتـ ــم االكـ ـتـ ـف ــاء
بالمصافحة أث ـنــاء تـقــديــم واج ــب الـعــزاء
م ــع ال ـح ــرص ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام الـمـعـقـمــات
والـمـطـهــرات واالل ـت ــزام بتعليمات وزارة
الصحة حول تجهيز ودفن بعض الجنائز.

صورة
ضوئية من كتاب إدارة الجنائز

أصحاب قاعات األفراح :ألغينا الحجوزات وسنرد «العرابين» ألصحابها
• أكدوا لـ ةديرجلا أن إغالق الصاالت قرار سليم رغم ضرره المادي عليهم • البلدية :تنفيذ فوري
•

بعد حمالت اإلغالق لقاعات
المناسبات المؤقتة ،التي
قامت بها بلدية الكويت،
أبدى أصحاب تلك القاعات
تعاونهم مع قرار مجلس
الوزارء المتخذ بشأن ًإغالقها
حتى اشعار آخر ،حرصا على
الصحة العامة في الدولة،
قائلين إنهم ألغوا جميع
الحجوزات وأرجعوا كل
العرابين ألصحابها.

●

محمد الجاسم

أش ــاد أصـحــاب قــاعــات األف ــراح بـقــرار مجلس
الــوزراء بشأن إغالق كل قاعات األفــراح المؤقتة،
ً
تجنبا للمخالطة والـتـجـمـعــات الـتــي قــد ينتج
عنها انتشار وباء كورونا المستجد ،معبرين عن
استعدادهم للتعاون مع أي قــرار يأتي للحفاظ
على الصحة العامة وسالمة الـنــاس ،حتى وإن
نتج عنه ضرر مادي لمالك قاعات المناسبات.
وأسرعت بلدية الكويت ،أمس االول ،إلى إغالق
كل قاعات االفراح ،عبر فرقها الرقابية والتفتيشية
في المحافظات ،بعد صدور قرار مجلس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد
المطيري لـ"الجريدة" إن الفرق الرقابية في جميع
المحافظات التابعة لبلدية الكويت قامت بتنفيذ
الـقــرار الـصــادر مــن مجلس الـ ــوزراء ،مضيفا انه
صدرت تعليمات من المدير العام لبلدية الكويت
أحمد المنفوحي إلــى األجـهــزة الرقابية فــي كل
ال ـم ـحــاف ـظــات الت ـخ ــاذ االج ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة فــور
صدور القرار.
وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـصـ ــاالت
المؤقتة وخيام المناسبات على قدر المسؤولية
المجتمعية بالتجاوب مع البلدية ،وهم يدركون
أهمية وقف إقامة اي مناسبة اجتماعية في ظل
ً
هــذه الـظــروف ،مبينا ان البلدية رصــدت تعاون
اصحاب القاعات بتنفيذ القرار الوقائي للحفاظ
عـلــى الـصـحــة ال ـعــام وســامــة الـمــوجــوديــن على
ارض الوطن.
من جهتها ،قامت "الجريدة" بأخذ آراء بعض
أصحاب القاعات التي تم اغالقها ،وكانت البداية

مــع محمد البقان صــاحــب قــاعــة القصر االحمر
للمناسبات ال ــذي ق ــال إن ال ـقــرار صحيح وأتــى
ً
في وقت مهم جــدا ،في ظل ما يشهده العالم من
تـطــورات فــي انتشار وبــاء الـكــورونــا المستجد،
ً
موضحا أن القرار ،وإن أثر على الحجوزات التي
كانت القاعات ملتزمة بها مع الناس ،قرار سليم.
وأضاف البقان" :نحن بالتأكيد مع المصلحة
العامة ،والتعاون مع الجهات الحكومية المشرفة
ً
ً
مهم جــدا في هــذه الـظــروف ،مبينا أنــه تم ابالغ
أصحاب الحجوزات بإلغائها حتى انتهاء القرار.
م ــن جــان ـبــه أك ــد ف ـهــد ال ـع ـنــزي صــاحــب قــاعــة
دسمان للمناسبات أن الزبائن فور صدور القرار
كــانــت واعـيــة وقــامــت بإلغاء الـحـجــوزات ،بينما
ً
أجلها آخ ــرون ،مبينا ان "مصلحة الشعب اهم
بكثير من مصلحتنا الخاصة"،
ً
ولفت العنزي الى أن "القرار كان مفاجئا بعد
ً
دخــول البلدية وتنفيذها سريعا للقرار ،لكن ال
ً
يمكن أن نمانع ،ألنه أمر مهم جدا لمنع انتشار
الوباء ،والدولة بكاملها تسعى بجهودها للحفاظ
ً
على الصحة العامة" ،متابعا أن هناك التزامات
مادية لدى اصحاب القاعات وسيكلفهم هذا القرار
لكن ال بأس بذلك.

إجراءات احترازية
وبـ ـ ــدوره ،عـبــر جـمـعــة الـعـنــزي صــاحــب قاعة
السفير للمناسبات عن تسرع البلدية في تنفيذ
ال ـق ــرار قـبــل إي ـج ــاد آل ـيــة او اج ـ ــراءات اح ـتــرازيــة
ً
ً
بديلة ،متابعا أن القرار لن يغير شيئا فأصحاب
االفراح والمناسبات قاموا بتأجير كراسي ونقل

جانب من إغالق البلدية لصاالت األفراح
البوفيهات الى البيوت ،االمر الذي سيؤثر فقط
على نسبة الحضور.
وأوضح العنزي أنه بالتأكيد أثر على اصحاب
ً
القاعات خصوصا أنهم يأخذون عربونا مقدما
يصل الى  600دينار لتجديد القاعات قبل إقامة
ً
الزفاف أو المناسبة ،وهذا امر سيصبح مكلفا
ً
ً
ج ــدا إذ عـلـيـهــم إعــادت ـهــا ،مـتـمـنـيــا إي ـجــاد آلـيــة
مــع الــدولــة فــي حــال تضرر الكثير مــن اصحاب
القاعات.
من جهته ،أيــد عبدالعزيز المطيري صاحب
قاعة الــرقــة للمناسبات ق ــرار اإلغ ــاق؛ "ان ــه قــرار

قنصليتنا بنيويورك تنصح المواطنين
بعدم السفر إال في حاالت الضرورة
دعا القنصل العام للكويت في نيويورك
ح ـم ــد الـ ـه ــزي ــم ال ـم ــواط ـن ـي ــن إل ـ ــى م ـتــاب ـعــة
تعليمات السلطات الصحية في نيويورك،
السـيـمــا بـعــد تـفـشــي ف ـي ــروس ك ــورون ــا في
الوالية وإعالن حالة الطوارئ.
وقــال الهزيم ،لـ"كونا" ،أمــس ،إنه يتعين
على المواطنين الكويتيين اتباع إرشادات
السلطات الصحية المحلية ،ومنها تجنب
األماكن المزدحمة والمواصالت العامة قدر
اإلمكان" ،وننصح بعدم السفر إال في حاالت
الضرورة".
وأك ـ ــد أه ـم ـيــة ت ــوخ ــي ال ـح ـي ـطــة وال ـح ــذر
خــاصــة مــع ســرعــة تفشي الـفـيــروس خــال
األسبوع الماضي ،ومتابعة التعليمات التي
تصدرها السلطات المختصة بشكل دائم،
السيما أن نيويورك تعتبر من أكثر المدن
ازدحاما ،وبمنزلة بوابة للعالم.

وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـس ـل ـط ــات فـ ــي ن ـي ــوي ــورك
تتعامل مع تفشي الفيروس بشكل جدي،
موضحا أن العمل يجري حاليا ،بالتنسيق
مع مراكز السيطرة على األمراض والوقاية
منها ،على السيطرة على تفشي الفيروس
مــع بـلــوغ اجـمــالــي الـمـصــابـيــن  142حــالــة،
واحتمال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ،منها
إغالق المدارس في بعض المقاطعات ،حيث
تم بالفعل إلغاء عدد من الفعاليات الكبيرة
والمهمة المقرر إقامتها بمدينة نيويورك،
حسبما صرح حاكم الوالية.
وش ــدد عـلــى أن القنصلية تـتــابــع هــذا
الـمــوضــوع عــن كـثــب ،فــي نـيــويــورك وفي
عــدد مــن الــواليــات فــي الساحل الشرقي،
السـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـتـ ــي يـ ــوجـ ــد بـ ـه ــا م ــواطـ ـن ــون
كــويـتـيــون ،لـضـمــان االسـتـجــابــة وتأمين
سالمة المواطنين والتعامل مع تطورات

االحداث بمقتضى الحال.
وأشـ ـ ــار ال ـه ــزي ــم إلـ ــى أن ه ـن ــاك تــواصــا
وتعاونا مع السفارة الكويتية بواشنطن
والمكاتب الفنية التابعة لها والقنصلية
الـ ـع ــام ــة فـ ــي ل ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــوس ،مـ ــؤكـ ــدا أن
القنصلية العامة في نيويورك على أهبة
االستعداد لتلقي االتصاالت من المواطنين
الموجودين في نيويورك والساحل الشرقي
للواليات المتحدة.
وحــث المواطنين على متابعة ومعرفة
األخبار من موقع مركز السيطرة والوقاية
من األم ــراض األميركي ،لمعرفة توصيات
ال ـم ــرك ــز وت ـ ـطـ ــورات فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا فــي
الواليات المتحدة ،مبينا أن خط القنصلية
يـعـمــل عـلــى مـ ــدار  24س ــاع ــة ،حـيــث يــوجــد
أ حــد الدبلوماسيين الكويتيين للرد على
االتصاالت والتفاعل مع المواطنين.

ّ
مناسب وال يمكن ان يعارضه أحــد ،ألنــه يغلب
ً
ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة" ،م ـض ـي ـفــا" :أل ـغ ـي ـنــا ح ـج ــوزات
شهر مارس الحالي ونعمل على اعادة العرابين
الصحابها".
وأض ــاف المطيري ان الــدولــة تملك الحكمة،
والش ـ ــك انـ ـه ــم أدرى بـ ـج ــدوى ال ـ ـقـ ــرار الـمـتـخــذ
وأن ـ ــه س ـي ـصــب ف ــي مـصـلـحــة ال ـج ـم ـيــع ،ف ــي ظل
ً
ه ــذه الـ ـظ ــروف ال ـت ــي يـشـهــدهــا ال ـع ــال ــم ،م ــؤك ــدا:
ً
"سنقف معهم دائما وإن أضر القرار مصلحتنا
الشخصية".
أما بدر بورمية صاحب قاعة برستيج فقال إن

اغلب اصحاب القاعات يشيدون بالقرار الحكومي
ً
المتخذ بشأن اغالق القاعات المؤقتة حرصا على
ً
صحة الناس ،قائال" :نعم تضررنا ونعاني إلرجاع
ً
"العرابين" التي تمثل هما على اصحاب القاعات،
لكن ليس أكبر من هم الصحة العامة".
ولفت بورمية إلى أن اغلب القاعات منذ بدء
المشكلة الـصـحـيــة ،أصـبـحــت مـجـهــزة بالكامل
باالحتياطات واإلجــراءات الوقائية من معقمات
ً
وغيرها ،متمنيا ان تمر هذه الفترة بخير وسالم،
ويجب على الجميع اتباع التعليمات الوقائية
حتى ال ينتشر الوباء بالدولة.

«الخيرية» :مواجهة «كورونا» واجب وطني
المعتوق :الجمعيات تعهدت بالدعم اللوجستي للمحاجر
أك ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة
اإل س ـ ــا مـ ـ ـي ـ ــة ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة د .ع ـب ــدا ل ـل ــه
المعتوق أن جهود الجمعيات الخيرية
باتجاه دعم جهود الجهات الرسمية
فــي مــواجـهــة فـيــروس كــورونــا امـتــداد
طبيعي لدورها المجتمعي وواجبها
األخالقي واإلنساني نحو الوطن.
وقــال الـمـعـتــوق ،لــ"كــونــا" ،أمــس ،إن
الـهـيـئــة تــواص ـلــت م ــع وزارة الـصـحــة
والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـطـ ـبـ ـي ــة والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن م ـن ـط ـل ــق
مسؤوليتها المجتمعية من أجل حشد
ال ـج ـهــود وتـنـسـيـقـهــا وت ـضــافــرهــا في
مكافحة هذا الفيروس ،كما احتضنت
الهيئة عددا من االجتماعات المكثفة،
بحضور مسؤولين من وزارة الصحة

وال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـط ـب ـي ــة وم ـم ـث ـل ـي ــن عــن
الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة وأع ـضــاء الـفــرق
التطوعية.

االحتياجات المطلوبة
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن تـ ـل ــك االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
اسـتـعــرضــت االح ـت ـيــاجــات الـمـطـلــوبــة
من جانب وزارة الصحة في مختلف
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـس ـت ـط ـي ــع
ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ا لـ ـخـ ـي ــر ي ــة أن ت ـق ــد م ـه ــا
د عـمــا للجهود الرسمية فــي مكافحة
ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ،واألدوار ا لـ ـتـ ـط ــو عـ ـي ــة
المطلوبة ومؤهالت المتطوع وسبل
حمايته.
وأكد أن الجمعيات الخيرية تعهدت

بتقديم ا لــد عــم اللوجستي للمحاجر
الـصـحـيــة ف ــي ال ـب ــاد ،بــالـتـنـسـيــق مع
وزارة ا ل ـص ـح ــة وا ل ـج ـم ـع ـيــة ا ل ـط ـب ـيــة،
الف ـت ــا الـ ــى أن الـ ـ ـ ــوزارة ق ــدم ــت قــائـمــة
بمتطلباتها في هذا الشأن ،وأن الهيئة
الخيرية أو فــت ببعض تعهداتها في
هذا اإلطار.
وأش ــار الــى االجـتـمــاع ال ــذي عقدته
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة بـ ـمـ ـش ــارك ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــن مــن
وزارة ا ل ـص ـح ــة وا ل ـج ـم ـع ـيــة ا ل ـط ـب ـيــة،
ب ـ ـهـ ــدف حـ ـش ــد ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـت ـط ــوع ـي ــة
ف ــي إطـ ـ ــار م ـ ـبـ ــادرة رائ ـ ـ ــدة ،م ـب ـي ـنــا أن
عــدد المتطوعين المسجلين تجاوز
حتى اآلن  ،400وب ــاب الـتـطــوع مــازال
مفتوحا ،والعدد في تزايد مستمر.

local@aljarida●com

يهدد العالم
الحربي :إطالق المرحلة األولى لتشغيل «التعليم اإللكتروني»
إنهاء العام الدراسي لـ «رياض األطفال» شبه مؤكد ...و«االبتدائي» يحسم نهاية الشهر الجاري
فهد الرمضان

تفعيل البوابة
التعليمية
وضم القناة
التربوية
وتطبيق
«سراج»
واستحداث
أدوات جديدة

أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزي ـ ــر
التعليم العالي د .سعود الحربي
إطالق المرحلة األولى من الخطة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة لـ ـمـ ـش ــروع الـتـعـلـيــم
اإللـكـتــرونــي ،موضحا أن ال ــوزارة
بمختلف قـطــا عــا تـهــا عكفت منذ
ب ــداي ــة ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا
ال ـم ـس ـت ـجــد ع ـل ــى وض ـ ــع اآللـ ـي ــات
والحلول المقترحة لتفادي عواقب
هذه األزمة واستمرارها.
ول ـفــت ال ـح ــرب ــي ،ف ــي تـصــريــح
أمـ ــس ،إل ــى أن ــه ت ــم تـفـعـيــل بــوابــة
الكويت التعليمية وضم مجموعة
م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن مـ ـش ــاري ــع الـ ـ ـ ــوزارة
السابقة ،ومنها القناة التربوية
وتطبيق سراج والكتب التفاعلية،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـح ــداث أدوات
ومـ ـص ــادر تـعـلــم ج ــدي ــدة لـلـبــوابــة
كالتحكم بالمسارات التعليمية،
والتغذية الراجعة الفورية ،وكذلك
الفصول االفتراضية.
وق ـ ــال إن ال ـخ ـطــة الـتـشـغـيـلـيــة
ل ـت ـف ـع ـيــل ال ـت ـع ـل ـي ــم اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
وضعت انطالقا من مبدأ اإليمان
بــاالخ ـت ـصــاص م ــن خ ــال تـعــاون

قـ ـط ــاع ــات وإدارات ع ـ ــدة مـمـثـلــة
بــال ـم ـنــاهــج ،وال ـت ــواج ـي ــه الـفـنـيــة،
ونظم المعلومات ،وفريق التعليم
االل ـك ـت ــرون ــي ،ح ـيــث تـتـيــح أيـضــا
فرصة تحقيق الشراكة المجتمعية
مــع مختلف الـجـهــات الحكومية
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص وم ـن ـظ ـم ــات
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي ،إض ــاف ــة الــى
تمكين المبادرين من العاملين في
الـمـجــال التعليمي مــن المشاركة
في صناعة محتوى هذه البوابة.

فريق التقنيات
وأشار الحربي إلى أن «التربية»
تسعى من خالل مشروع التعليم
اإللكتروني نحو تحقيق األهداف
ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم مـ ـص ــادر
تعليمية معتمدة متعددة االشكال
واالستخدامات لمساندة التعليم
ً
النظامي ،مبينا أن من مهام فريق
ع ـمــل تـنـفـيــذ ال ـخ ـطــة التشغيلية
للمشروع إعداد وتجهيز مقر عمل
فريق التقنيات في الوزارة ،وجمع
كـتــب ال ـم ــواد الــدراس ـيــة للمراحل

الـ ـم ــادة الـتـعـلـيـمـيــة ومـطــابـقـتـهــا
للمنهج الــدراســي ،وتكوين فريق
دعم لمصادر التعلم ،وإعداد خطة
العمل بــأوراق العمل والمشاريع،
ومنهج معتمد على استراتيجية
ال ـت ـع ـل ـيــم عـ ــن ُب ـ ـعـ ــد ،مـ ــع م ــراع ــاة
االس ـت ـفــادة مــن م ـب ــادرات ال ـكــوادر
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـم ــراح ــل
ال ــدراس ـي ــة ،عـلــى أن يـتــولــى فريق
ال ـت ـع ـل ـيــم االلـ ـكـ ـت ــرون ــي اإلشـ ـ ــراف
على مصادر التعلم ومواء متها،
والتدريب ،وتقوم إدارة العالقات
العامة بدعم فــرق عمل المشروع
من خالل اختصاصاتها.

أحد نماذج «التعليم اإللكتروني» (أرشيف)
الدراسية المختلفة بصيغة PDF
وجمع وإع ــادة تصنيف محتوى
القناة التعليمية للمرحلة الثانوية،
م ــع بـ ــدء إنـ ـت ــاج مـ ـص ــادر الـتـعـلــم
للمرحلة االبتدائية والمتوسطة،
وت ـكــويــن فــريــق إن ـت ــاج وتصميم
مصادر تعلم مصممي التقنيات
في المدارس ،وإعادة تشغيل القناة
الـتــربــويــة وإن ـتــاج م ــواد تعليمية
م ــرئـ ـي ــة ومـ ـسـ ـم ــوع ــة ب ــال ـت ـع ــاون

م ــع ال ـق ـن ــوات الـمـحـلـيــة لـلـمــراحــل
ال ــدراسـ ـي ــة ،وت ـك ــوي ــن ف ــري ــق دعــم
مصادر التعلم من التواجيه الفنية
للمواد العلمية واألدبية.
وذكر أن إدارة نظم المعلومات
مسؤولة عن استيفاء قاعدة بيانات
ورفـ ــع رواب ـ ــط ال ـق ـنــاة التعليمية
وتـ ـحـ ـمـ ـي ــل الـ ـكـ ـت ــب ال ـت ـف ــاع ـل ـي ــة،
وتجهيز آلية التقييم واالختبارات
اإللكترونية ،واالنتهاء من جميع

ال ـمــاح ـظــات الـتـقـنـيــة بــال ـبــوابــة،
وتـ ـق ــدي ــم الـ ــدعـ ــم ال ـف ـن ــي لـجـمـيــع
ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ،وت ـج ـم ـيــل جـمـيــع
المصادر بعد االنتهاء من إعدادها
واعتمادها ،وإضافة الخصائص
والـ ـك ــائـ ـن ــات الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـبــوابــة
التعليمية والتطبيق على منصات
الهواتف الذكية.
وبـ ـي ــن أنـ ـ ــه وفـ ـ ــق ال ـخ ـط ــة ف ــإن
التواجيه الفنية ستهتم باعتماد

مصير العام الدراسي
وفي موازاة هذه االجراءات ،بات
شبه مؤكد انـهــاء الـعــام الــدراســي
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة ري ـ ــاض
االط ـ ـفـ ــال ،فـيـمــا ال ت ـ ــزال الـجـهــات
الـمـخـتـصــة فــي «ال ـتــرب ـيــة» تــدرس
الوضع بشأن بقية المراحل السيما
االبـتــدائـيــة ،التي سيحسم أمرها
نهاية مارس الجاري.

وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،عـلـمــت
«ال ـج ــري ــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن
ق ـي ــادي ــي «ال ـت ــرب ـي ــة» ال ي ــزال ــون
يـ ــدرسـ ــون مـ ــوضـ ــوع اس ـت ـم ــرار
تعطيل ال ـم ــدارس وال ـمــدة التي
ستضيع مــن الـفـصــل الــدراســي
الثاني ،مبينة أن أغلب المؤشرات
والتوقعات تشير إلى أن مرحلة
ريــاض االطفال سيتم انهاؤها،
خـصــوصــا أن مـعـظــم المناطق
التعليمية تتوقع أال يقبل أولياء
أمور االطفال في مرحلة الرياض
حضور أبنائهم إلى رياضهم.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن
الــوضــع بالنسبة الــى المراحل
االخ ـ ــرى م ــره ــون ب ـم ــدى تـطــور
االوضـ ـ ــاع الـصـحـيــة ف ــي الـبــاد
وازديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت االصـ ـ ــابـ ـ ــة
بفيروس كورونا أو انخفاضها
بـعــد االج ـ ـ ــراءات االخ ـي ــرة التي
اتخذتها الــدولــة بوقف رحالت
الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ــدول
وت ـشــديــد االجـ ـ ـ ــراءات الـخــاصــة
بــال ـف ـحــص وال ـح ـج ــر الـصـحــي
والمنزلي.

اتحاد «التطبيقي» لـ ةديرجلا  :التعليم اإللكتروني أو «الدمج»
•

●

أحمد الشمري

ك ـشــف رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ـعــام
لطلبة و م ـتــدر بــي الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب
ضاري العليان أن االتحاد قدم عدة
مقترحات إلى المدير العام للهيئة
د .علي المضف لمواجهة األزمــة
الـتــي سببها ف ـيــروس «كــورورنــا
المستجد» ،منها استخدام التعليم
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي إل ـ ــى ح ـي ــن تـحـســن
األوض ـ ـ ـ ــاع خ ـ ــال فـ ـت ــرة «ال ـع ـط ـلــة
ال ــوق ــائ ـي ــة» ال ـت ــي أق ــره ــا مجلس
الـ ــوزراء لمنع انـتـشــار الـفـيــروس،
أو إلغاء الدراسة نهائيا بالفصل
الـثــانــي ،واعـتـمــاد نـتــائــج الفصل
األول «الدمج».
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اقتراحان عرضهما
وفد طلبة الهيئة
على المضف
لمواجهة األزمة
الناجمة
عن «كورونا»

وق ـ ــال ال ـع ـل ـي ــان ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة»
عقب لقاء وفد «اتحاد التطبيقي»
مع د .علي المضف امس ،إنه من
ال ـض ــروري تنظيم حملة توعية
ل ـل ـط ـل ـبــة وأولـ ـ ـي ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور عـبــر
وسائل التواصل االجتماعي عن
آلية التعليم عــن بعد ،خصوصا
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف ال ـ ـحـ ــرجـ ــة،
وكـ ــذلـ ــك اس ـت ـث ـم ــار فـ ـت ــرة تـعـطــل
الدراسة إلجــراء الصيانة الالزمة
لكليات ومعاهد الهيئة ،إضافة
إلجــراء عمليات تطهير وتنظيف
لمرافق الهيئة من قاعات دراسية
وكافيتريات وحافالت وغيرها.

صرف المكافآت
م ــن جــان ـبــه ،أع ـلــن أم ـيــن سر
االتـ ـ ـح ـ ــاد ظ ــاف ــر الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،أن
االت ـحــاد نــاقــش ايـضــا ع ــددا من
القضايا الطالبية ،على رأسها
المطالبة بسرعة صرف مكافآت
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـ ـ ـنـ ـ ــادرة ال ـتــي
تأخرت عن موعدها ،وتم تقديم
مقترح من االتـحــاد بصرف 50
ً
دينارا لكل طالب «بدل كتب» مع
بداية كل فصل دراسي لمساعدة
الطالب في الحصول على الكتب
ال ــدراس ـي ــة ال ـتــي يـحـتــاجــونـهــا،

وال ـم ـطــال ـبــة بـمـعــامـلــة الـطــالــب
الـ ـح ــاص ــل ع ـل ــى ت ـق ــدي ــر  FAأو
 HMن ـف ــس م ـعــام ـلــة ال ـحــاصــل
عـلــى تـقــديــر  Fبـحـيــث ال يتأثر
م ـعــدل الـطـلـبــة ،م ــع المساهمة
فــي تقليص طــابــور الـمـنــذريــن
بالهيئة.
وأض ــاف العجمي أن االتـحــاد
طــالــب باحتساب تقدير الطالب
«ج ـي ــد ج ـ ــدا» ع ـنــد ح ـصــولــه على
 2.67نقطة كما هو معمول به في
جــامـعــة الـكــويــت ،لـمــا يمثله ذلــك
مــن مصلحة للطالب فــي حياته
العملية ،حيث إن النظام المعمول
به حاليا أن الطالب ال يحصل على
ً
جيد جــدا إال ببلوغ معدل نقاطه
 ،2.80ف ــي حـيــن يـحـصــل زم ــاؤه
ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت عـلــى مـعــدل
«جيد جدا» عند بلوغ  2.67نقطة،
ك ـمــا طــالــب بــرفــع ال ـحــد األق ـصــى
للتسجيل بالصيفي إلى  9وحدات
دراسـيــة لجميع طــاب وطالبات
كـلـيــة ال ـتــرب ـيــة االس ــاس ـي ــة ،حيث
إن أغلبية التخصصات لديها 3
وحدات لكل مقرر ،وهذا األمر يحرم
الكثير من الطلبة تحقيق شروط
مكافأة التفوق ،رغم أحقيتهم بها.
ً
وأض ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـن ــاك ش ــروط ــا
تعجيزية تمنع الطلبة من تحقيق

ً
المضف متوسطا أعضاء االتحاد
ال ـت ـف ــوق ،ح ـيــث ي ـش ـتــرط لـصــرف
مـكــافــأة الـتـفــوق حـصــول الطالب
عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــدل  3.60ف ـ ــي ال ـف ـصــل

ً
الـ ــدراسـ ــي ،وأن ي ـكــون مـسـجــا لـ
 17وحدة دراسية بنفس الفصل،
وعدد  7وحدات بالفصل الصيفي،

وقف اإليفاد الخارجي»
أصدر المدير العام للهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،د .علي المضف ،تعميما
بـشــأن وق ــف اإلي ـف ــاد ال ـخــارجــي لمنع انتشار
ف ـي ــروس «ك ــورون ــا» الـمـسـتـجــد ،الف ـتــا إل ــى أن
القرار يشمل وقف التكليف بالمهام الرسمية
والعلمية ،وال ــدورات التدريبية ،والمؤتمرات

الخارجية وغيرها من التكاليف التي تقتضي
سفر موظفي الهيئة خارج البالد .وأعلن القرار
ف ــي مـخـتـلــف إدارات وك ـل ـيــات الـهـيـئــة وإل ـغــاء
الـ ـق ــرارات ال ـص ــادرة ســابـقــا الـخــاصــة بعملية
اإلي ـفــاد الـخــارجــي فــي شتى الـمـجــاالت ،وذلــك
بصفة مؤقتة حتى يصدر قرار آخر بشأنها.

«اتحاد مصر» :طلبتنا في خطر

الزكري »AOU« :مستعدة للوقاية من الفيروس

«نطالب بإجالئهم في أسرع وقت»
● فيصل متعب

«نظام الجامعة يجمع بين التعليم التقليدي وتقنيات التعلم عن بعد»

طالب رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر ،أيوب
الـصــراف ،بإجالء الطلبة في مصر فــورا ،الفتا إلــى أنــه في حال
اسـتـمــرار األم ــر ف ــإن طلبتنا فــي خـطــر بسبب ف ـيــروس كــورونــا
المستجد.
وأش ــار ال ـص ــراف ،فــي تـصــريــح أم ــس ،إل ــى أن االت ـح ــاد يضع
سالمة الطلبة فوق كل اعتبار ،حيث قام بالعديد من المبادرات
لنشر الوعي بهذا الفيروس ،وحرص على المشاركة مع السفارة
الكويتية في خطة الطوارئ التي ستنفذ في حال استدعى األمر،
ووسط مخاوف من انتشار هذا المرض والوباء العالمي تقف
هذه الخطة قيد االنتظار ،متسائال« :متى ستنفذ؟ وما هو األمر
الذي يستدعي تنفيذها؟ هل هي إصابة طالب على سبيل المثال»؟
وكشف عن تشكيل لجنة في االتحاد تسهم في إجالء الطلبة،
آمال سرعة اتخاذ القرار.

كشف رئيس الجامعة العربية المفتوحة ( )AOUد .محمد
الزكري عن استعدادات الجامعة ،ممثلة في مقرها الرئيسي
بالكويت ،وجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في الوطن
العربي ،للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقــال د .الــزكــري ،في تصريح أمــس ،إن «الجامعة تمتاز
بمرونة نظامها التعليمي المعتمد ،حيث أتاحت كل الفرص،
وهيأت الظروف لثبات تقديم المقررات الدراسية ذات الجودة
العالية والمناهج المعتمدة من جهات االعتماد المحلية
والعالمية».
وأض ــاف« :كـمــا وف ــرت الجامعة بيئة تحصيل مستمرة
وآمنة ،نظرا العتمادها نظام التعليم المدمج الذي يجمع
بين التعليم التقليدي وتقنيات التعلم عن بعد ،مما جعلها
مستعدة لمثل هذا النوع من األزمات الطارئة ،وفقا لفلسفة
إ نـشــاء الجامعة ومستهدفاتها ،بحيث تـتـجــاوز العوائق
الــزمــانـيــة أو الـجـغــرافـيــة أو الـتـحــديــات المختلفة الـتــي قد

تعجيزية لجموع
وهذه الشروط ُّ
الطلبة ،نظرا لقلة الشعب الدراسية
المطروحة أمامهم.

تعترض تحصيل الطلبة وتحقيق آمالهم في الحصول على
مؤهل معتمد وعالي الجودة».
وثمن دور حكومة الكويت ،ومــا تقدمه من دعــم لجميع
المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة ،األمر الذي يعكس
حرص الدولة على توفير كل الخيارات التي تساعد الفئات
االجتماعية المختلفة على ا سـتـمــرار تحصيلهم العلمي
وخدمة وطنهم ومجتمعهم».
وأكــد د .الزكري استعداد الجامعة لتقديم جميع أنــواع
الدعم والمساندة ،وفقا إلمكاناتها وخبراتها المعتمدة في
التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج ،وبما يتوافق مع الدور
التفاعلي المطلوب من المؤسسات والجهات في الدولة.
واستذكر بهذا الصدد مؤسس الجامعة ،المغفور له بإذن
الله األمير طالل بن عبدالعزيز ،مشيدا بالدعم الالمحدود
الذي يقدمه رئيس مجلس أمناء الجامعة األمير عبدالعزيز
بن طالل.

وتـ ــابـ ــع بـ ـ ــأن االت ـ ـح ـ ــاد ط ــال ــب
بتفعيل خاصية التسجيل اليدوي
بمكاتب التسجيل ،حيث إن هناك
حاالت حرجة كثيرة لم تتمكن من
التسجيل عبر الموقع االلكتروني،
وبات مستقبلهم الدراسي مهددا
بخطر عــدم التخرج والفصل من
دراسـ ـتـ ـه ــم ،وك ــذل ــك ت ـم ــدي ــد م ــدة
ال ـب ـقــاء ال ـم ـق ــررة لـلـطـلـبــة حـفــاظــا
على مسيرتهم الدراسية ،وصرف
مكافأة لطلبة التدريب الميداني
بكلية التربية األســاسـيــة ،أســوة
بزمالئهم في كلية التربية بجامعة
ال ـك ــوي ــت ،وت ـحــديــد م ــوع ــد ثــابــت
لصرف مكافأة الطلبة.

«الراية» لـ ةديرجلا  :قلقون على وضع
الطلبة الكويتيين في بريطانيا
•

●

فيصل متعب

أكـ ـ ـ ــدت رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـط ـب ـيــة
واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ق ــائـ ـم ــة ال ـ ــراي ـ ــة،
ال ـت ــي ت ـخ ــوض ان ـت ـخ ــاب ــات االت ـح ــاد
الوطني لطلبة الكويت في المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ،رغ ـ ــد الـ ـتـ ـح ــو ،أن وض ــع
ال ـط ـل ـبــة الـكــويـتـيـيــن ال ــدارسـ ـي ــن في
المملكة المتحدة مقلق ،نظرا لتجاوز
اعـ ـ ـ ــداد ال ـم ـص ــاب ـي ــن فـ ــي بــري ـطــان ـيــا
الخط الطبيعي في انتشار فيروس
«كورونا» المستجد ،بوصولهم إلى
 275حالة ،الفتة إلى انه «أثناء عودة
الـطـلـبــة م ــن بــريـطــانـيــا إل ــى الـكــويــت
سيلزمهم فترة للحجر المنزلي رغم

ان مدة عطلتهم ال تتجاوز اسبوعين
فقط.
وقــالــت الـتـحــو ل ــ«ال ـجــريــدة» امــس
ان الـجــامـعــات قــامــت بــإبــاغ الطلبة
أن قــرار الخروج من بريطانيا يعود
إليهم ،وأنهم قد ال يستطيعون دخول
االراضي البريطانية في حال انتهاء
مدة عطلتهم وتجاوزهم اياها بسبب
االجــراءات الوقائية ،الفتة إلى أن كل
هــذه االم ــور تؤثر سلبا على دراســة
الطلبة.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ــواص ــل
الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة م ـ ــع ال ـط ـل ـبــة
واالطمئنان على صحتهم وأوضاعهم
الدراسية في مختلف الجامعات.

سوق سوداء للشيشة ...و«الراس» وصل إلى  5دنانير لبعض األصناف
خدمة توصيل
للمنازل
مع دفع
التأمين

حيل متنوعة
استخدمها
أصحاب المقاهي
لتفادي الخسائر

●

محمد الشرهان

س ــوق س ـ ــوداء لـلـشـيـشــة ،وحـيــل
مـتـنــوعــة ،وخــدمــات خـمــس نـجــوم،
وكــامـيــرات مراقبة الستطالع فرق
ال ـت ـف ـت ـيــش ...ك ــل م ــا ت ـقــدم أســالـيــب
اتبعها أصحاب المقاهي لاللتفاف
ع ـلــى قـ ــرار وزارة ال ـص ـحــة بــإغــاق
ال ـم ـقــاهــي ،وم ـنــع ت ـ ــداول الـشـيـشــة،
للحد من انتشار فيروس كورونا.
وي ـ ـقـ ــول أحـ ـ ــد مـ ـ ــاك ال ـم ـق ــاه ــي،
لـ ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة» ،إن «األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
الدراماتيكية الناجمة عن كورونا
انعكست خـســا ئــر لـمــاك المقاهي
الذين راهنوا في اليومين األولين
للقرار على عدم قــدرة فرق البلدية
ع ـلــى مــواج ـهــة ه ــذا ال ـع ــدد الـكـبـيــر
مــن المقاهي ،وتنفيذ ق ــرار المنع،

وبالتالي التراجع عنه أو اعتماد
تدابير وقائية تسمح بالشيشة وفق
مواصفات وشروط معينة».
وأض ــاف أن ف ــرق الـبـلــديــة نفذت
الـ ـق ــرار ب ـح ــزم وشـ ـ ــدة ،األم ـ ــر ال ــذي
دفــع بعض أصـحــاب المقاهي إلى
اتـ ـخ ــاذ «خـ ـط ــوات دف ــاع ـي ــة» بــديـلــة
تقلل من الخسائر المحتملة التي
من المتوقع أن يتكبدوها كلما طال
قرار منع تداول الشيشة.
وذك ـ ـ ــر ص ــاح ــب م ـق ـه ــى آخ ـ ــر أن
أصحاب المقاهي اضطروا إلى رفع
أس ـع ــار الـشـيـشــة ب ـم ـعــدالت تعتبر
خيالية نوعا ما ،بحيث وصل سعر
«راس» مـعـســل ال ـس ـل ــوم ،وه ــو من
أرخص أنواع المعسل ،إلى  3دنانير
في بعض المقاهي ،و 5دنانير في
المقاهي التي تقع بأماكن تجارية

أو مقاهي الـ .vipوأوضح أن العديد
من أصحاب المقاهي ابتكر خدمة
«شيشة ديلفري» ،لتفادي حمالت
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ،عـ ـب ــر خ ـ ــدم ـ ــة ت ــوص ـي ــل
الشيش إلــى المنازل والديوانيات
واالسـتــراحــات مقابل أثمان مبالغ
فيها أيضا ،مع دفع خدمة التوصيل
والتأمين على الشيشة ،وكذلك قيمة
«الولعة».
وأشـ ــار إل ــى أن مــن الـحـيــل التي
اب ـ ـت ـ ـكـ ــرهـ ــا أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـق ــاه ــي،
لـ ـم ــواجـ ـه ــة فـ ـ ــرق الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وض ــع
ك ــامـ ـي ــرات م ــراق ـب ــة خ ــارج ـي ــة عـلــى
أبـ ــواب الـمـقــاهــي ،لـمــراقـبــة وصــول
فرق التفتيش ،ومن ثم إغالق الباب
الـخــارجــي ومـنــع دخــولـهــم ،وكذلك
تظليل واجـهــات المقاهي لتفادي
الرؤية من الخارج.

محليات

٨

ةديرجلا

•
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كورونا الجديد

السيطرة على «كورونا» ...وإيطاليا تدخل
تعلن
الصين
ّ
ّ
• «عداد» ضحايا الفيروس ال يتوقف وكوريا الجنوبية تواصل نجاحها في كبح االنتشار
• فرنسا في بداية «الوباء» ومدير مكتب ماكرون في الحجر

في مؤشر على أن الوباء بات
تحت السيطرة ،وفي دليل
على بدء عودة الحياة الى
طبيعتها في الصين ،ثاني أكبر
اقتصاد في العالم ،قام الرئيس
الصيني بزيارة إلى ووهان
عاصمة هوبي ،حيث ًأعلن أن
بالده "سيطرت عمليا" على
انتشار فيروس كورونا الجديد
المعروف بـ "كوفيد  ،"19في
وقت استمر عمل عداد حصيلة
الناجمة عن الفيروس
الوفيات
ّ
من دون أي توقف ،ووصل إلى
 ٤٠٨٨حالة منتشرة في أكثر
من  100دولة ،وأصيب نحو
 ١١٦١٦٦شخصا.
جنديان إيطاليان في شارع خال من المارة بروما أمس (أ ف ب )

إسرائيل تفرض
العزل على كل َمن
ً
يدخلها  14يوما
و«تطرد» السائحين

ف ــي وقـ ــت اسـتـيـقـظــت إيـطــالـيــا
أم ــس ،على ش ــوارع مـهـجــورة ،مع
فرض قيود لم يسبق لها مثيل ،بعد
أن وسعت الحكومة إجراءات الحجر
الصحي لتشمل البلد ّبأسره ،في
محاولة إلبطاء أسوأ تفش لفيروس
"كورونا" الجديد المعروف باسم
"كوفيد  "19في أوروبا ،قام الرئيس
الصيني شي جينبينغ بأول زيارة
ال ــى مــدي ـنــة ووه ـ ــان ف ــي مقاطعة
هوبي وســط الصين ،التي كانت
ً
أول بؤرة لـ "كوفيد  ،"19معلنا أنه
"تمت السيطرة عمليا على تفشي
كورونا في هوبي".
وق ــال ش ــي" :ت ــم تحقيق نجاح
ّأول ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـح ــو اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ــوض ــع
وتـحـسـنــه ف ــي ه ــوب ــي وووه ـ ـ ــان"،
حسب ما نقلت "وكالة أنباء الصين
الجديدة" الرسمية (شينخوا) عقب
قيام الرئيس الصيني بأول زيارة
له إلى المدينة منذ بدء األزمة في
يناير.
وجـ ـ ــاءت زيـ ـ ــارة ش ــي ف ــي وقــت

ت ـبــدو إج ـ ـ ــراءات الـحـجــر الصحي
غير المسبوقة التي عزلت مدينة
ووهان وبقية أنحاء مقاطعة هوبي
أت ــت بـثـمــارهــا ،م ــع ان ـح ـســار عــدد
اإلصابات الجديدة بشكل كبير في
األسابيع القليلة الماضية.
وأعـلـنــت هــوبــي أنـهــا ستخفف
قيود السفر بما يسمح لألشخاص
األص ـح ــاء ف ــي مـنــاطــق منخفضة
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر ،ب ــالـ ـتـ ـنـ ـق ــل فـ ـ ــي أن ـ ـحـ ــاء
المقاطعة.
ّ
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت مـ ـش ــاه ــد بــث ـت ـهــا
وس ــائ ــل إع ـ ــام رس ـم ـيــة ص ــورا
ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس ش ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ــل
بالطائرة إلــى ووه ــان ،واضعا
على وجـهــه قناعا واقـيــا ،وهو
يـتـحــدث بــالــدائــرة المغلقة مع
عـ ـم ــال ال ـص ـح ــة فـ ــي ال ـخ ـط ــوط
األمــامـيــة ومــع مرضى يرقدون
في أحد مستشفيين ميدانيين
أقيما في المدينة.
ث ــم ت ــوج ــه إل ـ ــى ح ــي سـكـنــي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص

ي ـ ـخ ـ ـض ـ ـعـ ــون ل ـ ـح ـ ـجـ ــر ص ـح ــي
متطوعين محليين.
ومع ّ
وت ـج ــن ــب ال ــرئ ـي ــس الـ ـ ــذي يعد
أق ــوى زعـيــم فــي الصين منذ ماو
تـســي تــونــغ ،الـظـهــور فــي وســائــل
اإلع ــام خــال معظم فترة األزم ــة،
ّ
وكلف رئيس الوزراء لي كه تشيانغ
اإلشـ ـ ــراف عـلــى تــداب ـيــر الـ ــرد على
الوباء.
وقال هوا بو ،المحلل السياسي
الـمـسـتـقــل ف ــي ب ـك ـيــن ،إن تــوقـيــت
الــزيــارة يشير إلــى "نصر مرحلي"
للصين.
وأضاف أن "زيارته هي لإلعالن
أن الوباء تمت السيطرة عليه فعليا،
وهــي محاولة إلخماد االنتقادات
ال ـخــارج ـيــة ل ــه ل ـعــدم تــوجـهــه إلــى
الخطوط األمامية".

الطب التقليدي
مــن ناحيته ،ق ــال نــائــب رئيس
دائرة الطب التقليدي الصيني ،يو
ي ــان هــونــغ ،إن الغالبية العظمى

الرئيس الصيني في مستشفى بحثي ببوهان أمس (رويترز)
مــن بين أكـثــر مــن  50ألــف مريض
متعاف من "كورونا" تلقوا عالجات
من الطب الصيني التقليدي قبل
مغادرتهم المستشفيات.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن
الجمع بين الطب الصيني التقليدي
والطب الغربي في عالج "كورونا"
أثبت فعاليته من خالل العدد الكبير
من المرضى المتعافين.

كوريا تواصل النجاح
وبينما سجلت كوريا الجنوبية،
أمس ،للمرة األولى منذ أسبوعين
أقل من  150إصابة جديدة في يوم
واح ـ ــد ،أع ـلــن رئ ـيــس وزراء والي ــة
كيراال الهندية بيناراي فيجايان،
أمـ ــس ،تـعـلـيــق جـمـيــع الـفـعــالـيــات
الـ ـع ــام ــة ب ــال ــوالي ــة وإغ ـ ـ ـ ــاق دور
الـسـيـنـمــا ومـ ـ ـ ــدارس الـمــرحـلـتـيــن
االبتدائية والمتوسطة وإعالن حالة
ال ـط ــوارئ ،عقب إصــابــة  6آخــريــن،
ليرتفع عدد اإلصابات الى .18

أوروبا
الى ذلك ،باتت إيطاليا ،العضو
في مجموعة السبع ،أول دولة في
العالم تعمم اإلجـ ــراءات المشددة
ج ــدا ف ــي م ـحــاولــة لــوقــف انـتـشــار
الفيروس ،وثاني دولة بعد الصين
من حيث عدد اإلصابات والوفيات،
إذ ّ
سجلت البالد أكثر من  9آالف
مصاب بينهم  463توفوا.
ُ
فقد طـلــب مــن نحو  60مليون
إيطالي البقاء في منازلهم ،مع بدء
تطبيق روما إجراءات غير مسبوقة
في العالم.
وعـنــونــت الصحافة اإليطالية
أم ــس" ،الجميع فــي الـمـنــزل" و"كــل
شيء مغلق" ،بعد صــدور مرسوم
ّ
وقـعــه رئيس الحكومة اإليطالية

«المرصد» :أربع
محافظات سورية
«موبوءة»
نقل "المرصد السوري
لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان"،
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
طـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،قـ ــول ـ ـهـ ــا
إن "فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
ت ـف ـش ــى ب ـش ـك ــل رئ ـي ـســي
فـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــات دم ـش ــق
وط ـ ــرط ـ ــوس وال ــاذقـ ـي ــة
وحـمــص" ،بسبب وجــود
مصابين إيــرانـيـيــن بين
الـمـيـلـيـشـيــات اإلي ــران ـي ــة
ال ـع ــام ـل ــة هـ ـن ــاك ،وك ــذل ــك
استمرار رحالت الطيران
بين دمشق وطهران.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك
إص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات ك ـ ـث ـ ـي ـ ــرة ت ــم
تسجيلها ،بعضها فارق
الـحـيــاة وبعضها ُوضــع
ً
بالحجر الصحي" ،مشيرا
ً
إل ــى إصــابــة  62شخصا
عـلــى األق ــل ،وأن الجيش
الروسي عزل جنوده.
ل ـك ــن وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة
ال ـ ـسـ ــوري ن ـف ــى وجـ ــود
أي إ ص ــا ب ــات وأ ك ـ ــد أن
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة خ ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة م ــن
الفيروس.

جــوزيـبــي كــونـتــي يـ ّ
ـوســع ال ــى كل
أنـ ـح ــاء الـ ـب ــاد إج ـ ـ ــراءات اإلغـ ــاق
الكبرى التي طالت األحد ربع سكان
شمال ايطاليا.
وك ـ ـ ــان ك ــون ـت ــي قـ ــد م ـ ّـه ــد ل ـهــذا
المرسوم بمؤتمر صحافي عقده
في ّ
مقر الحكومة مساء أمس األول،
ودعا خالله مواطنيه إلى "مالزمة
منازلهم".
وبـ ّلـهـجــة ح ــازم ــة ق ــال كــونـتــي:
ً
"سأوقع مرسوما يمكن تلخيصه
باآلتي :أالزم منزلي .لن تعود هناك
منطقة حمراء في شبه الجزيرة ()...
إيطاليا بأسرها ستصبح منطقة
ّ
محمية".
وأضـ ـ ــاف" :ل ــم يـعــد ه ـنــاك وقــت
ّ
إلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداره .األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ت ـخ ـب ــرن ــا أن
ً
ً
ه ـن ــاك ارت ـف ــاع ــا ك ـب ـيــرا ف ــي أع ــداد
الـمـصــابـيــن وف ــي أعـ ــداد الــراقــديــن
في المستشفيات بأقسام العناية
ال ـفــائ ـقــة ،وم ــع األس ـ ــف ف ــي أع ــداد
ً
ال ـم ــوت ــى أيـ ـض ــا .عـلـيـنــا أن نـغـ ّـيــر
ّ
عاداتنا .عليها أن تتغير اآلن"ّ .
وأوض ـ ـ ــح رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء أن ــه
لهذا السبب "قررت أن أعتمد فورا
ّ
وأشد فعالية"،
إجراءات أكثر قسوة
ّ ً
ّ
مشددا في الوقت نفسه على أن هذه
ّ
التدابير لن تشمل "الحد من وسائل
ال ـن ـقــل ال ـم ـش ـتــرك ،وذل ـ ــك لـضـمــان
استمرارية" النشاط االقتصادي في
البالد" ،ولتمكين الناس من الذهاب
إلى أعمالهم".
ً
وك ـ ـتـ ــب ك ــونـ ـت ــي الحـ ـ ـق ـ ــا عـلــى
"تويتر" مشجعا الناس على ّ
تحمل
ال ـم ـســؤول ـيــة ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وقـ ــال:
"مستقبل إيطاليا في أيدينا .دعونا
كلنا نــؤدي دورن ــا ببذل شــيء من
أجل الصالح العام".
وأم ــرت السلطات الـنــاس بعدم
الـتـنـقــل خـ ــال األس ــاب ـي ــع الـثــاثــة

المقبلة على أقل تقدير إال ألغراض
العمل أو االحتياجات الصحية أو
الـطــوارئ ،وباستثناء ذلــك عليهم
البقاء في منازلهم .ويتعين على أي
شخص يقرر التنقل ملء استمارة
يعلن فيها مبرراته ويحملها معه.
وفي الصباح الباكر ،بدت شوارع
رومــا أهــدأ من المعتاد على نحو
مخيف ،حيث تحركت السيارات
ّ
بحرية في الشوارع التي عــادة ما
تشهد تكدسات مرورية كبيرة ،في
أجــواء مماثلة للجو العام بمدينة
ميالنو العاصمة المالية للبالد،
والتي تطبق قيودا أكثر صرامة.
ويمكن للمتاجر أن تظل مفتوحة
طالما حافظ الزبائن على مسافة
متر على األقل تفصل بينهم.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــان إغ ـ ـ ــاق
كاتدرائية وساحة القديس بطرس،
أمس ،أمام السياح حتى  3ابريل في
إطــار االج ــراءات الهادفة الى وقف
انتشار فيروس كورونا المستجد.
وف ــي أمـ ـسـ ـت ــردام ،ظ ـهــر رئـيــس
الــوزراء الهولندي مارك روته على
شاشة التلفزيون فــي بــث مباشر
إلصدار أوامر لسكان البالد البالغ
ع ــدده ــم  17م ـل ـيــونــا بــال ـكــف عن
المصافحة ،وسجلت هولندا 321
إص ــاب ــة ،لـكــن فــي مـفــارقــة ق ــام هو
بمصافحة شــريـكــه فــي المؤتمر
الصحافي.
وبـيـنـمــا ارتـفـعــت الــوف ـيــات في
بــريـطــانـيــا إل ــى  ،6رج ـحــت نائبة
مدير الخدمات الصحية في إنكلترا
د .جيني هــاريــز احـتـمــال ارتـفــاع
اإلصابات لتصل إلى اآلالف.

بداية الوباء

ّ
وفـ ــي بـ ــاريـ ــس ،حـ ـ ــذر الــرئ ـيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب

زيــارة إلــى خدمة اإلسـعــاف ،أمس،
م ــن أن بـ ــاده ال تـ ــزال "ف ــي بــدايــة"
تفشي الـفـيــروس ال ــذي أسـفــر عن
وفاة  30شخصا في البالد ،وأصاب
أكثر من .1400
ّ
ودع ــا الفرنسيين إل ــى تجنب
ال ــذع ــر ،وشـ ـ ّـدد عـلــى أن السلطات
ّ
"منظمة" لمواجهة األزمة.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أف ـ ــاد مكتب
ماكرون ،بأن مدير المكتب باتريك
سترزودا يعمل من المنزل ،بعدما
خــالــط شخصا أثـبـتــت التحاليل
إصابته.
كما أعـلــن مكتب وزي ــر الثقافة
ّ
فرانك ،أن الوزير أصيب
الفرنسي
ّ
لكنه "في حال ّ
جيدة"
بالفيروس،
ويالزم منزله.
وف ـ ــي بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،ق ـ ــرر رئ ـي ــس
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،دي ـف ـي ــد
سـ ــاسـ ــولـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ــزل نـفـســه
طوعيا بمنزله كإجراء وقائي ضد
"كورونا".
وفـ ــي ج ـن ـيــف ،أع ـل ـنــت اإلذاع ـ ــة
السويسرية ،أمــس ،وفــاة ثالث مع
ارتفاع االصابات إلى .312
وسـ ـجـ ـل ــت والي ـ ـ ــة س ـك ـســون ـيــا
أنهالت األلمانية ،أمس ،أول إصابة،
ليكون بذلك قد تم تسجيل إصابات
في جميع واليــات ألمانيا ،والتي
بلغت  1112ووفاتين.

الخليج

ً
خليجيا ،دان مجلس ال ــوزراء
الـ ـسـ ـع ــودي ،أمـ ـ ــس ،خـ ــال جلسة
ترأسها خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ،سلوك
إيـ ــران غـيــر ال ـم ـســؤول لتسهيلها
إدخ ــال مواطنين سعوديين إلى
أراضيها ،من دون وضع ختم على
جــوازاتـهــم ،فــي وقــت تنتشر

لبنان :أول وفاة لقادم من مصر

ً
 4مستشفيات تنضم إلى «الحريري» إلجراء  200فحص يوميا
•

بيروت  -ةديرجلا

•

مع استمرار انتشار فيروس "كورونا" في لبنان،
وتسجيل  41إصــابــة حتى بعد ظهر أمــس ،أعلن
ً
وزي ــر الـصـحــة حـمــد حـســن رس ـم ـيــا تـسـجـيــل أول
ً
حالة وفاة مصابة بالفيروس في لبنان ،موضحا
أن "حــالــة الــوفــاة هــي للمصاب جــان خــوري الــذي
سـجـلــت حــالـتــه بـعــد ق ــدوم ــه م ــن مـصــر بـ ـ  5أي ــام،
وبقي في مستشفى سيدة المعونات في جبيل 3
أيام ،وبعدها نقل إلى مستشفى بيروت الحكومي.
وقالت مصادر طبية متابعة ،إن "الشخص الذي
ً
تــوفــي يبلغ مــن العمر  56عــامــا ،ولــم يكن يعاني
مشكالت صحية كما أشيع ،وكل ما في األمــر أنه
ك ــان يـعــانــي ال ـس ـكــري" ،مضيفة أن "الـتــأخـيــر في
تشخيص الـفـيــروس لــدى خ ــوري واعـتـبــار وزارة
الصحة أن ال داعــي إلجــراء فحوصات له باعتبار
ً
أنه جاء من مصر وهو بلد ال يعتبر موبوء ا ،هو
الذي أدى إلى مضاعفات في حالته ،أضف إلى ذلك
الظروف التي رافقت نقله من مستشفى المعونات
في جبيل إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي
والتي لم تكن على المستوى المطلوب ،فأنبوب
ً
ً
األوكسيجين لم يكن مثبتا جيدا".
ولفت حسن إلى أن "األزمة الحالية هي معاناة
لها أسبابها وكل دول العالم تعانيها ،وفرق وزارة
الصحة تعمل كــي تعوض الضعف اللوجيستي
ً
عبر الكادر البشري الموجود" ،موضحا أن هناك
إجراءات خاصة بموضوع الدفن".

وكان المتوفى قد أتى إلى لبنان في العشرين
من فبراير الماضي على متن طائرة آتية من مصر
التي لم تكن قد أعلنت عن إصابات بوباء كورونا
لديها ولم تصنفها منظمة الصحة العالمية ضمن
ً
الدول التي تسجل انتشارا للفيروس.
في السياق ،انضمت أربعة مستشفيات جامعية
إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي
وأص ـب ـحــت م ـخـ ّـولــة إج ـ ــراء الـتـحــالـيــل الـمـخـبــريــة
لتشخيص اإلصابة بفيروس "كورونا".
وقالت مصادر طبية متابعة ،إن "هذه الخطوة
س ـت ــؤدي ال ــى تـقـسـيــم الـعـمــل بـيــن المستشفيات
ال ـخ ـم ـس ــة ،م ـم ــا س ـي ـســاهــم ف ــي ت ـس ــري ــع ال ـن ـتــائــج
ً
خ ـص ــوص ــا أن ال ـم ــرض ــى ال ـم ـش ـكــوك بــإصــابـتـهــم
يستقبلون في قسم الـطــوارئ على أن يتم نقلهم
إلــى مستشفى الـحــريــري فــي حــال ج ــاء ت نتيجة
الفحص إيجابية".
وأك ــد نـقـيــب أص ـحــاب المستشفيات الـخــاصــة
سليمان هارون أن "مستشفى الجامعة األميركية
وأوتـ ـي ــل دي ــو دو ف ــران ــس ب ــات ــا مــؤه ـل ـيــن إلج ــراء
الـتـحــالـيــل عـلــى أن يـبــدأ بـهــا مستشفيا القديس
جاورجيوس ورزق خالل يومين أو ثالثة".
ولفت إلى أن "عدد الفحوصات المخبرية بات
ً
يالمس الــ 200يوميا ويفوق القدرة االستيعابية
لـمـخـتـبــر مـسـتـشـفــى ب ـي ــروت ال ـح ـكــومــي ،م ــن هنا
جاءت الحاجة إلى االعتماد على أربعة مستشفيات
إضافية في بيروت".

local@aljarida●com

يهدد العالم
في «إقفال تام»

سلة أخبار
قبرص :إصابة طبيب
تعلق خدمات أكبر مستشفى

• ترامب لم يخضع للفحص...
وعزل قائد الجيش األميركي بأوروبا

أعلنت سلطات قبرص أن أكبر
منشأة طبية على الجزيرة
علقت معظم خدماتها أمس،
بعد اكتشاف إصابة طبيب
يرأس قسم جراحة القلب
بفيروس "كورونا".
وكان الطبيب البالغ من العمر
 64عاما قد عاد أخيرا من
بريطانيا ،وتعامل مع عدد من
املرضى.
وأعلنت وزارة الصحة ،أنه
تقرر ،اعتبارا من أمس ،تعليق
استقبال املرضى ،ووقف
العمل بالعيادات الخارجية
والجراحات والزيارات
بمستشفى نيقوسيا العام
مدة  48ساعة إلى حني
مراجعة املوقف.

ألمانيا :الموظفون يرغبون
في العمل من المنزل

كيراال الهندية تعلن
«الطوارئ» ...وتركيا
ّ
تتوقع وجود حاالت
رغم عدم تسجيلها
ً
رسميا

فيه اإلصابة بالفيروس ،مما
ً
ً
صحيا ّ
يهدد السالمة،
يشكل خطرا
ويقوض الجهود الدولية لمكافحة
الفيروس ،وتتحمل إيران بموجبه
المسؤولية المباشرة وما تسببه
ذلك من تفشي اإلصابة بالفيروس.
وأك ــد المجلس "أن اإلجـ ــراءات
ال ـم ـت ـخــذة ف ــي مـحــافـظــة القطيف
ً
مــؤقــتــا ،تــأتــي ف ــي إطـ ــار الـتــدابـيــر
االحترازية لمنع انتقال العدوى"،
مشيدا "بتعاون الجميع وتجاوبهم
م ـ ــع تـ ـل ــك اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة
للمحافظة على سالمتهم".
وم ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ــس األول ،أع ـل ـنــت
وزارة الصحة السعودية تسجيل
 5حــاالت جديدة 3 ،منها لمواطن
وم ــواطـ ـنـ ـتـ ـي ــن كـ ــانـ ــوا فـ ــي إيـ ـ ــران
والعراق والحالة الرابعة لمواطن
لديه أعــراض تنفسية خفيفة ،أما
ال ـحــالــة الـخــامـســة فـهــي لمصري
قادم من القاهرة ،ليرتفع بذلك عدد

اإلصابات داخل المملكة الى .20
الــى ذلــك ،كشفت وزارة الصحة
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ،أمـ ـ ــس ،ارت ـ ـفـ ــاع ع ــدد
اإلصــابــات لديها الــى  ،74تعافى
منها  12حالة.

العراق
وفي بغداد ،أكد رئيس حكومة
تصريف األعـمــال العراقية ،عــادل
عبدالمهدي ،أمس ،ضرورة تجنيب
العراقيين خطر "كورونا" ،وااللتزام
بمقررات خلية األزمة الحكومية.
وتـظـهــر األرقـ ـ ــام الـمـسـجـلــة في
كل من بغداد وإقليم كردستان أن
العدد اإلجمالي لإلصابات بلغ ،67
بينها  6وفيات توزعت في بغداد
والسليمانية وك ــرب ــاء وميسان
وبابل.
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات بـ ــإغـ ــاق
محافظة النجف ،حيث توجد عدة
مدن مقدسة لدى الشيعة ،أمام غير

المقيمين ب ــدءا مــن ال ـيــوم ،ولمدة
أسبوع.
وفــي أن ـقــرة ،قــال وزي ــر الصحة
التركي فخر الدين قوجه ،أمس ،إن
"أوروبــا متأخرة للغاية في اتخاذ
إجـ ـ ــراءات وم ــا زال ــت بطيئة جــدا.
ومن المرجح بشدة أن هذا التفشي
موجود في تركيا حاليا ،ولكن ال
توجد حاالت إصابة مؤكدة".

البيت األبيض
ويبدو أن خطر "كورونا" يقترب
مــن البيت األبـيــض ومــن الرئيس

إيران :أعلى وفيات يومية واإلصابات تقترب من  10آالف
ممرضة لمواطنيها :الوفيات بالمئات ...رجاء الزموا بيوتكم
أعلن رئيس المركز اإلعالمي بوزارة الصحة
اإليرانية كيانوش جهانبور ،أمــس ،تسجيل
 54حالة وفــاة ،و 881إصابة جديدة ،ليرتفع
إجمالي عدد المصابين في البالد إلى 8042
حالة ،في حين وصــل إجمالي عــدد الوفيات
ً
الى  291شخصا.
ويمثل هذا الرقم أعلى حصيلة يومية من
الوفيات ،بزيادة بنسبة  18في المئة مقارنة
باليوم السابق.
ويعتقد على نطاق واسع أن هذه االرقام ال

تعكس حقيقة الوضع في ايران .وبينما أشار
مصدر لـ "الجريدة" إلى أن مدينتي قم ومشهد
باتتا في الحجر حتى دون إعالن ذلك رسميا،
دعا نواب محافظات کیالن ،ومازندران ،وفارس
في البرلمان اإليــرانــي ،الــى فــرض حجر على
ً
محافظاتهم ،بينما أف ــادت تقارير بــأن عــددا
من المواطنين تطوعوا لمنع المسافرين من
دخ ــول مناطقهم مــن دون انـتـظــار أوام ــر من
م ـســؤول أع ـلــى .وتسببت تـصــريـحــات حاكم
مدينة كاشان في ضجة كبيرة بالبالد ،بعدما

مصر :تعليق زيارات السجون...
وصالة الجمعة في الساحات المفتوحة
•

القاهرة – رامي ابراهيم

ق ـ ــررت ال ـح ـكــومــة ال ـم ـصــريــة إقــامــة
صــاة الجمعة فــي ســاحــات مفتوحة،
وإ لـغــاء التجمعات الجماهيرية كافة
من فعاليات ثقافية أو فنية ،مع ارتفاع
مصابي فيروس كورونا المستجد إلى
 59حالة ،بعد اكتشاف  4حاالت جديدة
م ـن ـهــا  3م ـصــري ـيــن وسـ ـي ــدة أجـنـبـيــة
وجـمـيـعـهــم مــن الـمـخــالـطـيـ ًـن لـلـحــاالت
التي تم اإلعالن عنها مسبقا.
وأخضعت السلطات المصرية نزالء
الفنادق والبواخر السياحية في مدينة
األقصر ،جنوبي البالد ،لفحوص طبية
للتأكد من سالمتهم من الفيروس ،مع
ال ـس ـمــاح ألص ـحــاب الـنـتــائــج السلبية
للتحليل الطبي باستكمال جوالتهم
السياحية في المدينة.
وأوضــح المتحدث الرسمي لــوزارة
ال ـص ـحــة ،خــالــد م ـجــاهــد ،أن ال ـحــاالت
ال ـت ــي ت ـحــولــت نـتـيـجــة تـحــالـيـلـهــا من
إيجابية إلــى سلبية ارتـفـعــت إلــى 26
حالة سلبية ،أمس.
وغداة إعالن رئيس الوزراء مصطفى
مدبولي" ،تعليق جميع الفعاليات داخل
البالد التي تتضمن أي تجمعات كبيرة
مــن المواطنين ،أو تلك التي تتضمن

انـتـقــال الـمــواطـنـيــن بـيــن المحافظات
بتجمعات كبيرة ،لحين إشعار آخر"،
قررت وزارة الداخلية المصرية ،أمس،
تعليق الزيارات في جميع السجون مدة
 10أي ــام ،حــرصــا على الصحة العامة
وسالمة النزالء .في حين قررت وزارة
األوقاف استخدام الساحات المفتوحة
بــالـمـســاجــد ل ـصــاة الـجـمـعــة فــي حــال
توافرها ،على غرار صالة العيد.
وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم
توافر هــذه الساحات ،ستقام الصالة
بالمسجد ،مع اتخاذ إجراءات النظافة
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ،وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى أال تــزيــد
خطبة الجمعة على  15دقيقة ،مطالبة
الـ ــواع ـ ـظـ ــات بـ ـع ــدم إقـ ــامـ ــة أي دروس
أو تـجـمـيــع ل ـل ـس ـيــدات لـغـيــر ال ـص ــاة،
وتضمنت قرارات الوزارة قصر العمل
بالمساجد على الصلوات الخمس ،وأال
يزيد وقت االنتظار بين األذان واإلقامة
على  5دقائق في المغرب و 10دقائق
في بقية الصلوات ،مع العناية الفائقة
ً
بنظافة المساجد ،اتساقا مع اإلجراءات
الوقائية واالحترازية.
الى ذلك ،رفعت مصر ،أمس ،الحجر
ً
الصحي الذي كان مفروضا على نزالء
وطاقم عمال الباخرة السياحية "حابى
 ،"5بعد ثبوت خلوهم من الفيروس.

أعلن أن اإلحصاءات الرسمية أظهرت وفاة 88
وإصابة  ،1057بـ "كورونا" .واعتبر المراقبون أن
ً
الرقم كبير جدا بالنسبة لمدينة واحدة صغيرة.
وتداول نشطاء إيرانيون مقطع فيديو تظهر
فـيــه مـمــرضــة وه ــي تبكي بـحــرقــة ،وتتوسل
بمواطنيها أن يلتزموا بيوتهم لتفادي اإلصابة
بعدوى "كورونا".
ُ
ونقل عن الممرضة أنها دعت اإليرانيين إلى
عدم الخروج من بيوتهم ،مشيرة إلى موت أكثر
من  100شخص أمام عينيها في يوم واحد.

األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ــذي
تــواصــل شخصيا مــع أعـضــاء في
"الكونغرس" يخضعون اآلن للحجر
الـصـحــي ،ولــو أنــه لــم يخضع هو
نفسه ألي فحص.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت
األبيض ،ستيفاني غريشام ،أمس
األول" ،ل ــم يـخـضــع الــرئ ـيــس ألي
فحص لكشف إصابة بـكوفيد ،19 -
ولم يكن على تواصل مطول وعن
قرب مع مريض تأكدت إصابته وال
ُيظهر أي أعراض".
وي ـخ ـضــع خـمـســة أعـ ـض ــاء في
"ال ـكــون ـغــرس" بينهم جمهوريان
على األق ــل تــواصـلــوا عــن كثب مع
تــرامــب فــي األي ــام األخ ـيــرة ،لحجر
صحي طوعي أمس األول ،بعدما
ّ
تعرضوا للفيروس بدون أن تظهر
عليهم أعراض.
وواحد من هذين الجمهوريين
س ــاف ــر أمـ ــس األول ،ف ــي ال ـطــائــرة
الرئاسية ،في حين أن الثاني رافق
تــرامــب فــي زي ــارة رسمية الجمعة
الماضي.
وأعـ ـل ــن ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس مــايــك
بنس أنه لم يخضع هو أيضا ألي
ف ـحــوص ،خ ــال مــؤتـمــر صحافي
ع ـ ـقـ ــده فـ ــريـ ــق ت ـن ـس ـي ــق ال ـج ـه ــود
األميركية لمكافحة الوباء في البيت
األبيض.
وقـ ـ ــال ت ــرام ــب خـ ــال الـمــؤتـمــر
ال ـص ـحــافــي ن ـف ـســه إن ال ـف ـيــروس

"باغت" العالم ،مطالبا "الكونغرس"
بــات ـخــاذ تــداب ـيــر قــريـبــا لتخفيف
الضغط عــن االقتصاد األميركي.
وع ـ ـمـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب حـ ـت ــى اآلن إل ــى
التخفيف من خطورة الوباء.
وتـ ـح ــدث بـ ـص ــورة خ ــاص ــة عن
"خـ ـف ــض م ـح ـت ـمــل ل ـل ـم ـســاه ـمــات
االجتماعية المقتطعة من الرواتب"،
في إجراء تم بحثه أمس ،بين أفراد
إدارته ومسؤولين في "الكونغرس".
وسـعــى وزي ــر الـخــزانــة ستيفن
مـنــوتـشـيــن ل ـل ـط ـمــأنــة ،م ــؤك ــدا أن
"ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـمـلــك أق ــوى
اقتصاد في العالم".
وأقـ ــر "ال ـك ــون ـغ ــرس" األم ـيــركــي
فــي  5م ــارس خـطــة طــارئــة بقيمة
 8.3مليارات دوالر لتمويل جهود
مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأق ــرت رئيسة مجلس الـنــواب
الــديـمـقــراطـيــة نــانـســي بيلوسي،
مساء أمس األول ،بأنه "سيتحتم
اتخاذ تدابير برلمانية جديدة".
وكان ترامب ( 73عاما) المعروف
م ــن قـبــل ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء بهوسه
بالجراثيم ،ذكر األسبوع الماضي
ت ــداب ـي ــر ال ــوق ــاي ــة ال ـش ــدي ــدة الـتــي
يتخذها ،فقال ممازحا" :لم ألمس
وجهي منذ أسابيع".
الى ذلك ،قال الجيش األميركي،
إن قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا
ال ـل ـف ـت ـنــانــت ج ـ ـنـ ــرال كــري ـس ـتــوفــر
كـ ــافـ ــولـ ــي ،إل ـ ــى جـ ــانـ ــب ع ـ ــدد مــن

الموظفين ،ربما تعرضوا للفيروس
خ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر عـ ـق ــد ف ـ ــي اآلون ـ ـ ــة
األخيرة.
وب ـي ـن ـم ــا س ـ ّـجـ ـل ــت ال ـس ـل ـط ــات
الصحية في كندا وفاة أول إصابة
بــال ـف ـيــروس ،أع ـلــن ال ـم ـغــرب أمــس
الوفاة األولى به.

إسرائيل
وفـ ــي ت ــل أبـ ـي ــب ،ح ـيــث أعـلـنــت
وزارة الصحة اإلسرائيلية ارتفاع
اإلصابات فيها إلى  50حالة ،قال
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو،
ان إسرائيل ستلزم كل المواطنين
العائدين من الخارج بالعزل الذاتي
مدة  14يوما كإجراء احترازي من
تفشي الفيروس.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية
أن اإلج ــراء يعني الحجر الصحي
لـنـحــو  300أل ــف م ــواط ــن ف ــي بلد
يسكنه  9ماليين.
و طـ ـ ــا ل ـ ـ ـبـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،أم ـ ــس ،الـســائـحـيــن
بــال ـم ـغــادرة خ ــال األي ـ ــام القليلة
القادمة.
وأفادت الوزارة بأنه "سيتم منح
وقــت للسائحين الموجودين في
إسرائيل للمغادرة بطريقة منظمة
خــال األي ــام ال ـقــادمــة" ،إال أنـهــا لم
تحدد موعدا لذلك.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

تجنب انهيار النظام الصحي مسؤولية جماعية
يـهـ ّـدد فـيــروس "كــورونــا" فــي المقام األول األكثر
ً
ضـعـفــا ،أم ــا بالنسبة ألغلبية ال ـنــاس ف ــإن الـســؤال
الحقيقي ليس" :هل أنا في خطر؟" ولكن "كيف نجنب
اآلخــريــن اإلص ــاب ــة؟" ،ألن الخطر الكبير هــو زي ــادة
الـضـغــط عـلــى المستشفيات ،األم ــر ال ــذي ستكون
عواقبه مأساوية.
قــال مــديــر منظمة "الصحة العالمية" تـيــدروس
أدهانوم غبرييسوس ،إن "كل يوم يبطئ انتشار الوباء
هو يوم إضافي ُيعطى للمستشفيات لكي تستعد له
على نحو أفضل".
ً
وهي مخاوف يصعب على الجمهور العام أحيانا
فهمها ،ألن المرض نتائجه حميدة في  80في المئة
مــن الـحــاالت ،ويـهــدد فــي المقام األول مــن تـجــاوزوا
الثمانين من العمر ،واألشخاص الذين يعانون أمراضا
خطيرة أخرى.
وأوضح طبيب العناية المركزة البلجيكي فيليب
ديفوس" :حتى اآلن ،لدى الناس انطباع أن هذا المرض
يمثل خطرا فــرديــا ،فــي حين أنــه يمثل خطرا على
السكان كلهم .فعدا استثناءات نادرة جدا ،لن يموت
الشباب بسببه ،ولكن من ناحية أخرى ،سيسهمون
في الضغط على المستشفيات ،وهــذا سيؤدي إلى
وفاة أشخاص آخرين".
ومن ثم ،فإن أكثر ما تخشاه السلطات الصحية
العالمية هو انفجار مفاجئ للحاالت يؤدي إلى تدفق
أعداد هائلة من المرضى على المستشفيات التي ترزح
طاقتها.
تحت ضغوط تفوق
ِّ
وهـ ــذا م ــن ش ــأن ــه أن ي ـعــقــد ،ل ـيــس ف ـقــط الـعـنــايــة
بالمرضى الذين يعانون أشكاال حادة من الفيروس،
ولكن جميع المرضى اآلخرين كذلك .وسيكون األمر

أسوأ إذا لم يعد مقدمو الرعاية متوفرين ،في حالة
إصابة عدد كبير منهم.
وقــال ديفوس إنــه "بسبب هــذا العامل المزدوج،
المتمثل في عبء العمل الزائد مع قلة عدد الموظفين،
ً
فإن المرضى الذين يعانون أمراضا تتطلب تدخال
ً
ع ــاج ــا ق ــد ال يـحـصـلــون عـلــى الـعـنــايــة ف ــي الــوقــت
المناسب ،وسيواجهون خطر الموت".
عـلــى الـشـبـكــات االجـتـمــاعـيــة ،يعبر الـعــديــد من
األطـ ـب ــاء ف ــي جـمـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ع ــن ال ـق ـلــق من
اكتظاظ المستشفيات ،ويعزز ذلك حقيقة أن َّ
أسرة
الـمـسـتـشـفـيــات م ـش ـغــولــة بــال ـف ـعــل ب ـمــرضــى وب ــاء
اإلنفلونزا الذي يواصله انتشاره على خط مواز.
ولتجنب انهيار النظام الصحي ،يشددون على
أهمية اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس "كورونا" مثل
غسل اليدين باستمرار ،وتغطية الفم لدى السعال
بمنديل أو بالكوع ،والمبادرة إلى التزام العزل في
حال المرض ،وغيرها من تعليمات الحد من انتشاره.
واعتمد على "تويتر" وسم يلخص هذه التنبيهات
هو  FlattenThe Curve#ومعناه "تسطيح المنحنى".
وي ـع ـن ــي ه ـ ــذا أن لكل
فـ ـ ـ ـ ـ ــرد دوره ف ــي
تطبيق هذه
الـ ـت ــدابـ ـي ــر،
ليس لتقليل
العدد اإلجمالي
للحاالت بل للحد
م ــن ان ـت ـش ــار ال ــوب ــاء
عن طريق نشره على
فترة أطول.

والهدف من ذلــك التأكد من عــدم حصول الــذروة
بصورة مفاجئة إنما الوصول إليها خالل فترة أطول،
ومن هنا عبارة "تسطيح المنحنى" ،بحيث ال يتجاوز
عدد الحاالت المتزامنة قدرات النظام االستشفائي.
(باريس ـ أ ف ب)

كشف استطالع حديث للرأي
أن الكثير من املوظفني في
أملانيا يرغبون في العمل من
املنزل ،في ظل انتشار فيروس
«كورونا» .وذكر  38في املئة
األملان في االستطالع،
من ُ
الذي نشرت نتائجه أمس،
أنهم يتمنون من شركاتهم
توفير إمكانات أفضل للعمل
من املنزل كإجراء احترازي.
وحسب االستطالع ،فإن 14
في املئة من األملان فقط لديهم
حاليا إمكانية موسعة للعمل
من املنزل .وأظهر االستطالع
أن نحو ثلث األملان يعتزمون
التخلي عن املشاركة في
اجتماعات خارجية ،أو
مؤتمرات ،أو فعاليات تابعة
للعمل خالل األسابيع املقبلة،
بينما ذكر  19في املئة أنهم
يتمنون التخلي عنها إذا
سمح أرباب عملهم بذلك.

بولندا لن تعقد
ُّ
تجمعات انتخابية

قال رئيس بولندا أندريه
دودا ،إنه لن يعقد تجمعات
جماهيرية في إطار حملته
االنتخابية ،ملحاولة وقف
انتشار فيروس «كورونا»،
الذي أصاب  17شخصا في
بالده .ويصوت البولنديون
في مايو في انتخابات
رئاسية ستكون حاسمة
لتحقيق آمال حزب القانون
والعدالة القومي الحاكم في
تطبيق برامجه.
ودودا حليف لحزب القانون
والعدالة ،ويتقدم استطالعات
الرأي ،إذ تتخطى نسبة
تأييده  40في املئة بثبات.

ّ
الهند :المخاوف تقلص
مهرجان األلوان

تراجعت مظاهر االحتفال
بمهرجان هولي
الهندي امس ،إذ حدت
املخاوف من انتشار
فيروس «كورونا» من
االحتفاالت الصاخبة
املعتادة التي تشهد
إلقاء املساحيق
امللونة والغمر باملياه
املصبوغة.
وعادة ما يتحول
مهرجان الربيع ،الذي
يستمر يومني ،إلى تفجر
مذهل لأللوان.
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ً
ً
«اإلطفاء» تخمد حريقا محدودا بمبنى اإلذاعة

الصالح كرم النقيب الهاجري لتعامله
الوافدين
مع
الراقي
إصابة  4أشخاص في حريق سرداب بالفروانية
ً

اشترى مياها معدنية من حسابه الخاص ووزعها عليهم

تمكن رجال اإلطفاء من
السيطرة على حريق محدود
اندلع في أحد المكاتب اإلدارية
بالدور الثاني بمبنى اإلذاعة.

ً
الوزير الصالح مكرما الهاجري بحضور النهام والصايغ

محمد الشرهان

كــرم نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية أنــس الصالح
النقيب مشعل الهاجري ،من مرتبات اإلدارة العامة لشرطة النجدة،
وذلك لتعامله الراقي ولفتته االنسانية اثناء تنفيذ مهام عمله في
احد مواقع فحص العمالة الوافدة من فيروس كورونا.
وكان النقيب الهاجري ظهر في مقطع فيديو مصور على مواقع
التواصل االجتماعي وهو يوزع المياه المعدنية ،التي اشتراها من
حسابه الخاص من احد الباعة المتجولين ،على طابور طويل من
الوافدين الذين كانوا ينتظرون اجــراء الفحص ،في لفتة إنسانية
عكست الدور المجتمعي لرجال وزارة الداخلية.
ويأتي هذا التكريم ليكون حافزا ودافعا لمزيد من بذل الجهد
ً
والعطاء في سبيل خدمة الوطن ،وتحفيزا لرجال "الداخلية" العاملين
في القطاعات الميدانية والقطاعات الخدمية على التفاني في خدمة
الجمهور وتسهيل جميع أمورهم.

السرداب ُيستخدم
ً
منجرة ومخزنا
ً
مخالفا ورجال
اإلطفاء واجهوا
صعوبات في
المكافحة

●

محمد الشرهان

نشب حريق مـحــدود اندلع
في أحد المكاتب اإلدارية بالدور
الثاني بمبنى اإلذاع ــة ،صباح
أمــس ،ولــم يسفر عن وقــوع أي
إصابات أو أضــرار مادية ،ولم
يؤثر على سير العمل.
وق ــال مــديــر إدارة العالقات
العامة واإلعالم باإلدارة العامة
لإلطفاء العميد خليل األمير،
في تصريح ،إن غرفة عمليات
ً
اإلدارة تـ ـلـ ـق ــت ب ـ ــا غ ـ ــا يـفـيــد
ب ــان ــدالع حــريــق بمبنى وزارة
ً
اإلعالم بالعاصمة ،مشيرا إلى
أنه فور تلقي البالغ تم تحريك
مراكز إطفاء المدينة والشهداء
واإلنقاذ الفني إلى موقع البالغ،
حيث تمكنت فــرق اإلطـفــاء من
السيطرة على الحريق.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـع ـم ـي ــد األمـ ـ ـي ـ ــر أن
رج ــال االط ـفــاء تبين لـهــم ،فور
وصولهم ،أن الحريق اندلع في
أح ــد المكاتب التابعة لمبنى
اإلذاع ــة ،مشيرا الى ان موظفي
إدارة االم ــن والـســامــة بمبنى
"اإلعالم" أخلوا الدور الثاني من
ً
الموظفين احترازيا بعد وقوع
الحادث.
وأوضـ ـ ــح أن رجـ ــال اإلط ـفــاء
تعاملوا مع الحريق وسيطروا
عليه بسرعة كبيرة ،وحالوا دون
ً
امتداده إلى مواقع اخرى ،الفتا

َّ
«الزكاة» تسلم زكاة أموال جمعية أبوحليفة
َّ
ً
ت ـس ــل ــم ب ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة ش ـي ـك ــا بـمـبـلــغ
ً
 102376دينارا قيمة زكاة أموال جمعية
أبوحليفة التعاونية.
وجـ ـ ــرى ت ـس ـلــم ال ـش ـي ــك خـ ــال زيـ ــارة
قــام بها وفــد من بيت الزكاة ضم مدير
إدارة تنمية ال ـم ــوارد نــايــف الـجـيـمــاز،
ورئ ـي ــس ق ـســم خ ــدم ــة ال ـش ــرك ــات عـمــاد
الــزايــد ،ومــوظــف قسم خــدمــة الشركات
علي العوضي ،لمقر الجمعية ،وكان في
استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية
منصور الـبــداح ،والمدير الـعــام محمد
العجمي ،وأعضاء مجلس اإلدارة :مدعث
العجمي وفهد الخنين وحمد جابر.
وأعرب ممثلو الجمعية عن اعتزازهم
ب ــال ــدور ال ـح ـيــوي الـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه بيت
الـ ــزكـ ــاة ف ــي خ ــدم ــة وت ـط ـب ـي ــق فــري ـضــة
الزكاة بالمجتمع ،وفي إحداث التنمية
المجتمعية ،متمنين للبيت ولجميع
ال ـعــام ـل ـيــن دوام ال ـتــوف ـيــق واالزدهـ ـ ـ ــار
ف ــي خ ــدم ـت ــه ل ـفــري ـضــة الـ ــزكـ ــاة خــاصــة
والصدقات عامة.

خالل تسلم زكاة جمعية أبوحليفة أمس
وف ــي ال ـخ ـتــام ،كـ ـ َّـرم الـجـيـمــاز رئـيــس
جمعية أبوحليفة بــدرع وشهادة شكر
َّ
وتوجه بالشكر إلدارة الجمعية،
وتقدير،
لـثـقـتـهــا ف ــي ب ـيــت الـ ــزكـ ــاة ،والل ـتــزام ـهــا

ِّ
بتقديم الزكاة ودعمها للبيت ،ما يمكن
الـبـيــت م ــن تـحـقـيــق دوره وأه ــداف ــه في
رعاية األسر التي يكفلها داخل الكويت،
وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم،

وت ــرس ـي ــخ م ـب ــدأ ال ـت ـكــافــل االج ـت ـمــاعــي
بين أفــراد المجتمع ،داعيا الجمعيات
التعاونية التي لم ِّ
تقدم زكاتها إلى أن
تحذو حذوها.

إحدى آليات اإلطفاء أمام «اإلعالم» خالل إخماد الحريق
ً
إلى أن "اإلطفاء" فتحت تحقيقا
لمعرفة أسباب اندالع الحريق.
م ــن ج ـه ــة اخ ـ ـ ــرى ،أصـ ـي ــب 4
أشـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـ ـح ـ ــاالت اخ ـت ـن ــاق
وإجـ ـه ــاد حـ ـ ــراري جـ ــراء حــريــق
كبير انــدلــع م ـســاء أم ــس األول
في سرداب بناية مكونة من 10
أدوار بمنطقة الـفــروانـيــة ،وقد
أسفر الحادث عن خسائر مادية
لحقت بالموقع من جراء الحريق.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل الـ ـت ــي
رواها لـ "الجريدة" مدير إدارة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ــام
بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ــإطـ ـف ــاء،
العميد خليل األمير ،فإن غرفة
عمليات اإلدارة تلقت مساء أمس
األول بالغا باندالع الحريق ،فتم
تحريك مراكز اطفاء الفروانية

وجـلـيــب الـشـيــوخ والـعــارضـيــة
الحرفي الــى الموقع ،وتبين أن
الحريق اندلع في سرداب البناية
الذي يستخدم منجرة ومخزنا
ل ــأخ ـش ــاب واألص ـ ـبـ ــاغ ومـ ــواد
أخرى سريعة االشتعال ،وعمل
رج ــال اإلط ـفــاء أوال على إخــاء
سـكــان الـبـنــايــة ،ثــم شــرعــوا في
مكافحة الحريق.
وذكر العميد األمير أن رجال
اإلطفاء واجهوا صعوبة كبيرة
خالل المكافحة ،نظرا للمخالفات
الجسيمة التي يعج بها الموقع،
فـضــا ع ــن ع ــدم وجـ ــود تهوية
بــال ـســرداب وت ـكــدس األخ ـشــاب
واألص ـ ـب ـ ــاغ ،وق ـ ــد اس ـت ـخــدمــوا
معدات شفط الدخان ،ليتمكنوا
م ـ ــن إخـ ـ ـم ـ ــاد الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــران ،وم ـن ــع

امتدادها الــى مواقع أخــرى من
البناية .وقد نجحوا في السيطرة
على الحريق بعد نحو  3ساعات
من انــدالعــه ،وقــد أسفرالحادث
عن إصابة  4أشخاص من سكان
البناية بحاالت اختناق وإجهاد
حــراري ،وتم عالجهم في موقع
الحادث بواسطة فنيي الطوارئ
الطبية.
وقال العميد األمير إن رجال
اإلطـفــاء استدعوا ضباط إدارة
الوقاية في محافظة الفروانية
لـ ـت ــوثـ ـي ــق حـ ـج ــم ال ـم ـخ ــال ـف ــات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة بـ ــال ـ ـمـ ــوقـ ــع ،ك ـمــا
انتقل ضـبــاط وح ــدة التحقيق
ب ــالـ ـح ــوادث الـ ــى م ــوق ــع ال ـبــاغ
للمعاينة وتحديد أسباب نشوب
الحريق.

الكويت تحصد  4جوائز بمسابقة
حمدان بن راشد للتعليم المتميز
أبـ ـ ـل ـ ــغ مـ ـنـ ـس ــق م ــؤس ـس ــة
ال ـش ـي ــخ حـ ـم ــدان ب ــن راش ــد
آل مكتوم لــأداء التعليمي
المتميز في الكويت المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـن ـط ـقــة األحـ ـم ــدي
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور
ال ـ ــديـ ـ ـح ـ ــان ـ ــي ب ـ ـ ـفـ ـ ــوز دول ـ ـ ــة
ال ـك ــوي ــت ب ـج ــوائ ــز تــربــويــة
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي م ـس ــاب ـق ــة
المؤسسة بدورتها الثانية
والعشرين.
و ح ـق ـقــت وزارة ا لـتــر بـيــة
خ ــال الـمـســابـقــة  4جــوائــز،
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــاث
المختلفة ،إذ حصد كل من
الـطــالــب عـبــدالــوهــاب مؤيد
ال ــرف ــاع ــي ،وال ـط ــال ـب ــة ف ــرح

بدر المطوع جائزة "الطالب
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز" ،كـ ـم ــا ح ـص ــدت
ال ـم ـع ـل ـمــة ه ـبــة ع ـبــدال ـعــزيــز
س ــال ـم ـي ــن ج ــائ ــزة "ال ـم ـع ـلــم
المتميز" ،أما جائزة اإلدارة
ا ل ـمــدر س ـيــة ا لـمـتـمـيــزة ،فقد
حـ ـصـ ـل ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مـ ــدرسـ ــة
م ــاري ــة ال ـق ـب ـط ـيــة ال ـثــانــويــة
ب ـ ـنـ ــات ،وسـ ـيـ ـت ــم االحـ ـتـ ـف ــاء
بــال ـفــائــزيــن ف ــي ح ـفــل يـقــام
فــي د بــي بـحـضــور مؤسس
الجائزة.
منصور الديحاني
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من يكسب ود المرأة؟
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
ص ــادف يــوم األح ــد مــن هــذا األسـبــوع الثامن مــن مــارس
ذك ــرى الـيــوم العالمي لـلـمــرأة ،ولــم تكن الــذكــرى هــذا العام
كغيرها مــن األع ــوام بسبب انشغال دول العالم بفيروس
ك ــورون ــا ،فـلــم يحتفل الـعــالــم بــال ـمــرأة كـعــادتــه مــن كــل عــام
إنما اكتفت الدول بإشادتها بدور المرأة في قيادة األزمات
الصحية بمختلف دول العالم.
ولن أصفه باليوم العالمي لنصف المجتمع بل للمجتمع
بأكمله ،فالمرأة وما تمتلك من قوى التأثير تتفوق بقدراتها
على النصف اآلخر من المجتمع ،ذلك المجتمع الذي جابه
حقوق المرأة بين القبول والمعارضة ،والتهميش والتمكين
قبل إقرار حقوقها السياسية.
ومنذ عــام  2009ووص ــول أربــع نساء للبرلمان تواجه
المرأة صعوبة االستمرار رغم مبادرات التسويق السياسي
للمرشحين فترة االنتخابات نحو من يكسب ودهــا ،وقد
ي ـكــون الـسـبــب وج ــود ثــوابــت أخ ــرى خــاضـعــة لـثـقــافــة أهــل
الخليج لم تتغير ،فما زالت المرأة تخضع لالعتقاد السائد
بأنها ال تستطيع التوفيق بين العمل السياسي أو الوظيفي
مــن ناحية ومتطلبات األس ــرة ورعــايــة األب ـنــاء مــن ناحية
أخرى ،وهو "حاجز زجاجي" مجتمعي.
أم ــا ال ـمــرأة فــي س ــوق الـعـمــل فمعاناتها بسبب افتقار
مراكز العمل إلى استخدام مقاييس الكفاءة ،وغياب الكوتا
النسائية في المناصب العليا ومعاملة الرجل لها كالحلقة
األضعف في المؤسسة ،وتلك األمور تشكل سقفا زجاجيا
في بيئة العمل.
ً
إذا المرأة الكويتية اليوم تعتبر جزءا أساسيا من سوق
الـعـمــل واإلن ـتــاج ـيــة ،وعـنـصــرا مهما مــن عـنــاصــر العملية
التنموية ،فماذا عسانا أن نقدم لها في هذا اليوم؟ هل نستمر
في محاربة الكفاءات النسائية واستبعادهن من المناصب
اإلدارية العليا؟ أم ندفع ثمن التراكمات التي أفرزتها تجاربنا
البرلمانية والتي لم تستطع تقديم معالجة منهجية لتمكين
المرأة من الوصول إلى البرلمان أو المناصب القيادية ،أم
نستمر في انشعالنا في تحديد مكامن االستقرار السياسي
واالج ـت ـمــاعــي ،أو شـعــورنــا بـ ــ"اإلره ــاق الـسـيــاســي" نتيجة
الممارسات البرلمانية الخاطئة؟
ور غــم ذ لــك هنيئا لنا باليوم العالمي للنساء ،وهنيئا
ل ـنــواب األم ــة وأه ــل الـتـســويــق الـسـيــاســي كـســب ود ال ـمــرأة،
متمنين منهم االلتفات إلى تعزيز الحقوق والحريات عبر
دعم جهود تمكين المرأة.

خليل علي حيدر

االحتفال بذكرى اإلسراء

ً
بعيدا عن هموم ...الكورونا! ()2-1
لفتت نظري مجموعة مقاالت في العدد
األخير من مجلة "العربي" ،مارس  !2020لم
أكــن أتـصــور أن علم الكمبيوتر أو "الــذكــاء
ال ـص ـنــاعــي" ي ــزح ــف عـلـيـنــا ب ـه ــذه الـســرعــة
التي يؤكدها مدير تحرير المجلة العريقة،
األستاذ إبراهيم المليفي ،ويقول في مقال له،
"يتوقع المخترع األميركي رايموند كرزويل
أن يصل الذكاء االصطناعي إلى المستوى
ال ـب ـش ــري ف ــي الـ ـع ــام  ،2029أي ب ـعــد تسع
سنوات من اآلن" ،وهذه تكاد تكون بعد غد!
أعجبت بكلمة "تكنوفوبيا" ال ــواردة في
العنوان ،والتي تعني "الخوف من مستقبل
فـيــه الـتـكـنــولــوجـيــا إل ــى مــرحـلــة االسـتـقــال
الــذاتــي وع ــدم تلقي األوام ــر مــن صانعها"،
وما ينجم عن هذا الخوف من شعور بالعجز
وخشية المجهول.
"التكنوفوبيا" لم تبدأ في القرن الحالي
أو م ــا قـبـلــه ،ي ـقــول ال ـكــاتــب ،ب ــل بـ ــدأت منذ
ظهور الثورة الصناعية واآللــة في إنكلترا
خالل القرن الثامن عشر ،حين بدأت اآلالت
تـحــل مـحــل الـبـشــر ،إذ قــامــت مـجـمــوعــة من
ال ـن ـســاج ـيــن ب ـت ـخــريــب اآلالت الـ ـت ــي حـلــت
مكانهم ،و لــم يتوقف التخريب إال بعد أن
أص ــدر الـبــرلـمــان اإلنـكـلـيــزي قــانــونــا يعتبر
تدمير اآلالت جريمة يعاقب عليها القانون.
االصطناعي لــن يبلغ المستوى
الــذكــاء ً
البشري قريبا فحسب ،وربما يتجاوز فطنة
و"دهاء" أذكى األذكياء منا ،بل ،كما يقول أ.
المليفي عن األميركي "كرزويل" ،إذا توقعنا
امتداد المسار من عام  2029إلى عام 2045
ً
م ـث ــا" ،فــرب ـمــا نـحـظــى بــأض ـعــاف أض ـعــاف
قدرات الذكاء البشري" ،يا للرعب! لعبت أفالم
الخيال العلمي دورا في تقديم هــذا النوع

ولكن هل سيتفوق
من الذكاء إلى الجمهورً ،
هذا العقل على عقولنا حقا؟ وهل ستتطور
لدى اإلنسان اآللي مشاعر الضمير والمكيدة
وال ـط ـي ـب ــة واألن ــانـ ـي ــة والـ ـص ــداق ــة وال ـح ــب
وال ـكــراه ـيــة كــذلــك؟ ال ــروائ ــي الـنـيــوزيـلـنــدي
"ص ــام ـ ًـوي ــل ب ــات ـل ــر" ك ـتــب ع ــام  1863مـقــاال
ســاخــرا فيما يـبــدو ،بـعـنــوان "دارويـ ــن بين
اآلالت" تـ ـس ــاء ل ف ـيــه ع ــن ه ــوي ــة ال ـكــائ ـنــات
التي ستكون لها السيادة على األرض بعد
انقراض البشر! وأجاب بأننا نحن أنفسنا
"نخلق سادتنا ...ومــع مــرور الزمن سنجد
أنفسنا الجنس األدنى ،المسألة فقط مسألة
وقت حتى تهيمن اآلالت على البشر".
(العربي ،ص)12
ال ـح ـق ـي ـقــة ال ـم ـع ـي ـشــة الـ ـي ــوم أنـ ـن ــا تـحــت
رحمة اآلالت والحاسبات والثقافة الرقمية،
"والـجـمـيــع مـجـبــر عـلــى االرت ـب ــاط بالنظام
الرقمي"! الثقافة الرقمية قد تكون مثل أي
ن ـظــام تـقـنــي أو حـتــى سـيــاســي آخ ــر ،كلما
ارتـ ـق ــى وتـ ـق ــدم ازداد ه ـشــاشــة ف ــي بـعــض
جوانبه ،وبات أكثر عرضة للمشاكل وأشد
ً
ضعفا أمام "الهاكرز" وجند التخريب ،وهو
مــا نتعرض لــه الـيــوم فــي أنظمتنا المالية
واألمـنـيــة الـمــدنـيــة بـيــن حـيــن وآخ ــر وربـمــا
اعتمادنا على الذكاء ًاالصطناعي
مع تزايد ً
نزداد ضعفا على ضعف ووهنا على وهن.
أعجبت كــذلــك بمقال د .جــابــر عصفور،
ال ـكــاتــب الـكـبـيــر واألك ــادي ـم ــي ال ـب ــارز ،الــذي
تـحــدث عــن "ال ـشــاعــر ال ـنــاقــد" وه ــي ظــاهــرة
ثقافية متكررة في كل اآلداب ،حيث يكون
أبرز الشعراء والناثرين المبدعين ،مثل ت.
س .إليوت من كبار النقاد كذلك! وهذا كما
يبدو تناقض واضح.
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زوايا ورؤى

د .عبد المحسن حمادة
يقول د .عصفور" :قــرأت للشاعر صالح
عبدالصبور قصائد ال تنسى ،وأعدها من
عيون شعر الـحــداثــة ،كما قــرأت لــه مقاالت
نـقــديــة ال أزال أع ــده ــا م ــن ع ـيــون الـمـقــاالت
النقدية التي قرأتها في حياتي .وال أزال أذكر
الممتازة
مقاالته الممتعة عن األعمال األدبية
ً
التي كتبها غيره ،والتي علق عليها نقديا
في جريدة األه ــرام ،منذ زمــن بعيد كنت ال
أزال طالبا جامعيا وال أزال أذكر إلى اليوم
مقال صــاح عــن مجموعة نجيب محفوظ
القصصية التي عنوانها "دنيا الـلــه" ،ففي
هذه المجموعة قصة أصابتني بالحيرة ولم
أفهمها ألول وهلة ،وهي "قصة زعبالوي"،
والحق أنني لم أفهم الطابع الميتافيزيقي
لـهــذه القصة إال بعد أن ق ــرأت تفسير عبد
الصبور لها".
هــل يـمـكــن ال ـقــول إن اإلبـ ــداع األدبـ ــي في
مجاله ،والنقد كجهد فكري تحليلي ،هما
والخلق؟ وإن
في الحقيقة وجهان
لالبتكار ً
ً
النقاد رغم ذلك -إن كان أديبا نشطا -ال ينتج
بــال ـضــرورة أدب ــا كــامــا خــالـيــا مــن مطاعن
ال ـن ـق ــاد وم ــآخ ــذه ــم؟ أل ـي ــس ب ـعــض أش ـكــال
"النقصان" ربما من مظاهر القوة والعمق
والتلقائية في التعبير األدبي والفكري ،أو
هي مما تتضارب فيها اآلراء واالجتهادات
وتتفاوت األذواق وحكم األجيال؟
إن بعض أشعار عبد الصبور ،يقول د.
جــابــر ع ـص ـفــور" ،تـشـكـيــل ح ــداث ــي ب ــا شك
يذكرنا بلوحات "براك" و "بيكاسو" ،ولوحات
الفن التجريدي كله" .ولكنه شعر ،يضيف د.
عصفور" ،تنطوي تشكيالته على تحوالت
وإبداعه
هي تجسيد حي لحيوية هذا الشعر ً
يتبع غدا ،،،
في آن".

أندرو باسيفيتش *
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انْ ال ِذي أ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه ل ْيال ِمن ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِام ِإلى
ْ "سبح ْ َ
ال َم ْس ِج ِد الق َصى( ."...اإلسراء .)1
اختلف العلماء في زمان رحلة اإلسراء ،فيرى بعضهم أنها
في ربيع األول ،ويرى آخرون أنها في رجب ،أما مكان ُاإلسراء
فكان من المسجد الحرام كما تنص اآليــة ،ويقال إنه أسري
به من بيت أم هانئ بنت أبي طالب ،وهذا يعني أن مكة كلها
ّ
وشرفه بهذه الرحلة
جزء من البيت الحرام ،لقد كرم الله النبي
المباركة بعد عام الحزن ،وهو العام الذي فقد فيه النبي أقرب
اثنين لقلبه وأكثرهما دعما له ،وهما السيدة خديجة زوجته
وعمه أبو طالب.
وك ــان ذل ــك قـبــل ع ــام مــن الـهـجــرة ،أي بـعــد البعثة بعشرة
ً
أعوام ،وزاد من حزن النبي أن عمه مات كافرا ،ويرى كثير من
المحققين أن هذه التسمية أطلقها بعض العلماء المتأخرين،
وأنها لم ترد في شيء من األحاديث الصحيحة وال الضعيفة،
وال مــن ش ــيء مــن كـتــب الـسـيــرة وشــروح ـهــا ،لــذلــك يستبعد
المحققون أن يكون الرسول هو من أطلق على ذلك العام بعام
الحزن ،ويستدلون ُعلى ذلــك ب ــ"أن الرسول وصحابته مروا
بمحن أكبر كهزيمة أ ُحد وعدد الشهداء الذين استشهدوا في
تلك المعركة" ،فهو مطلوب منه الصبر والرضا بقدر الله ،بعد
ذلك خرج النبي في ذاك العام نفسه إلى الطائف ليدعو أهلها
إلى دين الله بعد أن يئس من كفار قريش ،فكان رد أسيادها
قاسيا على النبي ،وبـعــد أن ط ــردوه مــن الطائف وحــرضــوا
السفهاء والصبيان وتبعوه بالحجارة حتى أدمــوا قدميه،
ً
ً
فازداد هما وحزنا.
في ظل هذه الظروف جاءت رحلة اإلسراء ،ليكرم الله نبيه
فيها ،ولـيــرى مــن آي ــات ربــه الـكـبــرى ،لـيــزداد إيمانا بــأن الله
سينصر دينه ،ولن يستطيع ٌ
أحد أن يوقف إرادة الله ،ويرى
المفسرون أن كلمة (سبحان) التي ابتدأت بها السورة ،وهي
اسم مصدر لكلمة تسبيح ،تعني تنزيها وتعظيما لله ،فمثل
هذا الفعل العظيم ال يستطيع أن يقوم به أحد غير الله ،كما
يرى المفسرون أن قوله تعالى (أسرى بعبده) ،ولم يقل بنبيه
داللة على أن كل البشر مهما عال شأنهم في هذه الحياة فهم
عبيد لله ،فال يجوز تعظيم أحد غير الله.
وفي ختام المقال نود أن نشير إلى رأي بعض العلماء الذين
يعتقدون أن االحتفال بمثل هذا اليوم هو نوع من البدع ،إذ
لم يثبت من وجهة نظرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وال
الصحابة من بعده وال التابعين وال أتباع التابعين قد جعلوا
ً
مثل هــذا اليوم عيدا ُيحتفل بــه ،كما يصنع الناس في هذه
األيام ،بل لم يرد أن أصحاب المذاهب األربعة احتفلوا بها،
والغالب كما يرى أصحاب هذا الرأي أن من ابتدع هذا الدولة
العبيدية والذين حاولوا أن ينسبوا أنفسهم هم الفاطميون،
نـسـبــة إل ــى فــاطـمــة ال ــزه ــراء بـنــت ال ــرس ــول ،ويـ ــرى كـثـيــر من
الباحثين أنهم ليسوا كذلك ،ومن الممكن أن يكون هذا الرأي
يستحق الدراسة والبحث.

الهزيمة األميركية في أفغانستان

ً
هل أصبح "السالم في أيامنا" وشيكا في ّأفغانستان؟ هذا
مــا يظنه تــرامــب! فهو اعتبر االتـفــاق ال ــذي وقـعــه دبلوماسي
ً
ً
أميركي مع مسؤول من حركة "طالبان" "مسارا فاعال نحو إنهاء
الحرب في أفغانستان وإرجاع جنودنا إلى ديارهم" .على أمل
ً
ً
أن يكون محقا فعال!
لكن مــن الــواضــح أن األميركيين ال يرقصون فــي الـشــوارع
أمام احتمال انتهاء أطول حرب في تاريخ الواليات المتحدة،
فمع انتشار فيروس كورونا واستمرار التطورات الدراماتيكية
المرافقة لالنتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي،
َ
ت ـ ِـرد مسألة أفغانستان فــي أفـضــل األح ــوال كنبأ ثــانــوي في
القنوات اإلخـبــاريــة وفــي عقول الـنــاس ،كذلك سئم البلد منذ
ّ
المسلحة التي تطول ّ
مدتها
وقت طويل من عمليات التدخل
ٍ
بشكل تلقائي ،ال نقاط ّ
تحول في المعارك الحاصلة وال عمليات
ٍ
حاسمة ،بل ّ
مجرد تقارير متفرقة عن عمليات القصف وعدد
القتلى.
ً
ً
لكن تستحق خطة السالم تحليال معمقا حتى لو لم يحتفل
بها األميركيون ،حتى اآلن على األقل ،لن تتحقق رغبتنا الفطرية
ً
في المضي قدما ونسيان تلك التجربة.
ً
بعد مرور  20سنة تقريبا ،لم تحقق الواليات المتحدة أي
إنجازات في أفغانستان ،حتى أنها ّ
تكبدت هزيمة كبرى في
ذلك البلد البعيد من آسيا الوسطى ،فكان االتفاق المبرم في
بشكل شبه فوري)
عطلة نهاية األسبوع الماضي (بدأ يتصدع
ٍ
باعتراف بالهزيمة ،وكانت رغبة إدارة ترامب باالنسحاب
أشبه
ٍ
أقــوى مــن مبرر الــوجــود العسكري األمـيــركــي فــي أفغانستان
منذ البداية.
رغم سقوط أكثر من  6آالف أميركي وإنفاق نحو تريليون
ً
دوالر ،لم تقترب القوات األميركية يوما من هزم حركة "طالبان"
ً
األفغانية ،وتكشف أرقــام الحكومة أيضا أن اعـتــداء ات العدو
خالل تسع سنوات بلغت ذروتها في الربع األخير من عام .2019
على صعيد آخــر ،فشلت الـبــرامــج الــرامـيــة إلــى بـنــاء جيش
وشــرطــة قـ َ
ـادريــن على توفير األم ــن فــي أفـغــانـسـتــان ،وفشلت
ً
ً
ّ
موحدة في كابول دعما للشعب
أيضا جهود إنشاء حكومة
األفـغــانــي ،وال ـيــوم يتنافس طــرفــان مـتـنــاحــران على الرئاسة
األفغانية ،وفــي ما يخص مبلغ التسعة مليارات دوالر التي
صرفتها الواليات المتحدة من أموال دافعي الضرائب لتقليص
ً
شيئا وفق تقرير ّ
مفصل
زراعة األفيون ،لم تحقق هذه الجهود
نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في شهر ديسمبر الماضي،
حيث تفيد التقارير بأن أفغانستان اليوم تنتج أكثر من %90
ً
من إمدادات األفيون في العالم ،وأخيراّ ،لم تنجح جهود كبح
ا لـفـســاد المستفحل بــأي شـكــل ،إذ تصنف منظمة الشفافية
ً
الدولية أفغانستان من أكثر الدول فسادا في العالم حتى اآلن.
ً
كانت هــذه الجهود كلها جــزء ا من أهــم أهــداف السياسات
األميركية ،لكنها لم تكن مثمرة ،ربما حققت الجهود األميركية
ً
ً
نجاحا متواضعا على مستوى تعليم الفتيات ،إذ يقصد 3.5
ً
ّ
ّ
ماليين منهن المدارس األفغانية راهنا ،لكن الخلل السياسي
ً
وانعدام األمن ُي ّ
عرضان ذلك اإلنجاز البسيط للخطر أيضا.
قد يقول البعض إن الواليات المتحدة لم تشهد أي نسخة
جــديــدة مــن اع ـت ــداء ات  11سبتمبر مـنــذ وص ــول قــواتـهــا إلــى
أفغانستان قبل أكثر مــن  18سنة ،لكن تفترض هــذه الفكرة
َ
وجــود عالقة سببية معدومة بين هذين العاملين .لم يطلق
مقاتلو "طالبان" حركة جهاد عالمية ضد الواليا+ت المتحدة
ً
أصــا ،إذ لم يتغير هدفهم منذ أن قــاوم المجاهدون األفغان
ّ
االحتالل السوفياتي خالل الثمانينيات :هم مصممون على
طرد قوات االحتالل األجنبية ،وإذا صمد اتفاق السالم األخير
ً
رغم كل شيء وسحب ترامب القوات األميركية كما َو َعد مرارا،
فذلك يعني أن "طالبان" حققت ما حاربت من أجله لفترة طويلة.
إنه انتصار واضح لها!
ً
ً
يجب أن تستخلص الــواليــات المتحدة درســا واضـحــا من
هذا الصراع الطويل وغير المجدي ،ومن تجربتها في حرب
ً
يمكن أن يتوالها الجيش
العراق أيضا :تتعلق أنسب مهمة ُ َ
هــذه العبارة فوق
األميركي بالردع والــدفــاع.
يجب أن تنقش َ
ُ
المدخل الرئيس للبنتاغون ،أو تضاف إلى الق َسم الذي يحلفه
القائد األعلى.
وي ـج ــب أال ت ـح ــاول الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي أي ظـ ــرف من
أراض بعيدة ،حيث
الظروف المستقبلية ،إسقاط األنظمة في
ٍ
تحمل توقعات مبهمة حول قدرتها على إرساء نظام سياسي
على طريقتها الخاصة .هذه المقاربة كفيلة بإطالق "حروب
المتناهية" أخرى.
إذا اسـتــوعــب ك ـبــار الـمـســؤولـيــن فــي م ـجــال األم ــن الـقــومــي
األميركي هذا الدرس ،فلن تكون الحرب في أفغانستان حينها
ّ
مجرد مضيعة للوقت ،لكن يتطلب استيعاب هذه الفكرة قدرة
تحليلية غير موجودة في واشنطن لألسف!
* «لوس أنجلوس تايمز»

سونجاي كيم وتايهو كيم *

ما معنى «االستشارات» ّ
المتبدلة في العالقات
الصينية الروسية؟

إيان بوروما*

فيروس الخوف
استخدام األزمة للتحريض على
الكراهية يمكن أن تكون له عواقب
ُمدمرة ،فالمطلوب هو الخبرة والتعاون
الدولي وخطابات قادتنا السياسيين
التي تسعى إلى تهدئة المخاوف،
ولسوء الحظ في أجزاء كثيرة من
العالم ،نرى عكس ذلك تماما.
في سبتمبر من عــام  1923دمــر زلــزال
(كانتو) الساحق أجزاء كبيرة من طوكيو
فــان ـت ـشــرت شــائ ـعــات ت ـنــاول ـت ـهــا وســائــل
اإلع ــام الرئيسة ،وهــي تتهم الكوريين،
وهم أقلية فقيرة ،بالتخطيط لالستفادة
مــن الـكــارثــة عــن طريق بــدء تمرد عنيف،
فهاجم الـحــراس اليابانيون المسلحون
البامبو وحتى البنادق
بالسيوف ورماح
ُ
أي شخص بدا كوريا ،وقتل ما يصل إلى
 6000شـخــص ف ــي حـيــن كــانــت الـشــرطــة
تتفرج بل شاركت أحيانا في النزاع.
لم تكن هذه ظاهرة يابانية فريدة ،وال
تزال قصص المتظاهرين الذين يذبحون
األقـلـيــات غـيــر الشعبية شــائـعــة للغاية،
فعندما بدأ الهندوس بقتل المسلمين في
دلهي مــؤخــرا لــم تتخذ الشرطة الهندية
أي إجــراء حاسم ،مثلما فعلت السلطات
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ف ــي عـ ــام  ،1923ف ــا يـحـتــاج
المرء إلى النظر في التاريخ األوروبي أو
األميركي إليجاد حاالت مماثلة أو أسوأ
من حاالت اإلعدام أو القتل الجماعي.
وغالبا ما ينشأ العنف الالعقالني من
الــذعــر ،ويمكن أن تسود حالة مــن الذعر
بسهولة أثناء أزمة صحية أو في أعقاب
كــارثــة طبيعية ،وقــد يــؤدي االفـتـقــار إلى
المعلومات العامة الموثوقة إلى نظريات
الـ ـم ــؤام ــرة ،ال ـت ــي تـصـبــح م ــدم ــرة عـنــدمــا
يحركها السياسيون أو تحركها وسائل
اإلعالم عن عمد.
فقد طلبت وزارة الداخلية في اليابان
عـ ــام  1923م ــن رجـ ـ ــال ال ـش ــرط ــة مــراق ـبــة
الكوريين المتمردين ،وفي دلهي حرض
كابيل ميشرا ،السياسي المحلي لحزب
ب ـهــارات ـيــا جــانــاتــا ال ـحــاكــم ،ال ـن ــاس على
أعمال العنف ووعدهم بإرسال جماعات
لفض المظاهرات اإلسالمية السلمية إذا
لم تقم الشرطة باتخاذ إجــراء ات صارمة
ً
أوال.
هل يمكن أن يكون للذعر الحالي بشأن
فيروس كورونا الجديد عواقب مماثلة؟
لحسن الـحــظ لــم تـحــدث أي مــذابــح حتى

اآلن ،لكن سلوك بعض السياسيين ليس
صائبا ،ففي إيطاليا قال ماتيو سالفيني،
زع ـيــم ال ـم ـعــارضــة الـيـمـيـنـيــة الـمـتـطــرفــة،
إن الـمـهــاجــريــن يشكلون تـهــديــدا للبالد
بــاعـتـبــارهــم حاملين لـلـفـيــروس ،وانتقد
الـحـكــومــة إلن ـقــاذهــا ع ــددا مــن الالجئين
األفارقة ،كما يطالب القوميون اليمينيون
فــي ال ـيــونــان بــإنـشــاء مـعـسـكــرات اعـتـقــال
لالجئين لحماية السكان من العدوى.
وقــد أع ــرب الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب عن قلقه بهذا الشأن ،حيث ذكر أن
نشر حالة الذعر بشأن فيروس كوفيد 19
سيؤدي إلى تراجع أسواق األسهم ،لذلك
ا تـهــم خصومه السياسيين بـ"تسييس"
أفضل
الوباء .من الواضح أن هذه ليست ُ
وسيلة إلخـبــار ال ــرأي ال ـعــام ،وهــي توفر
أس ــاس ــا قــويــا ل ـن ـظــريــات ال ـم ــؤام ــرة ،فقد
ذه ــب اب ــن ت ــرام ــب دون ــال ــد جــون ـيــور إلــى
أبعد من ذلك حين أعلن أن الديمقراطيين
كــانــوا يــأمـلــون أن يقتل ال ـمــرض ماليين
األشخاص لمجرد جر والده إلى األسفل،
وأشــار السيناتور الجمهوري األميركي
من والية أركنساس والمرشح المحتمل
للرئاسة فــي المستقبل تــوم كــوتــون إلى
اع ـت ـقــاده أن الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة ط ــورت
كوفيد  19كسالح بيولوجي.
فيروس ً
أح ـ ـي ـ ــان ـ ــا ي ـ ـتـ ــم الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف مـ ـ ــن هـ ــذه
ً
الـسـخــافــات قـلـيــا عـنــدمــا تسبب الكثير
مــن الغضب الـعــام ،لكن الـضــرر قــد حدث
ب ــالـ ـفـ ـع ــل ،فـ ــاحـ ــظ أحـ ـ ــد األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء فــي
نيويورك األسبوع الماضي كيف خاطب
رجــل أبـيــض ضخم امــرأتـيــن آسيويتين،
ح ـيــث أخ ـبــره ـمــا أنـ ــه ي ــأم ــل أن يقتلهما
فـيــروس كــورونــا" ،تـمــامــا كـمــا فعلنا مع
شعبكم في هيروشيما".
كان هذا الرجل مختال بشكل واضح ،قد
يأمل المرء أن يشعر معظم األميركيين،
ب ـمــن فـيـهــم مـعـظــم األم ـيــرك ـي ـيــن الـبـيــض
ب ــال ـف ــزع م ــن س ـل ــوك م ـم ــاث ــل ،فــالـمـشـكـلــة
هــي أن ــه عـنــدمــا يـبــدأ أع ـضــاء مـشـهــورون
ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ وغ ـيــرهــم م ــن كـبــار
المسؤولين بالترويج لنظريات المؤامرة
الـخـبـيـثــة ،يشعر األش ـخ ــاص المختلون
عقليا بــأنــه ُيـسـمــح لـهــم بــالـقــول والـقـيــام
بأشياء قــد ال يفعلونها ع ــادة ،فــاألمــر ال
يتطلب الكثير من األشخاص المختلين
لتشكيل حشد عنيف.
لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ُيـ ـع ــد م ــن ال ـخ ـط ــأ غــض
ال ـن ـظــر ع ــن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يــرتـكـبــون
جــرائــم القتل بــاســم أيــديــولــوجـيــة عرقية
أو سياسية أو دينية لمجرد اعتبارهم
م ـخ ـت ـل ـيــن ،وقـ ــد ت ـع ـمــل ش ـخ ـص ـيــات مثل
أندرس بريفيك ،الذي قتل  77شخصا في

الـنــرويــج فــي عــام  2011كـجــزء مــن حربه
إلنقاذ الغرب من الماركسيين والمتعددي
ال ـث ـق ــاف ــات وال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،ب ـشـكــل مـنـفــرد،
لكن األشخاص الذين ينشرون نظريات
المؤامرة التي تشعل عقول هؤالء القتلة
يتحملون على األقــل بعض المسؤولية،
واألمـ ــر نـفـســه يـنـطـبــق عـلــى المتطرفين
المسلمين الذين يدعون إلى حرب مقدسة
على الكفار األشرار ،أو السياسيين الذين
يزعمون أن الالجئين ُ
المصابين بأمراض
خطيرة ُيهددون بلدانهم.
ُيـعــد ف ـيــروس كــوفـيــد  19تـهــديــدا مثل
جميع األمـ ــراض الـتــي ي مـكــن أن تــؤدي
إلى أوبئة ،ومع ذلك حاول ترامب خفض
ميزانية مــراكــز السيطرة على األم ــراض
والوقاية منها ،ولم يستبدل فرق مجلس
األمــن القومي المسؤولة عن االستجابة
ل ـل ــوب ــاء ،فــالــرئ ـيــس وم ــؤي ــدوه ال يـثـقــون
بالخبراء ،والرجل المعين لقيادة المعركة
ضد فيروس كورونا ،نائب الرئيس مايك
بينس ،يشك في الحقائق العلمية.
لكن هـنــاك حــاجــة إلــى الـعـلــم ،الحـتــواء
م ـ ـ ــرض ي ـ ـهـ ــدد ال ـ ـعـ ــالـ ــم بـ ـ ــأسـ ـ ــره ،وبـ ـن ــاء
ال ـج ــدران الـكـبـيــرة أو إرس ــال ال ـنــاس إلــى
مـعـسـكــرات االع ـت ـقــال ،بـصــرف الـنـظــر عن
كــون ـهــم غ ـيــر إن ـســان ـي ـيــن ،ل ـي ـســت حـلــوال
فعالة ،وإن اسـتـخــدام األزم ــة للتحريض
على الكراهية يمكن أن تكون لــه عواقب
ُمدمرة ،فالمطلوب هو الخبرة والتعاون
ال ــدول ــي وخ ـطــابــات قــادتـنــا السياسيين
التي تسعى إلى تهدئة المخاوف ،ولسوء
الـحــظ فــي أج ــزاء كثيرة مــن الـعــالــم ،نرى
عكس ذلك تماما.
* مؤلف كتاب "قصة حب طوكيو:
مذكرات".
«بروجيكت سنديكيت»2020 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

من الممكن أن تسود
حالة من الذعر بسهولة
أثناء أزمة صحية
أو في أعقاب كارثة
طبيعية

من المعروف أن الصين وروسيا تعيشان "شهر عسل"
في عالقتهما ،ومنذ وصول شي جين بينغ إلى رئاسة
الـصـيــن فــي  ،2013الـتـقــى الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فالديمير
بوتين أكثر من  30مرة ،وأشادت وسائل اإلعالم الصينية
الحكومية ،بما في ذلــك  ،CCTVبالتضامن الــذي يطبع
العالقات الثنائية المبنية على اجتماعات بين شي جين
بينغ وبوتين.
لـكــن لفهم ال ــرواب ــط الصينية الــروس ـيــة وإنـجــازاتـهــا
بالكامل ،ال بد من تحليل مسار القمم وحتى االجتماعات
َ
البلدين ،ففي مجال الشؤون
بين كبار المسؤولين من
ً
ال ـخ ــارج ـي ــة واألم ـن ـي ــة تـ ـح ــدي ــدا ،تـحـتــل "االسـ ـتـ ـش ــارات"
الحاصلة على مستوى ّ
نواب الوزراء أهمية خاصة ،ومنذ
أبريل  ،2015تاريخ "أولــى االسـتـشــارات حــول األمــن في
شمال شــرق آسيا" في شنغهايُ ،عقدت ثماني جوالت
مــن الـمـحــادثــات عـلــى مــر أكـتــوبــر  ،2017ثــم فــي أكتوبر
 2018حملت المحادثات اسم "االستشارات حول مسألة
شبه الجزيرة الكورية" ،لكن ما كــان محور النقاش في
تلك االجتماعات؟ ولماذا ّ
تغير الموضوع من "األمن في
شمال شرق آسيا" إلى "مسألة شبه الجزيرة الكورية"؟
يصعب التوصل إلى أدلة وافية حول السبب ،لكن تبرز
مؤشرات معينة في البيانات الصحافية ذات الصلة ،وفي
ّ
المقام األول ،شكل نظام "ثاد" المستعمل في شبه الجزيرة
الـكــوريــة (منظومة دف ــاع فــي المناطق ذات االرتـفــاعــات
العالية الطرفية) خلفية أساسية لجوالت االستشارات
الثماني بين روسيا والصين .بدأ الجدل حول استخدام
هذا النظام في شبه الجزيرة الكورية في يونيو ،2014
حين أطلق الجنرال كورتيس سكاباروتي ،قائد قوات
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ك ــوري ــا حـيـنـهــا ،دعـ ــوة رسـمـيــة
الستعمال نظام "ثاد" في شبه الجزيرة .وفي فبراير ،2015
ّ
عبر وزير الدفاع الصيني حينها تشانغ وانكان عن قلقه
من "ثاد" خالل محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي.
ُع ِقدت "أول جولة استشارية" بين بكين وموسكو في
هــذه الـظــروف ،حين أعلنت كوريا الجنوبية والواليات
المتحدة في فبراير  2016أنهما قررتا مناقشة استعمال
ً
ّ
احتجت الصين وروسيا بقوة ،وطوال
نظام "ثاد" رسميا،
ً
سنة ونصف تقريبا ،من مارس  2016إلى أكتوبر ،2017
دعت الصين وروسيا إلى سبع جوالت من االستشارات
بين نواب الوزراء ّ
وعبرتا عن قلقهما من استعمال "ثاد"
ً
ُ َ
في شبه الجزيرة .لكن لم تذكر مسألة "ثاد" مجددا خالل
تلك المحادثات الصينية الروسية بعدما عقدت سيول
وبكين نقاشات حول ذلك النظام في أواخر أكتوبر .2017
ومنذ مارس  ،2019بدأ البلدان يناقشان مسألة َشبه
ً
الجزيرة الكورية ،فضال عن مسائل أخرى تقلق الطرفين
ً
معا خالل تلك المحادثات بين نواب الــوزراء ،وفي أحد
ً
االجـتـمــاعــات فــي م ــارس  2019مـثــا ،أضيفت "المسألة
ً
األفغانية" إلى جدول األعمال ،تزامنا مع تكثيف محادثات
الـســام بين الــواليــات المتحدة و"طــال ـبــان" .كــذلــك ،كان
ً
"جنوب آسيا" جزء ا من استشارات أغسطس  ،2019أما
أحدث االستشارات في يناير  ،2020فناقشت مسائل أوسع
لها عالقة بـ"الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
ّ
المحصلة ،من الــواضــح أن بكين وموسكو ،على
في
م ــر ه ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ،عــالـجـتــا مـجـمــوعــة واس ـع ــة من
المواضيع ،بما في ذلك نظام "ثاد" ،والمسائل األمنية في
شبه الجزيرة الكورية ،وجنوب آسيا .في الوقت نفسه ،لم
ً
يحاول الطرفان كبح نقاشاتهما حول شبه الجزيرة ،علما
أنها كانت تتمحور حــول الـحــوار بين كوريا الشمالية
والــواليــات المتحدة ،إذ يكشف نطاق المواضيع اآلنف
ذكــرهــا دوافـعـهـمــا غير المعلنة .االس ـت ـشــارات جــزء من
استراتيجية "تجديد التوازن السهل" التي تتبناها الصين
وروس ـيــا لـتـحـ ّـدي نـفــوذ ال ـقــوة الـ ُـمـهـيـ ِـمـنــة ،أي الــواليــات
ّ
تصر الواليات المتحدة على إبقاء
المتحدة ،وفي حين
بكين وموسكو على مسافة منها ،من المتوقع أن تتقرب
هــذه األطــراف من بعضها في مرحلة ّ
معينة ،وال يمكن
استبعاد احتمال التوصل إلى توازن صعب وشبه مدعوم.
* «ذا دبلومات»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

4.854

5.174

4.227

2.507 2.871 3.267

 147مليون دينار تسهيالت جديدة في يناير بنمو %0.38
• ودائع الحكومة زادت إلى  7.4مليارات • تمويل التجارة ينمو  %2.9واالستهالكية  1.4والعقار %0.4
محمد اإلتربي

ب ـل ـغ ــت ال ـت ـس ـه ـي ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة
الـجــديــدة مــن الـقـطــاع الـمـصــرفــي في
يـنــايــر الـمــاضــي  147مـلـيــون ديـنــار،
بنمو طفيف بلغ  0.38في المئة ،حيث
بـلــغ إجـمــالــي رص ـيــد يـنــايــر 38.575
مليارا ،مقارنة مع  38.428مليارا ،كما
في نهاية العام الماضي ،وفق إغالق
ديسمبر .2019
وح ـ ـسـ ــب بـ ـي ــان ــات بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـم ــرك ــزي الـ ـص ــادرة أم ــس ع ــن شهر
يـ ـن ــاي ــر ،ن ـم ــت ال ـ ــودائ ـ ــع ال ـم ـصــرف ـيــة
فــي مطلع ال ـعــام ب ـبــطء ،حـيــث ارتـفــع
اإلجـ ـم ــال ــي ف ـق ــط ب ـق ـي ـمــة  14مـلـيــون
ديـنــار ،وذلــك مــن  43.627مليارا الى
 43.641مليارا ،بنمو  0.3في المئة،
مـمــا يـعـكــس ال ـتــوج ـهــات مـنــذ بــدايــة
العام نحو االستثمار في القطاعات
المختلفة مــن عقار وأسـهــم وغيرها
من الفرص ،حيث لم يكن في حسابات
الـمـخــاطــر الـتــداعـيــات الـتــي تفاقمت
فجأة بسبب "كورونا".
ومع خفض الفائدة األخير بنحو
ربــع نقطة ،واسـتـقــرار سعر الخصم
عند  2.5في المئة والذي جاء لتحفيز
الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـت ـش ـج ـيــع
على طلب التمويل قد يكون تباطؤ
الودائع أكبر ،إال أن السيولة ستتدفق
فــي الـحـســابــات تـحــت الـطـلــب لحين
اتضاح الرؤية أكثر خالل األسابيع
المقبلة.
وع ـل ــى صـع ـيــد ودائـ ـ ــع ال ـح ـكــومــة،
فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بواقع 43
مليون ديـنــار ،بنسبة  0.5في المئة،
وذلك ارتفاعا من  7.388مليارات ،وفق
رصيد ديسمبر الماضي الــى 7.431
مليارات دينار كما في يناير.
فــي حين تــراجـعــت ودائ ــع القطاع
الخاص بقيمة  29مليونا بنسبة 12.2
في المئة ،وذلك من  36.239مليارا الى
 36.210مليارا ،كما في آخر يناير.

«المركزي» يطلب التعاون
بشأن عقوبات مجلس األمن
من القطاع المصرفي وشركات التمويل والصيرفة

وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ إج ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات
الشخصية  16.445مـلـيــارا بنهاية
ي ـنــايــر ،م ـقــارنــة م ــع  16.439مـلـيــارا
ب ـن ـهــايــة دي ـس ـم ـبــر ،ب ــزي ــادة تـبـلــغ 6
مــايـيــن دي ـن ــار ،ونـمــو نسبته 0.36
في المئة.
يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات
االستهالكية نمت بنسبة  1.4بالمئة
فــي يـنــايــر بقيمة  21مـلـيــون ديـنــار
ج ــدي ــدة ،ح ـيــث ارت ـف ــع ال ــرص ـي ــد من
 1.445مليار ،كما في ديسمبر 2019
ال ــى  1.466م ـل ـيــار ،ك ـمــا ف ــي رصـيــد
يناير الماضي.
فــي وقــت نمت تسهيالت القطاع
ال ـع ـقــاري م ــا نـسـبـتــه  0.4ف ــي المئة

«شمال الزور» الستكمال إجراءات اإلدراج
اإلعالن في الجريدة الرسمية وإعداد بيانات الملف والموقع
●

عيسى عبدالسالم

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" م ــن
مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن ش ــرك ــة
شمال الــزور األولــى خوطبت
م ــن ش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وه ـي ـئ ــة
أسواق المال ،بشأن استكمال
اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات األخ ـ ـيـ ــرة الدراج
الشركة بالبورصة.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أنــه
تم التواصل مع شركة شمال
الـ ـ ـ ــزور األولـ ـ ـ ــى بـ ـش ــأن إن ـه ــاء
اإلجراءات المتبعة والخاصة
بــاإلدراج ،بعد الحصول على
مــوافـقــة الـجـمـعـيــة العمومية
على إدراج الشركة في بورصة
الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة،
وال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي اإلع ـ ـ ــان فــي
ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ،ومــرتـيــن
فــي صحيفة محلية ،وإع ــداد
بيانات "البروفايل" ،واإلفصاح
عن كل البيانات المتعلقة به
على موقع البورصة ،إضافة

إلى إجــراء ات أخــرى مطلوبة،
مشيرة الــى أن الشركة قامت
بإعداد كل البيانات المطلوبة
وسيتم إرسالها اليوم.
وبينت أن شركة البورصة
ً
رفعت توصيتها ،مؤخرا ،إلى
هيئة أسواق المال بالموافقة
على إدراج الشركة في السوق
الرئيسي ،الفتة الى أن موافقة
ال ـه ـي ـئــة ع ـل ــى اإلدراج م ـنــاط
بـ ــاالن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ا لـقـلـيـلــة ا لـمـتـبـقـيــة المتعلقة
بإجراءات ما قبل اإلدراج.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ــه يـ ـص ــار
إلــى تحديد مــوعــد المناسب
ل ـ ــادراج م ــن خ ــال التنسيق
مــع الـبــورصــة ،علما بــأن آخر
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي أدرج ـ ـ ــت فــي
الـ ـ ـس ـ ــوق أخـ ـ ـي ـ ــرا ه ـ ــي ش ــرك ــة
الـمـتـكــامـلــة و"مـ ـي ــزان" و""stc
و"بنك وربة" ،و"المنار لإلجارة
والتمويل".
وذكـ ــرت أن إدراج الـشــركــة
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ي ـتــزامــن

«األسواق» تتشدد تجاه
توصيات األسهم
ع ــدل ــت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ال ـك ـتــاب
ا لـ ـخ ــا م ــس -أ ن ـش ـط ــة األوراق ا ل ـم ــا ل ـي ــة،
األش ـ ـخـ ــاص ال ـم ـس ـج ـل ــون م ــن ال ــائ ـح ــة
التنفيذية للقانون ر قــم  7لسنة ،2010
ح ـيــث ت ـمــت إض ــاف ــة ف ـق ــرة ع ـلــى الـفـصــل
األول -ا ل ـ ـمـ ــادة (  ،)1 -27 -1ت ـت ـم ـثــل فــي
أ نــه يحظر ا لـقـيــام بالتحليل أو اإلدالء
بالتصريحات أو تقديم التوصيات أو
المشورة أو إعادة نشرها فيما يتعلق
بنشاط أو أكثر من األنشطة الواردة في
المادة السابقة ،ما لم يكن مرخصا له
بمزاولة نشاط مستشار استثمار.
كـمــا تـمــت إض ــاف ــة ف ـقــرة عـلــى ال ـمــادة
( )2-27-1تتضمن انه :مع عدم اإلخالل
بحق الهيئة في اتخاذ أي من اإلجراء ات
المقررة لها بموجب القانون أو الالئحة
أو أي قانون آ خــر ،يكون للهيئة اتخاذ
أي من اإلجراء ات التالية حال اكتشاف
ال ـم ـم ــارس ــة ال ـم ـش ــار إل ـي ـه ــا ف ــي ال ـم ــادة
السابقة والتحقق منها:
 نشر التحذير للجمهور مــن خاللا لـ ـم ــو ق ــع اإل لـ ـكـ ـت ــرو ن ــي ل ـل ـه ـي ـئ ــة ،أو أي
وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
 اإل ح ـ ــا ل ـ ــة إ لـ ـ ــى ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات ا ل ـم ـع ـن ـيــةأو ا لـ ـنـ ـي ــا ب ــة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة ،و ف ـ ـ ــق األ حـ ـ ـ ــوال
واالختصاص.

مــع التغيرات الـجــذريــة ،التي
شهدتها البورصة في الفترة
األخ ـي ــرة ،منها الـتــرقـيــة على
المؤشرات العالمية "فوتسي"
ً
وس ـتــانــد آن ــد ب ـ ــورز ،وقــري ـبــا
ً
 ،MSCIفضال عن تغير هيكل
ملكية شركة البورصة ودخول
القطاع الخاص وما واكب ذلك
مــن زي ــادة فــي حجم السيولة
المتداولة.
يذكر أن شركة شمال الزور
األولى اكتتب فيها نحو 127
ألف مواطن ،وبنسبة تغطية
 127ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن األس ـه ــم
المطروحة ،ويبلغ رأسمالها
 110ماليين ديـنــار ،فــي حين
تم االكتتاب العام على نسبة
 50فــي الـمـئــة مــن رأس الـمــال
بقيمة اسمية تبلغ  100فلس
للسهم الواحد.

بقيمة  41مـلـيــون دي ـنــار ،وذل ــك من
 8.918مليارات الى  8.959مليارات،
كما في آخر يناير.
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ت ـس ـه ـي ــات ال ـت ـج ــارة
بنسبة  2.9في المئة تقريبا ،وذلك
من  3.225مليارات دينار الى 3.319
مليارات ،كما في آخر يناير الماضي،
بزيادة تبلغ  94مليونا.
وبلغ رصيد شراء األوراق المالية
ف ــي ي ـنــايــر ال ـم ــاض ــي  2.607مـلـيــار
دينار ،مقارنة مع ديسمبر الذي كان
يـبـلــغ  2.634م ـل ـيــار ،ب ـتــراجــع  1في
المئة بقيمة  27مليون دينار.
وكـ ـم ــا أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر مـصــرفـيــة
أن ال ـس ــوق الـمـصــرفــي يـعـتـمــد على

م ـح ــوري ــن مـهـمـيــن ه ـمــا ال ـم ـشــاريــع
الحكومية ورواتب الموظفين وحركة
الـتـسـهـيــات االس ـت ـهــاك ـيــة ،وحـتــى
اآلن ال يمكن الـحـكــم عـلــى تــداعـيــات
سلبية تــذ كــر ،خصوصا أن مشكلة
كورونا ال تزال في بداياتها ،وهناك
جهود كبيرة عالمية تبذل للسيطرة
وت ـطــوي ـق ـهــا م ـب ـك ــرا ،ق ـب ــل أن ت ـقــود
االقتصاد الى مناطق خطيرة.
ويـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـت ـ ـن ـ ــوع واالن ـ ـت ـ ـش ـ ــار
الجغرافي والتحوط التي يتميز بها
القطاع المصرفي سيمكنه من عبور
جــة
ال ـت ـحــديــات ال ـم ـفــروضــة
وال ـخــار ّ
ّ
عن أي معايير مالية تتعلق بتعثر
مديونيات أو غيرها.

ً
بناء على توجيهات دولية ،نبه بنك الكويت المركزي البنوك وجميع شركات
التمويل والصيرفة إلى ضــرورة التعاون بقرارات مجلس األمــن بشأن تنفيذ
العقوبات المقررة في  23فبراير  2020على كوريا الشمالية مع االنتباه الى عدم
الخلط بينها وبين كوريا الجنوبية.
ً
في التفاصيل ،تلقت البنوك والوحدات المالية والصيرفة إخطارا من البنك
ً
المركزي ،مرفقا بكتاب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي
رئيس اللجنة الخاصة لمتابعة القرارات بشأن تنفيذ العقوبات المقررة من
مجلس األمن على كوريا الشمالية رقم  2397بشأن فرض أشد العقوبات على
بيونغ يانغ.
وتضمن اإلخطار إشارة اللجنة إلى ضرورة اعتماد مسمى جمهورية كوريا
وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ويقصد
ويقصد بها كوريا الجنوبية،
ّ
بها كوريا الشمالية بغية تالفي وتجنب أي خلط خالل عملية إدخال البيانات
واتخاذ اإلجراءات في المعامالت االقتصادية والتجارية.
وفي ضوء حرص "المركزي" الدائم على سمعة الكويت في جميع المحافل
الدولية ،فإنه يتعين االلتزام بما جاء في إشعار الخارجية.
ً
ً
في تفاصيل أخرى ،فإن هناك حظرا شامال على تصدير كوريا الشمالية ألي
منتجات زراعية أو غذائية أو آالت ومعدات كهربائية ومنتجات أرضية وحجرية
ً
بما في ذلك المغنسيت والمغنيسيا والخشب والسفن ويحظر القرار أيضا بيع
حقوق الصيد أو نقلها.
ً
ويحظر أيضا توريد جميع اآلالت ذات االستخدام الصناعي ومركبات النقل
والحديد والصلب وغير ذلك من المعادن باستثناء قطع الغيار الالزمة للحفاظ
على سالمة وتشغيل طائرات الركاب المدنية التجارية.
كذلك يجب االلتزام بحصص النفط المقررة وإخضاعها لمراقبة شديدة
ودقيقة بحيث ال تتجاوز الكميات المسموح بها ،مع االلتزام بتقديم تقرير كل
ً
 90يوما عن كمية النفط الخام التي يتم توريدها لكوريا الشمالية.
وتم التأكيد على ضرورة تعاون الدول األعضاء وتحسين تبادل المعلومات
بينها بخصوص عمليات توريد أو بيع أو نقل أو شراء بضائع غير مشروعة،
ً
كما يحظر أيضا تقديم خدمات التأمين أو إعادة التأمين للسفن الضالعة في
أنشطة غير مشروعة وحظر توفير خدمات التصنيف لهذه السفن.

أخبار الشركات
«الخليج» :استقالة الجيعان
أفاد بنك الخليج باستقالة عضو مجلس اإلدارة بدر الجيعان
من عضوية المجلس ،موضحا أن المجلس سيجتمع في وقت
الحق للنظر في االستقالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

«األهلية للتأمين» :تأجيل اعتماد البيانات المالية
قــالــت شــركــة األهـلـيــة للتأمين إن مجلس االدارة انـتـهــى في
اجـتـمــاعــه أم ــس إل ــى تــأجـيــل اعـتـمــاد الـبـيــانــات الـمــالـيــة للسنة
المنتهية فــي  ،2019/ 12/ 31على أن يـعــاود يــوم 2020/ 3/ 11
لالنتهاء من مناقشة البيانات المالية واعتمادها.

«االمتياز» :توقيع عقد مناقصة لـتابعة
كشفت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية أن إحدى الشركات
ً
الـتــابـعــة لـلـمـجـمــوعــة وق ـعــت ع ـق ــدا بـقـيـمــة  9.87مــايـيــن ديـنــار
ً
لمناقصة تابعة لوزارة األشغال العامة بالكويت مدة  18شهرا،
خاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات بمنطقة خيطان
الجنوبي قطعتي ( )2 - 1التابعة لوزارة األشغال.
ُ
وأوضحت أنــه من المتوقع أن تحقق الشركة التابعة نسبة
هــامــش رب ــح ق ــدره مــن  2إل ــى  4فــي الـمـئــة مــن قيمة الـعـقــد ،وأن
ُ
ً
حصتها من هذا الربح سوف تحتسب وفقا لحصتها بالشركة
التابعة البالغة  50.69في المئة.

«بترولية» :توزيع
ً
 %30نقدا
حققت شركة المجموعة
ً
البترولية المستقلة أرباحا
قدرها  6.63ماليين دينار
ً
بــوا قــع  36.7فـلـســا للسهم
خ ـ ــال ع ـ ــام  ،2019م ـقــا بــل
ً
تـحـقـيـقـهــا أربـ ــاحـ ــا بـقـيـمــة
 6.14م ــا ي ـي ــن د يـ ـن ــار بـمــا
يعادل  34.01فلسا للسهم
فـ ــي ع ـ ــام  .2018وأو ص ـ ــى
م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة
بتوزيع أرباح نقدية بواقع
 30في المئة عن أداء العام
الماضي.

الزومان يشتري 300
ألف سهم في «برقان»
ق ــال بـنــك ب ــرق ــان إن رئيس
الـ ـم ــدي ــري ــن ال ـم ــال ـي ـي ــن خــالــد
الزومان اشترى  300ألف سهم
م ــن أس ـهــم ال ـب ـنــك بـسـعــر 216
ً
فلسا للسهم.

ً
«أولى وقود» :توزيع  %5نقدا
بلغت أرباح شركة األولى
للتسويق ا لـمـحـلــي لـلــو قــود
 3.86مــايـيــن دي ـن ــار بــواقــع
 9.67ف ـل ــوس لـلـسـهــم خــال
عــام  ،2019مقابل تحقيقها
ً
أرب ــاح ــا بـقـيـمــة  3.8ماليين
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،بـ ـم ــا يـ ـ ـع ـ ــادل 9.56
فلوس للسهم في عام .2018
وأوصى مجلس ادارة الشركة
بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5
في المئة عن العام الماضي.

وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن ــه
ت ـ ــم اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـقــانــونـيــة وتــوقـيــع العقود
الــازمــة لالستحواذ وتملك
شركة برونتووش .وسينتج
ع ــن االسـ ـتـ ـح ــواذ زيـ ـ ــادة في
اج ـ ـمـ ــالـ ــي األصـ ـ ـ ـ ــول ب ـم ـب ـلــغ
مـلـيــونــي دي ـن ــار وال ـخ ـصــوم
بمبلغ  1.6مليون دينار.

«الرابطة» :تجديد تسهيالت ائتمانية لتابعة
بـ  16مليون دينار
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة راب ـ ـ ـطـ ـ ــة
الكويت والخليج للنقل أن
ش ــر ك ــة ك ــي ج ــي ال لـتــأ جـيــر
الـ ـسـ ـي ــارات (ش ــرك ــة تــاب ـعــة)
قــا مــت بتوقيع عقد تجديد
تسهيالت ائتمانية مع أحد
البنوك المحلية بقيمة 16
مليون دينار لغرض تمويل

الـ ـش ــرك ــة ،وس ـ ــوف تـنـعـكــس
المبالغ التي سيتم صرفها
ً
مــن قيمة التسهيالت تبعا
في البيانات المالية للشركة
كما في .2020/12/ 31

مكاسب محدودة للبورصة بعد تذبذب كبير
عمليات جني أرباح أطاحت بجميع مكاسب السوق
●

علي العنزي

أقفلت مؤشرات بورصة الكويت
ف ــي ثــالــث ج ـل ـســات ه ــذا األس ـبــوع
ش ــدي ــد االضـ ـط ــراب ع ـلــى مـكــاســب
م ـ ـحـ ــدودة جـ ـ ــدا ،وبـ ـع ــد ح ــال ــة مــن
ال ـت ــذب ــذب ال ـك ـب ـيــر ،وأقـ ـف ــل مــؤشــر
ال ـســوق ال ـعــام عـلــى ارت ـفــاع ُ
بعشر
ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة ف ـق ــط تـ ـع ــادل 4.65
نقاط ،ليقفل على مستوى 4854.43
نقطة ،بسيولة كبيرة تجاوزت 83.6
مليون دينار ،تداولت  296.3مليون
سهم عن طريق  20542صفقة ،وتم
تـ ــداول  125سـهـمــا رب ــح مـنـهــا 70
سهما ،وتراجعت أسعار  44سهما،
في حين ثبت  11سهما دون تغير.
وسـ ـج ــل م ــؤش ــر الـ ـس ــوق االول
ارتفاعا في نهاية تعامالته بثلث
ن ـق ـطــة م ـئــويــة ه ــي  15.64نـقـطــة،
ليقفل على مستوى  5174.33نقطة،
وبسيولة كبيرة هــي  78.5مليون
دينار ،تداولت حوالي  160مليون
سهم عبر  16701صفقة ،وارتفع 7
أسهم في السوق مقابل خسارة ،10
وثبات سهم واحد فقط.

وخسر مؤشر رئيسي  50نسبة
واضحة كانت  0.79في المئة هي
 33.71نقطة ،ليقفل على مستوى
 4212.01نقطة بسيولة محدودة
كــانــت  4.5ماليين ديـنــار ،تــداولــت
 119.3م ـل ـي ــون س ـه ــم ع ـب ــر 3089
صفقة ،وسجل  27سهما ارتفاعا
مقابل انخفاض  15سهما ،وثبات
 5أسهم دون تغير.

ارتداد حذر وتذبذب كبير
بدأت تعامالت بورصة الكويت
عـ ـل ــى مـ ـك ــاس ــب كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي ث ــال ــث
جلسات األسبوع شديد التذبذب،
وس ـج ـل ــت االس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة فــي
السوق االول ،الذي اقفل امس االول
بعد نصف ساعة من عمر الجلسة،
على مكاسب كبيرة استعادت جزءا
كـبـيــرا مــن قيمها ال ـم ـف ـقــودة ،غير
أنها لم تستمر ،وشهدت عمليات
جني أرباح كبيرة أطاحت بجميع
مكاسب السوق ،وأبقت فقط على
مكاسب  7أسهم ،وبنسب محدودة،
وهــي االسهم القيادية في السوق

ك ــزي ــن وأجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي ،اضـ ــافـ ــة ال ــى
الوطني وبيتك.
ب ـي ـن ـم ــا عـ ــانـ ــت أس ـ ـهـ ــم أخ ـ ــرى
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة،
وت ــراج ــع س ـهــم اري ـ ــدو بـنـسـبــة 12
في المئة ،وكــان االكثر خسارة في
س ــوق رئـيـســي  ،50وضـغــط بشدة
ع ـلــى ال ـم ــؤش ــر ،اض ــاف ــة ال ــي اسـهــم
اقـ ــل دوران ـ ـ ــا وت ــأث ـي ــرا ف ــي ال ـســوق
الرئيسي ،لينتهى به المطاف إلى
اللون االحمر على الرغم من مكاسب
ك ــاب ــات وأعـ ـي ــان وال ـب ـنــك الـمـتـحــد
وجميعها بمكاسب محدودة.
وكــان التركيز فــي المضاربات
على أسـهــم الـســوق االول ،كما هو
حال السيولة ،إذ إنها كانت فاقدة
االتــزان ومازالت تبحث عن قيعان
ج ــدي ــدة ق ــد ت ـك ــون ن ـ ــواة اس ـت ـقــرار
سعري لها ،خصوصا االسهم ذات
التوزيعات المغرية التي يرجح ان
ي ـتــراجــع بـعـضـهــا ع ــن الـتــوزيـعــات
ال ـكــام ـلــة ألرب ــاح ـه ــا ف ــي ظ ــل بيئة
تشغيلية صعبة قــد تضغط على
تدفقاتها النقدية ،وبالتالي على
التزاماتها المالية.

ً
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــا ،س ـ ـج ـ ـلـ ــت ج ـم ـي ــع
مـ ــؤشـ ــرات االس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة فــي
دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون ارت ـف ــاع ــا
متوافقا مع ارتدادات أسعار النفط
الـ ـت ــي ت ـح ــرك ــت ل ــاع ـل ــى وح ـق ـقــت
نموا بنسب بين  10و 5في المئة
وب ـق ـيــت ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـتـقـلـبــات
جديدة تحركها أخبار قطبي حرب
االسعار وهما السعودية وروسيا.
وأع ـل ـنــت ارامـ ـك ــو زي ـ ــادة انـتــاجـهــا

ب ــأع ـل ــى طــاق ـت ـهــا ال ـ ــى م ـس ـتــويــات
 12.3م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا ،كما
اعلنت خفضا لالسعار لعمالئها،
مما يرجح ان تكون هناك تهدئة،
فــا أ حــد يستطيع منافستها من
حيث قدرتها التصديرية الكبيرة،
وانخفاض سعر تكلفة استخراج
النفط لديها ،وهو االدنى عالميا.
وربحت أسواق دبي وأبوظبي
بـنـســب  7.3و 5.5ف ــي ال ـم ـئــة على

الـ ـت ــوال ــي ،وح ـق ــق م ــؤش ــر ال ـس ــوق
القطري نموا بنسبة  3.3في المئة،
واس ـت ـقــر ال ـب ـحــريــن ع ـلــى مـكــاســب
بنسبة  1.5في المئة ،وبالكاد بلغت
مكاسب مؤشر سوق مسقط نسبة
 0.8في المئة ،وكان مؤشر السوق
الـ ـسـ ـع ــودي "تـ ــاسـ ــي" هـ ــو ال ــداع ــم
لألسواق وحقق نموا كبيرا بنسبة
 7في المئة.

ةديرجلا
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ً
ً
الحميدي Ooredoo :حققت تقدما كبيرا
في مسيرة التحول الرقمي
«الشركة نجحت في إثراء حياة عمالئنا الرقمية»
قال الحميدي إن األداء القوي
على صعيد اإليرادات بالعملة
المحلية في كل من المالديف
وتونس قابلته منافسة سعرية
شديدة في الكويت وبيئة
اقتصادية كلية مثقلة بالتحديات
في كل من الجزائر وتونس.

جانب من العمومية

تأثرت األعمال في
ً
الجزائر سلبا بسبب
تدني قيمة الدينار
الجزائري واألسعار
التنافسية الشديدة

ع ـ ـقـ ــدت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لالتصاالت المتنقلة ()Ooredoo
ج ـم ـع ـي ـت ـه ــا ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـع ــادي ــة
أمـ ـ ــس ،ف ــي ال ـم ـب ـنــى الــرئ ـي ـســي
لـلـشــركــة ،بنسبة حـضــور 92.8
في المئة من مساهمي الشركة،
وترأسها بدر الحميدي ،عضو
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ،مـ ـمـ ـث ــا عــن
رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس ،وب ـح ـضــور
الرئيس التنفيذي باإلنابة لدى
 Ooredooالكويت فادي قعوار،
وأعـ ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة فهد
السعيد ويوسف السميط.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
اس ـت ـع ــراض ال ـت ـقــريــر الـسـنــوي
للشركة ،وأبرز اإلنجازات التي
حققتها خالل العام المنصرم،
كما أعلنت الشركة توزيع أرباح
نقدية بمقدار  50في المئة من
ال ـق ـي ـمــة االس ـم ـي ـ ــة ل ـل ـس ـهــم ،أي
بــواقـ ــع  50فلسا للسهم ،وذلــك
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ال ـم ـق ـي ــدي ــن فــي
س ـجــات ال ـشــركــة بـنـهــايــة يــوم
االستحقاق والـمـحــدد *فــي 31
مارس .2020
وارت ـ ـف ـ ـع ـ ــت قـ ـ ــاعـ ـ ــدة عـ ـم ــاء
 Ooredooالـكــويــت لتصل إلى
 2.6مليون عميل ،بزيادة تصل
الى  12في المئة في نهاية سنة
 ،2019مقارنة بـ ــ ،2018وبلغت
إيرادات سنة  2019مبلغا قدره

 231.3مليون دينار بانخفاض
ب ـن ـس ـبــة  4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـقــارنــة
بـ ،2018إذ بلغت  240.9مليونا.
وارتفع الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء بشكل جوهري بنسبة
زيــادة  32في المئة ،ليصل إلى
 72.4م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ف ــي سـنــة
 2019م ـقــارنــة بـ ـ ـ ــ 55.0مليونا
في عام  ،2018وعكست الزيادة
بـنـسـبــة  32ف ــي ال ـم ـئــة ال ـك ـفــاء ة
التشغيلية ا لـجـيــدة فــي جميع
أنحاء األعمال التجارية ،فضال
عــن التأثير اإليجابي لتطبيق
ال ـم ـع ـيــار ال ـم ـحــاس ـبــي الـجــديــد
وهــو المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم .16
وصرح بدر الحميدي بأنه "في
ع ــام  2019نـجـحـنــا فــي توظيف
إم ـكــانــات ـنــا الــرق ـم ـيــة ال ـقــويــة في
ت ــوفـ ـي ــر تـ ـج ــرب ــة ال نـ ـظـ ـي ــر ل ـهــا
لـعـمــائـنــا ،حـيــث قـمـنــا بتشغيل
بنيتنا التحتية للجيل ا لـتــا لــي
م ــن أن ـظ ـمــة االت ـ ـصـ ــال ،وسـجـلــت
 Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت (ا لـ ـش ــر ك ــة
الــوطـنـيــة لــات ـصــاالت المتنقلة)
مجموعة مستقرة من النتائج".
وأضاف أن "الشركة استطاعت
زي ــادة الــربــح الـصــافــي بنسبة 1
في المئة ،ليصل إلــى  30مليون
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــدخـ ـ ــل ق ـبــل

اح ـت ـس ــاب الـ ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالسـتـهــاك واإلط ـفــاء بنسبة 7
ف ــي ال ـم ـئــة ،لـيـبـلــغ  233مـلـيــونــا،
وجـ ـ ــاء أداؤن ـ ـ ــا ال ـم ــال ــي لـيـعـكــس
استمرار استثمارنا في تطبيق
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي
للشركة".
وب ـي ــن أن األداء الـ ـق ــوي عـلــى
صعيد اإليرادات بالعملة المحلية
ف ــي ك ــل م ــن ال ـم ــال ــدي ــف وتــونــس
قابلته منافسة سعرية شديدة
ف ــي ال ـك ــوي ــت وب ـي ـئــة اق ـت ـصــاديــة
كلية مثقلة بــالـتـحــديــات فــي كل
من الجزائر وتونس ،حيث تدنت
قيمة العملة المحلية بنسبة  2في
المئة و 10في المئة على التوالي
مقابل الدينار الكويتي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه ن ـت ـي ـج ــة
ل ــذل ــك ،أع ـل ـنــت ال ـشــركــة الــوطـنـيــة
لالتصاالت المتنقلة عن إيرادات
بلغت  634مليون دينار كويتي
ف ــي س ـن ــة  2019م ـق ــارن ــة بـ ـ ــ665
مليونا في السنة السابقة.
وت ـ ــاب ـ ــع" :فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أدى
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق أج ـ ـنـ ــدت ـ ـنـ ــا الـ ـخ ــاص ــة
بـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ـ ــرق ـ ـم ـ ــي وك ـ ـف ـ ــاءة
اس ـت ـخــدام ـنــا ألح ـ ــدث الـتـقـنـيــات
إل ــى ت ـعــزيــز ال ـف ـعــال ـيــة وتـحـقـيــق
أثــر إيجابي ،إضافة إلــى تطبيق
معيار التقارير الدولية رقــم ،16
األمـ ــر الـ ــذي س ــاه ــم ف ــي تسجيل

ً
اإلبراهيم« :عقار» اعتمدت نهجا
ً
جديدا الستثماراتها

الشركة تركز على االستثمارات ذات القيمة المضافة والتي لها ملكية مؤثرة
•

سند الشمري

قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة شــركــة
عقار لالستثمارات العقارية ،عبداللطيف
اإلبراهيم ،إن عام  2019كان مليئا باألحداث
العامة بالنسبة للشركة ،حيث تم انتخاب
مجلس إدارة جديد ،وإجــراء تغييرات على
مستوى اإلدارة التنفيذية ،وقد انعكس ذلك
عـلــى نـهــج ال ـشــركــة ،وأول ــوي ــات االسـتـثـمــار
واالستراتيجية االستثمارية بها.
وذك ــر اإلبــراه ـيــم خ ــال تــرؤســه اجـتـمــاع
الجمعية الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة ،الـتــي ُعـقــدت
أمس ،أنه ً
بناء على تلك التغيرات ،تخارجت
اإلدارة ال ـجــديــدة مــن بـعــض االسـتـثـمــارات،
والــدخــول في أخــرى ،وفــق الرؤية الجديدة،
والتي ترتكز على التخلص من االستثمارات
الـتــي ال يـكــون للشركة بـهــا نـفــوذ أو حصة
مؤثرة تؤهلها التخاذ القرار.
وأكــد أن إدارة الشركة رأت التركيز على
االستثمارات ذات القيمة المضافة ،والتي
تكون لها ملكية مؤثرة بها ،إضافة إلى أنها
حرصت على تنويع مصادر اإليرادات لتقليل
ً
المخاطر ،الفتا إلى أن "عقار" اعتمدت نهجا
ً
جديدا الستثماراتها.
وب ـ َّـي ــن أن ال ـش ــرك ــة ب ــاع ــت قـسـيـمــة ال ــري
الصناعية (حــق انتفاع) بمبلغ  2.2مليون
دينار ،وحققت أرباحا قدرها  530ألف دينار،
فيما تتفاوض مع أحد البنوك في اإلمارات

للحصول على تسهيالت ائتمانية بقيمة
 4.12ماليين دينار.
وأضاف اإلبراهيم أن الشركة حصلت على
القرض ،وبالمبلغ المذكور ،وبشروط سداد
م ـيـ َّـســرة ،مــا ك ــان لــه أث ــر فــي دع ــم الـتــدفـقــات
الـنـقــديــة لـلـشــركــة ،وت ــم تـحــويــل المبلغ إلــى
الدينار الكويتي ،بهدف استخدامه في دعم
أنشطة الشركة االستثمارية ،كما أن "عقار"
لــديـهــا ع ـقــود تـسـهـيــات أخ ــرى مــع الـبـنــوك
المحلية ،ولم يتم استخدامها بعد ،وسوف
تـتــم االس ـت ـف ــادة مـنـهــا مـتــى ت ــواف ــرت فــرص
استثمارية جيدة.
وذكر أن الشركة استطاعت إتمام صفقة
االستحواذ على  29في المئة من أسهم شركة
الـمـنــار لـلـتـمــويــل واإلجـ ـ ــارة ،وبـلـغــت تكلفة
االستحواذ اإلجمالية  5.76ماليين دينار،
ُ
الفتا إلى أن هذه الصفقة تعد من الصفقات
االستراتيجية لدى الشركة ،وسوف يكون لها
أثر كبير في تنويع اإليرادات لديها مستقبال.
وقال إن هذه الصفقة انعكست على نتائج
الشركة المالية خالل عام  ،2019حيث بلغت
أرباح االستحواذ الناتجة عنها  2.65مليون
دينار ،تم تسجيلها ضمن األرباح في قائمة
الدخل.
وأك ــد أن ــه نتيجة اإلج ـ ــراء ات القانونية
التي اتخذتها اإلدارة في الفترة األخيرة مع
َ
مستأجر عمارتي حولي ،والتي أفضت إلى
استصدار ُحكم قضائي بانتهاء عقد اإليجار

المبرم معه ،مــا اضـطــره إلــى التواصل مع
إدارة ا ل ـشــر كــة لتسليم ا لـعـمــار تـيــن بشكل
ودي ،وبالفعل تــم تسلمهما ،وهـمــا تحت
إدارة الشركة.
وكـ ـش ــف اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم أن إح ـ ـ ــدى هــات ـيــن
العمارتين مؤجرة بالكامل ،واألخرى يجري
تأجيرها ،وقد وصلت نسبة اإلشغال بها
إل ــى  50فــي الـمـئــة ،حـيــث إن الـتــأجـيــر يتم
طبقا لسياسة الشركة واألسـعــار العادلة،
مــا س ـيــؤدي إل ــى زيـ ــادة الـقـيـمــة اإليـجــاريــة
السنوية.
وأفـ ــاد ب ــأن إيـ ـ ــرادات ال ـشــركــة خ ــال عــام
 2019بلغت  3.21ماليين دينار ،كما بلغت
المصاريف العمومية  446ألفا ،فيما بلغت
مصاريف التمويل  87.7مليون دينار.
ووافقت الجمعية العمومية على جميع
البنود الــواردة في جــدول األعمال ،أبرزها
ال ـم ـصــادقــة عـلــى ت ـقــريــري مـجـلــس اإلدارة
ومــراق ـبــي الـحـســابــات ،واع ـت ـمــاد البيانات
المالية والحسابات الختامية للشركة ،عن
الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية فــي  31ديسمبر
.2019
كما صــادقــت "الـعـمــومـيــة" على توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع
 5فــي الـمـئــة ،بمبلغ وق ــدره  1.057مليون
دينار ،واستقطاع  10في المئة لالحتياطي
القانوني واالختياري ،وتخصيص  40ألف
دينار كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.

«التجارة» 119 :ألف
دينار رسوم وسم
معادن ثمينة بفبراير
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـت ـج ــارة
والصناعة الكويتية ،أمس،
أن إج ـم ــال ــي وزن ال ـم ـعــادن
الـثـمـيـنــة ال ـمــوســومــة خــال
فبراير الماضي بلغ نحو 2
طن ،موضحة أنها حصلت
ً
عن ذلك رسوما تقدر بنحو
 119ألــف ديـنــار (نـحــو 390
ألف دوالر).
وذكرت الوزارة ،في بيان،
أن وزن ا ل ـ ــذ ه ـ ــب ا ل ـم ـح ـلــي
وال ـخ ــارج ــي ال ـمــوســوم بلغ
نـ ـ ـح ـ ــو  1.4طـ ـ ـ ــن ح ـص ـل ــت
ع ـن ــه رس ــوم ــا ب ـق ـي ـمــة 69.6
أل ــف دي ـنــار (نـحــو  227ألــف
دوالر) ،مبينة أن وزن الذهب
المحلي بلغ  659كيلوغراما
و 733كيلوغراما للخارجي.

زيـ ـ ــادة ب ـل ـغــت  32ف ــي ال ـم ـئــة في
ال ــدخ ــل ق ـب ــل اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء".

 – Ooredooتونس
ارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــدة عـ ـ ـم ـ ــاء
 Ooredooتونس لتصل إلى 9.2
مــاي ـيــن ع ـم ـيــل ف ــي ن ـهــايــة سنة
 ،2019بزيادة تقدر بنسبة  1في
الـمـئــة مـقــارنــة بــالـعــام الـمــاضــي،
وتراجعت قيمة الدينار التونسي
بنسبة  10في المئة على أساس
س ـنــوي ،مـمــا أدى إل ــى انخفاض
اإليرادات من  126.6مليون دينار
ك ــوي ـت ــي عـ ــام  2018إلـ ــى 123.1
مليونا في عام .2019

 – Ooredooالجزائر
وتــأثــرت األع ـمــال فــي الجزائر
سـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــا ،ب ـ ـس ـ ـبـ ــب تـ ـ ــدنـ ـ ــي ق ـي ـم ــة
ال ــديـ ـن ــار الـ ـج ــزائ ــري واألسـ ـع ــار
التنافسية الشديدة ،إضافة إلى
البيئة االقتصادية غير الفعالة،
وان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت قـ ـ ــاعـ ـ ــدة الـ ـعـ ـم ــاء
إلـ ـ ــى  12.6م ـل ـي ــون ــا فـ ــي ن ـهــايــة
 ،2019بــانـخـفــاض بنسبة  9في
الـمـئــة مـقــارنــة بسنة  ،2018كما
انخفضت اإلي ـ ــرادات إل ــى 208.7
مــايـيــن دي ـنــار كــويـتــي فــي سنة
 2019مقارنة بـ 228.9مليونا في
الفترة ذاتها من العام الماضي.

١٣

اقتصاد

«التجارية العقارية» 14.58 :مليون
دينار األرباح في 2019
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية  %5وأسهم منحة %3
ذك ــر رئـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة الـتـجــاريــة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح مـ ـع ــرف ــي أن ن ـت ــائ ــج
أع ـم ــال ال ـشــركــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة الـمـنـتـهـيــة في
 2019/12/31أسفرت عن تحقيق صافي أرباح
بلغ  14.583.884د.ك ،وبلغ العائد على حقوق
المسـاهمين  4.95فــي الـمـئــة ،وعــائــد األرب ــاح
المجمعة إلى إجمالي الموجودات  3في المئة،
وبلغ العائد على رأسمال الشركة المدفوع 8.2
في المئة.
وص ـ ــرح م ـع ــرف ــي ب ــأن ــه ب ـن ــاء ع ـل ــى ال ـن ـتــائــج
الـمـحـقـقــة ف ـقــد أوصـ ــى مـجـلــس إدارة الـشــركــة
بـتــوزيــع أرب ــاح نـقــديــة بنسبة  5فــي الـمـئــة من
القيمة االسمية للسهم ،وتــوزيــع أسهم منحة
بنسبة  3فــي الـمـئــة مــن رأس ال ـمــال ،مبينا أن
توصيات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح
تم وضعها بناء على أسس ومنهجية مدروسة،
وفقا للرؤية المستقبلية واإليرادات التشغيلية
للشركة ،بهدف خلق قيمة مضافة للمساهمين.
وأع ـلــن افـتـتــاح قــاعــة بــولـيـفــارد فــي أكـتــوبــر
الماضي ،التي تقع في قلب منطقة السالمية،
وال ـت ــي ت ـعــد م ــن أك ـث ــر ال ـم ـنــاطــق ال ـح ـيــويــة في
الكويت ،حيث تتميز بموقعها االستراتيجي
وس ــط مـســاحــات خ ـضــراء شــاسـعــة تمتد على
مساحة أكـثــر مــن  2000متر مــربــع ،لتقدم لكم
خـيــارات واسعة من قاعات أف ــراح ،اجتماعات،
وغيرها.

مشروع داين زون
وأشار معرفي إلى تأجير  100في المئة من
مشروع "دايــن زون" ،الذي يعد أحدث مشاريع
الشركة التجارية العقارية ،والــذي يتكون من
 26وحدة مطلة على البحر بمنطقة الفنطاس،
وبــاشــرت  62فــي المئة مــن الــوحــدات المؤجرة
م ــزاول ــة ن ـشــاط ـهــا ،بـيـنـمــا األخـ ـ ــرى ف ــي أع ـمــال
ال ــدي ـك ــور وال ـت ـش ـط ـي ـبــات ال ـن ـهــائ ـيــة اس ـت ـعــدادا
لالفتتاح ،ويعتبر "دايــن زون" مفهوما مميزا
لمطاعم وكافيهات بطابقين وجلسات خارجية
لكل وحدة.
وعلى الصعيد اإلقليمي ،أفــاد بــأن الشركة
التجارية للتطوير العقاري في البحرين حققت
تقدما في أعمال البناء لمشروع برج سيفموني،
الــذي يتكون من  46طابقا و 351شقة فاخرة،
إضافة إلى باقة متنوعة من المرافق ،مما يجعله
مثاليا للراغبين في االستمتاع برغد العيش
وراحة البال.
وبـ ـي ــن أن ـ ــه تـ ــم االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن بـ ـن ــاء الـهـيـكــل
الخارجي للبرج في نوفمبر  ،2018وجار العمل
حاليا على التشطيبات الداخلية التي تتضمن

عبدالفتاح معرفي
األرضيات ،األسقف ،المطابخ ،الخزائن ،دورات
ال ـم ـي ــاه ،إض ــاف ــة إل ــى تـشـطـيـبــات أخـ ــرى منها
المصاعد ،الواجهات ،المرافق المشتركة.

المحفظة العقارية الدولية
وأض ــاف معرفي أنــه تــم إنـجــاز نحو  85في
المئة من إجمالي المشروع حتى نهاية ،2019
بـحـيــث تـسـيــر األع ـم ــال وف ــق ال ـج ــدول الــزمـنــي
الستكمال وتسليم البرج خالل عام  ،2020كما
تــم إن ـجــاز شـقــق ال ـعــرض فــي الـطــابــق الـتــاســع،
وقد افتتح للعمالء بداية  ،2019وبلغت نسبة
مبيعات الوحدات السكنية ما يزيد على  50في
المئة من الوحدات المعروضة للبيع.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـش ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـع ـقــاريــة
مستمرة في توسعة محفظتها العقارية الدولية
وف ـقــا السـتــراتـيـجـيــة الـشــركــة ال ـتــي ت ـهــدف الــى
تنويع االسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة ال ـمــدرة للدخل
من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي للحفاظ
على نمو العوائد.
وأف ــاد ب ــأن الـشــركــة اسـتـثـمــرت فــي األس ــواق
المستقرة والمتقدمة (أوروبا الغربية – المملكة
الـمـتـحــدة – ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة) فــي الـعـقــارات
السكنية ،والمكاتب التجارية ،والمستودعات،
والـ ـعـ ـق ــارات الـلــوجـسـتـيــة الـمـسـتـغـلــة م ــن قبل
مستأجرين رفيعي الـمـسـتــوى ،بــالـتـعــاون مع
شركاء استراتيجيين.
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الهاشل الستمرار وقف معهد «التجاري» يساهم في صندوق دعم  ...و« »KIBيخصص نصف مليون
الدراسات المصرفية برامج التدريب المجهود الحكومي لمكافحة «كورونا» دينار لدعم الصندوق

د .محمد الهاشل
ً
استكماال لإلجراءات االحترازية
لمواجهة فيروس كورونا المستجد،
ّ
وجه محافظ بنك الكويت المركزي
رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،د .م ـح ـم ــد ال ـه ــاش ــل،
ال ـم ـع ـهــد ،ب ــاالس ـت ـم ــرار ف ــي الـعـمــل
على وقف جميع البرامج التدريبية
واألنشطة حتى إشعار آخر.
ً
وذل ــك تماشيا مــع ق ــرارات دولــة
ً
الـ ـك ــوي ــت ،وحـ ـف ــاظ ــا ع ـل ــى ســامــة
ع ـم ــاء ال ـم ـع ـهــد وال ـم ـش ــارك ـي ــن في
هذه البرامج.

قال الشيخ أحمد الدعيج ،رئيس مجلس إدارة
الـبـنــك ال ـت ـجــاري الـكــويـتــي ونــائــب رئـيــس مجلس
ً
اإلدارة – ات ـحــاد م ـصــارف الـكــويــت ،إن ــه «إسـهــامــا
من البنك في حل األزم ــات التي قد تواجه البالد،
وف ــي إط ــار الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة للبنك تجاه
الكويت لدعم ومساندة الجهود المبذولة من جميع
مــؤس ـســات ال ــدول ــة ب ـشــأن اإلج ـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ،قام
البنك بالمساهمة في الصندوق المذكور الذي تم
وضعه تحت تصرف مجلس الــوزراء للتعامل مع
المستجدات المرتبطة بالفيروس».
ويأتي ذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها بنك
الكويت المركزي لتأسيس صـنــدوق بتمويل من
البنوك الكويتية بقيمة  10ماليين دينار ،بهدف
دعــم االحتياجات العاجلة للحكومة في مواجهة
فيروس كورونا ،وعلى ضوء التنسيق الذي قام به
اتحاد مصارف الكويت في هذا الشأن.
وأضاف الدعيج أن «التجاري» ،وضمن المبادرات
االستراتيجية التي يحرص عليها ،باعتباره أحد
ً
ً
أقدم البنوك الكويتية تأسيسا وداعما للمشاريع
ً
التنموية في البالد ،ال يدخر جهدا في اتخاذ أي
تــدابـيــر أو إجـ ــراء ات يـكــون مــن شأنها المساهمة
في مثل هذه المبادرات الوطنية التي ِّ
تجسد روح
التعاون بين البنوك المحلية وحكومة الكويت.
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أش ــار الـشـيــخ الــدع ـيــج إلــى
اإلجراءات المرتبطة بمكافحة هذا الفيروس داخل
البنك وبالفروع ،والتي اشتملت على إبقاء موظفي
البنك على اطــاع بجميع المستجدات المرتبطة
بالفيروس ،ونشر اإلرشادات والتوجيهات الصادرة
مــن وزارة الـصـحــة ،إضــافــة إلــى اتـخــاذ اإلج ــراءات
االحـتــرازيــة ،المتمثلة فــي تــوزيــع المعقمات على

أحمد الدعيج
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،ووضـ ـ ــع أجـ ـه ــزة ال ـت ـع ـق ـيــم ف ــي كــل
ال ـطــرقــات وع ـنــد الـمـصــاعــد ،إضــافــة إل ــى وضــع
أجهزة التعقيم عند أجهزة السحب اآللي الخاصة
بـ«التجاري».
وفي ختام حديثهَّ ،
وجه الشيخ الدعيج رسالة
لعمالء «الـتـجــاري» ولجميع موظفيه ،بتوخي
ال ـح ــذر ،وات ـب ــاع ك ــل اإلج ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة الـتــي
تتبناها وتعممها وزارة الصحة من وقت آلخر
ً
لمكافحة «كورونا» ،مثمنا الجهود الكبيرة التي
تبذلها جميع أجهزة الدولة الحتواء الفيروس،
ً
بهدف سالمة المواطنين والمقيمين ،ومتمنيا
ً
الصحة والسالمة للجميع ،وداعـيــا المولى أن
يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء.

بــالـتــزامــن مــع م ـب ــادرة بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
إلن ـشــاء ص ـنــدوق بـتـمــويــل مــن الـبـنــوك الكويتية
بقيمة  10ماليين دينار كويتي ،أعلن بنك الكويت
الدولي « »KIBأخيرا مشاركته في حملة مكافحة
فـيــروس كــورونــا المستجد والـحــد مــن انـتـشــاره،
وذلك من خالل مساهمته بما يقارب نصف مليون
دينار كويتي لدعم صندوق «المركزي» المخصص
لدعم االحتياجات العاجلة للحكومة الكويتية في
مواجهة هذه األزمة.
يذكر أن «الـمــركــزي» قــرر إنـشــاء صـنــدوق مالي
بقيمة  10مــايـيــن دي ـنــار كــويـتــي تـمــولــه البنوك
الكويتية لدعم المساعي الحكومية المتواصلة
لمحاربة الـفـيــروس والـحــد مــن انـتـشــاره ،وسيتم
وضــع الـصـنــدوق تحت تـصــرف مجلس ال ــوزراء،
وذلك في ظل تزايد الحاالت المصابة بالفيروس
في الكويت والعالم .وبهذه المناسبة ،قال رئيس
م ـج ـلــس إدارة ال ـب ـن ــك ،ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد الـ ـج ــراح:
«باعتبارنا مؤسسة وطنية فإننا نؤمن بأهمية
المسؤولية االجتماعية ا لـتــي تقع على عاتقنا،
ومــن هــذا المنطلق ساهم « »KIBفــي مـبــادرة بنك
الكويت الـمــركــزي الـهــادفــة إلــى دعــم االحتياجات
الـعــاجـلــة لـلـحـكــومــة الـكــويـتـيــة ف ــي مــواج ـهــة هــذه
األزمــة الصحية ،هذا إلى جانب تطبيقنا لجميع
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـ ــاإلج ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة
واالحترازية بين الموظفين والعمالء منذ اللحظة
األولى لبدء ظهور الفيروس في الكويت».
ً
وأضـ ــاف ال ـج ــراح أن « »KIBيـسـعــى دائ ـم ــا إلــى
التأثير اإليجابي في حياة أفراد المجتمع ،ويعمل
ً
ج ــاه ــدا لـتـعــزيــز صـحـتـهــم وســامـتـهــم م ــن خــال
مشاركته في جميع الحمالت التوعوية الصحية
ً
وخاصة في ظل الظروف الراهنة ،مؤكدا أن «الدعم

محمد الجراح
المادي والمعنوي الذي يقدمه القطاع المصرفي
للحكومة الكويتية مــا هــو إال جــزء ال يتجزأ من
واجبنا تجاه هــذا الــوطــن المعطاء الــذي لطالما
قدم الكثير ألبنائه».
وف ــي خ ـتــام تـصــريـحــه ،أش ــاد ال ـج ــراح بجهود
الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة وك ـفــاء ت ـهــا ف ــي الـتـعــامــل مع
ً
هذه األزمة العالمية ،داعيا جميع أفراد المجتمع
ً
التباع اإلجراءات الوقائية الالزمة ،ومتمنيا الشفاء
العاجل لجميع المصابين ،والصحة والسالمة
لجميع أ ف ــراد الشعب الكويتي والمقيمين ،وأن
يحفظ الله الكويت من كل مكروه تحت ظل القيادة
الحكيمة لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

«أسيكو البيوت» شريك البناء المستدام في مبادرة «مشروع البيت الذكي»
شاركت «أسيكو المجموعة» ،ممثلة في قطاع «أسيكو
ال ـب ـيــوت» ،فــي م ـب ــادرة «م ـش ــروع الـبـيــت ال ــذك ــي» وذلــك
بالتعاون مع شركة أنرتك القابضة  -مدير المشروع،
والـشــركــة الــوطـنـيــة لـمـشــاريــع التكنولوجيا – مـطـ ّـور
المشروع ،وذلك في إطار حرصها على تطبيق سياسات
االسـتــدامــة والـحـفــاظ على البيئة ،إلــى جانب سعيها
لـمــواكـبــة الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة وتـطــويــر المنشآت
السكنية الذكية.
وقالت «أسيكو» في بيان صحافي أمس ،إن مشاركة
«الـبـيــوت» فــي الـمـبــادرة جــاءت ألنـهــا رائ ــدة فــي البناء
المستدام ،وبفضل خدماتها االستشارية والتنفيذية
المتعلقة بإنشاء البيوت الذكية باستخدام تقنيات
«أسيكو» الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة ،ثم تسليمها
ً
للمالك ممثال في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ومــن المقرر استغالل المساحات الداخلية للبيت
ال ــذك ــي ف ــي إق ــام ــة م ـعــرض خ ــاص الس ـت ـضــافــة جـنــاح

«أسـيـكــو ال ـب ـيــوت» وال ـشــركــات األخـ ــرى الـمـشــاركــة في
الـمـبــادرة ،بهدف استقبال ال ــزوار وتعريفهم بأهمية
تـعـيـيــن أحـ ــدث الـتـطـبـيـقــات ال ـتــي تـعـمــل عـلــى ترشيد
استخدام الطاقة بالتالي تقليل الحمل والتكلفة على
ً
المواطن والدولة معا .وعلى هامش مشاركته في حفل
افتتاح البيت الذكي ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة
في شركة أسيكو لإلنشاءات حمد الرفاعي ،إن «أسيكو
ّ
المقدم من
البيوت» تولت تطوير التصميم المعماري
ً
شركة «أنرتك» وفقا لتطبيقات نظامها الخاص ،وهو
نظام «الـغــاف األخـضــر» الــذي يعتمد على استخدام
المواد الصديقة للبيئة ،إلى جانب توفير حلول متطورة
ومستدامة لبناء البيوت.
ً
وأضاف الرفاعي أن هذا النظام يتميز أيضا بتوفير
عزل صوتي قوي وهو األمر الذي ساهم في اعتماد الـ
«بيت الذكي» ألنرتك كمبنى أخضر ،مع حصوله على
شهادة الـ  GSASالنظام العالمي لتقييم االستدامة.

جانب من المشاركة
وأوض ـ ــح أن ن ـظ ــام «الـ ـغ ــاف األخـ ـض ــر» ل ـ ـ «أسـيـكــو
الـبـيــوت» يعتمد فــي األس ــاس على اسـتـخــدام طابوق
«أس ـي ـك ــو» ع ــال ــي الـ ـج ــودة وال ـم ـص ـنــع م ــن ال ـخــرســانــة

الـخـلــويــة ،ال ــذي يـعــد االخ ـت ـيــار األول لـمــا يحمله من
مميزات تساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة،
أولها :العزل الحراري الممتاز والذي يساعد على خفض

الطاقة المستخدمة في التدفئة والتبريد بمقدار يزيد
عن  40في المئة ،كما يتميز بخفة الوزن ومقاومة عالية
للحريق لمدة ال تقل عن  4ساعات ،باإلضافة إلى أنه ال
يحتوي على مواد سامة حيث يتم تصنيعه من مواد
ً
طبيعية غير ضارة بالبيئة ،وهو يمتاز أيضا بمقاومة
التعفن لعدم احتوائه على مواد عضوية.
وفي سياق متصل ،أكد الرفاعي أن فريق المبيعات
فــي «أسـيـكــو ال ـب ـيــوت» جــاهــز للترحيب بـ ــزوار جناح
الشركة في البيت الذكي ،وتعريفهم بالخدمات التي
تـقــدمـهــا «ال ـب ـيــوت» لـعـمــاء الـسـكــن ال ـخ ــاص ،إذ توفر
ال ـشــركــة جـمـيــع مـتـطـلـبــات ال ـب ـنــاء تـحــت سـقــف واح ــد
ً
ً
وذلــك عبر تبنيها نـمــوذج أعـمــال متكامال ومترابطا
يعتمد على قطاعات «أسيكو المجموعة» الرئيسية
ال ـتــي تـشـمــل :ال ـص ـنــاعــات ،واإلن ـ ـشـ ــاءات ،واإلس ـم ـنــت،
والخدمات اللوجستية ،مما يضمن قيمة وراحة طويلة
األمد للعمالء..
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«الكيماويات» تستحوذ على  %49من مصانع « »skcالكورية
أعـلـنــت شــركــة صـنــاعــة الـكـيـمــاويــات البترولية
الكويتية أمس اتمامها بنجاح صفقة االستحواذ
على نسبة  49في المئة من مصانع شركة « «skc
الكورية المتخصصة في صناعة البتروكيماويات.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـمــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ه ــاش ــم هـ ــاشـ ــم ،فـ ــي بـ ـي ــان ص ـ ـ ــادر عــن
«الكيماويات البترولية» ان هــذا االستحواذ يأتي
ت ـم ــاش ـي ــا م ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـم ــؤس ـس ــة لـتـعــزيــز
استثماراتها العالمية في مجال البتروكيماويات
السيما ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا
ً
المتقدمة ،مبينا أن هذه الشراكة تستهدف أيضا نقل
هذه الخبرات إلى المشاريع داخل الكويت مستقبال.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ «الكيماويات
الـبـتــرولـيــة» مـطـلــق ال ـعــازمــي ان ه ــذه ال ـشــراكــة مع
الـشــركــة الـكــوريــة تعتبر انـطــاقــة عالمية للشركة
لتنويع محفظتها من المنتجات لتحقيق أفضل
العوائد والحد من مخاطر تذبذب األسعار ،وذلك

تطبيقا إلستراتيجية الشركة  2040للتوسع في
البتروكيماويات عالميا.
وذكر العازمي أن هذا اإلنجاز تم بجهود شباب
الكويت والـخـبــرات الـتــي يتمتعون بها فــي قيادة
المفاوضات وعملية االستحواذ.
وتـعــد « »skcال ـكــوريــة شــركــة عــالـمـيــة رائ ــدة في
مجال الكيماويات المتخصصة ،إذ تمتلك أصوال
تقدر بنحو  3.5مليارات دوالر ،وتحتل المركز األول
في منتج البروبيلين أوكسايد ومنتج البروبيلين
جاليكول في كوريا ،كما تقوم بتصدير منتجاتها
لنحو  60دولة.
ودخلت «الكيماويات البترولية» السوق الكوري
ع ــام  2016تطبيقا الستراتيجيتها للتوسع في
البتروكيماويات مــن خــال األس ــواق الــواعــدة ذات
العائد المرتفع ،حيث تمتلك نسبة  25في المئة من
شركة «اس.كي.أدفانسد» الكورية إلنتاج  600الف
طن متري سنويا من البروبيلين.

«األهلي» يوفر العناية لموظفيه
بالتعاون مع «غلوبال كير»

موظفو البنك أثناء فحص درجة الحرارة من طاقم «غلوبال كير»
فــي إطــار الـتــزامــه بالحد مــن تــداعـيــات تفشي
فـ ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا» ال ـم ـس ـت ـجــد (ك ــوف ـي ــد ،)19-
والـتـخـفـيــف م ــن آث ـ ــاره الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية ،باشر البنك األهلي الكويتي وضع
خطط من شأنها المساعدة في حماية موظفيه
وعـمــائــه مــن مـخــاطــر اإلصــابــة بــالـفـيــروس ،في
ضوء تزايد عدد حاالت اإلصابة الذي بلغ اليوم
أكثر من  90ألفا على مستوى العالم ،وبالتزامن
مــع إع ــان منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة بــأنــه بــات
يمثل «حالة طوارئ صحية عامة تحظى باهتمام
دولي».
ً
وي ـب ــذل الـبـنــك ج ـه ــودا حـثـيـثــة لـمـنــع انـتـشــار
الفيروس ،بتوسيع نطاق اإلجراءات االحترازية
لتشمل جـمـيــع الـمــوظـفـيــن ،بـمــا فــي ذل ــك إج ــراء
فحصهم لمعرفة األعراض وقياس درجة الحرارة
يــومـيــا ،بــالـتـعــاون مــع «غـلــوبــال كـيــر» للخدمات

الطبية ،الوجهة الرائدة في مجال توفير حلول
وخدمات الرعاية الصحية.
ً
وتتمثل األعراض الثالثة األكثر شيوعا لإلصابة
بــالـفـيــروس فــي ارت ـفــاع درج ــة ال ـح ــرارة ،والـسـعــال،
وصعوبة التنفس.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ق ــام «األهـ ـل ــي» بـتــوسـيــع
نطاق التوعية بشأن هذا الفيروس لتشمل العمالء
وال ـج ـم ـهــور ،حـيــث ق ــدم نـصــائــح وإرش ـ ــادات عــامــة
حول سبل الوقاية منه عن طريق منصات التواصل
االجتماعي ،وعبر مختلف وسائل التواصل المباشر
المتاحة لديه.
وف ــي إطـ ــار مـســاهـمـتــه لـلـحـيـلــولــة دون انـتـشـ ّـار
الـفـيــروس عــن طــريــق لمس األسـطــح الـمـلــوثــة ،وفــر
البنك أجهزة تعقيم يدوية في جميع فروعه بجوار
جميع أجهزة السحب اآللي التابعة له ،بما في ذلك
أجهزة السحب اآللي المثبتة خارج مواقع الفروع.

هاشم هاشم

«الخليج» يعلن الفائز بسحب
حساب الراتب

فريق البنك يعلن الفائز بالسحب
أعلن بنك الخليج الفائز في السحب الشهري الثاني لحساب الراتب
لهذا العام.
وحالف الحظ راشد توفيق صالح الصالح ،حيث فاز بجائزة نقدية
تصل قيمتها إلى  12ضعف الراتب.
وت ــم إج ــراء الـسـحــب فــي ال ـفــرع الــرئـيـســي لبنك الـخـلـيــج ،بحضور
وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
ويوفر عرض حساب الراتب لعام  2020لجميع العمالء الكويتيين
الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج ،فرصة الدخول
ً
تلقائيا فــي السحوبات الشهرية والـفــوز ب ـ  12ضعف الــراتــب ،وفي
السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت وهي
 100ضعف الراتب.
ويمنح حساب الراتب العمالء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم
إلى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100
دينار أو قرض بدون فوائد حتى  15.000دينار ،شرط أال يقل الراتب
الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن  500دينار.
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«الناقالت» تتسلم ناقلة الغاز المسال
العمالقة «أم الرويسات»
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت
النفط الكويتية بالوكالة علي شهاب تسلم
الـشــركــة رسـمـيــا نــاقـلــة ال ـغــاز الـعـمــاقــة «أم
الرويسات» ،مبينا أنها تعد االنجاز الرابع
لمشاريع البناء الجديدة ضمن خطة المرحلة
الرابعة لتطوير أسطول الشركة.
وقـ ــال ش ـهــاب ف ــي تـصــريــح ل ــ«ك ــون ــا» إن
المرحلة الرابعة لتحديث األسطول تشمل
ثماني ناقالت ،هي ثالث ناقالت غاز مسال
ع ـمــاقــة ت ــم ب ـنــاؤهــا ف ــي ش ــرك ــة ه ـيــونــداي
للصناعات الثقيلة بكوريا ،وأربــع ناقالت
منتجات بترولية متوسطة المدى ،إضافة
إلى ناقلة نفط خام عمالقة تصنع في شركة
بوهاي للصناعات الثقيلة بالصين.
وأضـ ــاف أن ــه مــع تـسـلــم «أم الــروي ـســات»
أصبح عدد أسطول الشركة  28ناقلة مختلفة

األحـ ـج ــام واألغـ ـ ـ ــراض تـلـبــي االح ـت ـيــاجــات
االستراتيجية وخطط التسويق العالمية
لمؤسسة البترول الكويتية .وأفــاد بأن «أم
الرويسات» تعتبر الناقلة الثالثة من ناقالت
الغاز المسال التي تم بناؤها وفقا للمعايير
الدولية الحديثة ،والتي تلتزم باالشتراطات
والمواصفات والمعايير العالمية الخاصة
بحماية البيئة .وبين أنــه تم تسلم الناقلة
وتسميتها بعد إجراء كل التجارب البحرية
لها والتأكد من كفاءتها في االبحار ،الفتا
الى أن عملية البناء استغرقت نحو سنة.
وأكد أن الشركة مستمرة في تحقيق كل
أهدافها االستراتيجية عبر تنفيذ خططها
القريبة والبعيدة الـمــدى الـتــي مــن شأنها
تعزيز مكانة الشركة والقطاع النفطي في
دولة الكويت في المحافل الدولية ذات الصلة.
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النفط يصعد مع «التحفيز» وإشارة روسيا لمحادثات مع «أوبك»
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• البرميل الكويتي ينخفض  15.56دوالرا ليبلغ « • 34.26أرامكو» تستهدف إنتاج  12.3مليون برميل يوميا في أبريل

ارتفعت العقود اآلجلة لخام
دوالرات ،مما
برنت 3.36
ً
يعادل ً ٪١٠تقريبا ،إلى
 37.72دوالرا للبرميل ،بعد
أن بلغت أعلى مستوى في ً
الجلسة عند  37.75دوالرا
للبرميل.

شركة شيفرون
تبحث سبل تقليل
اإلنفاق الرأسمالي
إثر االنهيار الذي
ً
حدث أخيرا
في أسعار النفط
والمتوقع أن يؤدي
إلنتاج أقل على
المدى القريب

انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل النفط
ً
ا ل ـكــو ي ـتــي  15.56دوالرا ليبلغ
ً
 34.26دوالرا في ت ــداوالت ،أمس
ً
األول ،مـقــابــل  49.82دوالرا في
تـ ــداوالت ي ــوم الجمعة الماضي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
ً
عالميا ،ارت ــدت أسـعــار النفط
أم ـ ــس ،وقـ ـف ــزت ب ـح ــوال ــي  10في
الـمـئــة بـعــد ي ــوم مــن أكـبــر هبوط
ً
في حوالي ثالثين عاما ،إذ تتجه
أنـظــار المستثمرين إلــى تحفيز
اقـ ـتـ ـص ــادي م ـح ـت ـم ــل ،فـ ــي حـيــن
أشارت روسيا إلى أن المحادثات
مع «أوبك» (بشأن مستويات إنتاج
النفط) ما زالت ممكنة.
وقال الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب م ـس ــاء أمـ ــس األول ،إنــه
سيتخذ خطوات «كبيرة» إلعداد
االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي لـمــواجـهــة
تــأثـيــر تـفـشــي ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
بـيـنـمــا تـخـطــط حـكــومــة الـيــابــان
إلنـفــاق أكـثــر مــن أربـعــة مليارات
دوالر فـ ـ ــي ح ـ ــزم ـ ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة مــن
الخطوات للتعامل مع الفيروس.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام
برنت  3.36دوالرات ،مما يعادل
ً
عشرة في المئة تقريبا ،إلى 37.72
ً
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،بـعــد أن بلغت
أعـلــى مستوى فــي الجلسة عند
ً
 37.75دوالرا للبرميل.
ورب ـ ـ ـ ــح خ ـ ـ ــام غ ـ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس
الوسيط األميركي  3.14دوالرات
أو ن ـحــو ع ـش ــرة ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إلــى
ً
 34.27دوالرا للبرميل بعد أن بلغ
ً
مستوى مرتفعا في الجلسة عند
ً
 34.42دوالرا.
ونــزل الخامان القياسيان 25
في المئة أمس األول ،لينخفضا
إل ـ ـ ــى أدن ـ ـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا م ـنــذ
فـ ـب ــراي ــر  2016ويـ ـسـ ـج ــا أك ـب ــر
تراجع بالنسبة المئوية في يوم
واحــد منذ  17يناير  ،1991حين
تراجعت أسعار النفط عند اندالع
حرب تحرير الكويت.
وبلغت أحجام التداول في عقد

أقـ ــرب اسـتـحـقــاق لـكــا الخامين
مستويات قياسية مرتفعة في
ال ـج ـل ـســة ال ـســاب ـقــة ب ـعــد ان ـه ـيــار
اتفاق استمر ثــاث سنوات بين
الـسـعــوديــة وروس ـي ــا ومنتجين
ك ـب ــار آخ ــري ــن لـلـنـفــط ل ـل ـحــد من
اإلمــدادات يوم الجمعة الماضي،
م ـمــا أث ـ ــار حـ ــرب أسـ ـع ــار ل ــزي ــادة
الحصة السوقية.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،أك ـب ــر
ً
مصدر للنفط في العالم ،خططا
ً
لضخ  12.3مليون برميل يوميا
ً
فــي أب ــري ــل ،مـمــا يــزيــد كـثـيــرا عن
مستويات اإلنتاج الحالية البالغة
ً
 9.7ماليين برميل يوميا ،وذلك
حسبما ق ــال الــرئـيــس التنفيذي
ل ـ ـ ــ«أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» الـ ـسـ ـع ــودي ــة أم ـي ــن
الناصر.
وقــال الناصر ،في بيان تلقته
«روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» ،إن إمـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـخ ــام

فــي أبــريــل ستكون «بــزيــادة 300
ً
أل ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا ع ــن الـطــاقــة
القصوى المستدامة البالغة 12
ً
ً
مليونا يوميا» .وعلى خلفية تلك
األنباء ،محا السعر أكثر من دوالر
للبرميل من مكاسبه.
وق ــال وزي ــر الـطــاقــة الــروســي
ألكسندر نوفاك ،إنه ال يستبعد
ات ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات مـشـتــركــة مع
«أوب ــك» لتحقيق االستقرار في
ً
ال ـ ـسـ ــوق ،م ـض ـي ـفــا أن اج ـت ـمــاع
«أوب ــك  »+ال ـقــادم مــن المخطط
عقده فــي الفترة مــن مايو أيــار
إلى يونيو.
ً
لكن ردا عليه ،قال وزير الطاقة
ال ـس ـعــودي لــروي ـتــرز إن ــه ال يــرى
حــاجــة لعقد اجـتـمــاع ل ــ«أوب ــك»+
فــي الـفـتــرة مــن مــايــو إل ــى يونيو
فــي غياب اتـفــاق على اإلج ــراءات
ال ــواج ــب ات ـخــاذهــا لـلـتـعــامــل مع

أثــر فيروس كورونا على الطلب
واألسعار.
وق ـ ــال األم ـي ــر ع ـبــدال ـعــزيــز بن
ً
سـ ـلـ ـم ــان« :ال أرى م ـ ـبـ ــررا لـعـقــد
اجتماعات فــي مايو-يونيو من
شــأن ـهــا ف ـقــط إظ ـه ــار فـشـلـنــا في
ال ـق ـي ــام ب ــال ــازم ف ــي أزم ـ ــة كـهــذه
وتبني اإلجراءات الضرورية».
كـمــا تـلـقــت الـمـعـنــويــات دفعة
بعد أن زار الرئيس الصيني شي
جين بينغ ووه ــان ،بــؤرة تفشي
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،لـلـمــرة األول ــى
منذ بدء الوباء ،وفي الوقت الذي
تباطأ فيه انتشار الفيروس في بر
الصين الرئيسي بقوة.

توقعات فيتش
وقالت وكالة فيتش للتصنيف
االئتماني ،إن الـنــزول الـحــاد في

أسعار النفط ،في حالة استمراره،
سيدفع على األرج ــح تصنيفات
سـيــاديــة ل ــدول ُم ـص ــدرة أضعف
ً
ً
مــالـيــا لــانـخـفــاض ،وخـصــوصــا
تلك الدول ذات الضغط اإلضافي
الناجم عن ربط أسعار الصرف.
وقال كبير محللي التصنيفات
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط
وإفريقيا لدى فيتش يان فريدريخ
لـ ــ«رويـ ـت ــرز» إن م ــن ال ـم ــرج ــح أن
ت ـظــل أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط منخفضة
ً
ً
لبعض الوقت ،وإن دوال بدءا من
السعودية والعراق وسلطنة عمان
وحتى نيجيريا وأنغوال جميعها
محل تركيز.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدري ـ ـ ــخ« :ال ـ ـ ـ ـ ــدول
ال ـتــي يـتـســم مــركــزهــا الـخــارجــي
بالحساسية بعض الشيء ولديها
سعر صــرف ثابت هي بالتأكيد
األكثر حساسية».

«شيفرون» خفض اإلنتاج
ق ــال ــت ش ــرك ــة ش ـي ـف ــرون إن ـهــا
ً
ت ـب ـحــث سـ ـب ــا ل ـت ـق ـل ـيــل اإلنـ ـف ــاق
الرأسمالي إثر االنهيار الذي حدث
ً
أخيرا في أسعار النفط ،والمتوقع
أن يــؤدي إلنتاج أقل على المدى
القريب.
وأضــافــت الشركة لــ«رويـتــرز»:
«ننظر في بدائل من أجــل تقليل
اإلنفاق الرأسمالي ومن المتوقع
أن يخفض ذلــك من اإلنتاج على
المدى القصير وأن يحافظ على
القيمة على المدى الطويل».

نفط البصرة
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا ،ق ــال ــت شــركــة
تسويق النفط ّالعراقية «سومو»،
إن الـ ـع ــراق خ ــف ــض س ـعــر الـبـيــع

مصاعب التصدير تحد من قدرة روسيا على زيادة إنتاج النفط
أفــادت مصادر في السوق وحسابات لـ «رويترز»
بأن قدرة روسيا على زيادة إنتاج النفط سريعا عقب
انهيار اتفاق عالمي لخفضه ّ
مقيدة باختناقات في
قدرات التصدير.
وأخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
ودول أخ ــرى كبيرة مـصــدرة للنفط بقيادة روسيا
األسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن مزيد
من التحركات المشتركة للحد من اإلنتاج عقب انتهاء
صالحية االتفاق الحالي في نهاية مار.
وكانت شركات النفط الروسية ،خاصة أكبر منتج
روس ـن ـفــت ،تشكو مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة مــن أن القيود
تتسبب في خسارة روسيا حصة سوقية لمصلحة
الواليات المتحدة باألساس التي ال تشارك في اتفاق
الخفض.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن كل
ُ
قيود اإلنتاج المرتبطة باالتفاق مع «أوبــك» سترفع
اعتبارا مــن األول مــن أبــريــل ،مما وضــع روسـيــا في
مــواجـهــة مــع الـسـعــوديــة فــي ح ــرب عـلــى الحصص
بالسوق.
وأعلنت السعودية ،في وقت سابق ،عن خطط لرفع
إمدادات الخام إلى  12.3مليون برميل يوميا في أبريل.
وكرر نوفاك القول إن روسيا قادرة على رفع إنتاج
النفط بما يتراوح بين  200و 300ألف برميل يوميا،
وربما بما يصل إلى  500ألف من نحو  11.3مليونا
تنتجها حاليا.
لـكــن شـحــن تـلــك الـكـمـيــات م ــن الـنـفــط إل ــى خ ــارج
روسـيــا قــد يـكــون أم ــرا معقدا بسبب اختناقات في
البنية التحتية للتصدير .ويصل موسم الصيانة

أسعار صرف العمالت العالمية
Quote1

أسعار صرف العمالت العربية

في المصافي الروسية إلى ذروته في أبريل ومايو،
مما يعني أن الـمــزيــد مــن ال ـخــام سـ ُـيـصــدر ب ــدال من
تكريره محليا.
كما لم تبرم روسيا بعد اتفاق تسليم هذا العام مع
روسيا البيضاء التي تشتري في العادة  1.5مليون
طن من النفط الروسي شهريا .وستشحن روسيا نحو
ثلث تلك الكمية إلى روسيا البيضاء في مارس ،لكن
هناك حاجة إلى توجيه البقية إلى مكان آخر.
وقال مصدر في شركة نفط روسية كبيرة «ليس
هناك الكثير من المتسع في خطوط األنابيب لرفع
اإلنتاج بسبب صيانة المصافي وروسيا البيضاء،
كما أن زيادة اإلنتاج ليست منطقية في ظل انخفاض
أسعار النفط خاصة بالنسبة للمشروعات البحرية
(مرتفعة التكلفة)».

وقــال نوفاك إن تعافي أسعار النفط سيستغرق
شهورا عقب نزولها ألقل مستوى في أربعة أعوام إثر
انهيار اتفاق «أوبك »+األسبوع الماضي.
وأحجمت شركات إنتاج النفط الكبرى في روسيا
ووزارة الطاقة عن التعليق على االختناقات المحتملة.
وقــال مصدر في شركة تجارة تعمل في روسيا
«الــربـيــع هــو أس ــوأ توقيت لروسيا لــزيــادة اإلنـتــاج.
الصيانة الموسمية في المصافي المحلية تؤدي إلى
ارتفاع التصدير على أي حال ،وبالتالي إذا أضفنا
زيادة في اإلنتاج فليست هناك طاقة تصدير كافية».
وقــال نــوفــاك أيضا إن روسـيــا ال تستبعد اتخاذ
إجراءات مشتركة أخرى مع «أوبك» لتحقيق االستقرار
في سوق النفط ،وهو موقف كرره «الكرملين» فيما
(رويترز)
			
بعد.

لوك أويل
مــن جهتها ،أعلنت لــوك أويــل
ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في
روسيا ،عن انخفاض صافي ربح
الربع الرابع بنسبة  37في المئة
عـلــى أسـ ــاس فـصـلــي إل ــى 119.3
مليار روبل « 1.7مليار دوالر» إذ
ت ـضــررت بـفـعــل تــراجــع هــوامــش
التكرير وانخفاض ربحية أنشطة
الشركة للتجزئة.
وتراجعت اإليرادات للفترة بين
أكتوبر وديسمبر من  2019بنسبة
 2في المئة إلى  1.9تريليون روبل.
(سنغافورة  -رويترز)

الروبل الروسي يفقد %10
من قيمته أمام الدوالر
فقدت العملة الروسية الروبل أكثر من  10في المئة من قيمتها
أمام الدوالر على مدار األسبوع الماضي ،متأثرة بتراجع أسعار
النفط ،وهي سلعة تصديرية رئيسية.
وأصبح سعر الدوالر نحو  72روبل أمس ،بعدما كان  66قبل
أسبوع .وال يــزال االقتصاد الروسي يعتمد إلــى حد كبير على
أسعار السلع األساسية ،رغم الجهود المبذولة لتنويع االقتصاد،
بعدما أدى توتر مرتبط بأسعار النفط قبل  5سنوات إلى انهيار
قيمة الروبل.
ً
ووفقا لوسائل إعالم رسمية ،فقد أعلن البنك المركزي الروسي،
أمس ،أنه يعتزم البيع من االحتياطات النقدية ،في مسعى لدعم
(د ب أ)
قيمة الروبل			.

ما الذي يحدث بالضبط في سوق النفط؟
لسنوات مقبلة ،سيظل التاسع
ً
م ــن م ــارس ال ـج ــاري م ـح ـفــورا في
ً
الذاكرة باعتباره واحدا من أصعب
األيام التي مرت على المستثمرين
في جميع أنحاء العالم ،حيث وجد
الكل نفسه فجأة في خضم أجواء
تشبه تلك الـخــاصــة بــأزمــة 2008
التي كانت الشاشات الحمراء من
أبرز سماتها.
ب ـم ـج ــرد ق ـ ــرع ج ـ ــرس اف ـت ـت ــاح
السوق أمس األول شهدت أسعار
ً
ً
النفط سقوطا حــرا فـقــدت خالله
ما يقرب من ثلث قيمتها ،مسجلة
أسوأ تراجع يومي لها منذ ،1991
ً
وذلــك تزامنا مع دخــول مؤشرات
ً
األسـهــم العالمية مـعــا فــي سباق
ن ـح ــو ال ـ ـقـ ــاع خ ـس ــر ف ـي ــه ال ـس ــوق
السعودي بنهاية اليوم  531نقطة،
بينما فقد «داو جونز» األميركي
أكثر من ألفي نقطة.
ك ـيــف ولـ ـم ــاذا حـ ــدث ك ــل ذل ــك؟
بــاألســاس ،توجد هناك حالة من
الـقـلــق تسيطر عـلــى الـمـشـهــد في
األسواق ،خالل األسابيع األخيرة،
ب ـس ـب ــب ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات ال ـح ــاص ـل ــة
وال ـم ـح ـت ـم ـلــة ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
ال ـجــديــد ،ال ــذي أص ــاب االقـتـصــاد
العالمي بحالة مــن الشلل ،ولكن
ل ـســوء حــظ ال ـســوق اجـتـمــع عليه
شران بعد أن انهارت أسعار النفط
فجأة ودون مقدمات ،وكأن مصيبة
واحدة ال تكفي!

الروس يغادرون الطاولة

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وبتناول دول بعينها ،قال إن
االحتياطيات المالية للسعودية
وصندق الثروة السيادي لديها
يــوفــران مـصــدة لكن ليس هناك
«مـتـســع ال نـهــائــي» فيما يتعلق
بتصنيف البالد عند( Aمع نظرة
مستقبلية مستقرة) عند اختفاء
المصدات.
وأضـ ــاف أن اس ـت ـمــرار ارت ـفــاع
الدين الحكومي في سلطنة عمان
«س ـي ـك ــون م ـب ـعــث قـ ـل ــق» ،بـيـنـمــا
تصنيف نيجيريا عند « B +مع
نظرة مستقبلية سلبية» قد يواجه
مشكالت إذا التهمت «محاوالت
م ـطــولــة» ل ـلــدفــاع ع ــن رب ــط عملة
الـبــاد الكثير مــن احتياطياتها
الدولية.
وي ـف ـي ــد م ـح ـل ـلــو ف ـي ـت ــش ب ــأن
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـس ـل ــع األولـ ـي ــة
فــي أن ـغــوال وال ـع ــراق وســوريـنــام
ً
والغابون هو األكثر وضوحا في
العالم ،وأن هناك عشر دول نامية
أخرى تحتل السلع األولية فيها
أك ـثــر م ــن سبعين ف ــي الـمـئــة من
دخل النقد األجنبي.

الرسمي لخام البصرة الخفيف
فــي أبــريــل آلس ـيــا بــواقــع خمسة
دوالرات إلى خصم  3.20دوالرات
ل ـل ـبــرم ـيــل ع ــن م ـت ــوس ــط أس ـع ــار
عمان/دبي المعروضة مقارنة مع
الشهر الماضي.
ُ
وقالت سومو ،في بيان أرسل
بــالـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ،إن ــه جــرى
تسعير خام البصرة الثقيل آلسيا
ف ــي ن ـفــس ال ـش ـهــر بـخـصــم 5.30
دوالرات للبرميل عن أسعار عمان/
دبي المعروضة.
وت ـحــدد سعر البيع الرسمي
ل ـ ـخـ ــام ال ـ ـب ـ ـصـ ــرة الـ ـخـ ـفـ ـي ــف فــي
أب ــري ــل ن ـي ـســان ألسـ ـ ــواق أمـيــركــا
الشمالية والجنوبية عند مؤشر
أرجوس للخامات عالية الكبريت
ً
منقوصا منه  1.05دوالر للبرميل،
بــانـخـفــاض ع ــن الـشـهــر الـســابــق
ونزل سعر خام كركوك للواليات
المتحدة إلــى خصم  2.40دوالر
للبرميل عن أرجوس.
وبالنسبة ألوروبــا ،نزل سعر
ال ـب ـيــع ال ــرس ـم ــي ل ـخ ــام ال ـب ـصــرة
الخفيف في أبريل نيسان بواقع
خمسة دوالرات للبرميل إلى سعر
برنت المؤرخ منقوصا منه 8.80
دوالرات للبرميل ،وهـبــط سعر
البيع الرسمي لخام كــركــوك في
أبريل إلى خصم  6.85دوالرات.

في السادس من مارس الجاري،
اج ـت ـمــع أعـ ـض ــاء مـنـظـمــة «أوب ـ ــك»
مـ ــع روس ـ ـيـ ــا فـ ــي م ـق ــر ال ـم ـن ـظ ـمــة
بــال ـعــاص ـمــة ال ـن ـم ـســاويــة فـيـيـنــا،
ل ـم ـنــاق ـشــة م ــا ي ـجــب اتـ ـخ ــاذه مــن
إج ـ ـ ــراءات ل ـل ـت ـعــامــل م ــع الـتــأثـيــر
الذي أحدثته أزمة فيروس كورونا
ال ـجــديــد ع ـلــى م ـس ـتــويــات الـطـلــب
العالمي على النفط الخام.
ً
ووف ـق ــا لـمــا ذك ــرت ــه «ن ـيــويــورك
تايمز» ،اقترحت المنظمة أن يقوم
الـ ـمـ ـش ــارك ــون ب ـخ ـف ــض ج ـمــاعــي

إلنتاجهم من الخام بنحو مليون
ً
ونصف مليون برميل يوميا ،أو
م ــا ي ـع ــادل  1.5%م ــن الـمـعــروض
الـعــالـمــي لـمـعــادلــة تــأثـيــر الطلب
المتراجع بسبب فيروس كورونا،
ولكن رفض الروس االقتراح .كما
ً
فشل الجانبان أيضا في االتفاق
على تمديد التخفيضات الحالية
الـبــالـغــة نـحــو  2.1مـلـيــون برميل
ً
يوميا.
«بـ ــدايـ ــة مـ ــن األول مـ ــن أب ــري ــل
بإمكان الجميع اإلنتاج بأي كمية
ت ـح ـلــو ل ـ ـ ــه» ...هـ ــذا م ــا ق ــال ــه وزي ــر
الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك»
للصحافيين ،بينما كان يغادر مقر
االجتماع .وعلى الناحية األخرى،
رفضت دول «أوبــك» أن تلتزم هي
وحــدهــا بخفض اإلنـتــاج ،وقــررت
إطالق العنان لطاقاتها اإلنتاجية
بالتوازي مع خفض أسعار نفطها،
ً
وذلك وفقا لما ذكرته «بلومبرغ».
وهكذا تحولت التكتيكات في
ال ـس ــوق ف ـج ــأة م ــن م ـح ــاول ــة دعــم
األسـعــار ،لتقليل حــدة التأثيرات
السلبية بسب تــداعـيــات فيروس

ك ـ ــورون ـ ــا الـ ـج ــدي ــد عـ ـل ــى ال ـط ـلــب
العالمي على الخام ،إلى قتال على
ال ـح ـصــص ال ـســوق ـيــة يـسـعــى فيه
الجميع لحماية وتأمين حــدوده
في السوق الــذي دخل بشكل غير
متوقع ،فيما يشبه حرب أسعار.

هل النفط الصخري هو المستهدف؟
ب ــال ـت ــأك ـي ــد تـ ـ ــدرك األطـ ـ ــراف
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي س ـ ــوق ال ـن ـفــط
تـ ـبـ ـع ــات قـ ــرارات ـ ـهـ ــا األخ ـ ـيـ ــرة،
كـمــا أن ــه مــن الــواضــح أن الكل
يلعب على نقاط ضعف اآلخر
ً
متسلحا بنقاط قوته ،ويراهن
ك ــذل ــك ع ـل ــى امـ ـت ــاك ــه الـ ـق ــدرة
األكـ ـب ــر ع ـلــى ت ـح ـمــل األض ـ ــرار
ألطول فترة ممكنة.
بالنظر إلــى المحدد األبــرز
في سوق النفط ،وهو التكلفة،
نـجــد أن الـسـعــوديــة تــأتــي في
مـ ـق ــدم ــة م ـ ــن ي ـم ـت ـل ـك ــون ه ــذه
الميزة بتكلفة ال تتعدى الـ2.8
دوالر لـلـبــرمـيــل ،بـيـنـمــا تبلغ
ت ـك ـل ـفــة إنـ ـت ــاج ال ـب ــرم ـي ــل ل ــدى

ك ــل م ــن «إك ـ ـسـ ــون» األم ـيــرك ـيــة
و«روسنفت» الروسية  16و20
ً
دوالرا على التوالي.
ً
وبناء على التطورات التالية
الجتماع «أوبــك» غير الناجح في
نهاية األسبوع الماضي ،ارتفعت
حدة القلق لدى المستثمرين تجاه
إم ـكــان ـيــة ت ــده ــور أرب ـ ــاح شــركــات
ً
ال ـط ــاق ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا
األم ـي ــرك ـي ــة م ـن ـهــا ،وهـ ــو م ــا أث ــار
م ــوج ــة مـ ــن ال ـ ـفـ ــزع فـ ــي األس ـ ــواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ف ـ ــي وق ـ ــت يـ ـم ــر ف ـيــه
ً
االقتصاد العالمي أصــا بوضع
شـ ــديـ ــد الـ ـحـ ـس ــاسـ ـي ــة ،ل ـت ـت ـح ــول
ش ــاش ــات الـ ـب ــورص ــات الـعــالـمـيــة
بسرعة إلى اللون األحمر القاتم.
ي ـ ـقـ ــول الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء إن روسـ ـي ــا
اخ ـتــارت عــدم االت ـفــاق مــع «أوب ــك»
ألن ـ ـهـ ــا تـ ــريـ ــد خـ ـف ــض األس ـ ـع ـ ــار،
ل ـكــي تـلـحــق أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن من
الضرر بصناعة النفط الصخري
األم ـيــرك ـيــة ،وال ـتــي ت ــرى موسكو
أنها صعدت في السنوات الثالث
األخيرة على حسابها في السوق،
مستفيدة من إبقاء اتفاق «أوبــك»

لألسعار عند مستويات معقولة
دون أن يضحي األميركيون بأي
شيء في المقابل.
في عام  2014ازدهــرت صناعة
ال ـن ـف ــط ال ـص ـخ ــري ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة ،وبــدأت منذ ذلــك الحين
في االستحواذ على حصة متنامية
من السوق العالمي .ففي غضون
س ـبــع سـ ـن ــوات ف ـقــط زاد اإلن ـت ــاج
األميركي من النفط الصخري من
ً
نحو  400ألــف برميل يوميا إلى
ما يزيد على أربعة ماليين برميل
ً
يوميا.
وتسبب هــذا االرت ـفــاع السريع
والـ ـم ــذه ــل ف ــي ق ـل ــب دي ـنــام ـي ـك ـيــة
س ــوق الـنـفــط الـعــالـمــي المستقرة
ً
منذ عقود رأســا على عقب ،حيث
ت ـحــولــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة من
صاف للنفط إلى مصدر
مستورد
ٍ
ـاف للنفط ،وباتت تنافس كال
صـ ٍ
ً
من السعودية وروسيا رأسا برأس.
كما قلل التوسع األميركي من آثار
تخفيضات اإلنتاج التي تحملتها
«أوبك» وروسيا وحدهما على دعم
(أرقام)
		
األسعار.

هل يتكرر سيناريو 2014؟
ي ــرى ال ـ ــروس أن ال ـ ـصـ ــادرات الـنـفـطـيــة
لـلــواليــات المتحدة – الـتــي أصبحت أكبر
منتج للخام فــي الـعــالــم منذ عــام – 2018
تــأتــي عـلــى ح ـســاب أســواق ـهــم ف ــي أوروبـ ــا
ومنطقة البحر المتوسط ،بل وفــي آسيا.
ولــذلــك ق ــررت مــوسـكــو أن الــوقــت قــد حــان
لوضع حد لتوسع صناعة النفط الصخري،
التي تصعد على أكتاف غيرها.
ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـت ـط ــورات األخـ ـي ــرة الـتــي
شهدها جانب العرض في السوق ،انهارت
أسهم شركات النفط الصخري األميركية
خــال جلسة األم ــس .فعلى سبيل المثال
فقدت أسهم شركة «أوكسيدنتال بتروليوم»
 53في المئة من قيمتها ،في حين تراجع
سهم «تشيسبيك إ نــر جــي» بنسبة  28في
ال ـم ـئــة .وع ـلــى صـعـيــد ال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى،

تــراجــع سهم «إك ـســون مــوبـيــل» بنسبة 12
في المئة.
إذا استمر إغراق السوق بالنفط الرخيص
ك ـمــا ه ــو ال ــوض ــع اآلن ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة ،فمن
المرجح أن تتكبد صناعة النفط الصخري
األميركية خسائر فادحة قد تؤدي إلى دخول
عــدد كبير من شركاتها في دوامــة اإلفــاس
ً
وأنشطة االندماج واالستحواذ ،وخصوصا
مــع وج ــود س ـنــدات بقيمة  18مـلـيــار دوالر
مستحقة على شركات الطاقة األميركية في
األشهر الثالثة المقبلة.
نجت صناعة النفط األميركية من أزمات
مـشــابـهــة ف ــي ع ــام  2008و ،2014وخــرجــت
ً
من األزمــة األخيرة تحديدا أقوى بكثير من
السابق .ولكن في أزمة  2014لم تكن شركات
الـنـفــط وال ـغــاز األمـيــركـيــة مثقلة بـكــم هائل

من الديون ،كما هو الحال اآلن ،حيث تبلغ
ديــونـهــا المستحقة خــال الـسـنــوات األربــع
المقبلة فقط  86مليار دوالر.
أشـ ـ ــارت «ب ـل ــوم ـب ــرغ» ف ــي ت ـقــريــر نـشــرتــه
م ـس ــاء أم ــس األول ،إل ــى أن إدارة الــرئـيــس
ً
األم ـي ــرك ــي تـ ــدرس حــال ـيــا إم ـكــان ـيــة إص ــدار
ح ـ ــزم م ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـم ــال ـي ــة لـمـنـتـجــي
النفط األميركيين الذين تضرروا بشدة في
األسابيع األخيرة ،بسبب تداعيات فيروس
ً
ك ــورون ــا ،وخ ـص ــوص ــا ب ـعــد ال ـم ـج ــزرة الـتــي
شهدها سوق النفط يوم االثنين ،والتي هوت
بأسعار الخام إلى مستويات تهدد استمرار
عدد كبير من المنتجين.
باختصار ،دخل سوق النفط فجأة ودون
مقدمات في معركة «عض األصابع» ،وأصبح
ً
السؤال اآلن :من يصرخ أوال؟

١٩
ً
األسواق اآلسيوية تتعافى نسبيا واألميركية تعوض خسائرها
ةديرجلا
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العريان« :وول ستريت» ربما تهبط  %30من مستوياتها القياسية المسجلة في فبراير
هبطت سوق األسهم
األميركية بشكل حاد في
تداوالت أمس األول ،وخسرت
المؤشرات الرئيسية أكثر من
 7.5في المئة من قيمتها في
تراجع هو األكبر على أساس
يومي منذ األزمة المالية
العالمية.

«داو جونز» يسترد
 800نقطة في
العقود اآلجلة
بعدما سجل أكبر
تراجع يومي على
اإلطالق

ف ــي م ــؤش ــر ع ـل ــى أن األسـ ـ ــواق
ً
اآلسيوية تتعافى نسبيا ،ارتفعت
مؤشرات األسهم الصينية بنهاية
تعامالت يوم الثالثاء الماضي إذ
تسعى للتعافي من الموجة البيعية
التي تعرضت لها أســواق األسهم
اآلسيوية والعالمية ،وسط التراجع
ال ـم ـل ـح ــوظ فـ ــي عـ ـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات
والـ ــوف ـ ـيـ ــات الـ ـج ــدي ــدة ب ـف ـيــروس
"كورونا" في الصين.
وس ـج ـل ــت ال ـص ـي ــن ف ــي األرب ـ ــع
وع ـش ــري ــن س ــاع ــة األخ ـ ـيـ ــرة تسع
عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس
"كورونا" عند  80.75ألف شخص،
ً
فضال عن سبع عشرة حالة وفاة
"خـ ــال األرب ـ ــع وال ـع ـشــريــن ســاعــة
األخيرة" إلى  3136حالة وفاة.
وكشفت البيانات االقتصادية
ارتفاع معدل التضخم في الصين
بنحو  5.2في الكويت خالل فبراير
الـ ـم ــاض ــي ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس س ـن ــوي،
مقارنة بـ  5.4في المئة خالل يناير
وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر عام
 ،2011كما أش ــارت البيانات إلى
تــراجــع أسـعــار المنتجين بنسبة
 0.4فــي المئة خــال الفترة ذاتها
على أساس سنوي ،مقابل ارتفاعها
بنحو  0.1في المئة في يناير.
وع ـن ــد اإلغ ـ ـ ــاق ،ارت ـف ــع مــؤشــر
"شنغهاي المركب" بنسبة  1.8في
المئة عند  2997نقطة ،كما ارتفع
"شنتشن المركب" بنسبة  2.4في
المئة إلى  1887نقطة.
ً
أيضا ،ارتفعت مؤشرات األسهم
الـيــابــانـيــة فــي نـهــايــة الـتـعــامــات،
مــع انخفاض الـيــن ،وتعهد البنك
المركزي الياباني ورئيس الوزراء
ه ـن ــاك بــال ـتــدخــل ل ــدع ــم األس ـ ــواق
المضطربة نتيجة تفشي فيروس
"كورونا".
وأعلن محافظ البنك المركزي

الياباني "هاروهيكو كــورودا" أنه
كان يفحص التداعيات االقتصادية
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ت ـحــركــات األسـ ــواق
ً
ً
العالمية غير المستقرة أبدا ،مؤكدا
اس ـت ـعــداد الـبـنــك ل ــزي ــادة الـحــوافــز
لمحاربة المخاطر المتنامية من
تفشي فيروس "كورونا".
كما أكد رئيس الوزراء الياباني
شينزوا آبي ،أن الحكومة ستعمل
ع ـ ــن كـ ـث ــب م ـ ــع الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
وحكومات الدول األخرى من أجل
االس ـت ـج ــاب ــة بــال ـش ـكــل الـمـنــاســب
وتحقيق استقرار األسواق.
وع ـن ــد اإلغ ـ ـ ــاق ،ارت ـف ــع مــؤشــر
"ن ـي ـكــي" ال ـيــابــانــي بـنـحــو  0.9في
المئة إلى  19867نقطة ،كما صعد

الدوالر ينتعش والين يتراجع
عــاد ال ــدوالر إلــى االرتـفــاع أمــس ،بعد أن تكبد
خـســائــر ضخمة مـقــابــل الـيــن وال ـي ــورو والـفــرنــك
السويسري ،إذ تحول المستثمرون للتحلي باألمل
في أن صناع السياسات حول العالم سينفذون
إجراءات تحفيزية ،للتخفيف من األثر االقتصادي
لتفشي فيروس "كورونا".
وساعد ذلك في التراجع عن مسار االثنين ،رغم أن
مستوى  104ينات للدوالر لم ُيعد العملة اليابانية بعد
لما فوق مستوى  105الذي شهدته قبل هذا األسبوع.
وبدأ الدوالر يرتفع مع صعود العقود اآلجلة
لألسهم األميركية وعائدات سندات الخزانة ،بعد
أن قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه سيعقد
مؤتمرا صحافيا الـيــوم (أم ــس) بـشــأن إج ــراء ات
ً
اقتصادية ردا على أثر انتشار المرض.

وقال وزير الخزانة األميركي ستيفن منوتشين
أيضا ،إن البيت األبيض سيجتمع مع المسؤولين
التنفيذيين للبنوك هذا األسبوع ،في مؤشر على
أن الحكومة األميركية ستطبق إجراءات لمواجهة
انتشار "كورونا".
كـ ـم ــا تـ ــذبـ ــذبـ ــت ق ـي ـم ــة ال ـ ـيـ ــن مـ ـق ــاب ــل ع ـم ــات
كبرى مثل الـيــورو وال ــدوالر األسـتــرالــي ،بعد أن
ألـمــح مـســؤولــون فــي بنك الـيــابــان الـمــركــزي إلى
استعدادهم لتكثيف التحفيز إذا اقتضت الضرورة
قبل اجتماع بشأن السياسات األسبوع المقبل.
وتــراجــع الـيــورو مقابل ال ــدوالر  0.4فــي المئة
إلى  1.1385دوالر.
وارتفع الدوالر أمام الجنيه االسترليني  0.5في
المئة إلى  1.3067دوالر.

الذهب ينخفض %1
انخفض الذهب بأكثر من واحــد في المئة ،أمس،
متراجعا عن قفزة حققها في الجلسة السابقة ليتجاوز
مستوى  1700دوالر ،إذ رفعت آمال إجــراءات تحفيز
عالمية للتخفيف من وطأة األثر االقتصادي لتفشي
فيروس "كورونا" الدوالر واألصول األعلى مخاطرة.
ونزل الذهب في المعامالت الفورية  1.4في المئة إلى
 1656.24دوالرا لألوقية (األونصة) بحلول الساعة 0530
بتوقيت غرينتش ،بعد أن المس أعلى مستوياته منذ
ديسمبر  2012عند  1702.56دوالر ،أمس االول ،بسبب
مـخــاوف مــن االنـتـشــار العالمي للمرض .وتراجعت
العقود األميركية اآلجـلــة للذهب  1.1فــي المئة إلى
 1657.10دوالرا.

وقال ستيفن إينس ،كبير خبراء استراتيجيات
السوق في آكسي كورب" ،بدأ اإلقبال على المخاطر
ي ـعــود بـسـبــب إج ـ ــراءات الـسـيــاســة الـمــالـيــة التي
تـصــدر عــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ـيــابــان ،وهــذا
سلبي للذهب على المدى القصير".
وق ــال الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،إنــه
سيتخذ خـطــوات "كـبــرى" إلع ــداد اقتصاد بــاده
لمواجه أثر انتشار "كورونا".
وق ــال إيـنــس "ه ــذه الـبــدايــة فحسب لـمــا يمكن
وصفه بتأثير الدومينو ،وأتوقع أن تحذو باقي
الحكومات اآلسيوية حذو تلك الخطوات بحزم
مماثلة".

ً
المؤشر األوســع نطاقا "توبكس"
بنسبة  1.3ف ــي الـمـئــة إل ــى 1407
نقاط.
وهبطت سوق األسهم األميركية
ب ـش ـكــل ح ـ ــاد ،ع ـم ـقــت خ ـســائــرهــا
خــال ت ــداوالت االثـنـيــن ،وخسرت
المؤشرات الرئيسية أكثر من 7.5
فــي المئة مــن قيمتها فــي تراجع
هو األكبر على أســاس يومي منذ
األزمة المالية العالمية ،اال ان افتتاح
ً
االســواق الثالثاء عوض جــزءا من
الخسائر.
وتزامنت خسائر "وول ستريت"
مع الضغوط على شركات الطاقة؛
نتيجة االنخفاض الكبير في أسعار
النفط ،إضــافــة إلــى الـمـخــاوف من

انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره
على االقتصاد العالمي.

«اثنين الهبوط»
انخفض "داو جونز" بأكثر من
 2000نقطة في ختام جلسة أمس
األول ،وه ــي أكـبــر خسائر يومية
بالنقاط على اإلطالق ،وتزامن ذلك
مع انخفاض أسعار النفط بأكثر
من  20في المئة.
وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت ج ـم ـي ــع أس ـه ــم
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ع ـل ــى
مــؤشــر " "S&P 500ســوى تسع
شركات ،وكانت أسهم شركات
الطاقة من أبــرز الخاسرين؛ إذ
انخفض سهما "إكسون موبيل"

ما وراء هذه الخسائر؟

ً
يرى محللون أن مزيجا من القلق
الشديد من تفشي فيروس "كورونا"
وتأثيره على االقتصاد العالمي،
إضــافــة إل ــى فشل اجـتـمــاع "أوب ــك"
األخير في تعميق خفض اإلنتاج
تسببا في هلع لدى المستثمرين.
وص ـ ــرح ال ـم ـح ـلــل االق ـت ـص ــادي
محمد العريان بأن سوق األسهم
األم ـيــرك ـيــة "وول س ـتــريــت" ربـمــا
يهبط بنسبة  30في المئة من أعلى
مستويات سجله في فبراير.
أضـ ــاف "ال ـع ــري ــان" أن فـيــروس
"ك ــورون ــا" يتسبب ف ــي هـلــع لــدى
ً
المستثمرين ،مشيرا إلى فقدانهم
الثقة في قدرة االحتياطي الفيدرالي
على تغيير األمور.
وأكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــا ي ـع ـق ــد األمـ ـ ـ ـ ــور أن
فيروس "كورونا" يواصل انتشاره،
إذ أصـ ـ ـ ــاب أكـ ـث ــر مـ ــن  108آالف
شخص وتسبب في وفاة ما يقرب
من  3900آخرين ،وأعلنت الحكومة
اإليـطــالـيــة توسيع نـطــاق الحجر

«رساميل» :أسواق األصول ذات
المخاطر تتعرض لضربة قوية
ذكر تقرير صادر عن شركة "رساميل" لالستثمار ،أن األسبوع
الماضي شهد تطورات كبيرة على صعيد األوضــاع االقتصادية
والمالية من أبرزها االنهيار الكبير الذي تعرضت له عوائد السندات
األميركية الحكومية ،والتراجع الهائل في أسعار النفط العالمية
ّ
والتقلب الكبير في أسواق األسهم العالمية.
وحسب التقرير ،فــي حين تــزايــدت حــدة قلق العالم بــأســره من
تأثيرات فيروس كورونا على النمو االقتصادي العالمي ،تعرضت
أســواق األصــول ذات المخاطر إلــى ضربة قوية على خلفية بحث
المستثمرين عن األمــان في األصــول التي تعتبر آمنة مثل الدخل
الثابت والذهب.
وسعى مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي في وقت سابق من
األسبوع إلى تهدئة المستثمرين من خالل خفض سعر الفائدة على
األموال الفدرالية بمقدار  50نقطة أساس في خطوة طارئة.
وواصلت األسواق تقلبها بعد ذلك إذ شكك المستثمرون في قدرة
مثل هذه الخطوة على احتواء مخاطر انتشار الفيروس.
وبدأ العائد على سندات الخزانة األميركية ألجل عشر سنوات في
االنخفاض حتى دون مستوى  1في المئة الحساس ،قبل أن يعود
ً
وينخفض العائد دون مستوى  0.70في المئة ليغلق الحقا عند
مستوى  0.74في المئة لهذا األسبوع.
وع ـلــى صـعـيــد أداء م ــؤش ــرات األس ـه ــم الــرئـيـسـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة فقد شهدت تــداوالت يوم الجمعة من األسبوع الماضي
تراجع مؤشر  Dow Jonesالصناعي بمقدار  256.50نقطة أو ما
ً
نسبته  1في المئة ،منهيا تداوالت األسبوع عند مستوى 25864.78
نقطة وبمكاسب وصلت نسبتها إلى  1.79في المئة لألسبوع.
من جهته تراجع مؤشر  S&P 500بمقدار  51.57نقطة أو ما نسبته
 1.7في المئة يوم الجمعة ليصل إلى مستوى  2972.37نقطة ،وذلك
ّ
في حين ّ
تكبد مؤشر  Nasdaqللتكنولوجيا المركب خسائر بمقدار
 162.98نقطة أو ما نسبته  1.9في المئة ليغلق عند  8575.62نقطة.
وأنهى مؤشر  S&P 500تــداوالت األسبوع على ارتفاع بنسبة
 0.61في المئة في حين ارتفع مؤشر  Nasdaqللتكنولوجيا بنسبة
 0.10في المئة.

«الوطني» :تفشي «كورونا» وانهيار اتفاق
«أوبك» يعصفان باألسواق العالمية
ق ــال ال ـمــوجــز االق ـت ـص ــادي ال ـص ــادر ع ــن ب ـنــك الـكــويــت
الوطني ،إن األسواق المالية اجتاحتها موجة عاصفة من
الخسائر الحادة بنهاية شهر فبراير الماضي وسط تفشي
ً
فيروس كورونا عالميا وزيــادة المخاوف من التداعيات
االقتصادية التي قد يخلفها ،أضف إلى ذلك انهيار اتفاق
"أوبك" وروسيا بشأن خفض اإلنتاج ،فقد تراجعت األسهم
األميركية بنسبة  10في المئة ،على أساس شهري ،بعد أن
عانت تقلبات شديدة على مدار الشهر ،مما دفع مجلس
االحتياطي الفدرالي إلى إعالن خفض طارئ لسعر الفائدة
بمقدار  50نقطة أساس في  3مارس.
وحسب الموجز ،امتد نزيف الخسائر ليشمل األسواق
ً
األخـ ــرى أي ـض ــا ،إذ انـخـفـضــت ع ــائ ــدات س ـنــدات الـخــزانــة
األميركية ألجل  10سنوات إلى أدنى معدالتها المسجلة
ً
تاريخيا عند مستوى أقــل من  0.5في المئة في مستهل
شهر مــارس الـجــاري وســط تــزايــد الـتـشــاؤم بشأن النمو
ً
العالمي ،كما انخفض سعر مزيج خام برنت إلى  32دوالرا
للبرميل ،أي بخسائر تصل نسبتها إلى  46في المئة عن
المستوى المسجل في منتصف فبراير.
وتوقع صندوق النقد الدولي اآلن أن يكون معدل النمو
العالمي أضعف هذا العام من نسبة  2.9في المئة المسجلة
ً
في عام  2019بما يعني خفضا لتوقعاته السابقة البالغة
 3.3في المئة بنحو  0.5في المئة على األقــل ،كما تعهد
الصندوق برصد  50مليار دوالر لمساعدة البلدان الفقيرة
على مكافحة الوباء.

إيطاليا تحت وطأة الفيروس
فــي منطقة ال ـيــورو ،تــركــز مـحــور تأثير الـفـيــروس في
األغلب على إيطاليا التي شهدت أعلى نسبة من حاالت
اإلصابة بالفيروس بما أدى إلى إغالق منطقة لومباردي
الشمالية بأكملها وتزايد المخاوف المتعلقة بقطاع السفر

و"شـ ـيـ ـف ــرون" أك ـث ــر م ــن  12في
المئة لكل منهما.
وهبطت البنوك  11فــي المئة،
وس ـج ـل ــت ص ـن ــادي ــق ال ـم ــؤش ــرات
الـ ـمـ ـت ــداول ــة الـ ـت ــي ت ـت ـبــع ال ـب ـنــوك
اإلقـلـيـمـيــة أسـ ــوأ أداء يــومــي منذ
عام .2009
ل ـكــن ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ارت ـف ـعــت،
وص ـ ـع ـ ــد م ـ ــؤش ـ ــر "داو جـ ــونـ ــز"
الـصـنــاعــي بــأكـثــر م ــن  800نقطة
بعدما سجل أكبر تراجع يومي على
اإلط ــاق ،نتيجة خسائر شركات
قطاع الطاقة ومع انتشار فيروس
"كورونا".
وع ـ ـ ـ ــن أداء الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة
ل ـل ـم ــؤش ــرات ،ارت ـف ــع "داو جــونــز"

الـصـنــاعــي بنسبة  3.5فــي المئة
" 841+نقطة" إلى  24718نقطة.
كما ارتـفــع " "S&P 500األوســع
ً
نطاقا بنسبة  3.6في المئة "98+
نـقـطــة" عـنــد  2846نـقـطــة ،وصعد
"ناسداك" بنحو  3.9في المئة "312+
نقطة" إلى  8265نقطة.
وهـ ـب ــط ال ـع ــائ ــد ع ـل ــى س ـن ــدات
الـخــزانــة األمـيــركـيــة أدن ــى  0.5في
الـمـئــة خ ــال جـلـســة االث ـن ـيــن قبل
إغالقها عند  0.57فــي المئة ،كما
تراجع العائد على السندات ألجل
ً
ثالثين عاما أدنى  0.9في المئة.
وقــال المحلل لــدى "ســي إن بي
سي" جيم كريمر ،إن ما حدث يوم
االثنين أكثر فوضوية مما حدث
أثناء األزمة المالية العالمية.

والـسـيــاحــة ال ــذي يمثل حــوالــي  13فــي الـمـئــة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي.
وف ــي ح ـيــن اس ـت ـقــر أداء م ــؤش ــر م ــدي ــري الـمـشـتــريــات
اإليطالي المركب لشهر فبراير عند مستوى 50.4" 50.7
يناير" ،من المتوقع أن يكون التأثير على الناتج المحلي
ً
اإلجمالي للربع األول كبيرا وسط تزايد إمكانية دخول
االقتصاد اإليطالي حالة من الركود خالل العام الحالي
ً
ً
بعد أن سجل نموا متواضعا بنسبة  0.3في المئة فقط
في عام .2019
وم ــن جـهــة أخ ــرى ،أعـلـنــت الـحـكــومــة اإليـطــالـيــة تقديم
حــزمــة تحفيز اقـتـصــادي بقيمة  7.5مـلـيــارات يــورو "0.4
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي" لمواجهة فيروس
كورونا "بما في ذلك بعض اإلعفاءات الضريبية والتمويل
اإلضافي للرعاية الصحية" ،كما وافق االتحاد األوروبي
على تجاهل تأثيرات الفيروس على عجز الموازنة الذي
ً
قد يتجاوز الحد المقرر سابقا بنسبة  2.2في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي.

االقتصاد الصيني يصاب بالشلل
ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 3000
حالة وفاة في أوائل مارس وارتفع عدد اإلصابات إلى أكثر
من  80600حالة مؤكدة.
وعلى الرغم من أن عــدد الحاالت الجديدة في الصين
ً
تباطأ وفـقــا للتقارير ،فــإن تفشي الـفـيــروس استمر في
التأثير بشدة على النشاط االقتصادي نتيجة االضطرابات
في جانب العرض إذ اضطرت الشركات إلى إيقاف اإلنتاج
أو تقليصه" وتعطل جانب الطلب "في ظل امتداد فترات
الحجر الصحي وفرض القيود على حركة السفر".
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي لشهر فبراير
تراجع نشاط الصناعات التحويلية إلى مستوى قياسي

جديد بلغ  35.7نقطة مقابل  50نقطة في يناير.
كما انخفض مــؤ شــر مــد يــري المشتريات التصنيعي
ً
الـخــاص " "Caixin / Markitأيـضــا إلــى مستوى قياسي
منخفض بلغ .40.3
ً
وفي ذات الوقت ،انهار أيضا مؤشر مديري المشتريات
الرسمي والخاص لقطاع الخدمات إلى مستوى  29.6و26.5
نقطة على التوالي.
وق ــام ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي بخفض تــوقـعــاتــه لنمو
االق ـت ـص ــاد الـصـيـنــي ل ـعــام  2020بـنـسـبــة  0.4ف ــي الـمـئــة
ليصل إلى  5.6في المئة ،بينما خفضت منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية توقعاتها من  5.7في المئة إلى 4.9
في المئة.
وتــم خــال الشهر الماضي تقديم حزمة مــن التدابير
ال ـت ـح ـف ـيــزيــة ت ـه ــدف إلـ ــى دعـ ــم ال ـن ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي ،إذ
أعلنت وزارة المالية تخفيضات في الضمان االجتماعي
والضرائب ورسوم الشركات ،وقام البنك المركزي بتخفيف
القيود على تسهيالت القروض متوسطة األجل لمدة عام
بمقدار  10نقاط أساس إلى  3.15في المئة في محاولة منه
لخفض تكاليف االقتراض طويلة األجل.
وتـبــع ذلــك خفض سعر اإلق ــراض الرئيسي ألجــل عام
بمقدار  10نقاط أســاس إلــى  4.05في المئة .إضافة إلى
ذلك ،خصصت الحكومة حتى اآلن  90مليار يوان صيني
لمكافحة الفيروس باإلضافة إلى تقديم البنك المركزي
لتدابير الحفاظ على مستويات السيولة.
وفي ذات الوقت ،انخفض سعر صرف اليوان الصيني
بنسبة  1.7في المئة لتجاوز مستوى  7يوان مقابل الدوالر
ً
األمـيــركــي بنهاية فـبــرايــر ،لكنه شهد انتعاشا بعد ذلك
إلى  6.93يوان مقابل الدوالر في أوائل مارس على خلفية
ضعف الدوالر.

الصحي ليشمل كافة أنحاء البالد.
ولم يكن األمر وليد اللحظة يوم
االثنين ،بل إن األس ــواق العالمية
تضررت خالل الجلسات الماضية
حـ ـت ــى خ ـ ـسـ ــرت أسـ ـ ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم
ح ــول الـعــالــم مــا يـقــرب مــن تسعة
تــري ـل ـيــونــات دوالر م ــن قيمتها،
بحسب تقديرات "بنك أوف أميركا".
ف ـفــي أم ـي ــرك ــا ،ظ ـهــر "ك ــورون ــا"
ف ــي  33واليـ ــة عـلــى األقـ ــل ،وب ــدأت
الشركات األميركية الكبرى تشجع
الموظفين على العمل من المنازل.
وبالتزامن مع ذلك ،هناك صورة
قــات ـمــة ب ـش ــأن ت ـبــاطــؤ االق ـت ـصــاد
الصيني؛ إذ انخفضت ص ــادرات
بـكـيــن  17ف ــي الـمـئــة خ ــال يناير
وفبراير مقارنة بنفس الشهرين
عــام  2019كما تراجعت ال ــواردات
بنسبة  4في المئة.
ً
وسجلت الصين أيضا أول عجز
تجاري منذ الحرب التجارية مع
الواليات المتحدة التي بدأت قبل
عامين ،ويتوقع محللو "أوكسفورد
إيـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـك ــس" تـ ـب ــاط ــؤ ن ـمــو
االقتصاد الصيني إلى  2في المئة
خــال الــربــع األول مقارنة بالربع
األخير من عام .2019
وكان الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،أع ـلــن ،إج ـ ــراءات "جــذريــة"
ي ـع ـتــزم ات ـخ ــاذه ــا لـلـتـخـفـيــف من
التداعيات االقتصادية لفيروس
كورونا المستجد.
وأوضـ ــح تــرامــب خ ــال مؤتمر
صحافي عقده مــع فريقه الموكل
ل ـ ــه ّ إدارة األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـن ــاجـ ـم ــة عــن
تفشي وبــاء كورونا أن اإلجــراءات
ّ
تتضمن
ال ـتــي سيعلن عـنـهــا ق ــد
"اقتطاعات محتملة في الضرائب
على الرواتب" ،وهو أمر سيناقشه
مع مسؤولي الكونغرس.
(أرقام)

«كفيك» %7.4 :تراجع األسواق الخليجية
ذكر تقرير صادر عن الشركة الكويتية للتمويل
واالستثمار "كفيك" أن مؤشر  MSCI GCCلألسواق
الخليجية انخفض بنسبة  7.40 -في المئة منذ
بداية الشهر وسط تراجع في األســواق الدولية،
وكان أسوأ من األرباح المتوقعة.
ووف ــق الـتـقــريــر ،ب ــدأت دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي موسم إعــان أربــاح ونتائج الشركات
الرئيسية لعام  ،2019وأظهرت النتائج التراكمية
المعلنة في نهاية الشهر انخفاض أداء الشركات
في تلك الدول على الرغم من أن التوقعات كانت
منخفضة بالفعل مقارنة بالعام السابق.
فــي الـكــويــت ،انـخـفــض مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام -
 4.00فــي المئة منذ بــدايــة الشهر مــا عــدا قطاع
النفط والغاز الذي أغلق بنسبة ارتفاع  1.05في
المئة ،وانخفاض في قطاع التكنولوجيا والمواد
األساسية بنسبة  9.47 -في المئة و 7.90-في المئة
على التوالي.
وف ــي الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،انخفض
مؤشر التداول السعودي بنسبة  7.50 -في المئة
منذ بداية الشهر ،وكان األسوأ ً
أداء من القطاعات
هــو ق ـطــاع ال ـخــدمــات بنسبة  14.06-فــي الـمـئــة،

وقطاع االتصاالت بنسبة  10.82 -في المئة وقطاع
المواد األساسية انخفض بنسبة  9.88 -في المئة.
فــي قـطــر ،انـخـفــض مــؤشــر س ــوق قـطــر بنسبة
 7.69في المئة منذ بداية الشهر كما أن جميعال ـق ـطــاعــات سـجـلــت خ ـســائــر بـمـســاهـمــة سلبية
منها قطاع الـعـقــارات بنسبة  15.68 -فــي المئة
والقطاع الصناعي بنسبة  12.03-في المئة وقطاع
التأمين بنسبة  10.95 -في المئة وقطاع الخدمات
االستهالكية بنسبة  10.82-في المئة.
وفي اإلمارات العربية المتحدة ،سجل مؤشر
ً
سوق أبوظبي انخفاضا بنسبة  4.94 -في المئة
ً
منذ بداية الشهر ،متأثرا من قطاع البنوك بنسبة
 6.61في المئة وقطاع العقارات بنسبة  5.02-فيالمئة .أما القطاعان الوحيدان اللذان سجال أداء
ً
إيجابيا فهما قطاع التأمين بنسبة  5.94في المئة
والقطاع الصناعي بنسبة  2.64في المئة.
أما مؤشر سوق دبي المالي فانخفض بنسبة
  7.18فــي الـمـئــة مـنــذ بــدايــة الـشـهــر ،بمساهمةسلبية من قطاع العقارات بنسبة  11.66 -في المئة
وقطاع النقل بنسبة  8.50 -في المئة.

ثقافات

22

مسك وعنبر

مزاج
om

t

.c
bil@aljarida

aw
a

فازت الكاتبة السورية الشابة هيفين تباشر الفنانة نسرين أمين
أحمد بالمركز األول في جائزة
تصوير دورها في مسلسل «لما
«الشرقي» لإلبداع ،في مجال أدب
كنا صغيرين» ،المقرر عرضه في
الطفل.
رمضان المقبل .

ً
مايلي سايرس تلغي حفال لضحايا
حرائق الغابات في أستراليا
العدد  / 4370األربعاء  11مارس 2020م  16 /رجب 1441هـ

ألغت المغنية األميركية مايلي سايرس
حفال كان مقررا لمصلحة ضحايا حرائق
الغابات بأستراليا في ضوء أزمة فيروس
كورونا.
وأعـلـنــت ســايــرس ،عـبــر "تــويـتــر" ،أمــس،
أن ـه ــا اس ـت ـجــابــت لـنـصـيـحــة ال ـم ـســؤول ـيــن،
م ـض ـي ـف ــة" :أسـ ـت ــرالـ ـي ــا :نـ ـظ ــرا ل ـت ــوص ـي ــات
ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة وسـ ـلـ ـط ــات ال ــوالي ــة
والـسـلـطــات االتـحــاديــة والــدول ـيــة ،بـمــا في
ذلك مركز السيطرة على األمراض ،فإنه من
أجل الحد من المخاطر الصحية المحتملة
اسـ ـتـ ـج ــاب ــة لـ ــأزمـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
الحالية ،لــن نمضي فــي السفر ألستراليا
من أجل العرض".
كما أعلنت سايرس ( )27أنها ستتبرع
ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ض ـ ـحـ ــايـ ــا ح ـ ــرائ ـ ــق ال ـ ـغـ ــابـ ــات
األسـتــرالـيــة ،مـتــابـعــة" :يــؤسـفـنــي أن أفتقد

هارفي واينستين

ُ
الحكم على هارفي
واينستين اليوم
قال جودا إنغلماير ،المتحدث باسم قطب صناعة السينما
األميركية المدان باالعتداء هارفي واينستين ،إن المنتج
الشهير أصيب بارتجاج فــي الـمــخ ،إثــر تعرضه للسقوط
داخل السجن.
وسيصدر ُ
الحكم في مانهاتن اليوم ضد رجــل صناعة
السينما األميركية الــذي كــان يتمتع بنفوذ قــوي ،ويواجه
عقوبة السجن لمدة  29عاما .وأضاف إنغلماير" :يقول هارفي
إنه يصاب بالدوار طوال الوقت ،ويعتقد أنه يعاني ارتجاجا
ً
في المخ ،حيث لم يتم تشخيص حالته رسميا"( .د ب أ)

ال ـج ـم ـيــع ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا ،ل ـك ـن ـنــي س ــأع ــود
قــري ـبــا" .وك ــان مــن الـمـقــرر أن ي ـقــام الـحـفــل
الموسيقي في ملبورن بعد غد.
وبـ ـ ــدأت ح ــرائ ــق ال ـغ ــاب ــات ال ـك ـب ـيــرة فــي
سبتمبر  ،2019وأحرقت أكثر من  12مليون
ه ـك ـت ــار م ــن األراض ـ ـ ــي ف ــي ج ـن ــوب وش ــرق
أسـتــرالـيــا ،وأسـفــرت عــن وفــاة  33شخصا
على األقل ،وتدمير أكثر من  3000منزل.
ي ــذك ــر أن س ــاي ــرس ،ال ـم ـم ـث ـلــة ومـغـنـيــة
ا لـبــوب األ مـيــر كـيــة ،المعروفة بأنها نجمة
ديـ ــزنـ ــي ،وصـ ـل ــت إلـ ــى ال ـش ـه ــرة ك ـمــراه ـقــة
مـ ـحـ ـب ــوب ــة ف ـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي
" ،"Hannah Montanaا ل ــذي ُع ــرض على
شبكة قنوات ديزني.
وأخـ ـ ــذت ال ـم ــرك ــز  35ف ــي ق ــائ ـم ــة مـجـلــة
"فوربس" للمشاهير المئة ،وتعتبر واحدة
من أغنى المشاهير المراهقين في جيلها.

كاتي بيري
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فيروس «كورونا» يصيب النشاط
الفني المحلي بالشلل ،والتوقف
شمل المسرح ودور العرض
السينمائية حتى إشعار آخر.

وعندما بلغت ا لـ 17كانت فعليا كسبت
ث ـ ـ ــروة ُ
وصـ ـنـ ـف ــت فـ ــي الـ ـم ــرتـ ـب ــة ال ـت ــاس ـع ــة
ضمن قائمة أ غـنــى  20مغنية فــي العالم،
حـيــث كــا نــت و هــي بعمر صغير مهووسة
بالتمثيل ،و خــا ضــت تجربتها األو لــى في
المسلسل التلفزيوني " ،"Docوسرعان ما
ازد هــرت مسيرتها الفنية وظهرت حرفيا
ف ــي ك ــل م ـك ــان م ــن خ ــال ج ـم ـيــع الــوســائــل
اإلعالمية.
كـمــا شــاركــت ســايــرس فــي سلسلة أفــام
لشركة ديزني ،وقدمت ألبومات ناجحة جدا،
وامـتـلـكــت مـجـمــوعــة ضـخـمــة م ــن الـبـضــائــع
التي أطلقتها تحت اسم هانا مونتانا ،ومن
أفالمها Hannah Montana: The Movie،
 ،LOL، The Last SongوHannah Montana
& Miley Cyrus: Best of Both Worlds Con
(د ب أ)
.cert

براد بيت

كاتي بيري تنعى جدتها براد بيت ينفي عودته
لجنيفر أنيستون
برسالة مؤثرة
نعت المغنيةكاتي بيريجدتها ،التي توفيت أمس
األول ،برسالة خيالية مؤثرة ،إذ نشرت عبر صفحتها
الخاصة بأحد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي صــورة
تجمعها بجدتها الراحلة ،وأرفقتها برسالة طويلة
أعربت فيها عن حزنها الشديد لوفاتها.
ً
وتخيلت بيري لو أن طفلها الحامل به حاليا من
الممثل أورالندو بلوم سيلتقي جدتها في مكان ما قبل
والدتــه إلى هذه الحياة ،لتقبله األخيرة على جبينه،
قائلة" :قلبي يأمل ذلك".

ذك ــرت تـقــاريــر إعــامـيــة ،انـتـشــار أخـبــار تفيد باحتمال
ت إلى زوجته السابقة الممثلة جنيفر
عودة الممثلبراد بي 
أنيستون ،إال أن بيت نفاها بطريقة غير مباشرة ،حيث ظهر
في حفلة " ،"Thundercatبلوس أنجلس ،برفقة امرأة سمراء
مجهولة ،ولم يتم تسريب صور لها سابقا ،وحتى في الحفل
وهو جالس معها ،ألنها لم تلتقط معه أي صورة مباشرة،
لكنها ظهرت بجانبه فقط .وكان انفصال بيت عن أنجلينا
جولي الخبر الصادم في هوليوود ،بعد السنوات الطويلة
الناجحة بينهما في بناء عائلة كبيرة وجميلة.

«والت ديزني» تنظم العرض األول لفيلم
« »mulanمتحدية «كورونا»
ً
سجلت والت ديزني اسمها بقوة في الصراع الدائر حاليا مع هيمنة فيروس
"كورونا" بعد طرحها فيلمها "موالن  "mulanللعرض األول ،معتبرة
األفالم الجديدة مهم في العالم.
أن استمرار عرض ً
وحددت ديزني موعدا لطرحه في الصاالت في أميركا  27مارس الجاري،

نظمت شركة والت ديزني العرض األول لفيلم الحركة
ً
" ،"mulanماضية قدما في سبيل طرح العمل بدور السينما
ً
رغم أن انتشار فيروس كورونا سيبقيه بعيدا عن الصين،
ثاني أكبر سوق لألفالم السينمائية ،ألجل غير مسمى.
وفي الوقت الراهن قررت شركات اإلنتاج أن من الضروري
استمرار عرض األفالم في دور السينما بمعظم أنحاء العالم.
ومن المتوقع بدء عرض "موالن" في الواليات المتحدة
يوم  27مارس الجاري ،وهو النسخة الحية من فيلم الرسوم
المتحركة الشهير الذي يحمل االسم نفسه وبلغت تكلفة
الفيلم الجديد  200مليون دوالر.
واالستثناء الرئيسي من هــذا هو فيلم جيمس بوند
الـجــديــد "ن ــو تــايــم تــو داي" "ال وق ــت لـلـمــوت" ال ــذي ّ
أجله
المنتجون من أبريل المقبل إلى نوفمبر المقبل.
ويراقب التنفيذيون في شركات اإلنتاج عن كثب انتشار
فيروس كورونا وجدول مواعيد األفالم القادمة.
وم ــن الـمـقــرر أن ينطلق مــوســم الـصـيــف السينمائي
الـمــزدحــم فــي األول مــن مايو المقبل بفيلم "ب ــاك ويــدو"
أي "أرم ـلــة سـ ــوداء" مــن سلسلة أب ـطــال مــارفــل الخارقين
لشركة ديــزنــي يليه جــزء جــديــد مــن سلسلة "فــاســت آند
فيوريوس" "سريع وغاضب" لشركة يونيفرسال التابعة
لكومكاست كورب ثم جزء جديد من سلسلة "توب جان"
لشركة بارامونت بيكتشرز التابعة لفياكوم وبعدها أفالم
ضخمة الميزانية.
وإذا أبقى كورونا الناس بالمنازل أو أدى إلغالق المزيد
من دور السينما ،فسيهدد ذلك عائدات األفالم خالل أكثر
ً
مواسم هوليوود ربحا ،إذ أغلقت دور السينما أبوابها في
أنحاء الصين وإيطاليا وأجزاء من فرنسا.

ويحكي قصة رسوم حية للفيلم الشهير " ،"mulanالذي بلغت ميزانية
إنتاجه  200مليون دوالر.
وأخرج الفيلم نيكي كارو ،والسيناريو لريك يافا ،وأماندا سيلفر ،ولورين
هاينك ،وإليزابيث مارتن ،وإنتاج والت ديزني بيكتشرز.

بوستر الفيلم
مــن جهته ،ق ــال جيف غولدشتاين مـســؤول التوزيع
المحلي فــي وارن ــر ب ــراذرز لإلنتاج السينمائي التابعة
لشركة "إيه تي آند تي" ،إن الوضع يضع شركات اإلنتاج
في "موقف غير مألوف".

وأضــاف أن وارنــر بــراذرز لم تؤجل طرح أي من أفالمها
"لكننا منفتحون سنضع كل شيء في االعتبار ،ونرى كيف
تسير األمور".
بدوره ،قال االتحاد الوطني لمالك دور السينما إن عرض
ً
األفالم ال يزال آمنا من الناحية الصحية في معظم المناطق
ً
وستظل دور السينما مفتوحة "وفقا للضوابط المحلية".
يذكر أن مؤسس ديزني هو والتر إلياس ديزني الذي ولد
في  5ديسمبر  ، 1901في بشيكاغو بوالية إلينوي ،وكان
له  4إخوة ،وكان من هواياته الرسم والتلوين وبيع صوره
لجيرانه وأصدقاء عائلته وعشق والت القطارات وعمل في
مراهقته في وظيفة صيفية في السكك الحديدية وكانت
مهمته بيع الوجبات الخفيفة والجرائد للمسافرين.
ودرس والت في "مدرسة ماكينلي الثانوية" في شيكاغو،
التي تعلم فيها الرسم والتصوير وتركها بعمر  16كي ينضم
ً
للصليب األحمر مدة عام ،حيث بدأ مشواره الفني رساما في
الجرائد ثم التقى بأب أيوركس وأسس معه شركته الخاصة.
وب ــدأ عمل وال ــت بــاألفــام القصيرة ،ثــم بعد سنين من
التجارب واإلخفاقات بدأ نجاحه الفعلي بشخصية ميكي
ماوس التي ابتكرها ،وانطلق نجاحه الحقيقي في األفالم
الطويلة في  21ديسمبر  1937بفيلم سنو وايــت واألقــزام
السبعة" ،أول فيلم رسوم متحركة طويل.
ثم توالت األفالم بعد ذلك مثل بينوكيو وبامبي وسندريال
وأليس في بالد العجائب والجميلة النائمة ،وكلها أفالم ما
تزال ناجحة حتى اليوم ،وربح والت  22جائزة أكاديمية خالل
حياته ،وأسس مالهي ديزني الند قبل أن توافيه المنية في
 15ديسمبر .1966
(رويترز)

مايلي سايرس
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هيفين أحمد :التكنولوجيا سرقت الطفل من عالم القراءة
نالت جائزة «الشرقي» عن مسرحيتها «مملكة واحة األلوان»

«الكورونا»
وثقافة الوباء

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

فازت الكاتبة السورية الشابة هيفين أحمد بالمركز األول في جائزة «الشرقي» لإلبداع ،بدورتها
للعام الحالي ،في مجال أدب الطفل ،عن مسرحيتها «مملكة واحة األلوان» ،لينفتح أمامها باب
اإلبداع الواسع منذ خطوتها األولى في عالمه ،وتشرق أحالمها الزاخرة بالمشروعات األدبية،
التي تريد إنجازها ،وترسيخ مكانتها كأديبة وكاتبة في العالم العربي ،السيما في مجال أدب
األطفال ،الذي ترى الكاتبة أنه يحتاج إلى ضخ دماء جديدة النتعاشه وازدهاره.
وحول الجائزة ،ومسرحيتها الفائزة ،وطموحاتها ومشروعاتها القادمة ،التقتها «الجريدة»...
وكان الحوار التالي:
القاهرة  -محمد الصادق

لزوجي الشاعر
والقاص حيدر
هوري الفضل
الكبير في دعمي

• ك ـي ــف ت ــري ــن ف ـ ــوز مـســرحـيــة
«مـمـلـكــة واحـ ــة األل ـ ـ ــوان» بــالـمــركــز
األول في جائزة راشد لإلبداع؟ وما
خطوتك التالية؟
 «م ـم ـل ـكــة واح ـ ــة األلـ ـ ـ ــوان» هيالتجربة األدبية األولى لي في عالم
الطفل ،شاركت بها في مسابقتين
ف ــي عــامــي  2017و ،2018لـكــن لم
يـكـتــب ل ـهــا الـ ـف ــوز ،إل ــى أن ج ــاءت
مـســابـقــة راش ــد بــن حـمــد الـشــرقــي
ل ـ ــإب ـ ــداع ،ف ـش ــارك ــت ف ــي دورتـ ـه ــا
الـثــانـيــة ،وش ــاءت األقـ ــدار أن أفــوز
ّ
بالمركز األول ،وال أخفيك أن مثل
ه ــذا ال ـفــوز بـمـقــدار مــا يحققه من
سـعــادة وف ــرح ،فــإنــه يضعنا أمــام
تحد جديد ،وهــو إنتاج نصوص
ً
جديدة ال تقل إبداعية ونجاحا عن
ً
النص الفائز .وأخطط حاليا لكتابة
عدد من النصوص القصصية ،التي
تعالج سلوكيات ومشاكل األطفال
في سنوات الطفولة المبكرة.

سلوكيات األطفال

االهتمام بذوي
االحتياجات
الخاصة يتفاوت
من بلد آلخر

• مـ ــا رس ــالـ ـت ــك الـ ـت ــي ت ــودي ــن
إيصالها لألطفال من خالل عملك
اإلبداعي «مملكة واحة األلوان»؟
 المسرحية كانت مجموعة منالــرســائــل الـتــي تـصــوب سلوكيات
ً
األطفال ،وتزرع فيه عددا من القيم
األخــاق ـيــة ،مـثــل ال ـصــدق والــوفــاء
وعـ ــدم االس ـت ـه ــزاء ب ــاآلخ ــري ــن ألي
سـ ـب ــب كـ ـ ـ ــان ،كـ ـم ــا أض ـ ـفـ ــت إل ّـي ـهــا
مجموعة من القيم التي تحضهم
على المحبة والـتـعــاون لمواجهة
الصعوبات والتحديات.

المستوى الشخصي
• كــل كاتب ال ينشأ مــن فــراغ،

فهو نبتة تنمو داخل بيئة عامة،
وظروف خاصة ،هل لك أن تقدمي
بـعــض ال ـمــؤثــرات ال ـتــي ساهمت
في توجيهكم ،وساهمت في بناء
تجربتكم اإلبداعية؟
 تساهم القيم والمبادئ والبيئةالتي يعيش فيها الكاتب في تكوين
معارفه وصقل موهبته ،إضافة إلى
بحثه على المستوى الشخصي عن
كل األمور التي قد تطور من معارفه
وأدوات ــه ،ولــن أنسى دور العائلة،
ومـ ـ ـج ـ ــال الـ ـتـ ـخـ ـص ــص ال ـ ــدراس ـ ــي
وعالقتي مع األطفال بحكم عملي،
باإلضافة إلى مكتسبات األمومة،
فأنا أم لطفلة ،وهــي تحضني من
خ ــال سـلــوكـيــاتـهــا وتـصــرفــاتـهــا
على البحث عــن كــل مــا يساعدني
في تربيتها وتكوين شخصيتها
بالشكل السليم.

صعوبات التعلم
• بالحديث عن أهم الشخصيات
الـ ـت ــي ك ـ ــان ل ـه ــا األث ـ ــر األك ـ ـبـ ــر فــي
تكوينكم اإلبداعي والثقافي ...ماذا
تقولين؟
ً
 ال أخفيك س ــرا ،ب ــدأت مؤخرااالهتمام بالكتابة للطفل ،فسابقا
ك ـ ــان ـ ــت اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات ـ ــي م ـن ـص ـب ــة
ع ـلــى األبـ ـح ــاث الـمـتـعـلـقــة بـمـجــال
التخصص فــي اإلرش ــاد النفسي،
قدمت أبحاثا ومحاضرات كثيرة
عن صعوبات التعلم وآثار الحرب
ومواضيع أخرى تتعلق باألطفال
األي ـت ــام ،وس ــواه ــا مــن الـمــواضـيــع
التي تتقاطع مــع مجال دراسـتــي،
وأم ـ ــا األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ت ــأث ــرت
ب ـهــم وك ـ ــان ل ـهــم دور ف ــي تـكــويــن
شخصيتي الثقافية فكثر ،أولهم
أبي وإخوتي أيضا ،ففيهم الشاعر

هيفين أحمد تتسلم جائزتها

• هــل تستثمرين تجربتك كأم
ل ـجــذب الـطـفــل ل ـق ــراءة نـصــوصــك،
ً
خ ـصــوصــا أن اسـتـقـطــاب ال ـقــارئ
ً
ال ـص ـغ ـي ــر بـ ـ ــات ص ـع ـب ــا فـ ــي زم ــن
اإلنترنت والجواالت والرقميات؟
 ال ــدراي ــة بـسـلــوكـيــات األط ـفــالوميولهم تساعدني على اختيار
الـمــواضـيــع واألدوات الصحيحة
لـلـتـعــامــل مــع ال ـمــوقــف أو الـفـكــرة،
ً
أي ـض ــا أه ـت ــم ب ـط ــرق ط ــرح الـفـكــرة
والـلـغــة ال ـتــي تـتـنــاســب مــع العمر
ال ــذي أسـتـهــدفــه ،الـتـشــويــق عامل
مهم في نصوص الطفل ،واختيار
أسلوب المخاطبة المناسبة الذي
ال تنفر الطفل أو يشعره بالملل،
فكلنا نرى مدى الجذب الذي تحققه
التقنيات الرقمية والبصرية في
هذه األيام.

 يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن أ ن ن ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــرالـتـكـنــولــوجـيــا ،بــالــرغــم مــن كثرة
تخوف األهالي من آثارها السلبية،
لمصلحة الطفل أيضا ،وذلــك من
خ ــال الــرقــابــة وت ـحــديــد ســاعــات
االسـ ـتـ ـخ ــدام ومـ ـج ــاالت ــه ،فـهـنــاك
الكثير مــن الـبــرامــج والتطبيقات
ال ـت ــي تـحـفــز م ـنــاطــق م ــن ال ــدم ــاغ
لـ ـ ــدى األط ـ ـف ـ ــال وت ـ ـسـ ــاعـ ــده عـلــى
تنمية آ ل ـيــات التخيل والتفكير،
وتــزيــد مــن ق ــدرات ــه عـلــى التركيز
واالنتباه ،فيمكن أن يتم تحويل
ب ـعــض ال ـق ـصــص وال ـم ـســرح ـيــات
إلـ ــى ن ـص ــوص ص ــوت ـي ــة ومــرئ ـيــة
تساعد األطـفــال فــي صقل لغتهم
ومـخـيـلـتـهــم وح ـتــى ف ــي اكـتـســاب
ال ـم ـع ــارف وال ـق ـيــم وال ـف ـن ــون بكل
أنواعها تساهم في تكوين الوعي
لـ ــدى األط ـ ـفـ ــال ،مـثـلـهــا م ـثــل دور
األسرة والمدرسة والمجتمع ،لهذا
البــد لمؤسسات الــدولــة الثقافية
وال ـتــربــويــة م ــن ع ــدم إه ـم ــال دور
المسرح والفنون بأنواعها كافة،
ل ـ ــدوره ـ ــا فـ ــي ت ـك ــوي ــن شـخـصـيــة
الطفل الذي سيكون منتجا وفاعال
مستقبال في مجتمعه.

واألك ــاديـ ـم ــي ،وب ـع ــد ال ـ ـ ــزواج كــان
ل ــزوج ــي ال ـشــاعــر وال ـق ــاص حـيــدر
هوري الفضل الكبير في دعمي من
أجــل تطوير وتنمية مــا اكتسبته
من معارف.

التخيل والتفكير

كتب صوتية

• طغت التكنولوجيا الحديثة،
واألل ـع ــاب اإللـكـتــرونـيــة عـلــى عقل
الطفل العربي ...برأيك كيف يمكن
ً
لإلبداع أن يلعب دورا في انتشاله
من مخاطرها؟

• ب ـج ــان ــب ض ـع ــف االه ـت ـم ــام
بـثـقــافــة األط ـف ــال األص ـح ــاء هناك
تهميش لتوجيه األدب إلى األطفال
ذوى االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة في
العالم العربي ...مارأيك في ذلك؟
 قـ ـ ـل ـ ــة االهـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــذوياالحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ــي
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال األدب ـ ـ ـ ـ ــي حـ ــالـ ــة ع ــام ــة،
ويتفاوت االهتمام مــن بلد آلخر
بحسب حالته المالية ،فاألطفال
ً
ال ـم ـك ـف ــوف ــون مـ ـث ــا ب ـح ــاج ــة إل ــى
تـحــويــل ال ـن ـتــاج األدب ـ ــي الـخــاص
بــاألط ـفــال إل ــى كـتــب ب ــراي ــل ،وهــم
بحاجة إلى كتب صوتية على أقل
تقدير ،وهي أقل كلفة بنظري.

طرح الفكرة

دور النشر

ويكثر االعتماد على الترجمات
الغربية؟
 ليس هناك ضعف قياسا علىمطالعتي وقراءاتي المتواضعة،
لكن ربما األمر متعلق بقلة الثقة
بــالــذات ،لـهــذا نــرى أغـلــب الكتاب
ودور النشر يميلون إلــى تقليد
ك ـت ــب ال ـ ـغـ ــرب ،ب ــال ــرغ ــم م ــن غـنــى
مجتمعاتنا باألفكار والمواضيع
التي تتمتع بالخصوصية.

مسلسالت كرتونية
• ب ـع ــد ابـ ـتـ ـع ــاد األط ـ ـفـ ــال عــن
القراءة ،ما النصيحة التي يمكن
أن ت ـس ــاه ــم ف ــي تـشـجـيـعـهــم مــن
جديد؟
 ال ـت ـق ـن ـي ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــاوال ـ ـف ـ ـنـ ــون الـ ـبـ ـص ــري ــة ال ـم ــرئ ـي ــة،
كـ ــل ت ـل ــك األمـ ـ ـ ــور س ــرق ــت ال ـط ـفــل
مــن عــالــم ال ـق ــراءة ،ولـكــن يمكننا
اس ـت ـث ـمــار م ـثــل هـ ــذه األمـ ـ ــور في
مجال التشجيع على القراءة ،عبر
طــرح مسلسالت كرتونية تصب
اهتمامات شخوصها وأبطالها
على الـقــراء ة والمطالعة ،وأيضا
طرح برامج خاصة بأهمية الكتاب
وقيمته ،إلى جانب الدور األسري،
فعندما يعيش الطفل فــي أســرة
تحب القراءة ،وعندما يرى الكتب
والمكتبة في البيت فسوف يساعد
ذلك في التشجيع على القراءة.

الطفولة المبكرة
• م ــا م ـش ــروع ــك الـ ـق ــادم فيما
يخص الطفل؟
 أخطط ألن أستثمر معارفيفي مجال اإلرشــاد النفسي وعلم
نـ ـف ــس الـ ـطـ ـف ــل ،ل ـك ـت ــاب ــة قـصــص
م ــوج ـه ــة ل ــأطـ ـف ــال فـ ــي س ـن ــوات
الطفولة المبكرة ،أطرح من خاللها
بـ ـع ــض الـ ـمـ ـس ــائ ــل ال ـس ـل ــوك ـي ــات
والمشكالت التي تواجه األطفال
في مثل هذا العمر.

• برأيك لماذا يعاني أدب الطفل
العربي ضعف اإلنتاج اإلبداعي،

هيفين مع المكرمين والمكرمات

معارض تشكيلية مصرية تحتفي بـ «يوم المرأة»
لوحات دعاء حاتم تعكس دور الفن في التعبير عن حياتنا
تتنوع الفعاليات التشكيلية
في مصر بإقامة مجموعة من
المعارض الفنية المهمة
يتوقع ًأن تحصد
التي ً
اهتماما كبيرا.

من مواطن
الجمال أن
تستشرف بال
تعقيد روح
الفنان وحالته
املزاجية

من لوحات رضا عبدالسالم

●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

تـنـطـلــق مـ ـع ــارض ك ـث ـيــرة ف ــي مصر
ح ــالـ ـي ــا ،وهـ ـ ــي ف ـ ــي م ـج ـم ـل ـه ــا تــرت ـحــل
فـ ــي فـ ـض ــاء ال ـ ـخ ـ ـيـ ــال ،ب ـي ـن ـم ــا يـحـتـفــي
اآلخـ ـ ــر ب ــال ـي ــوم ال ـع ــال ـم ــي لـ ـلـ ـم ــرأة ،إل ــى
جانب معرض استعادي للفنان رضا
عبدالسالم يضم باقة من أروع لوحاته
التي رسمها على مدار مسيرته الفنية.
وي ـح ـظــى ال ـم ـع ــرض ال ـج ــدي ــد ،ال ــذي
تحمل لوحاته توقيع الفنانة التشكيلية
المصرية دعاء حاتم ،باهتمام كبير على
مستوى الجمهور والنقاد منذ افتتاحه
قبل أيام ،نظرا لجماليات اللوحات التي
تشع بطاقة و جــدا نـيــة هائلة تعكسها
لمسات فرشاتها البديعة.
والمعرض الذي يستمر فاتحا أبوابه
أمــام متذوقي الفن التشكيلي حتى 14
ال ـج ــاري ،افـتـتـحــه أخ ـيــرا خــالــد س ــرور،
رئ ـي ــس ق ـط ــاع ال ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة في
مصر ،وتحتضنه قاعة «الـبــاب سليم»
بساحة متحف الفن المصري الحديث
في دار األوبرا المصرية.
وح ــول أع ـم ــال ال ـف ـنــانــة ،ي ـقــول خــالــد
سـ ــرور« :مـنــذ الــوهـلــة األولـ ــى لمطالعة
ل ــوح ــات ال ـف ـنــانــة دعـ ــاء حــاتــم تكتشف

سر الطاقة الوجدانية المسيطرة على
التكوين وإيقاعه الحركي واللوني مهما
اخـتـلـفــت ال ـم ــوض ــوع ــات ،وم ــن مــواطــن
الـجـمــال أن تستشرف بــا تعقيد روح
الفنان وحالته المزاجية فــي كــل عمل،
بــل وتستطيع ببساطة ا لـتـحــاور معه
حينا في رحاب الواقع وقناعاته ،وحينا
ترتحل برفقته إلى فضاءات الخيال».
وت ــاب ــع« :ه ـ ــذه ال ـط ــاق ــة ت ـظ ـهــر جلية
فـ ــي وق ـ ــع ضـ ــربـ ــات ف ــرش ــات ـه ــا ال ـق ــوي ــة
التي تستشعر فيها حالة متميزة من
االنصهار مع الذات الحالمة والشاعرية،
رغم تباين المزاج بين القبول والرفض،
والــرضــا والـغـضــب ،والـسـعــادة واألل ــم»،
مــؤكــدا أن «لــوحــات دع ــاء حــاتــم صــورة
للشغف بالفن ودوره فــي التعبير عن
حياتنا بشفافية و ص ــدق ،حيث تأتي
ال ـل ــوح ــات ف ــي حـبـكــة درامـ ـي ــة ومـسـحــة
أنثوية مرهفة ال تخطئها عين».

في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا
والنمسا وتركيا والسعودية والسودان.

التصوير الجداري

الخط العربي

ُيشار إلى أن دعاء حاتم هي أستاذة
التصوير الـجــداري والزخرفة في كلية
الفنون التطبيقية بالقاهرة ،وعضوة
في نقابة الفنانين التشكيليين ونقابة
مصممي الفنون التطبيقية و عــدد من
الـجـمـعـيــات ال ـف ـن ـيــة ،وأق ــام ــت ن ـحــو 10
مـعــارض خــاصــة ،فضال عــن مشاركات
فنية دولية في بينالي فلورنس الدولي
ال ـت ــاس ــع «األخـ ـ ـ ــاق ال ـح ـم ــض الـ ـن ــووي
لـلـفـنــون – فــورت ـيــزا دا بــاســوو ،»2013
وب ـي ـنــالــي ســان ـتــوري ـنــي ال ــدول ــي 2014
باليونان.
وح ـص ـل ــت ح ــات ــم ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
الجوائز في مجال التصوير والرسوم
المتحركة ،ولها مقتنيات خاصة لدى
وزارة الـثـقــافــة ،دار األوب ـ ــرا الـمـصــريــة،
وج ــامـ ـع ــة الـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وج ــام ـع ــة
حـلــوان ،بجانب زي ــارات فنية وإقــامــات

وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي أيـ ـض ــا،
يستضيف مركز محمود مختار الثقافي
ف ــي ال ـق ــاه ــرة م ـع ــرض «الـ ـف ــن الـتـشـكـيـلــي
وال ـ ـخـ ــط الـ ـع ــرب ــي والـ ــزخـ ــرفـ ــة وال ـح ـل ــي
واألعمال اليدوية» ،الذي يأتي بمناسبة
االحتفال بيوم المرأة العالمي ،ويستمر
حتى  15الجاري.
ي ــذك ــر أن ال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي ل ـل ـمــرأة هو
احتفال عالمي يحدث في  8مارس كل عام،
ويقام للداللة على االحترام العام ،وتقدير
وح ــب الـ ـم ــرأة إلن ـج ــازات ـه ــا االق ـت ـصــاديــة
والـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة ،وف ــي بعض
الــدول كالصين وروسـيــا وكــوبــا تحصل
النساء على إجازة في هذا اليوم.

ألول مرة في تاريخ البشرية ،يجتاح وباء العالم وبعضه
منكشف عـلــى بـعــض ومـتــواصــل فيما بـيـنــه .فـفــي منتصف
ولد «فيروس كورونا» أو ما
شهر
ديسمبر من العام الفائت ِ
ً
ُيعرف طبيا باسم  ،)Coronavirus disease (COVID-19وإذا
كان الفيروس قد انتشر في أول ظهوره في مدينة «ووهان»
ً
وســط الصين ،وتـحــديــدا بين أشـخــاص يعملون فــي «ســوق
ّ
هوانان للمأكوالت البحرية» ،فإن هذا الوباء سرعان ما أطل
برأسه المخيف على دول كثيرة حتى غزا معظم دول العالم،
وأصـبـحــت البشرية تعيش تحت هــاجــس وب ــاء قــاتــل اسمه
«كورونا».
ّ
بعد مضي قــرابــة ثالثة أشـهــر ،صــار وبــاء كــورونــا يشكل
ً
ً
ً
ورطــة وامتحانا عسيرا وعالي الكلفة للدول والمؤسسات
ً
واألفــراد ،في شتى بقاع األرض .فبدء ا من انخفاض رحالت
ً
ال ـط ـيــران ح ــول ال ـعــالــم بنسبة ت ـقــارب  70فــي ال ـم ـئــة ،م ــرورا
ً
بانشغال أعلى إدارات الدول بالوباء ،عبورا على توقف دوام
طالب المدارس والمعاهد والجامعات ،وكذلك اهتزاز حركة
ً
الناس في المجمعات التجارية واألسواق والمطاعم ،وصوال
للتجمعات البشرية الخاصة ،بما في ذلك التجمعات واللقاءات
األسرية .جميع هذه األنشطة اإلنسانية أصيبت بما يشبه
الشلل ،ووضعت قدرة اإلنسان الفكرية والعلمية وتقدمه على
المحك في مواجهة فيروس ال ُيرى بالعين المجردة ،ومحاولة
العثور على لقاح يصده ويقف في وجهه.
«كورونا» أصاب بالهلع والشلل مختلف مناحي الحياة،
ً
ومؤكد أنه أصاب الثقافة حول العالم بمقتل ،حين فرض حظرا
ً
على التجمعات واللقاء ات البشرية .وانعكس ذلــك واضحا
من خــال تأجيل معارض الكتب ،وإلغاء آالف المحاضرات
والندوات واألمسيات حول العالم .لكن ،يبدو أن معاناة ووجع
الثقافة العربية سيكونان كبيرين .فألسباب كثيرة ،ليس
المجال لذكرها ،تأتي الثقافة العربية في ذيل سلم األولويات
بالنسبة لحكومات الدول العربية ،هذا إن جاءت .ولذا ما كان
ً
ً
ً
ً
أمام المفكر والمبدع العربي ،كاتبا وروائيا وقاصا وشاعرا
ً
ً
ً
ً
ً
ومسرحيا وتشكيليا وموسيقيا وصحافيا وإعالميا ،ما كان
أمامه سوى أن ينتخي بالتجمعات الثقافية العربية ،لتكون
ً
ً
ً
ولقاء وحــوارا مع أخية العربي ومع اآلخــر األجنبي،
وصــا
ً
ً
ولتكون من جهة ثانية مجاال واسعا لعرض منتجه الفكري
واإلب ــداع ــي والـثـقــافــي واإلع ــامـ ُـي وإيـصــالــه لــآخــر .صحيح
أن مـعــارض الكتب العربية قــد أج ـلــت :الــريــاض ،وأبــوظـبــي،
ً
والـبـحــريــن ،وغـيــرهــا ،لكن الصحيح أيـضــا أن هــذا التأجيل
خــاضــع ل ـقــدرة الـعـثــور عـلــى لـقــاح يـقــف فــي وج ــه الـكــورونــا،
وخاضع لتجاوز اإلنـســان العربي رعــب الخوف من وصول
العدوى إليه.
مــؤكــد أن الـمـفـكــر وال ـم ـبــدع ال ـعــربــي سـيـبـقــى ف ــي مسلكه
الحياتي اليومي ،وأنه سيعيش الحدث اللحظي كما سائر
البشر ،وأنــه لن يترك قــراء اتــه وال كتاباته .لكن ،يلزم النظر
في إعــادة جدولة مسارنا اليومي ليتالء م والظرف الجديد.
فمجموعة كبيرة مــن المشتغلين بالفكر والعلم واإل ب ــداع،
وج ــدوا أنفسهم فــي وض ــع جــديــد ،يحتم عليهم الـبـقــاء في
بيوتهم ،أو يحتم عليهم القيام بعملهم االعتيادي بطريقة
ً
جديدة .وأخيرا ،وجدوا أنفسهم يترقبون ويتابعون األخبار
عبر المحطات الفضائية وعبر شبكات التواصل االجتماعي،
وكلهم أمل في إيقاف انتشار الوباء ،ففي إيقافه بدء تحركهم
للعودة إلى حياتهم الطبيعية ،وكأن هذا المرض الذي يصيب
األبدان ،أصاب بدن الثقافة بالشلل ومس رئتيها حتى صارتا
ال تستطيعان التنفس.
إن مهمة المفكر واألديب في األزمات تتحول إلى مهمات،
فإلى جانب سيره في درب إعمال العقل والفكر في القراء ة
والكتابة ،فــإن مهمة جــديــدة ومقدسة تبرز لــه ،وتتمثل في
ً
أن يـحــاول جــاهــدا مساعدة البشر كــل البشر بفكره ووعيه.
وليس أقل من تقديم وجهة نظر صحيحة وعلمية وبعيدة عن
اإلشاعات المخيفة .وليس أقل من إدخال شيء من االطمئنان
عبر مساعدة الناس على الوعي بحجم الوباء وعــدم الهلع
والهرولة في دروب التشتت.
الفكر واإلبداع والوعي هبة من الله لإلنسان ،وليس أجمل
من أن تكون في خدمة البشر ما أمكن ذلك.

حصاد

ميمونة نداي :السينما أداة
لتغيير الواقع

من أعمال دعاء حاتم

الحامل والكاميرا
من ناحية أخرى ،يستضيف غاليري

«ال ـ ـحـ ــامـ ــل وال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا» فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة،
خ ــال األ ي ــام القليلة المقبلة ،معرضا
استعاديا كبيرا لمختارات مــن أعمال
الفنان التشكيلي رضا عبدالسالم التي
أنجزها على مدى سنوات طويلة ،كما
تقدم اللوحات مالمح لمحطات مهمة
في تجاربه اإلبداعية.
وعـ ـب ــدالـ ـس ــام أح ـ ــد أبـ ـ ــرز ال ـف ـنــان ـيــن
التشكيليين المصريين ،وله إسهاماته
الــواضـحــة فــي مسيرة الـفــن التشكيلي
المصري والعربي ،فضال عن مشاركاته
ال ــدول ـي ــة ف ــي عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـمـحــافــل
الـعــالـمـيــة ،فـقــد أث ــرى أس ـتــاذ التصوير
ال ـ ـجـ ــداري ف ــي ك ـل ـيــة ال ـف ـن ــون الـجـمـيـلــة
بالقاهرة ،الحياة الفنية على مدى أكثر
مــن نـصــف ق ــرن ،وت ـ ّـوج م ـشــواره الفني
بمعرض استعادي في العام الماضي
واس ـت ـضــاف ـتــه ق ــاع ــات م ــرك ــز ال ـجــزيــرة
للفنون في القاهرة ،بعنوان «االنطالق
ال ـحــر ف ــي ف ـضــاء الـتـجــريــب والـتـجــريــد
والتعبير».

ميمونة نداي
كشفت المخرجة والممثلة اإلفريقية ميمونة ن ــداي ،عن
تسخير أدوارها السينمائية لخدمة قضايا المرأة ،مؤكدة أن
السينما ليست أداة للتسلية ،بل هي أيضا أداة لتغيير الواقع.
وقالت ميمونة ،خالل ندوة أقامها مهرجان األقصر للسينما
اإلفــريـقـيــة ،بمناسبة يــوم ال ـمــرأة الـعــالـمــي ،إن مكانة الـمــرأة
اختلفت بين الماضي والحاضر ،وللمرأة مكانة كبيرة قديما،
ُ
مشيرة إلى أن هناك مجتمعات بأكملها تدار بواسطة األم.
وأشــارت إلى أن هناك مسرحية تحكي عن قيام السيدات
بمنع الرجال من الراحة من أجل التوقف عن الحرب ،وأن هذه
المسرحية نجحت بشكل كبير.
ورأت نداي أن «األدوار التي تضع المرأة في صورة نمطية
صنعت بواسطة الرجل ،ويجب تغيير ذلك» ،مشيرة إلى أنها
تـحــاول ذلــك مــن خــال فيلم «عـيــن اإلع ـصــار» ،ويـجــب تغيير
فكرة القهر ،سواء للمرأة أو الرجل أيضا ،مؤكدة وجود رجال
مقهورين.
وأعربت عن أملها أن تقدم فيلما ال يحمل جنسية ،ألن لغة
السينما لغة عالمية مثل الموسيقى.
بدوره ،قال السيناريست سيد فؤاد ،رئيس المهرجان ،إن
المرأة هي التي تحكم وتأخذ القرارات ،والمرأة اإلفريقية في
العصور القديمة كانت قائدة ومديرة عظيمة.
(د ب أ)

توابل ةديرجلا
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نسرين أمين« :لما كنا صغيرين» يرصد صراع الخير والشر
«لم يتم ترشيحي لفيلم صاحب المقام»
تباشر الفنانة نسرين أمين تصوير دورها في مسلسل "لما كنا صغيرين" ،الذي من المقرر عرضه
خالل شهر رمضان المقبل على الشاشات ،ويرصد صراع الخير والشر.
في دردشتها مع "الجريدة" ،تتحدث نسرين عن المسلسل الجديد ،وفيلمها "القصر الملعون"،
باإلضافة إلى مصير الجزء الثالث من فيلم "والد رزق" ...فماذا قالت:
القاهرة  -هيثم عسران

"أوالد رزق" من
أعمالي المهمة
وسأشارك في
الجزء الثالث

● ح ــدث ـي ـن ــا عـ ــن ت ـجــرب ـتــك
الجديدة "لما كنا صغيرين"؟

بـ ـش ــدة ع ـن ــد قـ ــراء تـ ــي لـلـحـلـقــات
ً
العشر األول ــى ،وقرأتها سريعا،
ف ـ ـ ـ ــاألح ـ ـ ـ ــداث إي ـ ـقـ ــاع ـ ـهـ ــا س ــري ــع
وم ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــئ ،والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ولـ ـي ــس شـخـصـيـتــي
فقط تحمل الكثير من المفاجآت
فــي تـصــرفــاتـهــا ،وه ـنــاك العديد
من التفاصيل الموجودة مع كل
شخصية وتحوالتها والتصرفات
التي ال يمكن توقعها منها.

ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل درام ـ ـ ـ ـ ـ ــييــرصــد صـ ــراع الـخـيــر وال ـشــر،
وسيعرض خالل شهر رمضان
ال ـم ـق ـبــل ،وت ـص ــل حـلـقــاتــه إلــى
 ،30أش ــارك فـيــه مــع مجموعة
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ف ــي
م ـق ــدم ـت ـه ــم الـ ـكـ ـبـ ـي ــر م ـح ـم ــود
حـمـيــدة ،ال ــذي اعـتـبــره بمنزلة
أستاذ ومدرسة فنية متفردة،
وكذلك خالد النبوي ،وريهام
حجاج ،والمخرج محمد علي
الذي رشحني للمسلسل ،وهو
أحد المخرجين الذين أثق بهم
وبقدراتهم على تقديم تجارب
م ـم ـي ــزة ،ون ـب ــاش ــر ال ـع ـم ــل فــي
الـفـتــرة الـحــالـيــة بشكل مكثف
من أجل إنجاز أغلبية المشاهد
ق ـبــل رمـ ـض ــان ،خ ـصــوصــا أنــه
سيتبقى لنا أ يــام نعمل فيها
خالل الشهر الكريم.

بــال ـف ـعــل أقـ ــدم دورا مختلفاً
كليا عن جميع أدواري السابقة
لكن ال أريــد الحديث عنه ،يكفي
أن أؤك ـ ــد أن ج ـم ـيــع ت ـحــركــاتــي
الـشـخـصـيــة ل ــن ت ـكــون مـتــوقـعــة،
وال يمكن تخمين رد الفعل على
التصرفات.

أيمن سالمة

السنوات األخيرة

● هل فريق العمل هو سبب
حماسك للتجربة؟
بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد هـ ـ ــم جـ ـ ـ ــزء مــنح ـم ــاس ــي ل ـل ـم ـش ــروع ،وك ــذل ــك
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــاريـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـت ـب ــه
ال ـس ـي ـنــاري ـســت أي ـم ــن ســامــة،
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـط ــاع أن يـجــذبـنــي

رد الفعل
● هل يعني ذلــك أنــك تقومين
بدور مختلف بشكل كامل؟

● ماذا عن قصة العمل؟
المسلسل ينتمي إلى نوعيةالــدرامــا االجتماعية التشويقية
ً
ال ــروم ــان ـس ـي ــة أيـ ـض ــا ،م ــن خــال
األحــداث المختلفة ،التي ترصد
االخـ ـت ــاف ــات والـ ـتـ ـح ــوالت ال ـتــي
وقـعــت بالمجتمع فــي السنوات

● حدثينا عــن فيلمك الجديد
"القصر الملعون"؟
سـعـيــدة بــالـمـشــاركــة فــي هــذاالفيلم المهم ،فهو أول فيلم رعب
م ـص ــري ي ـت ــم ت ـص ــوي ــره بـتـقـنـيــة
ثالثية األبعاد ،وهو الشكل الذي
نفتقده فــي السينما المصرية،
وه ـن ــاك مـيــزانـيــة كـبـيــرة رص ــدت
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ح ـ ـتـ ــى ي ـ ـ ـخـ ـ ــرج لـ ـلـ ـن ــور
بالطريقة المناسبة والتي ال تقل
في جودتها عما يتم إنتاجه في
ال ـخ ــارج ،واشـ ــارك فــي الـعـمــل مع
أح ـمــد داود ،ودي ـن ــا الـشــربـيـنــي،
وه ـنــاك ع ــدد كـبـيــر مــن الفنانين
س ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــونـ ـ ــون ضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوف شـ ـ ــرف
باألحداث.

عيد األضحى
● ما سبب تعطل الفيلم؟
ً
ال ـف ـي ـل ــم ل ــم ي ـت ـع ـطــل م ـط ـل ـقــا،فالتصوير استمر نحو  3أشهر
فــي دي ـكــور "رئ ـي ـســي" ،وانتهينا
ً
منه بشكل كامل مؤخرا ،وسيكون
ب ــدور الـعــرض خــال مــوســم عيد
األضحى المقبل ،بحسب ما عرفت
ُ
من الشركة المنتجة ،حيث تجرى
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة الـتـقـنـيــات
الفنية الخاصة بمراحل ما بعد
التصوير ،وهي مراحل تستغرق
بعض الوقت.

وائل عبدالله
● كيف تم ترشيحك للفيلم؟

مصطفى حجاج

نسرين أمين
 م ــن خ ــال مــؤل ـفــه ومـخــرجــهوائــل عبدالله ،الــذي تحدث معي
قبل التصوير ،وتحمست للعمل
بـ ـش ــدة ل ـف ـك ــرت ــه وأح ـ ــداث ـ ــه ال ـتــي
تــدور حول جريمة قتل غامضة،
واألحداث التي تلي هذه الجريمة.
قصر مهجور
● ما سبب تغيير اسم الفيلم؟
 األح ـ ــداث ت ــدور داخ ــل قصرمـهـجــور ،ل ــذا تــم االس ـت ـقــرار على
ا ســم القصر المهجور باعتباره
األكـ ـث ــر م ـنــاس ـبــة ،ف ــاالس ــم األول
للفيلم كان " 13يوم" وارتبط االسم
األول بالمدة الزمنية التي تدور
فيها األحداث.

شخص عادي

الجزء الجديد
● هــل سـتـشــاركـيــن فــي الـجــزء
الثالث من فيلم "والد رزق"؟

نسرين مع باسم سمرة

بــال ـتــأك ـيــد ،فـهــو م ــن األع ـمــالً
المهمة بالنسبة لــي سينمائيا ،
وال ـجــزأيــن األول وال ـثــانــي حققا
ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا مـ ــع ال ـج ـم ـه ــور،
واس ـت ـم ــرا ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــات فـتــرة
طويلة بسبب اإلقبال الجماهيري،
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزء ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـ ــم ي ـت ـح ــدد
ب ـع ــد م ــوع ــد انـ ـط ــاق ت ـص ــوي ــره،
فالسيناريست صــاح الجهيني
لــم ينته بعد مــن كتابة األح ــداث
والتطورات ،التي ستكون مكملة
ل ـم ــا ح ـ ــدث فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء ال ـث ــان ــي،
وأتمنى أن يكون الجزء الجديد
ً ً
قريبا جدا.
● ألـ ــم ت ـش ـعــري بــال ـض ـيــق من
انتقادات وجهت للفيلم؟
طبيعة الفيلم وقصة األخوةاألربعة األشقياء هي التي تفرض
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات لـلـغــة
المستخدمة فــي الـحــوار ببعض
ال ـم ـشــاهــد ب ــرأي ــي أن ـه ــا ف ــي غير
محلها ،ألن األلفاظ المستخدمة
هـ ــي ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ي ـق ــول ـه ــا مــن
فــي مكانهم بالحقيقة ،بــل على
ً
الـعـكــس ال ــواق ــع دائ ـم ــا مــا يحمل
مصطلحات ال يمكن قولها على
الشاشة.

س ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك مـ ـت ــابـ ـع ــةلمسألة خطفها ،لكن في النهاية
ال ـت ـفــاص ـيــل ل ــم تـكـتـمــل ب ـعــد ألن
الـعـمــل قـيــد الـتـحـضـيــر وطبيعة
أحداثه تجعلني دائما أفضل أن
يشاهد الجمهور ماذا سيحدث.

شملت «خالد بن الوليد» و«شريط  »6و«مالك»

عمرو يوسف

المنتج أحمد
السبكي وجد
صعوبة كبيرة
في تسويق
مسلسله
الجديد «مالك»

ك ـمــا ح ــدث ــت م ـش ـكــات ب ـيــن طــاقــم
عمل مسلسل «خالد بن الوليد» ،إذ
تسبب الفنان عمرو يوسف في أزمة
ً
كبيرة أدت إ لــى توقف العمل تماما
وتعرضه للتأجيل إلى العام القادم،
وكانت البداية مع عدم إجادة عمرو
للغة العربية خالل المشاهد األولى
مـ ــن ال ـع ـم ــل الـ ـ ــذي صـ ـ ــورت م ـشــاهــد
مـ ـن ــه ف ـ ــي األردن و ل ـ ـ ــم يـ ـك ــن ع ـم ــرو
مجيدا لركوب الخيل خالل مشاهد
المعارك ،التي استمرت ما يقرب من

يستعد المطرب مصطفى حجاج لطرح األغنية األخيرة
من ألبوم "هتزهزه" بعنوان "نصيبي وقسمتي" ،وهي من
كلمات وألحان عزيز الشافعي ،ومن المقرر طرحها خالل
أيام على "يويتوب" ،بعد طرح أغاني األلبوم بشكل منفرد
على مدار األشهر الماضية.
وطــرح حجاج  8أغنيات مــن ألبومه الجديد ،ومنها
أغنية تحمل اســم "آه يا حنان" ،من كلمات عنتر هالل،
وألحان محمد يحيى ،وأغنية "جرح بعد جرح" من كلمات
وألحان عزيز الشافعي ،وتوزيع أسامة عبدالهادي.
كما طرح "بعدك حياتي تمام" ،من كلمات هيثم سليم،
وألحان ياسر نور ،وتوزيع وسام عبدالمنعم ،والرابعة
"ه ـت ــزه ــزه" ،م ــن كـلـمــات مـصـطـفــى ح ـســن ،وأل ـح ــان بــال
سرور ،وتوزيع أسامة عبدالهادي ،و"بناقصه" من كلمات
محمود عبدالله ،وألحان محمدي ،والتوزيع الموسيقي
ألحمد أمين.
ومــن أغـنـيــات األل ـبــوم "يــا مصطفى يــا مصطفى" من
كلمات مصطفى حـســن ،وأل ـحــان بــال س ــرور ،وتــوزيــع
أمير محروس ،و"مجرد بس ما افتكرك" من كلمات جمال
الخولي ،وألحان مدين ،وتوزيع أحمد إبراهيم ،وأغنية "يا
عم الزعالن روق" كلمات مصطفي حسن ،وألحان أحمد
مصطفي ،وتوزيع هاني ربيع.

هنا الزاهد تنتهي من «الغسالة»

● ماذا عن تفاصيل التطورات
في شخصية حنان؟

مشاكل في اإلنتاج وأطقم التصوير توقف األعمال الفنية
توقفت عدة أعمال فنية
بين السينما والدراما
التلفزيونية بسبب
مشكالت بين أطقم
العمل ،أو مشكالت
إنتاجية ،أو االرتباط
بأعمال أخرى.

حجاج يطرح «نصيبي وقسمتي»

رعب مصري

«القصر
الملعون» أول
فيلم مصري
يتم تصويره
بتقنية ثالثية
األبعاد

القاهرة – محمد قدري

أخبار النجوم

األخـ ـي ــرة ،والـ ـص ــراع بـيــن الخير
والشر.

*م ــا سـبــب اع ـت ــذارك عــن فيلم
"صاحب المقام"؟
ً
ق ـ ـ ـ ـ ــرأت أخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارا كـ ـثـ ـي ــرة عــنترشيحي واعتذاري ومشاركتي
ً
أحيانا ،وال أعرف سر هذا الجدل
الكبير حــول مشاركتي فــي عمل
ل ــم يـ ـع ــرض عـ ـل ـ ّـي م ــن األس ـ ــاس،
وهــذه الحقيقة قد تكون صادمة
لكثيرين ،لكنني فوجئت بوجود
اسمي في عمل ال اعرف عنه أكثر
مما يعرفه أي شخص عادي ،فهو
فـيـلــم ت ــم ت ـصــويــره ول ــم يـتـحــدث
معي أحد من صناعه لكي أشارك
فيه.

أصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ـ ــن األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة والـ ـفـ ـنـ ـي ــة فـ ــي م ـق ـتــل،
بـعــد ا لـمـشــا كــل ا لـتــي عـصـفــت بأطقم
ال ـت ـص ــوي ــر واإلن ـ ـتـ ــاج وغ ـي ــره ــا مـمــا
ً
أوقفها حاليا .
والبداية مع توقف تصوير فيلم
«ا لـسـقــوط فــي حلم ســو ســن» ،للنجم
الـ ـك ــومـ ـي ــدي أح ـ ـمـ ــد ف ـه ـم ــي وروبـ ـ ــي
وع ـمــرو عـبــدالـجـلـيــل ومـحـمــد ثــروت
وخــالــد أن ــور وم ــاي ــان الـسـيــد؛ وذلــك
الر ت ـب ــاط فـهـمــي بـتـصــو يــر مسلسله
الرمضاني الجديد «تيمون وبومبا»
المقرر عرضه خالل رمضان القادم
بمشاركة الفنان أكرم حسني ،إذ لم
يـتــم تـصــو يــر أي مشهد مــن مشاهد
العمل الجديد ،ولم يتبق على شهر
رمضان الكريم إال شهران فقط ،مما
ً
ً
سيجعل هناك عبئا كبيرا على طاقم
العمل سيجعلهم يضغطون أوقات
ً
ا ل ـت ـص ــو ي ــر إ ل ـ ــى  15س ــا ع ــة ي ــو م ـي ــا ،
وهو ما يعد مشكلة كبيرة ومغامرة
محفوفة بالمخاطر.
وب ـت ــأج ـي ـل ــه قـ ــد ي ـت ـع ــرض ال ـف ـي ـلــم
ً
أيضا للخروج من سباق عيد الفطر
القادم ،إذ لم يتم تصوير مشاهد منه
ً
إال بنسبة قليلة جدا .
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ت ـ ـصـ ــويـ ــر ال ـم ـس ـل ـس ــل
إلــى نـهــايــة رم ـضــان ،وهــو مــا يعني
استحالة تصوير الفيلم قبل االنتهاء
من إجازة عيد الفطر القادم ،ويصبح
ً
الفيلم مرشحا للمشاركة في سباق
عيد األضحى القادم.
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مزاج

هنا الزاهد
تنتهي الفنانة هنا الزاهد من تصوير مشاهدها في فيلم
"الغسالة" خالل الشهر الجاري حسب الخطة التي وضعتها
الشركة المنتجة ،إذ يتبقى لها  9أيام تصوير وتودع دورها
فــي الفيلم المقرر عرضه قريبا السيما بعد طــرح البوستر
األول للعمل قبل أيام.
وفـيـلــم "ال ـغ ـســالــة" تــألـيــف عـ ــادل صـلـيــب ،وإخ ـ ــراج عـصــام
عبدالحميد ،وإنتاج "سينرجي فيلمز" و"نيو سينشري" و"أفالم
مصر العالمية" ،ويـشــارك في بطولته أحمد حاتم ومحمود
حميدة ومحمد ســام وأحـمــد فتحي وطــاهــر أبوليلة وعــدد
آخر من الفنانين الشباب ،وتدور أحداثه في إطار رومانسي.
ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا وأحمد
حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذي تم عرضه في موسم
ً
ً
عيد الحب من العام الماضي ،وحقق نجاحا الفتا ،وهو من
إخراج عثمان أبولبن ،وشارك في بطولته فرح يوسف ،وياسر
الطوبجي ،وعال رشــدي ،وحنان سليمان ،ودارت أحداثه في
إطار رومانسي اليت حول حاتم الذي يتعرض لحادث ويفقد
نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.

ّ
معجب يحذر نجوى كرم من الفيروس

خالد الصاوي
 3أسابيع ،وتضاعفت المشكالت بين
عـمــرو وا لـمـخــرج رؤوف عبدالعزيز
نتيجة عدم تنفيذ تعليمات المخرج
وا لــد خــول فــي مـشـكــات مــع الشباب
ال ـ ـجـ ــدد الـ ــذيـ ــن اخـ ـت ــاره ــم ال ـم ـخ ــرج
لألدور بالعمل الديني الجديد.
وطـلــب عـمــرو مــن الـمـخــرج توقف
ت ـصــويــر ال ـع ـمــل ح ـتــى ق ــرر الـمـخــرج
ً
تــوقــف الـعـمــل ت ـمــامــا ،وع ــاد الـطــاقــم
للعمل و ق ــرر عـمــرو أن ينسحب من
العمل ،حيث شعر بصدور قرار من
الشركة المنتجة للعمل باستبعاده
ً
ت ـم ــا م ــا نـ ـظ ــرا ل ـض ـعــف األداء خ ــال
الحلقات التي صورها والتي وصلت
إلى ما يقرب من  8حلقات وشهادة
البعض مــن طاقم العمل ضــده بأنه
السبب فــي األز م ــات ،و قــرر أن يكون
صاحب السبق في قرار االنسحاب،
وطـ ـل ــب مـ ــن الـ ـش ــرك ــة عـ ـم ــا درامـ ـي ــا
جديدا يلحق به رمضان القادم ،لكن
الشركة لم تجبه بعد وحاليا يقوم
ال ـم ـخ ــرج ب ـمــون ـتــاج ال ـح ـل ـقــات الـتــي
صورت للوقوف على القرار الجديد
حول العمل الضخم.

«دماغ شيطان»
وشـ ـمـ ـل ــت الـ ـمـ ـش ــاك ــل أيـ ـض ــا فـيـلــم
«شــريــط  ،»6لـلـنـجــم خــالــد ال ـصــاوي

أحمد فهمي
ً
ا لــذي توقف تصويره  ،و كــان مقررا
أن يعود خــال األ سـبــوع األ خـيــر من
ف ـبــرايــر ،ول ـكــن انـتـظــر الـمـنـتــج حتى
ي ـط ـم ـئــن ع ـل ــى ف ـي ـل ـمــه اآلخ ـ ــر «دمـ ــاغ
ش ـي ـطــان» م ــن ب ـطــولــة ران ـي ــا يــوســف
وبـ ــاسـ ــم س ـ ـمـ ــرة ،ولـ ـكـ ـن ــه لـ ــم ي ـح ـقــق
أي ن ـجــاح ،إضــافــة ال ــى انـتـظــار أحــد
مـصـمـمــي ال ـم ـعــارك لـتـنـفـيــذ مـشــاهــد
بــال ـع ـمــل ،ول ـكــن تـكـمــن الـمـشـكـلــة في
ارت ـ ـبـ ــاط كـ ــل ط ــاق ــم ال ـع ـم ــل ب ــأع ـم ــال
سينمائية ودرا مـيــة أ خــرى يعكفون
حاليا على تصويرها لرمضان وعيد
الـفـطــر ال ـق ــادم ،وع ـلــى رأس ـهــم خــالــد
الـصــاوي وخــالــد أنــور وأحـمــد خالد
صالح وتارا عماد.

صعوبة في التسويق
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،وجـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــج أحـ ـم ــد
السبكي صعوبة كبيرة في تسويق
م ـس ـل ـس ـلــه ال ـج ــدي ــد «م ـ ـ ــاك» ل ـل ـف ـنــان
ال ـ ـشـ ــاب ك ــري ــم فـ ـهـ ـم ــي ،ولـ ـ ــم ت ــواف ــق
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـخ ــدم ــات
اإلعالمية مالكة معظم الفضائيات
ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى ش ـ ــراء ح ـق ــوق عــرض
الـمـسـلـســل الرت ـبــاط ـهــا ب ـعــدة أع ـمــال
مـ ـ ــن إن ـ ـتـ ــاج ـ ـهـ ــا ،فـ ــاض ـ ـطـ ــر ال ـم ـن ـت ــج
إلعالن توقف التصوير في محاولة
م ـن ــه ل ــوج ــود مـ ـخ ــرج ل ـت ـلــك األزمـ ـ ــة،

آيتن عامر
ً
وخصوصا بعد تصوير شوط كبير
م ــن ال ـع ـم ــل وإن ـ ـفـ ــاق جـ ــزء ك ـب ـيــر مــن
رأسماله بالسوق الفني.
ودخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـت ــج فـ ــي مـ ـف ــاوض ــات
أخ ــرى مــع مـجـمــوعــة ق ـنــوات الـنـهــار
والقاهرة والناس ،لكنه حتى اآلن لم
يجد موافقة على العمل الذي انتهى
طاقمه مــن تصوير ثلثه ،وأ نـفــق ما
يقرب من  10ماليين جنيه.
وال ـع ـم ــل م ــن ب ـط ــول ــة آيـ ـت ــن عــامــر
وصـ ـ ـب ـ ــري فـ ـ ـ ـ ــواز ،وتـ ــأل ـ ـيـ ــف ح ـس ــان
دهشان وإخراج إبراهيم فخر ،الذي
تـعــاقــد عـلــى مـسـلـســل درامـ ــي جــديــد
مــن  15حلقة يـعــرض خــال رمضان
القادم.
كما د خــل كريم فهمي فــي تجربة
درام ـ ـيـ ــة ج ــدي ــدة يـ ـب ــدأ اإلع ـ ـ ــداد لـهــا
م ــن أجـ ــل رمـ ـض ــان ال ـ ـقـ ــادم ،وي ــدخ ــل
التصوير قريبا ،ويظل مصير العمل
معلقا لـمــا بـعــد ا نـتـهــاء كــل األ عـمــال
الرمضانية ،وعند الوصول إلى حل
ت ـســوي ـقــي س ـي ـع ــرض ال ـع ـم ــل خ ــارج
رمضان القادم.

نجوى كرم
أفادت تقاير إعالمية بأنه مع ازدياد الحاالت المرضية
فــي لـبـنــان وال ـش ــرق االوسـ ــط ،طـلــب أح ــد المعجبين من
الفنانة اللبنانية نـجــوى كــر م ان تحترس وتنتبه على
نفسها ،حيث ردت نجوى طالبة من محبيها أن ينتبهوا
ع ـل ــى أن ـف ـس ـه ــم ،وك ـت ـب ــت ع ـل ــى ح ـســاب ـهــا الـ ـخ ــاص عـلــى
أحــد مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي" :تــوقــوا كتير بــس ما
تتوسوسوا" ،في إشــارة منها إلــى ضــرورة االنتباه ،من
ً
دون أن يصبح األمر وسواسا للناس ،وتتجمد حياتهم
بسبب هذا الفيروس.
يذكر أن كرم بدأت حياتها ّ
مدرسة وانطلقت في الغناء
في فترة ثمانينيات القرن العشرين عام  ،1985وشاركت
في برنامج "ليالي لبنان" وحصلت على الميدالية الذهبية
عن فئة الغناء البلدي ثم أطلقت في عام  1989أول ألبوم
لـهــا ب ـع ـنــوان "ي ــا ح ـبــايــب" ،ث ــم ألـبــومـهــا ال ـثــانــي "شـمــس
ً
ً
الغنية" عام  ،1992الذي حقق نجاحا كبيرا ،وأطلقت في
السنوات التالية عــدة ألبومات أخــرى ،بمعدل ألبوم في
السنة الواحدة.
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ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ع ـلــى
 9م ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ت
كـ ـبـ ـي ــرة ()3×3
 ،كـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــر بـ ـ ــع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مــربـعــات
ص ـغ ـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء الـمــربـعــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
م ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
ال ــرق ــم أك ـثــر من
مــرة واح ــدة في
كــل مــربــع كبير
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل خــط
أفقي وعمودي.
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 22يونيو  22 -يوليو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ً
ّ
يتحسن وضعك في العمل وخصوصا بعد مـهـنـيــا :لــديــك الـعــزم عـلــى اإلن ـجــاز وال ينقصك ســوى
مهنيا :سوف
تنسيق أوقاتك.
إنجاز مشروع مهم.
ً
ً
عاطفياّ :
يحبك الشريك لدرجة التضحية بكل ما يملك من عاطفيا :عندما يبتسم الحبيب لك تشعر بأن الضوء
قد وصل إلى أعماقك.
أجل سعادتك.
ً
ً
اجتماعيا :متى النت كلمتك تستطيع الدخول إلى قلوب اجتماعيا :أفضل صديق لك عند الحاجة هو الدرهم
الذي اقتصدته إلى وقت الحاجة.
اآلخرين بسرعة.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
كيفية
مهنيا :يبعث برجك لك بمناسبات ثمينة فاعرف
اغتنامها.
ً
يساعدك الحب على رؤية األمور بخالف ما كنت
عاطفياً :
.
سابقا
ً
تراها ً
اجتماعيا :عليك أن تختار بين أن تكون عبدا للمال فيذلك
ً
أو سيدا فتذله.
رقم الحظ.39 :

القوس
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ّ
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري راح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ــق ـ ــب
صينية.
ّ
 – 9يـعـيـقــون ويـصــعـبــون بـ{الشاعر الحزين».
األمر – جنس طير مائي - 11 .تسنده – طائفة من
 – 10لـلـتـفـسـيــر – شــا عــر الغنم.
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السرطان

ً
ً
ّ
المهنية بــاال طــاع
مهنيا :عندما تغضب في عملك تفقد رؤيتك الصحيحة مهنيا  :عليك أن تــد عــم معلوماتك
ً
دائما على الجديد.
لألمور فانتبه.
ّ
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال تـســلــم قلبك لـلـطــرف اآلخ ــر قـبــل أن تـتــأكــد من عاطفيا :إن أعطيت رفيق عمرك الثقة يصبح لك عبدا
ّ
طوال عمرك.
حبه لك.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :إن أقرضت صديقك ماال فعليك أن تنساه قبل اجتماعيا :تلوم تفسك أحيانا ألنك كنت رقيقا ومهذبا
أناس ال يستحقون.
مع
أن ينفقه هو.
ٍ
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

الحلول

ً

 – 10ع ــا وارتـ ـف ــع – رفــق
أفقيا:
ب ــاالب ــل – صـ ــار ع ـلــى علم
 – 1جزء من علم الفيزياء ومعرفة تامة بالشيء.
يـبـحــث فــي قــوانـيــن الـنــور
ً
والرؤية.
عموديا:
ُ
 – 2سلطان عمان السابق.
 – 3ادخر واقتصد – عيب – 1 .ت ــدابـ ـي ــر ت ــأديـ ـبـ ـي ــة –
 – 4مدينة أميركية عاصمة ناقوس.
إيداهو األميركية – مرتبة  – 2شاعر فرنسي راحل.
ومركز.
 – 3عـطــايــا – اش ـتــدوا في
–
ـوم
ـ
ث
ـ
ل
ـ
ك
ألم
ـة
ـ
ي
ـ
ن
 – 5أغ ـ
العمل.
جمعه وضمه.
 – 4حـ ــرف ع ـطــف – دول ــة
 – 6م ـت ـش ــا ب ـه ــان – نــو تــة أفريقية.
موسيقية – عاصمة دولة  – 5لــدغ – مدينة فرنسية
آسيوية.
– ثرى.
 – 7يقيده – انسحق.
 – 6متشابهان – سـعــل –
ً
ً
 – 8عسكري – مــا يوضع دقه دقا عنيفا.
ً
تأمينا للدين – قفز.
 – 7عمل الشيء – سنور –
 – 9عاصمة دولة أوروبية ضمير منفصل.
– دام وثبت.
 – 8مـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـو ر – م ــد يـ ـن ــة

3
8

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ثمة في عملك من ّ
مهنياّ :
يهمه نجاحك ألنه يستفيد
مهنيا :اشتداد التنافس في المهنة يدفعك إلــى تحسين
ً
هو أيضا.
وسائل عملك.
ً
ً
ً
عاطفيا :العواطف الصادقة وحدها ال تكفي دون السعي عاطفيا :كلما كنت قويا وصاحب أسلوب ّلين أطاعك
ً
ّ
الشريك واحبك أكثر.
لدعمها عمليا.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تشعر أحيانا أن المجتمع الذي تعيش فيه تافه اجـتـمــاعـيــا :ينتهز أح ــد م ـعــارفــك ال ـفــرصــة لـيـغــدر بك
ويسحب البساط من تحت رجليك.
ومع ذلك فأنت تتحمس له.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :
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كلمة السر:

مــن  5أح ــرف وه ــي اس ــم آل ــة وتــريــة مــن عائلة
الكمان ذات حجم كبير.
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :تحتاج مهنتك إ لــى بعض التغيير لتتمكن
مواكبة العصر.
ً
من ً
عاطفيا :حيث ال يوجد االحترام بين الحبيبين فعبثا
يستطيعان التفاهم.
ً
اجتماعيا :يضعف اآلخرون أمام المال فاعرف كيف
تستعمله من أجل مصلحتك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :سوف تربح بشكل وفير من استثمار جانبي غير مهنيا  :تحب عملك بحسب طريقتك و هــذا أفضل ما
في تصرفاتك.
عملك.
ً
ً
عاطفيا :الحظ يقف إلــى جانبكما فاستعجال في اتخاذ عاطفيا :يمكنك أن تعامل الشريك بطريقة أفضل ولو
لم يعترض.
قراراتكما.
ً
ً
ً
اجتماعيا :احترس من الذين يمدحونك في حضورك وما اجـتـمــاعـيــا :ينقصك الـمــزيــد مــن القناعة لتكون فــردا
ً
ّ
سعيدا في عائلتك.
إن تغيب حتى يذمونك.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
مـهـنـيــا :أح ــد ال ــزم ــاء ي ـكــون مــوضــع ثـقـتــك ويـنــفــذ جميع
مطالبك.
ً
ـاف
عاطفيا :يشتكي الحبيب مــن عــدم تخصيص وقــت كـ ٍ
معه.
ً
للبقاء ً
كثيرا ال ّ
بد أن يخطئ فخفف من
اجتماعيا :كل من يتكلم
ثرثرتك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
المهنية معلومات جديدة
مهنيا :أضف إلى معرفتك
الوسائل.
بمختلف
ً ّ
ّ
عاطفيا :خفف من اتصاالتك المتتالية مع الحبيب
وانصرف ً أكثر إلى عملك.
اجتماعيا :تحب الحياة االجتماعية وتتلقى دعوة
شفهية لحضور مناسبة فنية.
رقم الحظ.22 :
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«الكويت اإلنكليزية»
احتفت باألعياد الوطنية
نظمت مــدرســة الـكــويــت اإلنـكـلـيــزيــة احتفالية بمناسبة األعـيــاد
الوطنية ،في كل المراحل الدراسية ،الروضة واالبتدائي والمتوسط
والثانوي واالحتياجات الخاصة ،وأقيمت في المالعب الخارجية،
بحضور قـيــادات المدرسة وأعـضــاء الهيئة التدريسية ،وجــاء ت
االحتفالية تزامنا مع مرور  40عاما على تأسيس المدرسة.
وتـضـمـنــت االحـتـفــالـيــة ع ــرض الـحـلــويــات وال ـم ــأك ــوالت الشعبية
الكويتية التي قدمت للحضور ،وتم استعراض األعمال الحرفية
التي كان يقوم بها الكويتيون منذ القدم واأللعاب الشعبية وغيرها.
طلبة شاركوا في تقديم فقرة تراثية

البراعم الصغار

المدير العام للمدرسة محمود محمود مع البراعم الصغار

عدد من المشاركات

ريان احتفل بعامه
الثالث

خالد رفاعي احتفل
بميالده التاسع

احتفلت أسرة ريان عامر محسن
بعيد مـيــاده الـثــالــث ،وتمنى له
الجميع السعادة والعمر المديد.

احتفل خالد رفــاعــي بعيد ميالده
ال ـت ــاس ــع م ــع أس ــرت ــه وأص ــدق ــائ ــه،
وتلقى خالد من المهنئين الهدايا
الجميلة ،وتمنى له الجميع العمر
المديد والحياة السعيدة.

ريان عامر محسن

ً
خالد رفاعي متوسطا أسرته وأصدقاءه

مجتمع

مسك وعنبر ٢٦
فيروس كورونا يصيب النشاط الفني المحلي بالشلل
توابل ةديرجلا

•
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العبدالجليل :إيقاف جميع العروض المسرحية حتى إشعار آخر

ً
الحملي متوسطا المهنا وهيفاء في مسرحية «موجب»

إلهام وهيا وداود في مشهد من «عودة ريا وسكينة»

وضع قرار مجلس الوزراء إغالق دور العرض السينمائي
والمسارح كلمة النهاية على موسم فني كامل كان يفترض
أن يبدأ بالتزامن مع احتفاالت البالد باألعياد الوطنية ،حيث
ّ
منى البعض نفسه أن يمتد الموسم حتى منتصف مارس،
لكن القرار جاء على عكس تمنيات أهل الفن ،ليحسم الجدل
وينهي جميع التكهنات بإمكانية استئناف النشاط الفني
عقب مرحلة توقف اضطرارية.
محمد جمعة وعزة إبراهيم

إعادة قيمة
التذاكر
للجمهور
وتجميد
إيجار
المسرح

هاني الطباخ

كامل العبدالجليل

ع ـق ــب فـ ـت ــرة ش ــاب ـه ــا الـكـثـيــر
م ـ ــن ال ـت ـك ـه ـن ــات وال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـسـيـنــاريــوهــات ح ــول فـيــروس
ك ـ ــورون ـ ــا وم ـ ـ ــدى ت ــأثـ ـي ــره عـلــى
الـ ـنـ ـش ــاط ال ـف ـن ــي فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
ً
أصـ ـ ــدر م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء قـ ـ ــرارا
بإغالق جميع صاالت السينما
وال ـم ـس ــارح حـتــى إش ـع ــار آخ ــر.
وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء فـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــرق ـ ــب كـ ــان
ال ـع ــام ـل ــون ف ــي ال ــوس ــط الـفـنــي
ينتظرون استئناف عملهم في
المسرح لكنهم قــرروا االمتثال
ً
لهذه األوامر؛ حفاظا على سالمة
ً
المواطنين والمقيمين ،وتفاعال
مــع ذل ــك ،أص ــدرت دور الـعــرض
ً
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـم ـح ـل ـيــة ب ـيــانــا
ً
موحدا أكدت فيه التزامها التام
بقرار مجلس الوزراء.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدد ،ق ـ ــال
األمين العام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب كامل

العبدالجليل إن هذا القرار يأتي
بهدف تعزيز الحماية الصحية
واإلج ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة الـتــي
تحافظ على سالمة المواطنين
والمقيمين ،وتحصنهم وتضع
االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـمـنــع
ن ـق ــل ال ـ ـعـ ــدوى ح ـت ــى إن كــانــت
بنسبة ضئلية ،مضيفا" :نحن
ف ــي الـمـجـلــس نـطـبــق الـ ـق ــرارات
الصادرة عن مجلس الوزراء".
وأشـ ـ ـ ــار ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل إل ــى
ان ــه ت ــم اي ـق ــاف جـمـيــع االنـشـطــة
الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة مـنــذ ص ــدور
الـ ـق ــرار األول لـمـجـلــس ال ـ ــوزراء
حـ ـ ـت ـ ــى إش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار آخـ ـ ـ ـ ــر لـ ـي ــأت ــي
ال ـقــرار الـثــانــي بــإيـقــاف النشاط
المسرحي للتأكيد على سالمة
وص ـح ــة الـجـمـيــع وه ــو ال ـهــدف
األسمى ،خصوصا أن المجلس
الوطني على اتصال مباشر مع
الجمهور ،مما يحمله مسؤولية
حفظ سالمة الناس جميعا.

وك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف األم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام
ان ا ل ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروض ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــر ح ـ ـيـ ــة
الجماهيرية تــم ايقافها وغير
معلوم إلى متى ،ولكن القرار لم
يشمل الـبــروفــات التي يجريها
ً
البعض ،مستطردا بــأن "ايقاف
الـنـشــاط المسرحي امــر صحي
وس ـل ـيــم لـلـمـصـلـحــة اإلنـســانـيــة

عبدالرحمن العقل

فضة المعيلي

من أعماله

احترازات
وقائية
بمواقع
التصوير

باسم عبداألمير

باسم عبداألمير

أكد أن فن الحفر على الخشب يتطلب مهارة عالية
يعتمد النحات صالح العماني
فــي أعماله على معدن النحاس،
مشيرا إلــى أنــه مــن أول المعادن
التي اكتشفها اإلنسان قبل أكثر
م ــن  10آالف سـنــة قـبــل الـمـيــاد،
وي ـص ـف ــه ب ــأن ــه ل ـي ــن ف ــي تـكــويـنــه
وتشكيله وقابل للتفاعل الفيزيائي
وال ـك ـي ـم ـيــائــي ،وي ـم ـكــن تشكيله
بسهولة ،وأض ــاف" :اإلط ــار العام
الــذي أتناوله في منحوتاتي هو
جـمــالـيــة الـضـغــط عـلــى الـنـحــاس
ل ـلــوجــوه أو ال ـب ــورت ــري ــه ،ويـجــب
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ــدق ــة ف ــي النحت
لخلق صورة إبداعية".
ويسعى العماني إلــى إيصال
رســالــة مــن خ ــال أعـمــالــه الفنية،
وهي أن "الفن اليدوي لغة من لغات
العالم فلنحافظ على فهم الناس
لها وتعلمها" ،مبينا أن سبب قلة
الـنـحــاتـيــن بـشـكــل ع ــام أن "أغـلــب
الفنانين يتجهون لألسهل ،بينما

محمد الحملي

تطبيق القرارات

العماني :شغفي بالعمل اليدوي
وراء اختياري للنحاس
●

صحة وسالمة
الجمهور أهم
من خسارتنا
المادية

النحت أو الضغط على النحاس
صعب ج ــدا ،لذلك النحاتون فيه
ق ـل ــة ،وش ـه ــادت ــي ب ـهــم م ـجــروحــة
كمبدعين".
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وصـ ــف
العماني تعامله مع النحاس كمالذ
من الضغوطات ،الفتا إلى أن أقرب
الخامات لديه غير النحاس هي
الخشب ،ال ــذي يتطلب فــن الحفر
عليه مهارة عالية،
إضافة إلى مخيلة
واسعة لنحت ما
هو جميل ،ومن ثم
تكون المنحوتات
ك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ــوح ـ ــات
مـ ــرسـ ــومـ ــة ،وب ـيــن
أن ه ـ ـنـ ــاك أعـ ـم ــاال
حـقـقــت بـصـمــة في
حياته ،وهي أعمال
م ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــدودة مـ ـث ــل
م ـي ــدوس ــا ،وأب ـي ــات
الـمـتـنـبــي ،وال ـم ــرأة
الحامل.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـلــق
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاره
ل ـل ـن ـح ــاس ،أوض ـ ــح:
"اخـتـيــاري للنحاس

هو شغفي بالعمل اليدوي بشكل
عــام" .وعما إذا كان النحت يشهد
ازدهـ ــارا اآلن عــن الـفـنــون األخــرى
أض ـ ــاف" :ف ــي الـحـقـيـقــة ال اسميه
ازدهـ ــارا ،لكن هناك فنانون كبار
في الكويت يسعون لهذا االزدهار،
وأتمنى أن اكــون جــزءا مساهما،
وال ـفــن التشكيلي ال ينفصل عن
ً
ً
بعضه نحتا أو رسما".
وعما إذا كان نجاح المنحوتة
يعتمد على ال ـمــادة المستخدمة
أو الموضوع ،لفت إلى أن ذلك من
الـمــؤكــد ،ف ــإذا وجــد الـمــوضــوع أو
الفكرة وجــدت العناصر المسببة
ل ـن ـجــاح ال ـع ـمــل وأبـ ــرزهـ ــا عنصر
التشويق.
وح ــول تــأثــره بــأحــد النحاتين
ذكر" :بصراحة بخصوص النحاس
ال يوجد لــدي مؤثر فعال لقلة أو
عدم وجود مستخدمين له" ،وعما
إذا كـ ــان ال ـن ـحــت ق ــد اس ـت ـف ــاد من
التقنيات الحديثة ،بحيث تجاوز
األســالـيــب التقليدية ،أض ــاف" :ال
ابدا ،التقنية ذهبت بفائدتها لفنون
ال ــرس ــم بـشـكــل ع ـ ــام" ،وت ـم ـنــى "أن
تكون هناك ورش تركز على تعليم
النحت على النحاس".

تعليق المسارح
ب ــدوره ،تـحــدث الفنان هاني
ال ـط ـب ــاخ ال ـم ـش ــرف الـ ـع ــام عـلــى
إن ـ ـتـ ــاج م ـس ــرح ـي ــة "ع ـ ـ ـ ــودة ري ــا
وسـ ـكـ ـيـ ـن ــة" الـ ـت ــي ت ـل ـق ــت قـ ـ ــرارا
مـفــاجـئــا وص ــادم ــا بـتــوقــف أول
أيام عرضها على مسرح الدسمة
فـبــرايــر الـمــاضــي ،كما تــم إلغاء
جــول ـت ـهــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـم ـق ــررة
ب ـمــدي ـنــة اإلح ـ ـسـ ــاء ال ـس ـعــوديــة
بالتعاون مع شركة سدن أحمد
لإلنتاج المسرحي ،والتي كان
مقررا لها أول أبريل المقبل.

أجواء مخيفة
من ناحيته ،أكد المنتج باسم
ع ـبــداألم ـيــر أن ــه ل ــن يـتــوقــف عن
العمل بسبب األجــواء المخيفة
التي سيطرت على المشهد في
ظل انتشار الفيروس ،موضحا
أنه يمارس عمله اإلنتاجي من
خالل استكمال تصوير مسلسل
"عداني العيب".
وأوضح عبداألمير أن جميع
النجوم المشاركين بالمسلسل
ال يتوانون عن الحضور بمواقع
ال ـت ـص ــوي ــر ومـ ـم ــارس ــة عـمـلـهــم
تأثرا بتلك المخاوف ،وخاصة
أن الـ ـ ـح ـ ــاالت ت ـح ــت ال ـس ـي ـطــرة
وأغلبها قادمة من الخارج مما
يدل على أن الفيروس ال ينتشر
بــالـصــورة الـمــرعـبــة الـتــي تدفع
ل ـتــوقــف ك ــل ق ـط ــاع ــات اإلن ـت ــاج،
مضيفا أن ذ ل ــك ال يمنع ا تـبــاع
االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرازات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـت ــي
نصت عليها وزارة الصحة مثل
اس ـت ـخــدام الـكـمــامــات فــي حــالــة
الزحام وتوافر المواد المطهرة
وال ـم ـع ـق ـمــة ب ـم ــواق ــع الـتـصــويــر
وض ـ ـم ـ ــان الـ ـتـ ـه ــوي ــة الـ ـجـ ـي ــدة،
وغ ـيــرهــا م ــن الـتـعـلـيـمــات الـتــي
ي ـج ــري ات ـبــاع ـهــا داخ ـ ــل مــواقــع
العمل.

عبدالعزيز الحداد :أحاضر عن فن التمثيل
في مهرجان «فرحات يامون الدولي»
انتهى من تصوير دوره في مسلسل «دموع فرح» بجورجيا
●

صالح العماني

الـ ـع ــام ــة ،وال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
يــدرك دوره المهم في التطبيق
لهذه القرارات ،وايضا المسارح
األهلية والخاصة تــدرك أهمية
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار وال ـج ـم ـي ــع م ـل ـتــزم
بتطبيقه".
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد الـ ـفـ ـن ــان
عبدالرحمن العقل أن المسرح
ي ـ ـعـ ــانـ ــي ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة ،إذ تـ ـ ــم وقـ ــف
أعمال كان مقرر عرضها خالل
احتفاالت األعياد الوطنية ،كما
توقفت حركة اإلنـتــاج لألعمال
الـ ـج ــدي ــدة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـمــوســم
عيد الفطر ،موضحا أنه تراجع
عن إنتاج مسرحية للعيد كان
ق ــد ت ــم االس ـت ـع ــداد ل ـهــا ،مــؤكــدا
أن المسرح مغامرة فــي الوقت
ال ــراه ــن ،عـلــى عـكــس م ــا شـهــده
العام الماضي من زخم إنتاجي
تجاوز الـ  20مسرحية.
وقــال العقل إنه قبل أيــام بدأ
تصوير مسلسله الجديد "بيت
ً
ال ـ ــذل" ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه تــم أخــذ
جـمـيــع االح ـت ـي ــاط ــات الـصـحـيــة
الــازمــة ،وهــي إج ــراءات وقائية
يـ ـج ــب اتـ ـب ــاعـ ـه ــا فـ ــي الـ ـظ ــروف
الـ ـع ــادي ــة ،ولـ ـك ــن ف ــري ــق ال ـع ـمــل
ي ـ ـحـ ــرص ع ـل ـي ـه ــا ب ـش ـك ــل أك ـب ــر
نـتـيـجــة ال ـم ـخــاوف م ــن انـتـشــار
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا أن ت ـلــك
المخاوف لن تمنعه من السفر
إل ـ ــى اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
مسلسل جديد.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ع ــان ــى ال ـف ـنــان
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـحـ ـمـ ـل ــي مـ ـ ــن ت ــوق ــف
عروض مسرحيته "سبايدر مان"
التي أنتجها خصوصا للعرض
بموسم األع ـيــاد الــوطـنـيــة ،كما
كان مقررا لها الخروج في جولة
خليجية ،ولكن كل هذه الخطط
أصيبت بالشلل بعد قــرار منع
التجمعات ،مما أسفر عن توقف
عروض المسرحية وتعليق كل
خطط السفر.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي أن
مسرحيته "موجب" كانت تتأهب
ل ـل ـخ ــروج ف ــي ج ــول ــة خـلـيـجـيــة
بــالـسـعــوديــة وقـطــر واإلم ـ ــارات،

ً
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـل ـق ـي ـه ــا ع ــرض ــا
للسفر إل ــى ل ـنــدن ،بـعــد عامين
من العروض المحلية الناجحة،
ولكن الـعــروض توقفت في ظل
فـ ــرض ح ـظ ــر ال ـس ـف ــر م ــن وإل ــى
ال ـعــديــد م ــن ال ـب ـل ــدان الـمـصــابــة
بالفيروس.
وأك ــد أن م ــا أص ــاب مسرحه
م ــن خ ـســائــر م ــادي ــة وإنـتــاجـيــة
ن ـت ـي ـجــة ت ــوق ــف ال ـ ـعـ ــروض ك ــان
ً
ف ــادح ــا ،ولكنها ظ ــروف قهرية
ي ـخ ـضــع ل ـه ــا ال ـج ـم ـيــع وت ــرت ــب
ع ـل ـي ـهــا ت ـج ـم ـيــد مـ ــدة ال ـع ــرض،
حيث تم استرجاع قيمة التذاكر
من بعض الجماهير ،في حين
فضل البعض إبقاء قيمة الحجز
للعروض المستقبلية في حالة
استئنافها فور تحسن األوضاع
وعـ ــودة ال ـح ـيــاة م ــن جــديــد إلــى
خشبة المسرح.
وشدد الحملي على أن "صحة
وسالمة الجمهور أهم من حجم
خـســارتـنــا ال ـمــاديــة ،ولــذلــك فــإن
تــوقــف ال ـعــروض ق ــرار إنساني
لتأمين المواطنين ،ورغــم ذلك
فالخطط مستمرة لـلـعــودة في
أي لحظة بمجرد االنـتـهــاء من
تلك المرحلة ،حيث يجري حاليا
االستعداد إلنتاج مسرحيتين
بعد إجــازة نصيهما استعدادا
لموسم عيد فطر طبيعي كالعام
الـمــاضــي ال ــذي شهد إنـتــاجــه 3
مسرحيات".

وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاخ أن ت ــوق ــف
العروض كان مفاجأة للجميع،
وخ ــاص ــة أن الـ ـق ــرار صـ ــدر قبل
ال ـ ـع ـ ــرض ب ـ ـ ـ  24سـ ــاعـ ــة ح ـيــث
ت ــأه ــب ال ـج ـم ـيــع ل ـل ـع ــرض رغ ــم
ارتباطاتهم الفنية األخرى.
وأوضــح أن الجمهور استرد
ق ـي ـم ــة ال ـ ـتـ ــذاكـ ــر ال ـ ـتـ ــي دف ـع ـه ــا
للعروض ،كما تم تجميد إيجار
مـســرح الــدسـمــة لمرحلة الحقة
ي ـت ـب ـي ــن ف ـي ـه ــا عـ ـ ـ ــودة الـ ـع ــرض
المسرحي من عدمه ،وفي حالة
ع ــدم ال ـعــرض سيتم اسـتــرجــاع
ق ـي ـمــة إيـ ـج ــار الـ ـمـ ـس ــرح كــام ـلــة
وخــاصــة أن اإلل ـغ ــاء ك ــان بـقــرار
س ـ ـيـ ــادي ال شـ ـ ــأن فـ ـي ــه لـلـجـهــة
المنتجة.

محمد جمعة

يـغــادر ا لـفـنــان عبدالعزيز
الحداد مساء غد إلى جزيرة
جربة في تونس ،للمشاركة
في مهرجان "فرحات يامون
الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــي" ،ال ـ ـ ـمـ ـ ــدعـ ـ ــوم م ــن
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـل ـم ـســرح
و"الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــونـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــف" وه ـ ـي ـ ـئـ ــة
مكافحة الفساد.
وقال الحداد ،لـ"الجريدة"،
" س ــأ ق ــدم دورة مـتـكــا مـلــة عن
فــن التمثيل اإلذا ع ــي مدتها
 3أ يـ ـ ـ ــام ،و قـ ـ ــد ت ـب ـن ــت إذا عـ ـ ــة
أولـ ـي ــس ،ال ـت ــي ت ـعــد اإلذاع ـ ــة
األولـ ـ ــى ف ــي ج ـن ــوب ت ــون ــس،
ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدي ـ ـ ــوه ـ ـ ــات
وال ـت ـق ـن ـيــات ل ـت ـقــديــم الـ ــدورة
وبث منجز الدورة من خالل
اإلذاعة ،وكذلك سأقدم عرض
ال ـخ ـت ــام ب ـم ــون ــودرام ــا حـبــي
األول ،والمهرجان يقام يبن
 13و 18مارس".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف " :تـ ـ ــأ تـ ـ ــي دورة
ال ـت ـم ـث ـيــل ف ــي إط ـ ــار اإلع ـ ــداد
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدورة  29م ـ ــن مـ ـه ــر ج ــان
فـ ـ ــرحـ ـ ــات يـ ـ ــامـ ـ ــون ل ـل ـم ـس ــرح
بـجــر بــة ،حـيــث أ م ـضــت هيئة
المهرجان ،برئاسة د .زهير
بن تردايت اتفاقية شراكة مع
إذا ع ــة أو لـيــس أف أم ،ممثلة
فـ ــي م ــدي ــره ــا ال ـ ـعـ ــام ش ـكــري
شواط".
و بـيــن أن اال تـفــا قـيــة تنص
عـلــى تـكـفــل اإلذا ع ـ ــة بتنظيم
الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــص ال ـ ـت ـ ـكـ ــوي ـ ـنـ ــي ف ــي
ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي
سينتظم بمقر اإلذا ع ــة أ يــام
 16و 17و 18مارس الجاري،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـش ــارك ــة فــي

عبد العزيز الحداد
مختلف فعاليات المهرجان
بــال ـت ـغ ـط ـيــة وت ــأثـ ـي ــث بـعــض
الـ ـ ـم ـ ــداخ ـ ــات ف ـ ــي مـ ــوضـ ــوع
التمثيل اإلذاعي.
يذكر أن الفنان عبدالعزيز
الـ ـ ـح ـ ــداد انـ ـتـ ـه ــى أخ ـ ـيـ ــرا مــن
ت ـصــو يــر دوره ف ــي مـسـلـســل
"د مــوع فــرح" ،في "جورجيا"
لمصلحة "نتفلكس" ،بإنتاج
مشترك بين "أولوفر" و"إيغل
فـ ـيـ ـل ــم" ،وإخ ـ ـ ـ ــراج ال ـف ــرن ـس ــي
ه ـنــري بـيـغـجـيــس ،ويـســاعــد
فــي اإل خـ ــراج جـ ــورام ،بفريق
ت ـ ـصـ ــويـ ــر أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ــديـ ــره

ال ـ ـم ـ ـصـ ــور الـ ـع ــالـ ـم ــي ف ـي ـجــن
فـ ــارتـ ــانـ ــوف ،ويـ ــديـ ــر إن ـت ــاج
المسلسل هيثم طه ،والعمل
من تأليف فهد العليوة.
وح ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـع ــام ــة
للمسلسل ،قال" :النص مليء
ب ــال ـم ـغ ــام ــرات ،وي ـ ـ ــدور ح ــول
ض ـي ــاع اب ـن ــة هـ ــدى الـخـطـيــب
وعبدالعزيز الحداد (شجون)
في غابات وأحراش جورجيا،
مما يستدعي وصول زوجها
(محمد الدوسري) من الكويت،
ل ـل ـب ـح ــث ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ،مـ ـ ــع ت ــدخ ــل
األطراف األمنية".

وم ــن الـمـتــوقــع أن يـعــرض
"دموع فرح" الفترة المقبلة،
وخارج سباق دراما رمضان،
ويشارك في بطولته شجون
وهـ ـ ـ ــدى الـ ـخـ ـطـ ـي ــب وم ـح ـم ــد
ا لــدو ســري ومجموعة أ خــرى
مــن الـفـنــانـيــن ،وتـقــع أحــداثــه
في "جورجيا".

خبريات
خالد سليم يطرح كليب
«اللي فات مات»

يطرح النجم خالد سليم،
خالل أيام قليلة ،أحدث
مشاريعه الغنائية التي
تحمل اسم «اللي فات مات»،
والتي صورها على طريقة
الفيديو كليب ،في بيروت،
من كلمات وألحان عزيز
الشافعي ،وتوزيع أحمد
عادل ،وميكس وماسترينج
أحمد محروس ،وإخراج
ريشة سركيس.
وتعد «اللي فات مات» أولى
أغنيات خالد سليم عام
 ،2020حيث إنها ضمن
أكثر من أغنية سينغل
ينوي طرحها على مدار
العام ،حيث يحضر ألغنية
أخرى بعنوان «عشمني»،
كلمات هشام صادق
وألحان مدين ،ومن املقرر
أن يصورها فيديو كليب
أيضا خالل الفترة املقبلة،
وأحيا خالد حفال غنائيا
مؤخرا في دار أوبرا
دمنهور  25يناير املاضي.

دنيا سمير غانم تصور
«تسليم أهالي»

تستأنف النجمة دنيا
سمير غانم تصوير
مشاهدها في فيلمها
الجديد «تسليم أهالي»،
بإحدى فيالت املنصورية،
وتجمع املشاهد بينها
وبني الفنانة دالل
عبدالعزيز ،التي تجسد
دور والدتها خالل األحداث،
وهشام ماجد وبيومي
فؤاد ،ويستمر التصوير
ساعات طويلة في نفس
الديكور ،لالنتهاء من
تصوير املشاهد الداخلية،
استعدادا لطرحه في عيد
األضحى املقبل.
ووضع القائمون على
الفيلم خطة تصوير
للعمل ،لالنتهاء منه قبل
رمضان املقبل ،على أن يتم
طرحه بشكل مبدئي إما
في موسم عيد الفطر أو
عيد األضحى هذا العام،
وإن كان الخيار الثاني
هو األقرب ،ويشارك دنيا
سمير غانم في بطولة
الفيلم هشام ماجد
وبيومي فؤاد ودالل
عبدالعزيز ومحمد أوتاكا،
على أن يظهر عدد من
النجوم كضيوف شرف.

ماجد المصري يستعد
لتصوير «الوجه اآلخر»

يبدأ النجم ماجد املصري
تصوير أول مشاهد
مسلسله الجديد «الوجه
اآلخر»  21الجاري ،والذي
يعد قصته في األساس،
ويكتب له السيناريو
والحوار السيناريست
فداء الشندويلي ،ويخرجه
سميح النقاش ،حسبما
أكد املصري.
ويظهر ماجد في أحداث
املسلسل بشخصية
مهندس ،يدخل في عدة
أزمات ،أبرزها صراع
على املال بطريقة غير
مشروعة ،ومن خالل تلك
املواضيع يتناول ماجد
قضية مهمة للمجتمع
املصري ،خاصة أن تلك
املواضيع تهم قطاعا
كبيرا من الجمهور.
ويشارك في بطولة
املسلسل نسرين طافش،
ندى موسى ،هبة
األباصيري ،مادلني طبر،
عماد رشا ،كارولني عزمي،
مهند حسني ،وتجري
الشركة املنتجة إبرام
بقية التعاقدات مع بعض
الشباب.

ةديرجلا
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دوليات
واشنطن تدرس كل الخيارات لدعم أنقرة في معركة إدلب

سلة أخبار

ّ
• إردوغان يؤكد تغير موقف إدارة ترامب من صفقة «الباتريوت» ...ويدعو بوتين إلى تقاسم نفط دير الزور
• قمة رباعية للهجرة بإسطنبول واتفاق أوروبي جديد قبل نهاية مارس ...وميركل تسعى لمرحلة جديدة
• «األطلسي» يدعم تركيا في مواجهة أزمة الالجئين ويعرب عن قلقه البالغ لما يحدث عند حدود اليونان
التركي
غداة طلب الرئيس
ً
رجب ًطيب إردوغان دعما
ملموسا من حلف شمال
األطلسي واالتحاد األوروبي
في سورية ،قررت واشنطن
لمساعدته
طرح كل الخيارات
ً
في معركة إدلب ،خصوصا
الدعم الجوي لقواته ،التي
خسرت العشرات خالل األيام
القليلة الماضية ،في مواجهة
الجيش السوري المدعوم من
روسيا.

بعد مــرور أسبوع على إعالنه
استعداد واشنطن لتزويد الجيش
ال ـتــركــي بــالــذخ ـيــرة ف ــي عملياته
العسكرية بسورية ،كشف المبعوث
األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى س ــوري ــة جيمس
جيفري ،أمس ،أن واشنطن وحلف
شمال األطلسي يدرسان ما يمكن
فعله لمساعدة تركيا فــي معركة
ً
إدل ـ ـ ــب ،مـ ــؤكـ ــدا أن ك ــل ال ـخ ـي ــارات
مطروحة على الطاولة.
وأجــرى جيفري برفقة السفير
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي فـ ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا دي ـف ـي ــد
ساترفيلد سلسلة مـحــادثــات مع
مسؤولين رفيعي المستوى في
االتحاد األوروب ــي ،تناولت األزمة
في إدلب وتداعياتها على الحلف،
ً
وتحديدا عما يمكن فعله لمساعدة
تركيا من الجو واإلجراءات التي قد
ُ
تتخذ إذا انتهكت موسكو ودمشق
اتفاق وقف إطالق النار الساري منذ
ليل الخميس -الجمعة.
واس ـت ـب ـعــد ج ـي ـفــري اس ـت ـخــدام
ال ـقــوات البرية حــال انتهاك وقف
ً
إط ــاق ال ـن ــار ،م ــؤك ــدا عـلــى حاجة
أنقرة لتوضيح موقفها من شراء
م ـن ـظ ــوم ــة ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـص ــاروخ ــي
الروسية .S400
ومـ ــع إع ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي
رجب طيب إردوغان أن إدارة نظيره
األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب خففت
مــوقـفـهــا بـشـكــل كـبـيــر م ــن شــرائــه
مـنـظــومــة "ب ــات ــري ــوت" ،أك ــد وزي ــر
خارجيته مولود جاويش أوغلو
تـلـقــي أن ـق ــرة مـعـلــومــات أمـيــركـيــة
استخباراتية برية وبحرية وجوية
ً
تتعلق بإدلب ،مبينا أن شراء S400
ليس عقبة فــي سبيل نشر أنقرة
للصواريخ األميركية.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أوض ـ ـ ـ ــح ج ــاوي ــش
أوغلو أن الجيش التركي سيتكفل

اعتبرت الحكومة اليمنية ،أمس،
أن بيان األمم املتحدة املتعلق
بغارات «التحالف العربي»
الجوية على مواقع للحوثيني
قرب ميناء الصليف في محافظة
الحديدة ،مضلل للرأي العام
اليمني والدولي.
وفي سلسلة تغريدات ،قال وزير
اإلعالم معمر اإلرياني« :نستغرب
البيان الصادر عن رئيس
بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق
الحديدة ابيهجيت جوها ،بشأن
العملية النوعية التي نفذها
تحالف دعم الشرعية ضد مواقع
حوثية لتجميع وتفخيخ وإطالق
الزوارق املسيرة».

واشنطن ترسل أنظمة
دفاع إلى العراق

دورية روسية تمر بالقامشلي شمال شرق سورية (أ ف ب)
"ب ــال ــرق ــاب ــة" ع ـل ــى الـ ـج ــزء ال ــواق ــع
شمالي الممر اآلمن حول طريق M4
السريع في إدلــب ،على أن يخضع
الجزء الجنوبي منه لرقابة القوات
ً
ال ــروس ـي ــة ،مـتـهـمــا دم ـشــق بأنها
خرقت وقف إطالق النار ،وموسكو
ح ــذرتـ ـه ــا ب ـ ـصـ ــرامـ ــة ،وف ـ ــي ح ــال
ً
استمرارها فإن الرد سيكون قويا.

دعم أوروبي
وطــالــب إردوغ ـ ــان ،خــال لقائه
األمين العام لحلف شمال األطلسي

يـ ـن ــس سـ ـت ــولـ ـتـ ـنـ ـب ــرغ ،حـ ـلـ ـف ــاءه
الـغــربـيـيــن بــالـمــزيــد م ــن الـجـهــود
لمساعدته في الـنــزاع في سورية
والـتـعــامــل مــع مــايـيــن الالجئين
ً
الهاربين من المعارك ،محذرا من
مــرحـلــة دقـيـقــة تتطلب التضامن
الواضح معه "من دون تمييز ومن
دون شروط سياسية بدون مزيد
من التأخير".
وأشاد ستولتنبرغ بدور تركيا
ألنها األكثر معاناة بين الحلفاء من
"الهجمات اإلرهابية" و"استقبال
ً
ال ــاجـ ـئـ ـي ــن" ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن ال ـح ـلــف

صراع اليونانيين واألتراك ينتقل لمواقع التواصل
ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــانـ ـ ـي ـ ــون واألتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك
ً
حــربــا بــالــوكــالــة ،عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي ،بصور ومقاطع وتعليقات
تهدف إلى إظهار أن الطرف اآلخر يتصرف
بطريقة سيئة ،فــي أز م ــة مهاجرين أدت
إلى تدهور شديد في العالقات المتوترة
بالفعل بين أثينا وأنقرة.
ويحاول مهاجرون من الشرق األوسط
وأفغانستان وباكستان ومناطق أخرى،
ً
تفيد تقديرات بأن عددهم  35ألفا ،دخول
اليونان العضو في االتحاد األوروبي منذ
قالت أنقرة يوم  28فبراير ،إنها لن تبقيهم
على أراضيها بعد اآلن.
واسـتـخــدمــت ال ـيــونــان ال ـغــاز المسيل
للدموع ومدافع المياه لصدهم .وأصبح

اإلرياني :البيان األممي
عن الصليف مضلل

وس ـ ـمـ ــا "الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان تـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـه ـج ــوم"
و"ال ـي ــون ــان ت ــداف ــع ع ــن أوروب ـ ـ ــا" شــائـعــي
االس ـت ـخــدام عـلــى حـســابــات اليونانيين
على "تويتر" .واستخدم وزير الخارجية
الـتــركــي مــولــود جــاويــش وس ــم "الـيــونــان
تهاجم الالجئين".
ً
ً
ُ
ويظهر مقطع فيديو جرارا يرش سائال
ن ـحــو ال ـس ـي ــاج ال ـ ـحـ ــدودي لـيـغـمــر مـئــات
الـمـهــاجــريــن الـمـحـتـشــديــن عـلــى الـجــانــب
التركي .وتكهن بعض مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي اليونانيين أنه مزارع
يرش بول الخنازير على الحدود.
وق ـ ــال مـسـتـخــدمــو وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي األتــراك ،إن المقطع ُيظهر أن
الشرطة والمزارعين يستخدمون أسلحة

ً
ً
كيماوية ،ووضعوا رابطا إلكترونيا لألمم
المتحدة.
وي ـس ـت ـنــد هـ ــذا الـ ـج ــدل ال ـس ــاخ ــن على
اإلنـتــرنــت إلــى تــاريــخ طــويــل مــن الـصــراع
بين تركيا واليونان ،اللتين ال تزاالن على
خ ــاف بـخـصــوص قـضــايــا ،كــالـقـبــارصــة
وال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن الـ ـغ ــاز ف ــي شـ ــرق الـبـحــر
المهاجرين.
المتوسط إلى جانب
ُ
وأظهرت صور مهاجرين أجبروا على
خلع ثيابهم ،ما عدا الداخلية ،بعد القبض
عليهم بالجانب اليوناني من الحدود ثم
ُ
إعادتهم .وتظهر صور أخرى قوات تركية
تحاول تفكيك أجزاء من السياج الحدودي
ليسهل على المهاجرين العبور.

ّ
سيواصل دعمها ،لكنه أبدى "قلقه
البالغ" إزاء ما يحدث عند حدود
اليونان.

إدلب ودير الزور
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ــرص ـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري
باستقدام الـقــوات التركية ،أمــس،
ً
ً
رت ـ ــا م ــؤل ـف ــا م ــن ن ـحــو  100آلـيــة
عسكرية دخل من معبر كفرلوسين
الحدودي مع لواء اسكندرون ،نحو
ً
مواقعها فــي إدل ــب ،موثقا دخــول
 750آلية ومئات الجنود منذ بدء
وقــف إط ــاق الـنــار ليل الخميس-
الجمعة ،بإجمالي أكثر من 4150
شــاح ـنــة وآلـ ـي ــة ع ـس ـكــريــة تحمل
دبــابــات ونــاقــات جند ومــدرعــات
وكبائن حراسة متنقلة ورادارات
وأكثر من  9200جندي خالل الفترة
الممتدة من الثاني من شهر فبراير
حتى اآلن.
وفي تطور الفت ،طلب الرئيس
ال ـ ـتـ ــركـ ــي م ـ ــن نـ ـظـ ـي ــره الـ ــروسـ ــي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن تـ ـب ــادل إدارة
ً
حقول النفط في دير الزور بدال من
ً
"اإلرهابيين" ،الفتا إلى أنه يدرس
العرض وقد يتقدم بعرض مماثل
للرئيس األميركي دونالد ترامب،
الـ ــذي أب ـقــى ق ــوات ــه ش ــرق ســوريــة
لحماية حقول النفط.
وفـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ت ـ ـع ـ ـمـ ــق الـ ـ ـخ ـ ــاف
ح ــول مـصـيــر ع ـش ــرات اآلالف من
المهاجرين الذين يحاولون دخول
اليونان ،أعلن إردوغ ــان أمــس عن

استضافته في أسطنبول الثالثاء
المقبل المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،إضافة إلى رئيس الوزراء
ال ـبــري ـطــانــي ب ــوري ــس جــون ـســون
فــي قمة ربــاعـيــة لمناقشة قضية
الهجرة.
وإذ أكد إردوغــان ،خالل عودته
من اجتماعه الطارئ في بروكسل
مــع رئيسة المفوضية األوروبـيــة
أورس ــوال فــون ديــر اليين ورئيس
المجلس األوروبــي شارل ميشال،
ً
أنه ال يفكر حاليا في إغالق المعابر
إلى أوروبــا وأن على اليونان فتح
حدودها ،أوضح وزير خارجيته،
أمس ،أن تركيا تأمل التوصل إلى
اتفاق مع االتـحــاد األوروب ــي لحل
أزم ــة الـهـجــرة بـحـلــول  26م ــارس،
ً
معتبرا أنه ينبغي تطبيق تحرير
تــأش ـيــرة الـسـفــر ل ــدول ــه وتـحــديــث
االتـحــاد الجمركي للمساعدة في
ذلك.
وش ـ ــدد ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو على
ضـ ـ ـ ــرورة إعـ ـ ـ ــادة ت ـق ـي ـيــم االتـ ـف ــاق
المبرم في مارس  ،2016على ضوء
ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة ف ــي ســوريــة،
ً
وخصوصا إدلب ،حيث نزح نحو
ً
مليون شخص هــربــا مــن العنف،
ً
مـ ــؤكـ ــدا اس ـت ـع ــداد تــرك ـيــا للعمل
"بشكل بناء لرسم خريطة طريق
وتتوقع من االتحاد األوروب ــي أن
ً
يكون صادقا".
ّ
ووجـ ـ ــه إردوغ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ــذي يتهم
بــانـتـظــام الـ ــدول األوروبـ ـي ــة بعدم

الــوفــاء بوعودها ،انتقادات حادة
لـلـحـكــومــة ال ـيــونــان ـيــة ورئـيـسـهــا
كيرياكوس ميتسوتاكيس ،الذي
تـلـقــى م ــن بــروك ـســل  700مـلـيــون
ي ــورو لتعزيز األم ــن عند الحدود
ومواجهة موجة الهجرة.

مرحلة جديدة
وخـ ـ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ــروكـ ـس ــل
الـطــارئ ،الــذي انتهى دون إصــدار
بيان مشترك أو مؤتمر صحافي،
ً ّ
كـمــا ك ــان مـخـطـطــا ،ذكـ ــر االت ـحــاد
األوروبي تركيا "باحترام تعهداتها"
الواردة في اتفاق .2016
ورغم انتقادها لسماح إردوغان
ل ـل ـم ـه ــاج ــري ــن ب ــاجـ ـتـ ـي ــاز ح ـ ــدود
الـيــونــان ،تعهدت ميركل بالعمل
جــاهــدة عـلــى نـقــل ات ـفــاق الهجرة
الـمـبــرم مـعــه إل ــى مــرحـلــة جــديــدة،
م ــؤك ــدة ض ـ ـ ــرورة االسـ ـتـ ـم ــرار في
التعاون مع تركيا "إلزلة األسباب
األساسية الداعية إلى الهجرة".
وأوضحت ميركل أنها ستلتقي
مـيـشـيــل ودي ـ ــر اليـ ـي ــن ،لـمـنــاقـشــة
االتفاق الذي عملت عليه منذ 2015
وال تــزال ،والتطورات األخيرة في
المنطقة ،مشيرة إلــى أن "اليونان
تستحق كامل الدعم والتضامن،
ألنها هي أقــرب دولــة في االتحاد
األوروبـ ـ ــي إل ــى ال ـح ــرب ال ـســوريــة
واألزمة الليبية والتوتر في لبنان
ومشاكل الحدود البحرية".
(عواصم -وكاالت)

حفتر ينفي زيارة دمشق ويبحث «هدنة طرابلس» مع ميركل
بحثت المستشارة األلمانيا ،أنجيال ميركل،
تثبيت وقف إطالق النار في العاصمة طرابلس
مع قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني)،
خليفة حفتر ،في برلين أمس.
وذك ــر متحدث بــاســم الحكومة األلمانية،
في بيان ،أن المستشارة أجرت مباحثات مع
حفتر حول الوضع في ليبيا ،وأكدت أنه "ما
من حل عسكري للصراع ،وأن وقف إطالق النار

وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
لهذا السبب".
ووصل حفتر ،الذي يسعى النتزاع السيطرة
على طرابلس من حكومة "الوفاق" بقيادة فايز
ً
ال ـس ــراج ،إل ــى الـعــاصـمــة األلـمــانـيــة قــادمــا من
باريس ،التي التقى فيها أمس األول ،الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،ووزراء الخارجية
والداخلية والدفاع الفرنسيين.

في غضون ذلــك ،نفى مصدر عسكري في
الجيش الوطني الليبي ،األنباء التي تحدثت
عن زيارة سرية قام بها قائد الجيش المشير
خـلـيـفــة حـفـتــر ،م ــؤخ ــرا ،لـلـعــاصـمــة الـســوريــة
دمشق.
وافتتحت سلطات شــرق ليبيا سفارة في
سورية ،في الثالث من مارس الحالي ،وافادت
تقارير بأن حفتر يسعى لتنسيق الجهود مع

دمشق ،لمواجهة دعم تركيا لحكومة "الوفاق"
ً
المعترف بها دوليا.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،ق ـ ـضـ ــت دائـ ـ ـ ــرة
االستئناف فــي المحكمة الجنائية الدولية
باإلجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف
اإلســام القذافي ،بتهمة ارتـكــاب جرائم ضد
اإلنسانية.
وأف ــادت المحكمة الجنائية الــدولـيــة ،بأن

أحــد أسـبــاب قــرارهــا بأحقيتها فــي محاكمة
سيف اإلســام هو عدم انطباق قانون العفو
العام الليبي عليه.
وكان فريق الدفاع عن سيف اإلسالم قد قدم
طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية
تسليم موكلهم للجنائية ا لــدو لـيــة ألسبقية
محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي،
وصدور قرار عام بالعفو عنه.

قال قائد القيادة املركزية
األميركية ،أمس ،إن الواليات
املتحدة بصدد إرسال أنظمة
دفاع جوي إلى العراق،
لحماية الجنود األميركيني
في حال تعرضهم ألي هجوم
إيراني.
وقال الجنرال كينيث
ماكينزي ،قائد القيادة
املركزية ،في جلسة للجنة
القوات املسلحة في مجلس
النواب" ،نحن أيضا بصدد
إرسال أنظمة دفاع جوي
وأنظمة دفاع مضادة
للصواريخ البالستية إلى
العراق على وجه الخصوص،
لحماية أنفسنا من أي هجوم
إيراني محتمل آخر".

مقتل  4بغارة أميركية
ضد «الشباب»

أعلنت القيادة العسكرية
األميركية في إفريقيا
(افريكوم) أنها شنت ،أمس
األول ،غارة جوية على
مسلحي حركة «الشباب»
الصومالية ،بالتنسيق مع
الحكومة الفدرالية الصومالية
بالقرب من بلدة جنالي.
وقالت «افريكوم» إن التقييم
األولي يفيد بأن الغارة
التي استهدفت موقعا في
البلدة الواقعة بجنوب شرق
الصومال أسفرت عن مقتل 4
مسلحني من الحركة املتشددة.
ونقل عن نائب مدير
العمليات في «افريكوم»
ميغيل كاستيالنوس قوله ،إن
«الضغط على حركة الشباب
يبقيهم غير متوازنني ،ويجعل
من الصعب عليهم التخطيط
والتشغيل».

رئيس المخابرات المصرية يزور الخرطوم
تقارير عن اعتقال أجنبيين في محاولة اغتيال حمدوك
●

القاهرة  -رامي ابراهيم

بعد ســاعــات مــن تـعــرض رئيس
الــوزراء السوداني عبدالله حمدوك
أ مـ ـ ـ ــس االول ل ـ ـم ـ ـحـ ــاو لـ ــة ا غـ ـتـ ـي ــال
فاشلة ،جــاء ت زي ــارة رئيس جهاز
المخابرات العامة المصرية اللواء
عباس كامل للخرطوم ،تحمل رسالة
تضامن ودعم مصرية في مواجهة
اإلره ــاب ،على الــرغــم مــن التوترات
االخيرة التي تسبب فيها الموقف
السوداني من قرار الجامعة العربية
بخصوص مفاوضات سد النهضة.
والـ ـتـ ـق ــى ك ــام ــل رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الـســودانــي عبدالله حـمــدوك مساء
أمس االول في العاصمة السودانية

الـ ـخ ــرط ــوم ،ب ـعــد أن ال ـت ـقــى رئـيــس
مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان،
ونائبه محمد حمدان دقلو.
ونقل رئيس المخابرات المصرية
رسـ ــالـ ــة مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
ال ـس ـي ـس ــي إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــرهـ ــان تـتـعـلــق
ب ــال ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن وس ـبــل
تـ ـط ــوي ــره ــا .وكـ ـش ــف الـ ـف ــري ــق أول
جمال عبدالمجيد ،مدير المخابرات
ال ــوط ـن ــي الـ ـس ــودان ــي ،أن الــرســالــة
أكــدت وقــوف مصر وتضامنها مع
الحكومة االنتقالية واأل ش ـقــاء في
ال ـ ـسـ ــودان ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـم ـحــاولــة
اإلرهــابـيــة التي تعرض لها رئيس
ال ــوزراء الـســودانــي حـمــدوك ودعما
الستقرار السودان.

كانت وزارة الخارجية المصرية
دان ــت مـحــاولــة االغ ـت ـيــال الـفــاشـلــة،
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت مـ ــوكـ ــب رئ ـي ــس
الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــرطـ ـ ــوم .وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أه ـم ـي ــة
تضافر الجهود اإلقليمية والدولية
ل ـم ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب بـ ـك ــل صـ ــوره
وأشكاله والقضاء عليه.
وفي إطار جولته العربية لحشد
التأييد العربي لمصر في أزمة سد
الـنـهـضــة ،الـتـقــى وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـمـ ـص ــري س ــام ــح شـ ـك ــري ن ـظ ـيــره
االم ــارات ــي عبدالله بــن زاي ــد ،حيث
سلمه رسالة بشأن تطورات مسار
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات س ـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة .وف ــي
وق ــت س ــاب ــق ،س ـلــم ش ـكــري نـظـيــره

السعودي األمير فيصل بن فرحان
رسالة إلى العاهل السعودي الملك
سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز ،حـيــث أكــد
وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـع ــودي دعــم
ال ـس ـع ــودي ــة ل ـم ـصــر ف ــي م ـل ــف ســد
ال ـن ـه ـض ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة إث ـي ــوب ـي ــا،
حسبما أفاد المستشار أحمد حافظ
المتحدث الرسمي باسم الخارجية
المصرية.
ويقوم وزير الخارجية المصري،
ســامــح ش ـكــري ،بـجــولــة فــي  8دول
ع ــربـ ـي ــة ،ل ـل ـت ـن ـس ـيــق بـ ـش ــأن قـضـيــة
ســد الـنـهـضــة ب ــدأت مــن العاصمة
ً
األردن ـ ـيـ ــة ع ـ ّـم ــان وت ـش ـم ــل كـ ــا مــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق والـ ـك ــوي ــت
وسلطنة ُعمان والبحرين واإلمارات.

سياح ومصريون في معبد الكرنك أمس (رويترز)
إل ــى ذلـ ــك ،نـقـلــت ق ـنــاة «ال ـح ــدث»
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة عـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــدر أمـ ـن ــي
سوداني قوله إن األجهزة األمنية
ألـ ـ ـق ـ ــت ال ـ ـق ـ ـبـ ــض ع ـ ـلـ ــى ش ـخ ـص ـيــن

أجنبيين ،مــن دون أن يكشف عن
جنسيتهما ،في إ طــار التحقيقات
الـجـنــائـيــة ح ــول م ـحــاولــة اغـتـيــال
حمدوك.

ّ
كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر إل ـ ـ ــى أن
األجهزة األمنية باشرت تحقيقاتها
في محاولة االغتيال.
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انسحاب أميركي من معقل «طالبان» ...وتبادل جزئي للسجناء
ّ
ّ
• مجلس األمن يصوت على «اتفاق الدوحة» • واشنطن :نعارض بشدة أي حكومة موازية بكابول

سلة أخبار
موسكو :النواب ّ
يقرون
إصالح بوتين الدستوري

قوات أمنية أفغانية تقتاد مسلحين موقوفين في جالل اباد أمس (رويترز)

سحب الجيش األميركي
عناصره ومعداته من قاعدتين
في أفغانستان ،إحداهما في
ّ
والية تشكل معقال لـ «طالبان»
ضمن المرحلة األولى من
ّ
االتفاق الذي وقعته واشنطن
األفغانية المتمردة
مع الحركة ً
بالدوحة أخيرا ،في حين تراجع
الرئيس األفغاني ،وأعرب عن
استعداده إلطالق سراح ً
سجناء «طالبان» ،تمهيدا لبدء
مفاوضات سالم أفغانية.

ّ
فــي خـطــوة تـمــثــل المرحلة
األولـ ّـى من االتـفــاق التاريخي
الموقع بين الواليات المتحدة
وحــركــة «طــالـبــان» بالعاصمة
ً
القطرية الدوحة أخيرا ،بهدف
إنهاء أطول حرب أميركية ،بدأ
الجيش األميركي االنسحاب
من قاعدتين في أفغانستان،
ّ
إح ــداهـ ـم ــا فـ ــي والي ـ ـ ــة ت ـشــكــل
ً
معقال لـ «طالبان» أمس.
وأوضـ ــح م ـســؤول أمـيــركــي
راف ـضــا الـكـشــف عــن اسـمــه أن
الـقــاعــدتـيــن تـقـعــان فــي لشكر
قـ ـ ــاه ،ع ــاص ـم ــة واليـ ـ ــة هـلـمـنــد
الجنوبية التي يسيطر عليها
المتمردون إلى ّ
حد كبير ،وفي
والية هرات غرب البالد.
وأمس األول ،أعلن الجيش
األمـيــركــي أنــه بــدأ االنسحاب
من أفغانستان تنفيذا التفاق
السالم الذي ّ
ينص على خفض
ع ــدد أفـ ــراده فــي غ ـضــون 135
ً
يوما إلى  8600جندي.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـج ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي ،الـعـقـيــد
ســونــي ليغيت ،فــي ب ـيــان ،إن
ال ـقــوات األمـيــركـيــة «تـبـقــي كل
الوسائل العسكرية الــازمــة»
ل ـت ـح ـق ـيــق أه ــدافـ ـه ــا وت ـن ـف ـيــذ
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ضـ ـ ــد ت ـن ـظ ـي ـمــي
«ال ـق ــاع ــدة» و»داعـ ـ ــش» ولــدعــم
القوات األفغانية.
م ــن ج ـه ـت ــه ،أع ـل ــن ال ـنــاطــق
باسم حاكم والية هلمند ،عمر
ً
زواك ،أن « 20إلــى  »30جنديا
ً
أجنبيا فقط غادروا لشكر قاه
منذ نهاية األسبوع.
وتعتبر هلمند مع والية قندهار
الـ ـمـ ـج ــاورة م ـع ـقــا ل ـ ـ «ط ــالـ ـب ــان»،
واستهدفت فيها القوات األميركية
والبريطانية بشكل خــاص على
مدى  18عاما من النزاع األفغاني.
وبحسب نص اتفاق الدوحة
ّ
الموقع في  29فبراير الماضي،
يجب أن يخفض عدد الجنود
األمـيــركـيـيــن الـمــوجــوديــن في
الـبــاد مــن  12أو  13ألـفــا إلى

وافق النواب الروس،
أمس ،في قراءة ثانية في
البرلمان على رزمة من
اإلصالحات الدستورية
التي اقترحها الرئيس
فالديمير بوتين ،تتضمن
إمكانية ترشحه لوالية
رئاسية مجددا.
وصوت ما مجموعه 382
نائبا مع اإلصالحات
مقابل امتناع  44عن
التصويت .وسيصوت
النواب على التعديالت
في قراءة ثالثة وأخيرة
اليوم ،وفق ما أعلن رئيس
المجلس فياتشسالف
فولودين .وفي وقت
سابق ،قال بوتين ،إنه
سيؤيد تعديل الدستور،
ً
مضيفا في خطاب أمام
مجلس النواب ،تم بثه
على شاشات التلفزيون،
أن اإلجراء سيحتاج
إلى موافقة المحكمة
الدستورية.
ويسمح الدستور في
صورته الحالية للرئيس
بشغل فترتي حكم
متتاليتين ،مما يعني أنه
سيتعين على بوتين ترك
الرئاسة في غضون أربعة
أعوام .وظل بوتين (67
عاما) في السلطة ،كرئيس
أو رئيس للوزراء ،مدة
عقدين ،ليكون بذلك الزعيم
الروسي أو السوفياتي
صاحب أطول فترة حكم،
منذ عهد جوزيف ستالين.

 8600بحلول منتصف يوليو
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل .وس ـي ـت ـح ـت ــم إخـ ــاء
خ ـم ــس قـ ــواعـ ــد مـ ــن أص ـ ــل 20
قاعدة في أفغانستان.
وتعهدت الواليات المتحدة
في اتفاق الدوحة بانسحاب
كـ ـ ــامـ ـ ــل لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــوات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
المنضوية تحت لواء تحالف
ش ـ ـ ـمـ ـ ــال األطـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي (نـ ـ ــاتـ ـ ــو)
م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ب ـح ـلــول 14
شهرا إذا احترمت «طالبان»
ّ
تعهداتها األمنية.

مجلس األمن
ف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ـ ــاق م ـ ـ ـ ـ ـ ــواز ،أف ـ ـ ــاد
دبـلــومــاسـيــون ب ــأن الــواليــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،أم ـ ـ ـ ــس،
للتصويت فــي مجلس األمــن
الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى مـ ـش ــروع ق ــرار
يــؤيــد اتـفــاقـهــا مــع «طــالـبــان»،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ــرمـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى ت ـم ـه ـي ــد
الطريق أمام إحالل السالم في
أفغانستان.
ويأتي طلب التصويت بعد
إجراء مفاوضات حول مسودة
ّ
مشروع قرار متعلق باالتفاق.

معارضة أميركية
وتـ ـ ـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ـ ـ ــن االنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــع إع ـ ـ ــان وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ،م ــاي ــك بــومـبـيــو،
م ـعــارضــة واش ـن ـطــن مـحــاولــة
تشكيل «حكومة مــوازيــة» في
ك ــاب ــول ،ح ـيــث ن ـ ّـص ــب رئـيــس
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة األس ـبــق
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ن ـف ـس ــه
ً
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـب ــاد ب ـع ــد دق ــائ ــق
على أداء أشــرف غني اليمين
ً
ال ــدس ـت ــوري ــة رئ ـي ـس ــا ل ــوالي ــة
ثانية.
وقـ ـ ــال بــوم ـب ـيــو ف ــي ب ـي ــان:
«نحن نعارض ّ
بشدة أي إجراء
لتشكيل حكومة موازيةّ ،
وأي
ّ
استخدام ّ
للقوة لحل الخالفات
ّ ً
الـسـيــاسـيــة» ،م ـش ــددا عـلــى أن

 ...ونواب ميانمار يمنعون
محاولة لتعديل الدستور
«إع ـ ـطـ ــاء األول ـ ــوي ـ ــة لـحـكــومــة
ّ
موحدة
جامعة وأفغانستان
هو أمر بالغ األهمية لمستقبل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وبـ ـخ ــاص ــة لـقـضـيــة
ّ
ال ـ ـ ـسـ ـ ــام» .غـ ـي ــر أن بــوم ـب ـيــو
ّ
رحب في الوقت نفسه بإعالن
غ ـن ــي وعـ ـب ــدال ـل ــه ال ـتــزام ـه ـمــا
ً
هــدف تحقيق الـســام ،مؤكدا
ّ
أن «الــواليــات المتحدة تعمل
ّ
ّ
على التوصل إلى اتفاق بين
الطرفين».

تبادل جزئي
في غضون ذلك ،أبدى غني
ً
ت ــراج ـع ــا ع ــن مــوق ـفــه الـســابــق
المعارض إلطالق سراح 5000
سجين من عناصر «طالبان»،

وف ـ ــق م ــا ي ـن ــص ع ـل ـيــه ات ـف ــاق
الدوحة قبل انطالق مفاوضات
سالم أفغانية في أسلوا.
وذك ــرت  5مـصــادر رسمية
أن الرئيس األفغاني سيصدر
ً
م ــرس ــوم ــا ب ــاإلف ــراج ع ــن ألــف
م ــن س ـج ـن ــاء «ط ــالـ ـب ــان» ه ــذا
األسبوع ،في إجراء جزئي قد
ّ
يمهد الطريق لبدء المحادثات
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ــرق ـل ـه ــا الـ ـخ ــاف ــات
السياسية في كابول.
وقال مصدران أفغانيان إن
ال ـم ــرس ــوم سـيـسـمــح بــإطــاق
سراح سجناء كبار في السن
من «طالبان».
وتــريــد «طــال ـبــان» أن يفرج
غني عن  5آالف سجين مقابل
أن ت ـط ـل ــق  1000مـ ــن ج ـنــود

القوات الحكومية المحتجزين
لديها ،كشرط مسبق إلجــراء
الـ ـمـ ـح ــادث ــات الـ ـت ــي ي ـف ـتــرض
أن تحضرها حكومة كابول
وممثلين عن المجتمع المدني
األفغاني وقوى المعارضة.
وأكـ ـ ــد ق ــائ ــد بـ ـ ــارز بـمـكـتــب
الحركة األفغانية في الدوحة
أن «طــال ـبــان» أرس ـلــت عــربــات
إ لــى منطقة قريبة مــن سجن
باغرام في كابول أمس ،إلعادة
المقاتلين المفرج عنهم ضمن
اتفاق تبادل السجناء في إطار
إبداء حسن النوايا.
وأك ـ ــد ال ـق ــائ ــد ب ـ ـ «ط ــال ـب ــان»
في الدوحة ،أن الحركة أنهت
ترتيبات إطــاق ســراح 1000
سـجـيــن تـحـتـجــزهــم ،مضيفا

أ نـهــم نـقـلــوا جميع السجناء
إلى مناطق آمنة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال« :نـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــزم ت ـس ـل ـيــم
الهالل األحمر  1000سجين،
ويمكنهم بـعــد هــا نقلهم إ لــى
بلداتهم وقراهم أو إعطاؤهم
ماال للعودة إلى ديارهم».
ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـضـ ــح بـ ـ ـع ـ ــد ع ـ ــدد
الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء ال ـ ــذي ـ ــن س ـي ـط ـلــق
س ــراحـ ـه ــم ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ،لـكــن
ثالثة مصادر أخرى قالت إنه
قد يتراوح بين  1000و1800
سـجـيــن .ول ــم يتضح إذا كــان
اإلفــراج يقتصر على سجناء
بـ ـ ــاغـ ـ ــرام أم س ـي ـش ـم ــل ن ـ ــزالء
سجون أخرى.
(كابول ـ أ ف ب ،رويترز،
د ب أ ،الجزيرة)

بايدن يعزز حظوظه ويخوض
مبارزة جديدة مع ساندرز
«السيناتور االشتراكي» يتهم المؤسسة الديمقراطية بالعمل ضده
يخوض نائب الرئيس األميركي
ال ـس ــاب ــق ج ــو ب ــاي ــدن وال ـس ـي ـنــاتــور
ب ـي ــرن ــي س ــان ــدرز ج ــول ــة ان ـت ـخــاب ـيــة
جديدة تصوت خاللها ست واليات
ف ــي إطـ ــار االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـمـهـيــديــة
للحزب الديمقراطي ،التي ستحدد
م ـ ــن سـ ـيـ ـن ــاف ــس الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــال ــي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة فـ ــي نــوف ـم ـبــر
المقبل.
ً
ويــوجــد  352مـنــدوبــا بــالــواليــات
ا لـســت ا لـتــي تـجــري فيها انتخابات
تمهيدية ،و هــي إ يــدا هــو وميتشغن
وم ـي ـس ـي ـس ـبــي ومـ ـيـ ـس ــوري ونـ ــورث
داك ــوت ــا وواش ـن ـط ــن ،مـمــا يـشـكــل ما
يصل إلى  10في المئة من إجمالي
ا لـمـنــدو بـيــن بــا لـحــزب عـلــى مستوى
قومي.
وأص ـبــح يـتـعـيــن ال ـفــوز فــي واليــة
ميتشغن حيث يوجد  125مندوبا
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى سـ ــانـ ــدرز ،ومـ ــع ذلــك
فإن نتائج االستطالعات تشير إلى
أن ــه ق ــد ي ــأت ــي ف ــي ال ـمــرت ـبــة الـتــالـيــة
بعد بايدن ،ا لــذي يواصل بناء قوة
دفع في طريق عودته إلى الصدارة
مــع تماسك تـيــار المعتدلين وتيار
الوسط حول حملته االنتخابية.
وتأتي هذه االنتخابات بعد فوز
م ـه ــم ح ـق ـقــه ب ــاي ــدن ف ــي ان ـت ـخــابــات
"ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء الـ ـكـ ـبـ ـي ــر" الـ ـت ــي أج ــري ــت
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،وان ـت ـهــت بـفــوز
نائب الرئيس السابق بعشر واليات،
في حين لم يفز اليساري ساندرز إال
بأربع فقط رغم أن فرق المندوبين
ً
بينهما اليزال ضئيال جدا .

و بــدأت معالم السباق في البيت
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي لـ ـلـ ـح ــزب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي
تـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــح بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاي ـ ـ ــد بـ ـع ــد
ان ـت ـخــابــات "ال ـث ــاث ــاء ال ـك ـب ـيــر" .فقد
أعـلــن الـمـلـيــارديــر مــايـكــل بـلــومـبــرغ
االنسحاب من السباق ودعم بايدن
ا ل ــذي حـظــي أ يـضــا بــد عــم مرشحين
سابقين بينهم ا لـسـيـنــا تــورة ايمي
ك ـلــوب ـت ـشــار وال ـس ـي ـن ــات ــورة ك ــام ــاال
هــار يــس وا ل ـع ـمــدة ا لـســا بــق لمدينة
ساوث بند بيت بوتيجدج.
في المقابل ،لم يحصل ساندرز
ح ـ ـ ـتـ ـ ــى اآلن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى د ع ـ ـ ـ ـ ــم أي م ــن
ال ـمــرش ـح ـيــن الـمـنـسـحـبـيــن رغ ــم أن
ال ـس ـي ـنــاتــورة إل ـيــزاب ـيــت وارن الـتــي
أعـ ـلـ ـن ــت هـ ــي األخ ـ ـ ـ ــرى ان ـس ـح ــاب ـه ــا
تتبنى برنامجا انتخابيا مشابها
بـشـكــل كـبـيــر لـلـبــرنــامــج االنـتـخــابــي
الـ ــذي ي ــداف ــع ع ـنــه س ـي ـنــاتــور والي ــة
(فيرمونت).
وأظ ـه ــر اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي أعــدتــه
شبكة " ســي إن إن" ا لـتــي تميل ا لــى
بــايــدن تـفــوق األخ ـيــر عـلــى ســانــدرز
ال ــذي ح ـقــق ب ــداي ــة مـشـجـعــة وال ــذي
ينال دعم شرائح شبابية واقليات.
وأ ظـ ـه ــر اال سـ ـتـ ـط ــاع أن ن ـس ـبــة 52
ف ــي ال ـم ـئــة تــريــد أن يـحـصــل بــايــدن
عـلــى تــرشـيــح ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي
لمواجهة ترامب بينما أعلن  36في
المئة دعمهم لساندرز.
وأظ ـه ــر اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي أجــرتــه
رويترز /إيبسوس من يوم الجمعة
إلى االثنين أن انسحاب السيناتورة
التقدمية إليزابيث وارن من السباق
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ي ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة

بايدن أكثر من ساندرز ،رغم تشابه
أجندة االخير مع وارن.
ُ
وأج ـ ــري االس ـت ـط ــاع ،وأظ ـه ــر أن
 47ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
والـمـسـتـقـلـيــن الـمـسـجـلــة أسـمــاؤهــم
قالوا إنهم سيصوتون لبايدن إذا
أج ــري ــت ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــرش ـي ــح فــي
وال يـتـهــم ا لـيــوم ،مما يمثل ارتفاعا
ُبـسـبــع ن ـقــاط عــن اس ـتـطــاع مـشــابــه
أ ج ــري قبل أن تعلق وارن حملتها
االن ـت ـخــاب ـيــة ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس .وذك ــر
 30ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـم ـشــارك ـيــن فــي
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع أن ـ ـه ـ ــم سـ ـيـ ـص ــوت ــون
ل ـ ـس ـ ــان ـ ــدرز ،وه ـ ـ ــي ن ـ ـفـ ــس ال ـن ـس ـب ــة
ا لـتــي حـصــل عليها فــي اال سـتـطــاع
السابق.
وتـشـيــر الـنـتــائــج إل ــى أن أنـصــار
وارن ل ــم ي ـن ـج ــذ ب ــوا إ لـ ــى س ــا ن ــدرز،
حليفها "ا لـتـقــد مــي" فــي ا لـعــد يــد من
ال ـق ـضــايــا ،ب ــل ال ـت ـفــوا ح ــول بــايــدن.
وخ ـل ــص االس ـت ـط ــاع إلـ ــى أن نـحــو
س ـتــة م ــن ب ـيــن ك ــل ع ـش ــرة مــؤيــديــن
ل ـســانــدرز س ـي ـصــوتــون ل ـبــايــدن إذا
ن ــال تــرش ـيــح ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
لمنافسة ترامب.
وقال ساندزر سيناتور فرمونت
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـق ـ ــود ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري
بــا لـحــزب ا لــد يـمـقــرا طــي ،فــي مقابلة
مــع بــرنــامــج "هــذا األس ـبــوع" التابع
لقناة "إيه بي سي" األميركية ،االحد
أنه يعتقد أن كلوبتشار وتيجيدج،
ان ـس ـح ـبــا م ــن ال ـس ـب ــاق ب ـض ـغــط مــن
مــؤس ـســة الـ ـح ــزب ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـتــي
تسعى إلى إطاحته.
وعـ ـل ــق ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ال ـم ــذي ــع عــن

منع نواب معينون من
جانب الجيش في ميانمار
أول محاولة من جانب
حكومة المستشارة أون
سان سو تشي لتعديل
دستور البالد عبر تصويت
في البرلمان.
وصوت النواب من
حزب "الرابطة الوطنية
من أجل الديمقراطية"،
أمس ،لمصلحة عدد من
التعديالت التي تهدف إلى
الحد من سلطة الجيش،
ولكن تم نقضها بشكل
فعال من جانب النواب
الذين عينهم الجيش في
البرلمان.
وتتطلب التعديالت على
دستور عام  ،2008الذي
صاغة الجيش أيضا ،تأييد
 75في المئة من النواب في
برلمان ميانمار على األقل.
ومن بين التعديالت
التي تم رفضها أمس،
اقتراح لتقليص عدد
البرلمانيين المعينين من
ً
جانب الجيش تدريجيا،
ووضع حد لحق النقض
(فيتو) الذي يتمتعون به،
وتمهيد الطريق لمزيد من
اإلصالحات.

زعيم كوريا الشمالية
أشرف على مناورة مدفعية
ديمقراطيون يقترعون في ديترويت أمس (أ ف ب)
سـبــب الـخـســارة الـتــي مـنــي بـهــا في
"الثالثاءُ الكبير" ،قائال" :من األمور
التي لم أ فاجأ بها تقريبا ،هي قوة
المؤسسة الديمقراطية فــي إجبار
كلوبتشار ،التي عملت باجتهاد في
حملتها االنتخابية ،وبوتيجيدج
الذي عمل أيضا باجتهاد بالغ ،على
الخروج من السباق".
وأضاف" :األمر الذي كان في غاية
الوضوح في سردية وسائل اإلعالم
وما أرادته المؤسسة ،هو التأكد من
أن الناس تجمعوا حول بايدن في
محاولة لهزيمتي".
و خ ـتــم "أ ع ـت ـقــد أن ا لـجـمـيــع يعلم
أ نـنــا نـتـحــدى ا لـمــؤ سـســة ،ونتحدى
ال ـمــؤس ـســة ال ـش ــرك ــات ـي ــة ،ون ـت ـحــدى
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ومـ ــا ت ــراه
حـتــى اآلن ،وف ــي غ ـضــون األســابـيــع
القليلة الماضية فقط ،هو أن وول
ستريت ،وصناعة الرعاية الصحية،
وطـبـقــة أصـحــاب الـمـلـيــارات ،تضخ
أم ــواال طــائـلــة فــي حملة جــو بــايــدن
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ...ولـ ـك ــن أع ـت ـق ــد أن ـنــا
سنفوز في النهاية".

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"،
فإن ساندرز لديه مشكلة في الفوز
ع ـلــى ال ـنــاخ ـب ـيــن الـ ـس ــود ،رغـ ــم انــه
مــدعــوم مــن الـنــائـبــة الــديـمـقــراطـيــة،
أوك ــاسـ ـي ــو ك ــورتـ ـي ــز ،واألك ــاديـ ـم ــي
ال ـش ـه ـي ــر كـ ــورنـ ــل ويـ ـس ــت والـ ـق ــس
جيسي جاكسون.
وتـضـيــف ضـيـفــة أن ــه أص ـبــح من
الواضح أن فشل ساندرز في كسب
دعم كبير من السود قد ينتهي به
األم ــر إل ــى ال ـق ـضــاء عـلــى مـحــاولـتــه
الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.
وسافر ساندرز إلى جميع أنحاء
ميشيغان نهاية األسبوع الماضي،
ً
وواجه حشودا ضخمة ،كما يفعل
ف ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،ل ـك ـن ـهــم
كــانــوا أغـلـبـيــة بـيـضــاء ســاحـقــة في
وال يــة يشكل ا لـســود ر بــع ناخبيها
الديمقراطيين.
وتشير الصحيفة الى أنه بينما
يـهــز ســا نــدرز ا لـمــوا قــف السياسية
بشأن قضايا مثل العدالة الجنائية
واإلسـ ـ ـك ـ ــان وال ـت ـع ـل ـي ــم ،يـ ـب ــدو أق ــل
ً
ارتـ ـي ــاح ــا ف ــي قـ ـي ــادة رس ــال ــة حــول

العدالة العرقية وا لـتـجــارب الحية
لألميركيين األفارقة.
ً
وتضيف إن ج ــزء ا مــن المشكلة
ال ـت ــي ق ــد ي ــواج ـه ـه ــا سـ ــانـ ــدرز أم ــر
أسـ ـ ــاسـ ـ ــي :ف ـح ـم ـل ـت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
مـ ـتـ ـج ــذرة ب ـع ـم ــق فـ ــي اش ـت ــراك ـي ـت ــه
الــدي ـم ـق ــراط ـيــة ،ال ـت ــي ت ــرك ــز بـشـكــل
كبير على الطبقية باعتبارها أصل
كل علل البالد .والتمييز العنصري
هو نتيجة ثانوية لعدم المساواة
االق ـت ـصــاديــة ،ول ـيــس ال ـس ـبــب ،كما
يقول ساندرز.
وب ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــال ،ال ـ ـ ـعـ ـ ــرق
واال قـتـصــاد متشابكان .و لـكــن كما
كتب عــا لـمــان سياسيان فــي مجلة
ب ــول ـي ـت ـي ـك ــو األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي،
فــإن "ا ل ـعــرق هــو ا لـهــو يــة الرئيسية
التي يتردد صداها لدى المجتمع
األس ـ ـ ـ ــود" .وعـ ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األم ــر
بالتصويت ،كانت الهوية العرقية
ً
ً
تقليديا مؤشرا أكثر موثوقية إلى
ا لـسـلــوك السياسي بين الناخبين
السود.
(واشنطن  -وكاالت)

أعلنت كوريا الشمالية،
أمس ،أن زعيمها كيم
جونغ أون أشرف على
مناورة جديدة أجرتها
"وحدة المدفعية البعيدة
المدى" ،وذلك بعد يوم من
اطالق بيونغ يانغ ثالث
مقذوفات تجاه البحر.
وقالت وكالة األنباء
المركزية الكورية
الشمالية إن كيم أشرف
على "مناورات عسكرية
جديدة أجرتها الوحدات
الفرعية للمدفعية البعيدة
المدى التابعة للجيش
الشعبي الكوري".
وأضافت أن الزعيم كيم
أعرب عن ارتياحه "الكبير"
لنتيجة المناورات وحث
على المضي قدما "لتعزيز
تدريبات المدفعية".

ةديرجلا
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رياضة

النظرة المستقبلية غائبة عن األندية واالتحادات في أزمة «كورونا»
أحمد حامد
وجابر الشريفي

كشف تعامل األندية
واالتحادات مع خطر
«كورونا» ،الذي انتشر في
أغلب دول العالم ،عن غياب
واضح ًللرؤية المستقبلية،
خصوصا أنها انتظرت قرارات
وتوصيات إجبارية لإلقدام
على إيقاف المباريات الودية
والتدريبات.

االحترافية
غابت ولوال
العناية اإللهية
لحدث ما ال
تحمد عقباه

سليمان

فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن أكـ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ــب نـ ـ ــادي
ال ـج ـهــراء وال ــدول ــي الـســابــق وائــل
سليمان ،أن االحترافية غابت عن
األندية في التعامل مع أزمة انتشار
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مـشـيــرا إل ــى أن
قــرار إيقاف التدريبات في الفترة
ً
األخـيــرة جــاء متأخرا ولــم يواكب
المسؤولية الملقاة على عاتق تلك
األندية واالتحادات ،كشف رئيس
ن ــادي الصليبيخات سـعــد عناد
أنه أجرى اتصاالت كثيرة مع عدة
اتحادات ،وطالبها بضرورة إعالن
إلغاء منافسات المراحل السنية
هذا الموسم.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة دعـ ـ ـ ــت ،أم ـ ــس األول،
االت ـ ـحـ ــادات واألن ــدي ــة الــريــاضـيــة
الشاملة والمتخصصة كافة إلى
مواصلة تعليق نشاطاتها حتى
إشـ ـع ــار آخـ ـ ــر ،ض ـمــن اإلجـ ـ ـ ــراءات
االح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ل ـل ـح ــد م ـ ــن تـفـشــي
"كــورونــا" ،وجــاء في بيان اللجنة
أنه بناء على قرار مجلس الوزراء
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أمـ ـ ــس األول ،ت ــدع ــو
"األولمبية الكويتية" إلــى تأجيل
النشاط الرياضي المحلي الخاص
بــاالت ـحــادات الــريــاضـيــة واألنــديــة
الرياضية "شاملة ومتخصصة"،
بـ ـم ــا يـ ـخ ــص بـ ـ ـط ـ ــوالت ال ـ ـ ــدوري
وال ـ ـم ـ ــراح ـ ــل الـ ـسـ ـنـ ـي ــة ،وج ـم ـي ــع
الفعاليات واألنـشـطــة الرياضية
"بما في ذلك التمارين والمباريات
الـ ّ
ـوديــة" حتى إشـعــار آخ ــر ،وذلــك
يأتي في إطار اإلجراءات الوقائية
للحفاظ على صحة الرياضيين
والالعبين من أبناء الكويت.
أما في ما يخص المشاركة في
األنشطة الرياضية خارج البالد،
دع ــت "األول ـم ـب ـي ــة" ال ــى االت ـصــال
ب ــوزارة الصحة واالستفسار عن
اإلجراءات المتبعة بهذا الشأن.
وقال وائل سليمان في تصريح
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن انـتـظــار األنــديــة
لقرارات رسمية حاسمة من الدولة
تخص صحة الالعبين وسالمتهم
ت ـع ـنــي أن رؤيـ ـ ــة ال ـقــائ ـم ـيــن على
األندية متأخرة ،مشيدا في الوقت
نفسه بقرارات وزارات الدولة للحد
من انتشار الفيروس.
وأضاف أن المسؤولية الملقاة

على االتحادات
سرعة إعالن
نهاية الموسم
للمراحل
السنية

عناد

على عاتق األندية كبيرة للحفاظ
ع ـ ـلـ ــى س ـ ــام ـ ــة الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن وكـ ــل
العاملين فــي الـمـجــال الــريــاضــي،
مــؤكــدا أن الـعـنــايــة اإللـهـيــة حمت
الـمـنـظــومــة الــريــاض ـيــة م ــن خطر
كـ ـبـ ـي ــر ،ول ـ ــواله ـ ــا ل ـح ـصــل مـ ــا ال
ي ـح ـم ــد عـ ـقـ ـب ــاه ،فـ ــي اش ـ ـ ـ ــارة إل ــى

حماية
المجتمع من
أي مخاطر
ضرورة في
الوقت الحالي

الرومي

األهلي يعود إلى الدوري المصري
أمام سموحة اليوم
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تستكمل اليوم منافسات الجولة الثامنة عشرة
لمسابقة الدوري المصري بإقامة  3مباريات تجمع
طنطا مع وادي دجلة ،وإنبي مع بيراميدز ،واألهلي
مع سموحة.
يستضيف الفريق الكروي األول بالنادي األهلي
نظيره سموحة في الثامنة والنصف مساء اليوم
بتوقيت الـكــويــت ،عـلــى اس ـتــاد الـقــاهــرة الــدولــي
ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري
المصري.
يخوض األهلي المباراة وهو متصدر الدوري
الـمـصــري برصيد  48نقطة بعد  16م ـبــاراة في
ال ــدوري المحلي بفارق  16نقطة عن المقاولون
العرب صاحب المركز الثاني ،فيما يحتل سموحة
المركز السابع برصيد  27نقطة بعدما خاض
 17مباراة.
ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني
ً
لألهلي إلــى تحقيق الـفــوز السابع عشر تواليا
لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم النادي مع
البرتغالي مــانــويــل جــوزيــه المدير
الفني األسبق للقلعة الحمراء،
باإلضافة إلى زيــادة فارق
الـ ـنـ ـق ــاط م ـ ــع ال ــزم ــال ــك،
ً
وال ـ ـ ـ ــذي ي ـص ــل ح ــال ـي ــا
قبل المباراة لـ 17نقطة
كاملة ،في إطــار سعي
الـفــريــق لحسم بطولة
ً
الدوري مبكرا.
وتعد مباراة سموحة

ً
الظهور األول محليا لألهلي ،عقب تخطيه عقبة
صن داونز الجنوب افريقي وصعوده للدور نصف
النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا ،بعد الفوز
ً
عليه ذهابا بهدفين نظيفين في القاهرة والتعادل
في بريتوريا بنتيجة  ،1-1ليثأر الفريق األحمر
لنفسه بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية في
النسخة الماضية من البطولة.
وضمن منافسات الجولة ذاتـهــا ،يستضيف
طنطا نظيره وادي دجـلــة فــي الثالثة والنصف
ً
عصرا على استاد طنطا الرياضي في مواجهة
ال ـه ــروب م ــن ال ـه ـبــوط ف ــي ظ ــل ال ـمــوقــف الـمـتــأزم
للفريقين في جــدول المسابقة بعد نهاية الــدور
األول.
ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول
ترتيب الدوري برصيد  15نقطة بعد أن لعب 17
مـبــاراة ،بينما يحتل وادي دجلة المركز السابع
عشر برصيد  14نقطة بعد أن لعب  17مباراة.
ً
ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في السادسة
م ـس ـ ً
ـاء ع ـلــى اس ـت ــاد ب ـتــروس ـبــورت ف ــي مــواجـهــة
متوازنة للفريقين يدخلها الفريق البترولي بعد
الـتـعــادل السلبي مــع الطالئع فــي اللقاء المقدم
من الجولة  19للمسابقة ،فيما فاز الفريق
السماوي على المقاولون العرب بهدفين
دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.
ويحتل إنـبــي الـمــركــز الـســادس
برصيد  25نقطة بعد أن لعب 17
ومــازالــت لــديــه م ـبــاراة مؤجلة مع
األهـ ـل ــي ،بـيـنـمــا يـحـتــل بـيــرامـيــدز
المركز الرابع برصيد  29نقطة بعد
أن لعب  17مباراة.

فـ ـت ــرة االخ ـ ـتـ ــاط ال ـس ــاب ـق ــة ال ـتــي
زاولــت خاللها األندية التدريبات
والمباريات الودية.

وقف النشاط
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس نــادي

الصليبيخات سعد عناد ،إن اعالن
اللجنة االولمبية أمس األول تأجيل
اسـتـئـنــاف الـنـشــاط حـتــى إشـعــار
آخــر ،يفرض على األنــديــة تنظيم
صفوفها لمواجهة الفترة المقبلة.
وأضاف عناد أن عودة النشاط
ً
ل ـل ـم ــراح ــل ال ـس ـن ـيــة أصـ ـب ــح أم ـ ــرا

سالمة البشر
أهم من
بطوالت العالم
وأؤيد ما يعزز
هذا األمر

بنيان

الرؤية غير
واضحة
بخصوص
عقود
المحترفين

الخالدي

ً
مستحيال في ظل انقطاع الالعبين
عن التدريبات في الفترة السابقة،
ورف ــض أول ـيــاء أمــورهــم عودتهم
ل ـل ـتــدري ـبــات ح ـتــى خـ ــال ال ـف ـتــرة
الـمـقـبـلــة ،إل ــى جــان ــب ق ــرب ق ــدوم
شهر رمضان.
وطـ ــالـ ــب االتـ ـ ـح ـ ــادات ب ـســرعــة
إعالن هذا األمر ،ليتسنى لألندية
الـتـفــاوض مــع المدربين مــن أجل
منحهم مستحقاتهم عما تبقى
مــن عقودهم ،ثــم منحهم اإلجــازة
ً
ال ـس ـنــويــة ،ت ـم ـه ـيــدا ل ـل ـعــودة قبل
انطالق الموسم المقبل.
ولـفــت إلــى أن منافسات السن
ال ـع ــام ف ــي جـمـيــع االلـ ـع ــاب يمكن
استئنافها في أي وقت ،بعد إعالن
عــودة النشاط الرياضي مــن قبل
االت ـح ــادات ،ألن ظ ــروف الالعبين
ً
الكبار تختلف كثيرا عن الصغار.

حماية ووقاية
بدوره ،قال المدير العام لجهاز
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فـ ــي ن ـ ــادي ال ـي ــرم ــوك
إبراهيم الرومي" :نظرا للظروف
ال ــراهـ ـن ــة ال ـت ــي ت ـمــر ب ـهــا ال ـب ــاد،
ً
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع قـ ـ ـ ـ ــرارات مـجـلــس
ال ــوزراء والهيئة العامة للرياضة
قــرر مجلس إدارة نــادي اليرموك
ال ــري ــاض ــي إيـ ـق ــاف ك ــل األن ـش ـطــة

الــريــاضـيــة والـتــدريـبــات اليومية
في النادي حتى إشعار آخر ،وذلك
للمصلحة العامة".
وأضاف الرومي أن "هذا القرار
الـ ــذي ت ــم اتـ ـخ ــاذه يــؤكــد ض ــرورة
حماية ووقاية مجتمعنا الكويتي
م ــن اي م ـخــاطــر ،ودع ـ ــم الـجـهــود
الحكومية واإلجراءات االحترازية
لألمن والسالمة" ،الفتا الى ضرورة
تطبيق التعليمات واإلج ـ ــراء ات
التي اتخذتها الحكومة للحد من
انتشار فيروس كورونا.

ً
السالمة أوال

أم ــا نــائــب رئـيــس جـهــاز الـكــرة
في القادسية ناصر بنيان ،فأكد
أن سالمة البشر أهم من بطوالت
العالم ،مشيرا إلى انه يؤيد كل ما
يـعــزز هــذا األم ــر ،ولــو تطلب ذلك
إي ـق ــاف ال ـن ـشــاط خ ـصــوصــا على
صعيد المراحل السنية.
ولفت بنيان إلى أن القادسية
يتفق مــع ق ــرار ايـقــاف النشاط
حفاظا على سالمة الالعبين،
مـشـيــرا إل ــى أن مـنــح الالعبين
المحترفين تصريحا بالخروج
من الكويت في الوقت الحالي
أم ــر ص ـعــب ،خــوفــا مــن الحجر
الذي قد يطبق عليهم في حال

خروجهم أو عودتهم.
وات ـفــق مــديــر فــريــق السالمية
بدر الخالدي مع بنيان في أهمية
إيـقــاف الـنـشــاط ،مــؤكــدا أن ايقاف
الـتــدريـبــات خــال الـفـتــرة المقبلة
هو القرار األمثل إلى حين وضوح
الرؤية.
وق ــال الـخــالــدي إن الــرؤيــة غير
واضحة فيما يخص التعامل خالل
الفترة المقبلة على صعيد عقود
الـمـحـتــرفـيــن ،أو حـتــى الــاعـبـيــن
المحليين المرتبطين بعقود مع
السماوي.

تجاوب األندية
وأعـ ـلـ ـن ــت كـ ــل أنـ ــديـ ــة ال ـك ــوي ــت
تجاوبها مع قرار إيقاف النشاط
ال ــري ــاض ــي ب ـش ـكــل كـ ــامـ ــل ،خ ــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ح ـت ــى إش ـع ــار
آخــر ،وفقا لتوجيهات "األولمبية
الكويتية" ،في ظل التدابير الوقائية
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ال ـتــي
تتخذها الدولة لمواجهة "كورونا".
وس ـ ــارع نـ ــادي ال ـت ـضــامــن إلــى
إعالن استمرار إيقاف التدريبات
لكل الفرق ،علما بأن التضامن هو
النادي الوحيد الــذي التزم بقرار
اإليـقــاف األول بشكل كامل خالل
األسبوعين الماضيين.

الهالل لتخطي وصيف القاع ...والنصر يلتقي الرائد
المرحلة الـ  22من الدوري السعودي تقام من دون جماهير
يبحث الهالل عن نقاط جديدة ّ
تقربه
ً
من اللقب عندما يحل ضيفا على ضمك
وصيف القاع اليوم األربعاء في افتتاح
المرحلة الـ ـ  22مــن الـ ــدوري السعودي
لكرة القدم التي تغيب عنها الجماهير
بسبب فيروس كورونا ،في حين يأمل
النصر الوصيف تعويض خيباته أمام
ضيفه الرائد السادس.
وسـتـقــام الـمــرحـلــة مــن دون حضور
جماهيري ،بعدما قررت وزارة الشباب
والرياضة تعليق الحضور في جميع
المنافسات الرياضية فــي كــل األلعاب
ح ـتــى اش ـع ــار آخـ ــر ،خــوفــا م ــن انـتـشــار
الفيروس.
ويعيش الهالل المتصدر ( 50نقطة)
فترة مميزة سواء على صعيد األداء أو
النتائج أو المعنويات ،ويبدو أنــه في
ً
طريقه للتتويج باللقب خصوصا في
ظــل اتـســاع الـفــارق النقطي بينه وبين
مطارده النصر إلى  8نقاط.
على ملعب مدينة األمير سلطان بن
عـبــدالـعــزيــز بــالـمـحــالــة ،يسعى الفريق
العاصمي الذي يدخل المباراة بصفوف
مكتملة إ لــى ا ل ـعــودة بالعالمة الكاملة
لـتــأمـيــن الـ ـص ــدارة ،وال ـت ـفــرغ لـمــواجـهــة
أبها في نصف نهائي الكأس يوم األحد
المقبل.
م ــن جـهـتــه ،ي ـح ــاول ضـمــك الـخــامــس
عشر برصيد  17نقطة ،ايقاف انتصارات
ً
ضيفه الستة تواليا أمــا في مساعدته
على تفادي الهبوط ،وذلك بعد تحسن

تدريب سابق لفريق الهالل
نتائجه بعد الصفقات الشتوية.
ولن يرضى حامل اللقب النصر بغير
الـ ـف ــوز الس ـت ـع ــادة ت ــوازن ــه ومـصــالـحــة
جماهيره ،عندما يستقبل ضيفه الرائد
على ملعب مدينة األمير فيصل بن فهد
بالرياض.
ويدرك أن أي تعثر آخر قد ينهي آماله
ف ــي الـمـنــافـســة ع ـلــى ال ـل ـقــب ،وسيطيح
مــدربــه الـبــرتـغــالــي روي فـيـتــوريــا الــذي

تعرض النتقادات الذعــة بعد الخسارة
من الفيصلي.
ويأمل التعاون الثامن إيقاف مسلسل
إه ــدار الـنـقــاط عـنــدمــا يستقبل األهـلــي
الثالث على ملعب مدينة الملك عبدالله
الرياضية ببريدة.
ويطمح التعاون الذي ساءت نتائجه
في آخر سبع مباريات لم يتذوق خاللها
طـعــم ال ـف ــوز إل ــى اس ـت ـعــادة سـكــة الـفــوز

بعدما كان يحتل مركز الوصافة.
وفـشــل الـتـعــاون فــي تحقيق أي فــوز
في الدوري مع مدربه الجديد البرتغالي
فيتور كامبيلوس ،الذي أشرف عليه في
سبع مباريات في الدوري أهدر خاللها
 17ن ـق ـطــة ول ـ ــم ي ـح ـقــق إال أربـ ـ ــع ن ـقــاط
فقط جراء التعادل مع الفيحاء والحزم
والعدالة والرائد.
(أ ف ب)
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ليفربول يتسلح بـ «آنفيلد» ويتحدى عناد سيميوني
يسعى ليفربول اإلنكليزي
إلى تحقيق نتيجة إيجابية
والفوز على أتلتيكو مدريد
اإلسباني ،عندما يستقبله
اليوم في إياب الدور الثاني
(دور الـ )16لدوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.

بـعــدمــا تـخـلــص مــن كبوته
ال ـم ـح ـل ـي ــة ب ـ ـفـ ــوز ث ـم ـي ــن 1-2
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى بـ ـ ـ ــورن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوث ،مـ ـطـ ـل ــع
األسبوع الجاري ،واقترب
خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوة جـ ـ ــديـ ـ ــدة
م ـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة
لـ ـق ــب الـ ـ ـ ــدوري
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــع
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــربـ ـ ــول
إل ـ ــى ال ـت ـقــدم
خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوة

مهمة على طــريــق الــدفــاع عن
لقبه في دوري أبطال أوروبــا
لكرة القدم ،عندما يستضيف
أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد اإلس ـب ــان ــي
اليوم في إياب الدور الثاني
(دور الستة عشر) لــدوري
األبطال.
ويتطلع ليفربول إلى
االس ـت ـف ــادة م ــن الــدعــم
الجماهيري في مباراة
اليوم ،لتحويل النتيجة
لصالحه ،بعدما خسر
ص ـ ـ ـفـ ـ ــر 1-عـ ـل ــى م ـل ـعــب
أتلتيكو.
وي ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ــه ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول
ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــا صـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــا ف ــي
مباراة اليوم على استاد
"آنـ ـفـ ـيـ ـل ــد" ،نـ ـظ ــرا ل ـقــوة
الـ ـمـ ـن ــاف ــس ،ل ـك ــن ال ــدع ــم
الـجـمــاهـيــري الـ ــذي لعب
دورا بارزا في فوز الفريق
باللقب األوروبي الموسم
ال ـمــاضــي س ـي ـكــون من
أهم األسلحة التي
يـ ـعـ ـتـ ـم ــد
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا
ال ـ ـفـ ــريـ ــق
ف ــي

مـبــاراة الـغــد ،أمــا فــي اجتياز
عقبة أتلتيكو بـقـيــادة مدربه
الـعـنـيــد األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
سيميوني.
ويـ ــأمـ ــل األلـ ـم ــان ــي ي ــورغ ــن
ك ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــوب ،ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
لليفربول ،أن يواصل الفريق
انتفاضته بعد الفوز الثمين
ع ـلــى ب ــورن ـم ــوث ف ــي ال ـ ــدوري
اإلنكليزي ،والذي أخرج الفريق
م ــن ك ـب ــوة ع ــاب ــرة ،ح ـيــث كــان
ال ـف ــوز ع ـلــى ب ــورن ـم ــوث مهما
جدا بعد هزيمتين متتاليتين
لليفربول أمام واتفورد صفر3-
في الــدوري اإلنكليزي ،وأمــام
ت ـش ـل ـس ــي ص ـ ـفـ ــر 2-فـ ــي ك ــأس
إنكلترا.

ترقب حالة هيندرسون
وي ـ ـ ـتـ ـ ــرقـ ـ ــب كـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب حـ ــالـ ــة
الالعب جــوردان هيندرسون،
قــائــد ال ـفــريــق ،الـ ــذي ع ــاد إلــى
ال ـت ــدري ـب ــات ب ـعــد تـعــافـيــه من
اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا س ـي ـف ـت ـقــد
الفريق مجددا جهود حارس
مرماه أليسون بيكر ،الــذي ال
يزال يعاني من اإلصابة.
ولم يخسر كلوب أي
م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة

ح ـتــى اآلن ف ــي مـلـعــب أنـفـيـلــد
طوال الموسم.

قارية على أرضه منذ استالمه
ت ــدري ــب ل ـي ـفــربــول ف ــي ،2015
وبلغ النهائي  3مــرات مــذذاك
الوقت (ال ــدوري األوروب ــي في
 2016ودوري األبطال في 2018
و.)2019
وحذر األلماني بعد مباراة
الـ ـ ــذهـ ـ ــاب "سـ ـيـ ـك ــون ش ـبــان ـنــا
جاهزين ،أهال بكم في أنفيلد!
لم ينته األمر بعد".
وح ـ ـ ـمـ ـ ــل ن ـ ـج ـ ـمـ ــا ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد صـ ـ ــاح
وال ـس ـن ـغ ــال ــي سـ ــاديـ ــو مــان ـيــه
عـ ــبء ال ـت ـهــديــف ف ــي مــواجـهــة
بـ ـ ــورن ـ ـ ـمـ ـ ــوث االخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،ل ـكــن
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـث ــال ــث
ال ـبــرازي ـلــي روب ــرت ــو فيرمينو
يقلق ربما مدربه كلوب.
ولطالما لعب فيرمينو دورا
م ـســاعــدا ل ـصــاح ومــان ـيــه في
إعـ ــداد الـمـســاحــات وال ـظــروف
من أجل اختراقهما الجناحين
األيمن واأليسر ،لكنه لم يسجل

أتلتيكو بصفوف مكتملة
فــي المقابل ،تبدو صفوف
أتلتيكو مكتملة قـبــل مـبــاراة
ال ـي ــوم ،ويــأمــل الـفــريــق تجنب
تكرار المصير الذي واجهه في
الموسم الماضي ،عندما خرج
على يــد يوفنتوس اإليطالي
بالهزيمة صـفــر 3-إيــابــا ،رغم
فوز أتلتيكو على ملعبه ذهابا.
واستنكر ماركوس لورنتي،
العـ ـ ــب خـ ــط وسـ ـ ــط أت ـل ـت ـي ـكــو،
ف ـكــرة تــأثـيــر هــزيـمــة ليفربول
أمـ ـ ــام واتـ ـ ـف ـ ــورد ع ـل ــى مـسـيــرة
الفريق في البطولة األوروبية،
وت ـح ــدي ــدا ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـي ــوم،
حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت الـ ـه ــزيـ ـم ــة أم ـ ــام
واتفورد األولــى لليفربول في
الدوري اإلنكليزي هذا الموسم.
وق ـ ـ ــال لـ ــورن ـ ـتـ ــي" :ال ـ ـ ـ ــدوري

اإلن ـك ـل ـي ــزي بـ ـط ــول ــة ،ودوري
األب ـ ـ ـطـ ـ ــال األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـطــولــة
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ...سـ ـتـ ـك ــون الـ ـمـ ـب ــاراة
صعبة ،كانت المواجهة صعبة
علينا في مباراة الذهاب على
ملعبنا ،ولن تكون أسهل بأي
ح ــال ف ــي م ـب ــاراة اإلي ـ ــاب على
م ـل ـعــب ل ـي ـف ــرب ــول ،ع ـل ـي ـنــا أن
نبدأ الـمـبــاراة بكل قوتنا،
ألن هذا بالضبط هو ما
سيفعله ليفربول".
(د ب أ)

موعد المباراة
١١:٠٠
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جواو فيليكس

محمد صالح

دييغو يستدعي جميع العبيه
استدعى األرجنتيني دييغو
س ـي ـم ـيــونــي ،م ـ ــدرب أتـلـيـتـيـكــو
م ــدري ــد ،أمـ ــس الع ـب ـيــه ال ـثــاثــة
والعشرين بالفريق األول ،إلى
جــانــب ح ــارس مــرمــى الــرديــف،
أليكس دوس سانتوس ،لمباراة

إي ــاب دور الـ ــ 16ب ــدوري أبـطــال
أوروبا اليوم أمام ليفربول على
ملعب أنفيلد.
ومن بين الالعبين الذين تم
استدعاؤهم يبرز ألفارو موراتا
ال ــذي يـعــانــي كــدمــة فــي الفخذ،

دييغو سيميوني

وريـنــان ل ــودي العائد االثنين،
بعدما تجاوز مشكلة عضلية،
وت ــوم ــاس ل ـي ـمــار الـ ــذي تـعــافــى
م ـ ــؤخ ـ ــرا م ـ ــن إص ـ ــاب ـ ــة عـضـلـيــة
أب ـ ـعـ ــدتـ ــه ع ـ ــن ال ـ ـمـ ــاعـ ــب خ ــال
األسابيع الثالثة األخيرة.
وتوجد شكوك حول إمكانية
م ـشــاركــة ال ـثــاثــة ف ــي ال ـم ـبــاراة
المرتقبة اليوم.
وإذا ك ــان ال ـثــاثــة ف ــي حــالــة
بــدنـيــة ج ـيــدة ،فسيكون جميع
العـبــي "األتـلـتــي" متاحين أمــام
سيميوني ،دون غياب أي منهم
بسبب إصابة أو عقوبة.
وعلى هذا النحو ،سيستطيع
"ال ـ ـت ـ ـشـ ــولـ ــو" إع ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـق ــائ ـم ــة
النهائية المكونة من  18العبا،
وت ـح ــدي ــد الـتـشـكـيــل األس ــاس ــي
ألول م ــرة فــي ه ــذا الـمــوســم في
حضور جميع الخيارات أمامه.

ساؤول :يجب أن نحاول التهديف
أكد ساؤول إنييجيث العب وسط أتلتيكو مدريد امس
االول أن فريقه يتعين عليه "محاولة تسجيل هدف والتحلي
بروح الفوز" خالل مباراة إياب ثمن نهائي دوري األبطال
أمام ليفربول في ملعب أنفيلد ،حتى لو كان فريقه متقدما
بهدف في مباراة الذهاب بملعب واندا متروبوليتانو.
وقـ ــال إنـيـيـجـيــث "ن ـع ــرف أن ـهــا س ـت ـكــون م ـب ــاراة رائ ـعــة،
وقــويــة جــدا ،أي احتكاك سيكون حاسما فــي سير اللقاء،
ألن التفاصيل الصغيرة في النهاية هي التي تحدث الفارق
خــا صــة أ ن ــه ينبغي علينا ا لـسـعــي لتسجيل ه ــدف ولعب
المباراة ،ندرك أن النتيجة في صالحنا لكنها ليست كبيرة،
لذا يجب أن نخوض اللقاء بعقلية الفوز".
وأضاف أن مواجهة متصدر الدوري اإلنكليزي وحامل
لقب التشامبيونز ليغ "مهمة جدا" لفريقه .وأعرب عن شكره
لثالثة آالف شخص "يضحون من أجل الفريق ،سنحاول رد
الجميل لهم عن طريق بذل كل ما بوسعنا داخل الملعب.
اتمنى أن يهتفوا بكل قــوة ألنــه مــن المهم أن نشعر أنهم
بجوارنا ،أن نكون واحدا وأن يدعمنا الجميع في الديار".
من ناحية اخرى ،أكد البرايزيلي فيليبي مونتيرو ،مدافع

أتلتيكو مدريد ،أمس األول أن فريقه "سيلعب ندا لند" أمام
ليفربول خالل إياب ثمن نهائي دوري األبطال في ملعب
أنفيلد ،بعد فــوز الفريق اإلسـبــانــي ذهــابــا على أرضــه
بهدف نظيف.
وقـ ــال مــون ـت ـيــرو "الـنـتـيـجــة لـمـصـلـحـتـنــا ب ـفــارق
هــدف ،لكن الت ــزال هناك  90دقيقة أخ ــرى ،اعتقد
أن األهم هو أال نعاني كثيرا .إنها خطوة نحو
التأهل .نعرف قوة الليفر على أرضه ،يحظى
بمقومات هجومية ودفــاعـيــة هائلة .إذا لم
نعان فسنكون أقرب للفوز".
وأضاف "إنها مباراة في التشامبيونيز،
وأظن أن هذا دافع إضافي ،ألن كل الالعبين
يطمحون في بلوغ هذا المستوى وخوض
بطولة كهذه ،لعبت هناك (في أنفيلد) مرتين
وأعرف كيف يكون األمر ،لكننا مستعدون.
أظهر األتلتي ذلك في المباراة األولى ،وسيفعل
في الثانية ،سنلعب ندا لند".
(إفي)

ميلنر :نحظى بليلة أوروبية خاصة
ق ــال جـيـمــس مـيـلـنــر ،نـجــم ن ــادي لـيـفــربــول
اإلنكليزي ،إنه يثق بقدرة فريقه على تخطي
عـقـبــة م ـنــاف ـســه أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اإلس ـبــانــي،
قبل المواجهة المرتقبة في دور الستة عشر
بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وق ــال مـيـلـنــر ،فــي ح ــوار مــع مــوقــع الـنــادي
اإلنكليزي :الجماهير ستكون واقفة خلفنا في
"أنفيلد" .ستكون ليلة مميزة أ مــام أتلتيكو.
نعلم أن الفريق اإلسباني يقدم مستوى جيدا.
إنهم فريق منظم وصعب ،وأتمنى ان نتمكن
م ــن ال ـض ـغ ــط ع ـل ـي ـهــم وق ـل ــب ن ـت ـي ـجــة م ـب ــاراة
الذهاب والتأهل للمرحلة المقبلة.
وت ــاب ــع :ال ـفــريــق ال ـحــالــي يـتــم مـقــارنـتــه مع

ساؤول

برشلونة ونابولي خلف أبواب موصدة

ف ــري ــق األس ـ ـطـ ــورة ش ــان ـك ـل ــي ،ألنـ ــه أمـ ــر رائ ــع
بــال ـف ـعــل .حــال ـيــا نـحـطــم ال ـعــديــد م ــن األرقـ ــام.
ليفربول يملك تاريخا كبيرا ،واآلن نضيف
إليه مزيد من اإلنجازات.
وختم ميلنر حديثه قائال :من أهم األمور
تعطش الالعبين لتحقيق الفوز ،وهذا األمر
مــوجــود بـقــوة لــدى عـنــاصــر الـفــريــق الـحــالــي
بقيادة ا لـمــدرب كـلــوب .نتمنى ان نقدم ليلة
خاصة على "أنفيلد" واسعاد الجماهير.

ميلنر

سـ ـتـ ـق ــام م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني ونابولي اإليطالي في
إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة
دوري أبطال أوروب ــا لكرة القدم
األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل خ ـلــف أبـ ــواب
م ــوص ــدة بـسـبــب ال ـم ـخــاوف من
تفشي فيروس كورونا المستجد،
بحسب ما أعلن الناديان أمس.
وأشار برشلونة عبر حسابه
عـلــى "تــوي ـتــر" ،إل ــى أن "م ـبــاراة
دوري أبطال أوروبا المقررة 18
م ــارس ال ـجــاري بـيــن برشلونة
ونــابــولــي سـتـقــام خـلــف أب ــواب
مــوصــدة فــي مـلـعــب كــامــب نــو"

ب ـع ــد الـ ـتـ ـش ــاور مـ ــع ال ـس ـل ـطــات
الصحية.
وق ــال وزي ــر الـصـحــة الـعــامــة
فــي إقليم كاتالونيا اإلسباني
ج ــوان غــراوكــس بعد اجتماعه
بمسؤولين مــن برشلونة "إ نــه
قرار اتخذ فقط ألسباب صحية".
من جهته ،نفى نابولي عبر
حـســابــه عـلــى تــويـتــر "أن يكون
قام بطلب تأجيل المباراة ضد
ب ــرش ـل ــون ــة" ،بـحـســب م ــا ذك ــرت
تقارير صحافية إيطاليا.
وأضـ ـ ـ ــاف "ان ـ ـ ــه ن ـب ــأ خ ــاط ــئ،
نابولي يلتزم بقرارات الحكومة

اإليـطــالـيــة واالت ـحــاد األوروب ــي
لكرة القدم (يويفا)".
وباتت هذه المباراة الثالثة
التي ستقام وراء أبواب موصدة
فـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة ال ـ ـقـ ــاريـ ــة بـعــد
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي
م ـ ـ ــع بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد
األل ـمــانــي ال ـم ـقــررة عـلــى ملعب
بـ ـ ـ ـ ـ ــارك دي بـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم،
ومواجهة فالنسيا اإلسباني مع
أتاالنتا اإليطالي أمس.

سان جرمان لقلب خسارة دورتموند وفك نحس ثمن النهائي

هاالند نجم دورتموند وسيلفا قائد سان جرمان

ّ
يخيم شبح الـمــواســم الماضية على مـبــاراة
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان ال ـف ــرن ـس ــي مـ ــع ضـيـفــه
بوروسيا دورتموند األلماني ،اليوم ،في إياب
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،
آمــا فــك نحسه بـهــذا ال ــدور وراء أبــواب
موصدة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وسقطت الشهر الماضي تشكيلة
ذه ـب ـي ــة ت ـض ــم أغـ ـل ــى الع ـ َـب ـي ــن فــي
العالم ،البرازيلي نيمار والفرنسي
كيليان مبابي ،2-1 ،في معقل
دورت ـم ــون ــد "سـيـغـنــال
اي ــدون ــا بـ ــارك" ،وأم ــام
 80أل ــف م ـت ـفــرج ،لكن
س ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ت ـل ـق ــى
ص ـف ـعــة غ ـي ــر م ـت ــوق ـع ــة ،أم ــس
األول ،بإعالن الشرطة المحلية
إقامة اإلياب دون جمهور ،على
خلفية تفشي فيروس كورونا.
وأف ـ ــادت ال ـشــرطــة ،عـبــر حـســابـهــا على

"تويتر"" ،فيروس كورونا :التزاما باإلجراءات التي
أعلنت في مجلس الدفاع مساء أمس ،قررت دائرة
الشرطة في باريس أن المباراة ستقام خلف أبواب
موصدة".
وسيحرم هذا اإلجراء سان جرمان من نحو 50
ألــف متفرج على ملعبه "ب ــارك دي بــرانــس" ،حيث
يأمل كسر عقدة الـخــروج مــن ال ــدور ثمن النهائي
للمسابقة القارية في المواسم الثالثة الماضية.
وتشير التقديرات إلى خسارة الفريق المملوك
قـطــريــا نـحــو  6مــايـيــن ي ــورو ( 6.9مــايـيــن دوالر)
جراء غياب الجماهير ،بينما دعا رئيس مجموعة
"أولتراس" الى التجمع خارج الملعب لدعم الفريق،
رغم إعالن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران
منع التجمعات التي تضم أكثر من ألــف شخص،
بـعــد مــا سـبــق للسلطات أن منعت حـتــى منتصف
أبريل التجمعات التي تضم أكثر من  5000شخص.
ولـطــالـمــا عــانــى الـفــريــق فــي المسابقة الـقــاريــة،
بحيث لم تنجح االستثمارات القطرية الهائلة في
العقد الحالي في تخطي الفريق الدور ربع النهائي.

وخالفا لمشواره األوروبي المتعثر في األدوار
االقصائية في العقد الحالي ،يسيطر سان جرمان
عـلــى ال ـ ــدوري الـمـحـلــي ،وه ــو ف ــي طــريـقــه للقبه
السابع في آخر  8مواسم من "ليغ ."1
وف ــي مــوســم  ،2017ت ـقــدم س ــان ج ــرم ــان ضيفه
بــرشـلــونــة بنتيجة مــذلــة -4ص ـف ــر ،قـبــل أن يسقط
سقوطا مريعا  6-1في مباراة اياب تاريخية شارك
في بطولتها نيمار قبل انتقاله الى الفريق الفرنسي.
وفي  8سنوات خالل فترة تولي االدارة القطرية،
تغلب سان جرمان في االدوار االقصائية فقط على
أمثال فالنسيا االسباني ،باير ليفركوزن االلماني
وتشلسي االنكليزي (مرتان).

دورتموند الستغالل النتيجة
من جانبه ،يسعى دورتموند الستغالل األفضلية
التي نالها من الفوز  1-2ذهابا ،ويتطلع الثالثي
األلماني ،دورتموند وبايرن ميونيخ واليبزيغ ،إلى
اجتياز دور الـ 16في المسابقة وبلوغ دور الثمانية
اعتمادا على النتائج الجيدة لهم في جولة الذهاب.

ولم يشهد دور الثمانية لدوري األبطال وصول 3
فرق من ألمانيا منذ موسم  ،1998-1997الذي شهد
المرة الوحيدة التي حدث فيها ذلك.
ولكن دورتموند سيكون بحاجة إلى تقديم أفضل
أداء لــه فــي الــدفــاع إذا أراد اجتياز عقبة الـيــوم في
مواجهة سان جرمان ،الذي يقوده المدرب توماس
توخيل المدير الفني السابق لدورتموند نفسه.
وي ـقــدم دورت ـمــونــد مــوسـمــا ج ـيــدا ،حـيــث يحتل
المركز الثاني حاليا خلف بايرن ميونيخ المتصدر
بفارق  4نقاط ،وكان الفريق حقق الفوز الرابع على
التوالي في البوندسليغا بعدما تغلب على مضيفه
بوروسيا مونشنغالدباخ السبت الماضي.

موعد المباراة
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أول مباراة في تاريخ «البوندسليغا» بدون جمهور
أعلن رئيس حكومة إيطاليا
جوسيبي كونتي تعليق
دوري كرة القدم اإليطالي
ضمن سلسلة إجراءات
أخرى في محاولة لمكافحة
تفشي فيروس كورونا الذي
ينتشر بسرعة في البالد.

أدى االن ـت ـش ــار ال ـس ــري ــع ل ـف ـيــروس
كورنا في إيطاليا السيما في المناطق
الشمالية منها إل ــى ات ـخــاذ الحكومة
ً
الـمـحـلـيــة قـ ـ ـ ــرارا بـتـعـلـيــق دوري كــرة
القدم اإليطالي (سيري أ) مساء أمس
األول وحتى الثالث من أبريل المقبل
من ضمن سلسلة إج ــراءات أخــرى في
محاولة لمكافحة تفشي هذا الوباء.
وقـ ــال رئ ـيــس الـحـكــومــة جوسيبي
كونتي في مؤتمر صحافي" ،ال توجد
أسباب الستمرار المباريات واألحداث
الرياضية وأنا أعني دوري كرة القدم،
أنا آسف لكن يتعين على جميع أنصار
ً
اللعبة (تيفوزي) أن يأخذوا علما بذلك".
وأضـ ـ ــاف "س ــأق ــوم بــالـتــوقـيــع على
مرسوم يمكن تلخيصه بالتالي "سأبقى
فــي المنزل ،إيطاليا بأسرها ستكون
منطقة محمية".
وبالفعل دخــل الـقــرار حيز التنفيذ
بعد منتصف ليل االثنين.
وجــاء قــرار الحكومة اإليطالية بعد
أن أوصت اللجنة األولمبية اإليطالية
االثـ ـنـ ـي ــن ب ـت ـع ـل ـيــق "ج ـم ـي ــع األن ـش ـطــة
الرياضية على جميع المستويات" حتى
الثالث من أبريل وسط التفشي المتزايد
لفيروس كورونا في البالد وطلبت من
الحكومة إصدار مرسوم في هذا الصدد.
وأكدت اللجنة أن "الوقاية الصحية
ه ــي ع ـلــى رأس األول ـ ــوي ـ ــات" بــالـتــالــي
فهي تطالب "بتعليق جميع األنشطة
الرياضية على جميع المستويات حتى
الثالث من أبريل ."2020
وسـ ــرعـ ــان مـ ــا رد وزي ـ ــر ال ــري ــاض ــة
فيتشنزو سبادافورا بالقول" :بدأت للتو
العمل لوضع مرسوم يتعلق بالشؤون
الرياضية وآمــل أن يتم التوقيع عليه

ً
اعتبارا من (أمس الثالثاء)" قبل أن يؤكد
رئيس الــوزراء تعليق دوري كرة القدم
اإليطالي بعدها بقليل.
وك ـ ــان سـ ـب ــاداف ــورا ط ــال ــب بتعليق
ال ــدوري اإليطالي األحــد الماضي قبل
دق ــائ ــق مـ ـع ــدودة م ــن ان ـط ــاق م ـب ــاراة
بارما وسبال وقبل ساعات من إصدار
ً
المرسوم الحكومي رسميا.
وي ــأت ــي ق ـ ــرار ال ـح ـكــومــة اإلي ـطــال ـيــة
بعد تدابير استثنائية اتخذتها األحد
ال ـم ــاض ــي ب ـف ــرض ح ـجــر ص ـحــي على
ماليين من اإليطاليين في شمال البالد
بــاإلضــافــة إل ــى إجـ ــراءات تقييدية في
مختلف أنحاء البالد يسري مفعولها
ً
حتى الثالث من أبريل المقبل أيضا.
وبموجب هذه اإلج ــراءات تم إجراء
ال ـم ـنــاف ـســات ال ــري ــاض ـي ــة وراء أبـ ــواب
موصدة ،لكن منذ األحد ،ظهرت أصوات
ع ـ ــدة م ـط ــال ـب ــة ب ـت ـع ـل ـيــق ال ـم ـنــاف ـســات
ً
الرياضية وتحديدا الــدوري اإليطالي
"سيري أ" من بينها داميانو توماسي
ً
العب روما والمنتخب اإليطالي سابقا
ورئـيــس نقابة الالعبين وانـضــم إليه
ال ـعــديــد م ــن الــاعـبـيــن أب ــرزه ــم مــاريــو
بالوتيلي.
ومـ ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األخـ ـ ـ ــرى
المتخذة من الحكومة ،إقفال المدارس
والجامعات في مختلف أنحاء البالد.
بيد أن المرسوم الجديد يشير إلى
أن المسابقات الدولية ال تدخل ضمن
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ال ـق ـض ــائ ــي ل ـل ـح ـكــومــة
بالتالي يمكن أن تقام من دون جمهور
واألمــر يتعلق بمباريات دوري أبطال
أوروبا والدوري األوروبي "يوروبا ليغ".
ففي المسابقة األوروبية األهــم ،من
المتوقع أن يلتقي يوفنتوس وليون

الـفــرنـســي فــي اي ــاب ثـمــن الـنـهــائــي في
 17من الشهر الجاري ،أما في الدوري
األوروب ــي ،فمن المتوقع حتى اآلن أن
يستقبل إنتر ميالن خيتافي اإلسباني
ً
غــدا ،في حين يستقبل رومــا إشبيلية
اإلسباني في  19الحالي.
بـيــد أن األسـئـلــة تبقى كـثـيــرة على
الـمــديـيــن الـقـصـيــر والـبـعـيــد بانتظار
ق ــرارات االتـحــاد األوروب ــي لـكــرة القدم
(يويفا) فيما يتعلق بمباريات األندية
األوروبية في المسابقتين القارتين.

كيفية إنهاء الدوري
أم ــا عـلــى ال ـمــدى الـبـعـيــد ،فــالـســؤال
الذي يطرح نفسه بقوة هو كيفية إنهاء
ال ــدوري المحلي فــي ظــل تأجيل ثالث
جوالت من اآلن وحتى الثالث من أبريل
السيما أن البرنامج مضغوط.
فقوانين االتحاد اإليطالي لكرة القدم
وراب ـطــة األنــديــة ال تـنــص عـلــى إمـكــان
توقف ال ــدوري فــي منتصف الموسم،
ويـشـيــر مــراق ـبــون إل ــى إم ـك ــان تأجيل
أو إلغاء كــأس أوروب ــا  2020كالسبيل
الوحيد إلنهاء الدوري المحلي.
ويتصدر يوفنتوس الترتيب العام
ً
في الدوري المحلي متقدما بفارق نقطة
واحــدة عن وصيفه التسيو ،و 8نقاط
عــن إنتر ميالن الثالث الــذي
لعب مباراة أقل.

مباراة «أشباح»
مــن جانب آخ ــر ،ستقام
م ـب ــاراة بــروسـيــا مونشنغالدباخ
وكـ ـ ــولـ ـ ــون ،ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة الـ ـ ـي ـ ــوم ضـمــن

مارسيلو وكورتوا قد يغيبان عن مواجهة سيتي
يعاني كل من حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا ،وزميله
المدافع البرازيلي مارسيلو من اصابة عضلية ،ويحوم الشك حول مشاركتهما
في المباراة ضد مانشستر سيتي اإلنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي من
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة في  17الحالي.
وأصدر نادي العاصمة اإلسبانية بيانا أكد فيه أنه تبين للجهاز الطبي في
النادي اصابة مارسيلو "بتمزق في العضلة على مستوى الفخذ األيسر" ،في
حين يعاني كورتوا "تمزقا على مستوى الحالب األيسر".
ولــم يشر ال ـنــادي إلــى مــدة غـيــاب الالعبين عن
الـمــاعــب ،لـكــن الـصـحــف اإلسـبــانـيــة تشير إلــى
انهما قد ال يخوضان المباراة ضد مانشستر
سيتي االس ـبــوع المقبل ضـمــن دوري أبـطــال
أوروبا ،حيث يتخلف الفريق اإلسباني  2-1بعد
سقوطه على ارضه.
ويستطيع مدرب ريال مدريد الفرنسي زين
الــديــن زي ــدان ســد ثغرة غياب مارسيلو بإشراك
مواطنه بنجامين مندي ،على ان يستعين بخدمات
ال ـحــارس الفرنسي الـفــونــس اري ــوال بــدال مــن كــورتــوا بين
الخشبات الثالث.
ويستمر غياب الجناح البلجيكي اديــن ه ــزار ،الــذي خضع لعملية
جراحية في كاحله في الواليات المتحدة في  5من الشهر الحالي.

مارسيلو

جـ ـي ــوسـ ـيـ ـب ــي ك ــون ـت ــي
رئيس وزراء إيطاليا
م ـ ـبـ ــاريـ ــات دوري ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ــى
األلماني لكرة القدم ،بــدون جمهور،
وذلـ ـ ـ ــك لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ت ــاري ــخ
البطولة ،كإجراء احترازي لمكافحة
انتشار فـيــروس كــورونــا المستجد
في البالد ،بعد تسجيل  1139حالة
إصابة مؤكدة بالبلد األوروبي ،وفق
ما ذكرته السلطات المحلية.
ويأتي هذا اإلجراء في إطار تنفيذ
س ـل ـط ــات م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ (غ ــرب ــي
البالد) للقرار الذي أصدرته السلطات
ال ـص ـح ـيــة ف ــي والي ـ ــة ش ـم ــال ال ــراي ــن
ً
فستفاليا ،األكثر تضررا في ألمانيا
بـ ـ  484حــالــة إيـجــابـيــة لفيروس
كورونا ،بناء على توصيات وزير
الـصـحــة ال ـف ــدرال ــي ،يـنــس سـبــان،
بتعليق أي فـعــالـيــة ي ـت ـجــاوز عــدد
المشاركين بها ألف شخص.
ي ـ ـشـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـم ــواجـ ـه ــة بـيــن

هايكو هيرليتش

أج ـ ــرى ق ـل ــب الـ ــدفـ ــاع ال ـفــرن ـســي
صامويل أوميتيتي أمس ،تدريبات
مـ ـح ــددة خـ ــال الـ ـم ــران الـجـمــاعــي
لبرشلونة تـحــت إش ــراف الـمــدرب
كيكي سيتيين ،في جلسة تدريبة
غ ـ ـ ــاب ع ـن ـه ــا إيـ ـ ـف ـ ــان راك ـي ـت ـي ـت ــش
بتصريح من النادي.
ً
وفـ ــي الـ ـم ــران األول اس ـت ـع ــدادا
لمباراة السبت المقبل على ملعب
ري ـ ــال م ــاي ــورك ــا ض ـمــن مـنــافـســات
ال ـ ـل ـ ـي ـ ـغـ ــا ،تـ ـ ـ ـ ــدرب جـ ـمـ ـي ــع العـ ـب ــي
ال ـفــريــق األول الـمـتــاحـيــن ف ــي ظل
اس ـت ـم ــرار غ ـي ــاب ع ـث ـمــان ديـمـبـلــي
ولويس سواريز وسرغي روبررتو
لإلصابة.
كما شارك في المران ثمانية من
العبي الفريق الرديف ،هم مورير،
وأراوغ ـ ـ ـ ــو ،وأوس ـ ـكـ ــار مـيـنـغــويــزا،
وماتيوس ،ورييس ،وريكي بويغ،
وكويادو ،وأنسو فاتي( .إفي)

تـكـ ّـبــد مـيـلــووكــي بــاكــس مـتـصــدر المجموعة الشرقية
وصاحب افضل سجل هذا الموسم ،خسارته الثالثة تواليا
بسقوطه امام دنفر ناغتس  ،95-109أمس األول في الدوري
األميركي للمحترفين بكرة السلة.
وقــاد جمال م ــوراي ،الــذي سجل  21نقطة في المباراة،
خمسة زمــاء اخرين له سجلوا اكثر من  10نقاط ،بينهم
بول ميلساب ( 20نقطة و 10متابعات) ،وجيريمي غرانت
( 19نقطة) ،ليساهموا في تحقيق فريقهم فوزه رقم  43مقابل
 21خسارة.
وك ــان باكس يخوض ثاني مـبــاراة لــه فــي غياب نجمه
الـيــونــانــي يــانـيــس انتيتوكونمبو ،وب ــدا واض ـحــا افتقاد
الفريق لخدماته اثر تعرضه إلصابة في ركبته اليسرى خالل
الخسارة أمــام لوس انجلس ليكرز يوم الجمعة الماضي.
وكــان يانيس غاب ايضا عن خسارة فريقه امــام فينيكس
صنز ايضا االحد.

فوز مهم لرابتورز
ً
وحقق حامل اللقب تورونتو رابـتــورز فــوزا مهما على
يوتا جاز .92-101
وق ــاد الـكــامـيــرونــي بــاسـكــال س ـيــاكــام ،والع ــب االرت ـكــاز

يومية سياسية مستقلة

ألرب ـ ــع خ ـ ـسـ ــارات وت ـ ـعـ ــادل فــي
آخر خمس مباريات في جميع
المسابقات.
وكـ ـ ــان ت ــوت ـن ـه ــام ،أع ـل ــن فــي
وق ــت ســابــق ،فــي ب ـيــان ل ــه ،أنــه
"بعد التقييم والفحص من قبل
الجهاز الطبي ،يمكننا أن نؤكد

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

اإلعالنات:

أن سـتـيـفــن بـيــرغــويــن تـعـ ّـرض
اللتواء كبير في كاحله األيسر
خالل مباراتنا ضد بيرنلي".
وأض ــاف الـبـيــان "سيخضع
الالعب الدولي الهولندي اآلن
لفترة طويلة من إعادة التأهيل،
حيث سيستمر تقييم تقدمه".

ليستر يعود إلى االنتصارات

تيتي

الكونغولي-االسباني سيرج ايباكا هجوم "رابتورز" بتسجيل
كل منهما  27نقطة ،باإلضافة للموزع كايل الوري صاحب21
نقطة و 5متابعات و 7تمريرات حاسمة.
ولم يقتصر دور سياكام على الهجوم ،بل قدم أيضا دورا
دفاعيا حاسما ،بعد  11كرة مرتدة ،واالستيالء على خمس
كرات .لكن المباراة لم تمر دون تعرض بطل الموسم الماضي
لخسارة أحد العبيه ،بعد تعرض نورمان باول اللتواء في
الكاحل األيسر ،ما أجبره على مغادرة الملعب.
وتعرض باول ( 26عاما) لإلصابة بعد اصطدامه بزميله
البريطاني اوجي انونوبوي فى بداية الربع االول.
ويحتل تورونتو المركز الثاني في المنطقة الشرقية
وراء ميلووكي ،مع  46فوزا و  18هزيمة ،فيما يأتي يوتا في
المرتبة الرابعة في الغرب خلف ليكرز وكليبرز وناغتس.
واح ـت ــاج أتــانـتــا هــوكــس للتمديد مــرتـيــن لـلـفــوز على
تشارلوت هورنتس .138-143

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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بيرغوين

هدوءا ،ولكن كرة القدم هنا أكثر سخونة ،والجمهور
يستشعر الرياضة أكثر من هناك بكثير ،وهذا
األمر سيالحظ في التصفيات باعتبارها بداية
الطريق نحو كأس العالم".
وبالنسبة لتيتي ،فإن مواجهة منافسين
م ـثــل "كــولــوم ـب ـيــا أو ب ـيــرو أم تـشـيـلــي على
أرضـهــا ،تعد مواقف صعبة جــدا ،نظرا ألن
كــل الالعبين لديهم الخبرة الــدولـيــة التي
تساعدهم على خوض هذا النوع من
المواجهات".
(إفي)

ً
الخسارة الثالثة تواليا للمتصدر ميلووكي باكس
لم تؤثر الخسارة على وضــع ميلووكي الــذي يستريح
في صدارة منطقته ،بيد انها ستجعل مهمته صعبة في ان
يصبح ثالث فريق يحقق  70فوزا في الموسم ،إذ بات يتعين
عليه الفوز في مبارياته الـ 17المتبقية لتحقيق هذا االنجاز.
مــن جــانـبــه ،ســاهــم ال ـفــوز فــي تـعــزيــز حـظــوظ دنـفــر في
الحصول على المركز الثاني في المنطقة الغربية على حساب
لوس انجلس كليبرز حيث حقق كل منهما  43فوزا.
ويتصدر لوس انجلس ليكرز ترتيب المنطقة الغربية
بـ 49فوزا.

مــن جـهــة أخ ــرى  ،أعـلــن المجلس
األع ـلــى لـلــريــاضــة فــي إسـبــانـيــا عبر
ب ـي ــان ص ــدر أم ـ ــس ،إق ــام ــة م ـبــاريــات
دوري ــي الــدرجـتـيــن األول ــى والثانية

ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرض ن ـ ـ ـ ــادي ت ــوت ـن ـه ــام
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي لـ ـض ــرب ــة ق ــاس ـي ــة
ج ــدي ــدة أم ــس األول ،بــإضــافــة
اسم الدولي الهولندي ستيفن
بيرغوين لالئحة المصابين،
بـ ـع ــد إصـ ــاب ـ ـتـ ــه ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــواء فــي
كاحله األيسر ،ما قد يبعده عن
المالعب حتى نهاية الموسم،
بحسب مدرب الفريق البرتغالي
جوزيه مورينيو.
وأص ـي ــب بـيــرغــويــن السبت
خالل المباراة التي تعادل فيها
فريقه بهدف لمثله أمام مضيفه
بيرنلي في الدوري المحلي.
وأضيف المهاجم الهولندي
إلى الئحة تضم هداف الفريق
هاري كاين ،والكوري الجنوبي
ســون هيونغ-مين ،والفرنسي
مــوســى سـيـســوكــو ،مــا زاد من
م ـص ــاع ــب ف ــري ــق ال ــ"س ـب ـي ـشــال
ون" ال ـ ـ ــذي ي ـم ــر ب ـ ــواح ـ ــدة مــن
أسـ ـ ــوأ م ــراحـ ـل ــه ب ـع ــد ت ـعــرضــه

ً ً
أوغسبورغ يعين هيرليتش مديرا فنيا تيتي :سأقوم بكشف سر كيروش
أعلن نادي أوغسبورغ األلماني لكرة القدم المتعثر أمس ،تعيين هايكو
هيرليتش ،المدرب السابق لباير ليفركوزن ،مديرا فنيا للفريق ليحل مكان
مارتين شميت الذي أقيل من المنصب أمس األول.
وأوضح نادي أوغسبورغ ،في بيان ،أن المدرب الجديد البالغ من العمر
 48عاما وقع عقدا يستمر حتى يونيو .2022
وقــال هيرليتش في مؤتمر صحافي جــرى الترتيب له أمــس بشكل
عاجل" :أكون انطباعا سريعا عن قدرات الفريق ،وسأجري عدة مناقشات.
علينا أن نتكاتف".
ويحتل أوغسبورغ المركز الرابع عشر في جــدول ال ــدوري األلماني
(بوندسليغا) ،بفارق خمس نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط ،إذ لم يحصد
سوى أربع نقاط خالل آخر تسع مباريات.
وكان هيرليتش قد أقيل من تدريب باير ليفركوزن في ديسمبر 2018
بعد أن قضى عاما ونصف العام في المنصب ،وذلك بعد أن تالشت فرص
الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا عبر الدوري األلماني (بوندسليغا).
وخ ـســر أوغ ـس ـبــورغ األح ــد الـمــاضــي أم ــام بــايــرن ميونيخ متصدر
البوندسليغا صفر ،2 -وقد كانت الهزيمة بمثابة القشة التي قصمت ظهر
البعير بالنسبة لشميت ،إذ أعلن النادي إقالته أمس األول.
(د ب أ)

الليغا دون جمهور

بيرغوين ينضم إلى الئحة مصابي توتنهام

أومتيتي يجري
تدريبات خاصة

أكد المدير الفني لمنتخب البرازيل أدينور
ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو ب ــات ـش ــي (تـ ـيـ ـت ــي) ،أن زم ـي ـلــه
الـبــرتـغــالــي ك ــارل ــوس ك ـي ــروش ،الـمــديــر
ال ـف ـنــي لـمـنـتـخــب كــولــوم ـب ـيــا "ف ــوج ــئ"
باألجواء التنافسية في كرة القدم في
أميركا الجنوبية ،والتي تختلف عن
أوروبا "األكثر هدوءا".
وقـ ــال تـيـتــي لـلـصـحــافـيـيــن" :ســأقــوم
بـكـشــف س ــر ع ــن ال ـمــديــر الـفـنــي الـحــالــي
لـمـنـتـخــب كــولــومـبـيــا ،ك ــارل ــوس ك ـيــروش،
وهــو يتحدث عن المباريات الــوديــة التي
يـخــوضـهــا منتخب كــولــومـبـيــا ،وكيف
فــوجــئ بــاألجــواء والتنافسية ،وهــذا
ش ـ ـ ــيء يـ ـمـ ـي ــزن ــا ج ـ ـ ــدا (ف ـ ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا
الجنوبية)".
ً
ووفقا لتيتي ،فإن كيروش أخبره
أن هذا النوع من المباريات الودية في
أوروبا "يعد استعراضيا ،ويكون أكثر

مونشنغالدباخ وكولونيا ستكون
أول م ـب ــاراة "أشـ ـب ــاح" -ه ــو الــوصــف
ال ــذي يـطـلــق عـلــى ال ـم ـبــاريــات بــدون
جـمـهــور ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد -ف ــي تــاريــخ
ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا ،والـ ـت ــي كـ ــان ق ــد تم
تــأجـيـلـهــا بــالـفـعــل بـسـبــب العاصفة
"ســابـيـنــه" الـتــي ضــربــت ألمانيا في
فبراير الماضي.
ومن المتوقع أن ُيتخذ قرار بشأن
ال ـم ـب ــاراة ب ـيــن بــروس ـيــا دورت ـمــونــد
وشالكه المقرر إقامتها يوم السبت
المقبل.

ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم دون جـ ـمـ ـه ــور خ ــال
الجولتين المقبلتين ،ما يأتي وسط
مخاوف من تفشي فيروس كورونا
المستجد.
وأوضـ ــح الـمـجـلــس ،فــي ب ـيــان ،أن
"رابطة ال ليغا ستكون على اتصال
دائ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة وال ـم ـج ـلــس
لـ ــاس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة لـ ـت ــوصـ ـي ــاتـ ـهـ ـم ــا أو
ق ــراراتـ ـهـ ـم ــا ،بـ ـه ــدف ح ـم ــاي ــة صـحــة
الـمـشـجـعـيــن وال ــاع ـب ـي ــن ومــوظـفــي
األن ــدي ــة والـصـحــافـيـيــن إزاء األزم ــة
الصحية المرتبطة بكورونا".
وي ـ ــؤث ـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار عـ ـل ــى مـ ـب ــاري ــات
الجولتين ال ـ  28وال ـ ( 29مــن  13إلى
 22مــارس) في دوري الدرجة األولى
والجولتين ال ـ  32والـ ـ ( 33فــي نفس
الفترة) بالدرجة الثانية.

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

عاد ليستر سيتي إلى نغمة االنتصارات التي غابت
عنه فــي الـمــراحــل األرب ــع األخ ـيــرة ،وتغلب على ضيفه
استون فيال صاحب المركز قبل األخير -4صفر في ختام
المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة
القدم أمس األول.
وعــزز ليستر رصيده في المركز الثالث برصيد 53
نقطة متقدما بفارق  5نقاط عن تشلسي الرابع.
وكان ليستر تعادل في مباراتين وخسر مثلهما في
المراحل األرب ــع األخـيــرة .واستغل هــارفــي بــارنــز خطأ
فادحا من حارس استون فيال اإلسباني المخضرم بيبي
رينا ،الذي خرج بعيدا خارج مرماه فراوغه وسدد الكرة
بيد مدافعين داخل الشباك (.)40
وشـ ــارك فـ ــاردي فــي الــدقـيـقــة  59ب ــدال مــن المهاجم
النيجيري كيليشي ايهياناتشو ،وبعدها بثالث دقائق
ً
احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها فاردي لينفرد مجددا
ب ـصــدارة ترتيب الهدافين مــع  18هــدفــا ،بعد أن لحق
به مهاجم ارسنال الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ
خالل غيابه.

جانب من مباراة ميلووكي باكس ودنفر ناغتس

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

الكويت سنة ٢٠٣٠
بين النفط و«كورونا»

عطسة في
وجه العام
2020

أ .د .غانم النجار

سنة  ٢٠٢٠هي سنة كبيسة ،تأتي مرة كل أربع سنوات ،مع أنها
ومنذ بدايتها تبدو وكأنها بأربع سنوات ،فقد تبتلع سنوات قادمة،
ً
وقــد نصحو فـجــأة وإذا بنا فــي  ٢٠٢٢مـثــا .كــان آخــر أعاجيبها،
فيروس كورونا وانتشاره ،وانخفاض حاد ألسعار النفط ،األمر
ً
ً
ً
الذي طرح مجددا سؤاال قديما يتجدد ،ماذا نحن فاعلون بال نفط،
أو بأسعار بالكاد تغطي ربع بند الرواتب؟
ً
في مثل هذه األيــام ،وقبل  ٥٤عاما ،في  ٥فبراير  ١٩٦٦عرضت
مسرحية "الكويت سنة  ."٢٠٠٠المسرحية تتحدث عن رؤية متخيلة
لما ستؤول إليه البالد في حالة نضوب النفط ،والتي كانت تبعد
ً
عنا حينها  34عاما .كان مؤلفها فناننا الكبير سعد الفرج .وقد
تم عرضها بقالب كوميدي شيق ،وشارك فيها عدد من قمم الفن
والـمـســرح مثل عبدالحسين عبدالرضا وخــالــد النفيسي وغانم
الصالح وعايشة إبراهيم وجوهر سالم وعبدالمجيد قاسم ومريم
عبدالرزاق وغيرهم ،وأخرجها حسين الصالح.
ً
كان المجتمع حينها متفائال ،وكانت الكويت حينها "جوهرة
الخليج" ،وتعامل الناس مع المسرحية برؤية كوميدية ،فكانوا
يضحكون ويستمتعون بما يشاهدون .ولــم يكن في بالهم أنهم
كانوا يتعاملون مع واقع قادم ،بل مشاهد ساخرة ضاحكة مسلية.
التقيت بوبدر سعد الفرج منذ فترة طويلة ،فطرحت عليه إعادة
عرض المسرحية ،مع بعض التغييرات ،لتتالءم مع كويت ،٢٠٣٠
فسألني :هل تشاركني كتابتها؟ فأجبت :أتشرف بذلك ،فقال :الفكرة
جيدة وتستحق العمل عليها ،ولكني ال أظن أن الرقابة ستسمح بها.
رب ـمــا ك ــان س ـعــد ال ـف ــرج ،ع ـنــدمــا ك ـتــب ال ـم ـســرح ـيــة ،يـسـتـشــرف
ً
ً
المستقبل ،أكثر من مجرد كونه عرضا كوميديا ،خاصة أن خالد
النفيسي يبدأ بالقول "أيها النفطيون ،يا من أعماكم النفط عن
مصيركم األســود ،اسمعوني ُ
وعــوا" .ومن ثم يكرر ويصرخ "دقي
ً
يا ساعة دقــي" ،إيذانا بحلول الكارثة ونضوب النفط .كان البطر
ً
واالستهتار بالنعمة واضحا ،حتى دقت ساعة المسرحية.
أظن أنه لو أعيد عرض العمل كما هو أو بتغييرات ،فإنه لن يتم
التعامل معه ككوميديا ،بل ربما بحزن وقلق وتوتر ،فالحال قد
تغير ،والتفاؤل قد زال ،وحل محله التشاؤم ،أما األمل بالمستقبل
فقد تحول إلى خوف منه ،وحالة الثقة العامة بالسلطة قد تراجعت
ً
بشكل كبير .والمسرح ذاتــه ،الــذي كــان مــؤشــرا لـقــدرات المجتمع
وإبداعه وكفاءته ،تراجع بشكل ملحوظ ليتحول إلى شيء آخر.
فاتت سنة  ٢٠٠٠وستفوت سنة  ،٢٠٣٠ونحن في حالة انسداد
فــي الـمــداخــل والـمـخــارج ،وال أظــن أن مسرحية مــن العهد القديم
ستدق جرس اإلنذار ليبدأ المجتمع المفكك استيعاب الدرس ،كما
أن الساعة قد دقت ،ليس على خشبة المسرح فحسب ،ولكن وسط
المجتمع ،والبالد والعباد ،لذا أجدني قد أعدت النظر في جدوى
إعـ ــادة ع ــرض الـمـســرحـيــة ،وأت ـفــق مــع بــوبــدر فــي ذل ــك ،فـبــإصــاح
أحوالكم ،وتقليص فسادكم ،وتحسين إدارتكم ،وتعزيز عدالتكم،
والحفاظ على ديمقراطيتكم بالمزيد من الحرية لإلنسان ،وإخالص
نواياكم ،يعود مسرحكم إلــى التميز ،فالمسرح والرياضة والفن
والثقافة ليست إال نتائج لكفاءة المجتمع وليس العكس.

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

رقمك حلو يا عام عشرين ...عشرين
ّ
وفعلك من أول يــوم كله بالوي
َ
ِّ
ماصدق أبراج الفلك والموازين
لكن أظن أحيان تصدف هقاوي
وبعض الكتب مضمونها بالعناوين
وعنوان أيامك مثل ذيب عاوي
بين "الكورونا" واعتالل المساكين
وبين السياسه واللعب والغطاوي
وبين النوايا ّ
وبيتوها من سنين

خيارات التوازن في الدستور الكويتي
من يقرأ محاضر المجلس التأسيسي والمذكرة
التفسيرية للدستور يبهره دقــة وحنكة التوازنات
التي تبناها الدستور الكويتي الصادر عام  ،1962فقد
عمل آباؤنا المؤسسون من الرعيل األول ،بالتعاون
مع أمير الكويت آنذاك الشيخ عبدالله السالم -رحمه
الله -وبقية أبناء األسرة الحاكمة من أعضاء المجلس
الـتــأسـيـســي ،عـلــى وض ــع دس ـت ــور ع ـصــري وحــديــث
لنموذج محبك فــي نظامه البرلماني ،وفــي إرســاء
ال ـت ــوازن الـفــريــد بـيــن مــوقــع أس ــرة الـحـكــم مــن جهة،
وبين الشعب من جهة أخرى ،وبأحكام تمنع اإلفراط
أو التفريط من أي طرف منهما فيما هو محدد لهما
من دور واختصاصات وصالحيات في إدارة الدولة،
وبيان حــدود كل سلطة من السلطات التي أنشأها
الدستور ،سواء تمثل ذلك باألمير الذي يأتي من أسرة
ً
الحكم باعتبارها مصدرا إلمداد الدولة باألمير وولي
العهد (المادة  4من الدستور) ،أو تمثل بالسلطات
الثالث التي ُجعل مصدرها الشعب صاحب السيادة
في تسييرها (المادة  ٦من الدستور).
ونطقت مضابط المجلس التأسيسي والمذكرة
التفسيرية للدستور بإبراز كل التوازنات والمواءمات
ـراض بعقد
ال ـتــي تــم انـتـقــاؤهــا بفطنة واق ـت ــدار وت ـ ـ
ٍ
اجتماعي ،لضمان توازن يحول دون تفرد أي طرف
منهما بالصالحيات وبتصريف شؤون الدولة دون
اآلخر ،وهو ما حرص الدستور على تكريسه بمنع
ً
تفرد أي منهما بتعديل أحكامه ،فجعله اختصاصا

ً
مشتركا لكليهما (ال ـمــادة  174مــن الــدسـتــور) ،كما
حرص الدستور على أن يضع ضمانة للحفاظ على
ذل ــك ال ـت ــوازن ،فـلــم ُيـ ِـجــز أن يـكــون تعديله بالنسبة
ً
لـمــوقــع أس ــرة الـحـكــم إال إذا ك ــان ذل ــك خــاصــا بلقب
اإلم ـ ــارة ،أو تـعــديـلــه بــاتـجــاه دور الـشـعــب وحقوقه
وحرياته إال إذا كان التعديل نحو المزيد من الحريات
والمساواة (المادة  175من الدستور).
وعلى الرغم من حنكة ورضائية خيارات التوازن
فــي الــدس ـتــور الـكــويـتــي ،ف ــإن قـلــة مــن أب ـنــاء األس ــرة
لديهم آراء تكشف عن عدم قناعتهم
الحاكمة كانت
ّ
بالدستور ،ولذلك فضلوا اعتزال الحياة الدستورية
الحديثة ،في مقابل تمسك أغلبيتهم بهذه الخيارات
وتلك التوازنات التي عززت مكانة األسرة.
ولعل محاضر ومناقشات المجلس التأسيسي
تـمــدنــا بــالـعــديــد مــن ن ـمــاذج خ ـيــارات ال ـت ــوازن التي
ينبغي تأكيدها ،ألنها تمثل حجر الزاوية في متانة
نظامنا الدستوري ،ونجاحه في حفظ الكويت أمام
عاديات الدهر ،ومن ذلك:
 تـبـنــي ت ـ ــوارث الـحـكــم ف ــي ذريـ ــة الـشـيــخ مـبــاركً
ً
الـصـبــاح بــديــا عــن الملكية الــدسـتــوريــة ،تعضيدا
ً
ألسرة الحكم وتحديدا لمفهومها لتحقيق االستقرار
واالستمرار.
 تحديد تــوازن بين األســرة والشعب بالمادتين 4و 6من الدستور.
 -إبـ ـع ــاد أسـ ـ ــرة ال ـح ـك ــم ع ــن مـ ـج ــاالت ال ـت ـجــريــح

محمد المقاطع

ً
ً
السياسي أو االبتعاد عن منحهم وضعا مميزا عن
بقية أبـنــاء الشعب ،فــآثــر الــدسـتــور خـيــار المجلس
الــواحــد دون وج ــود مجلس آخــر لــأعـيــان ،وهــو ما
حرصت عليه مناقشات المجلس التأسيسي ودونته
ً
ال ـمــذكــرة التفسيرية بشكل صــريــح ،نــأيــا بــاألســرة
الحاكمة عن مواضع التجريح ألنها جزء من الشعب.
 تبني جوهر النظام البرلماني في المسؤوليةالوزارية واالستجواب ،مع تقييدها بغايات الرقابة
الوطنية مــن جهة ،وخـيــار عــدم التعاون مــع رئيس
الوزراء دون إسقاطه بسحب الثقة منه ،كما هو الشأن
بالنسبة للوزراء (بالمادتين  101و 102من الدستور).
 قصر االختصاصات المالية التي من شأنها أنُت ّ
حمل ميزانيات الدولة أعباء مالية على الحكومة
وح ـظ ــره ــا ع ـل ــى أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،ألن ـه ــا مــن
صميم اختصاص السلطة التنفيذية ،ومن الحدود
الدستورية المانعة ألعضاء المجلس من تجاوزها
(وه ــو الـمـقــرر بــالـمــواد  ،20و ،140و ،146و 147من
الدستور).
وال شك أن حفظ خـيــارات الـتــوازن العديدة التي
رسمها اآلباء المؤسسون ونطقت بها أحكام الدستور
وم ـ ـ ــواده ه ــي ض ـمــانــة األسـ ـ ــرة وال ـش ـع ــب الس ـت ـقــرار
الدولة وتجاوز عاديات الدهر ،وهو ما أكده التاريخ
وحوادثه المتفرقة التي مرت على الكويت منذ تبني
دستور  1962وحتى اليوم.

وبين الخفايا ونجمها اليوم ضاوي
ّ
وبين "اللجان" اللي تشكل بيومين
تنظر ب"دستور" العدل والتساوي!
والعيب مو "دستور" واال قوانين
العيب باللي ّ
فرغه وصار خاوي
يا عــام ما مـ ّـرت لياليك شهرين
إال وجميع الناس تبدي الشكاوي
شللي بقى؟ وشللي تخلي لبعدين؟
خل للشهور الباقيه إن كنت ناوي
ال تقول حالك زين ماني انا زين
يا دوب في دربي أشيل الخطاوي
ماهي "كورونا" بس من وضعنا الشين
ّ
أسمع صدى بالروح چني خالوي

«سبيس إكس» للعلماء :أقمارنا لن تحجب النجوم
ط ـمــأن إي ـل ــون مــاســك عـلـمــاء
الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاء مـ ـ ــن كـ ــوك ـ ـبـ ــة أق ـ ـمـ ــار
"ستارلينك" العمالقة التي يقول
بعض الباحثين إنها قد ّ
تؤدي
إلى إعاقة الرؤية والمراقبة في
السماء ،وأشار ّ
مؤسس "سبيس
إكس" إلى أنه لن يكون لها "أي
االكتشافات الفضائية".
أثر على
ّ
وم ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ي ـســاهــم
مشروع "ستارلينك" في توفير
اإلنـ ـت ــرن ــت لـلـمـسـتـخــدمـيــن مــن
الـفـضــاء .وق ــد وض ــع نـحــو 300
قمر اصطناعي في المدار على
أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى
 42ألف قمر.
ً
وأثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إطـ ـ ـ ـ ـ ــاق  60قـ ـ ـم ـ ــرا
ً
اصطناعيا فــي مــايــو الماضي
الـ ــذعـ ــر بـ ـي ــن عـ ـلـ ـم ــاء الـ ـفـ ـض ــاء،
ً
خصوصا بعد تشكيلها شبكة
ّ
م ــن  60نـقـطــة مـضـيـئــة ســبـبــت
ً
ّ ً
تلوثا بصريا عاق رؤية السماء
من التلسكوبات.
وقال ّ
مؤسس "سبيس إكس"
خ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي فــي
واشنطن الليلة قبل الماضية:
ّ
نتسبب بأي
"أنا مقتنع بأننا لن
االكتشافات الفلكية.
ضرر على ّ
ه ـ ـ ــذا م ـ ــا أت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــه ،وس ـن ـت ـخــذ
التدابير التصحيحية حتى إذا
حدث تأثير ولو كان طفيفا".
وأوضــح أنه لم ّ
يتم مالحظة

ّ
المشكلة إل عندما كانت األقمار
ترتفع في طريقها إلــى المدار،
وانـ ـ ــدثـ ـ ــرت مـ ــع بـ ـل ــوغ األقـ ـم ــار
موقعها النهائي.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،قــال
م ــاس ــك إن ش ــرك ـت ــه ت ـع ـم ــل مــع
ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـع ـل ـم ــي م ـ ــن أج ــل
تقليص لـمـعــان األق ـمــار بطالء
ً
ب ـعــض األجـ ـ ــزاء ب ــاألس ــود ب ــدال
من األبيض.
ّ
إلــى ذلــك ،من المتوقع وضع
ال ـ ـكـ ــوك ـ ـبـ ــة فـ ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة شـ ـم ــال

ضرر دخان الطرف
الثالث كبير
كشفت دراسة حديثة في ألمانيا أن من الممكن
أن يـتـعــرض اإلن ـس ــان لـمـكــونــات ســامــة مــن دخــان
َ
ال ـس ـجــائــر ح ـتــى ف ــي ال ـق ــاع ــات ال ـتــي ُي ـحــظــر فيها
التدخين.
ُ
وأوضـحــت الــدراســة أن قياسات أجــريــت داخــل
قاعة سينما بمدينة ماينتس ،غربي ألمانيا ،أثبتت
تعرض روادهــا لمواد ضــارة تعادل ما ينجم عن
التدخين السلبي لعشر سجائر في الساعة.
وذكــرت مجلة "ساينس ادفانسس" العلمية أن
الـعـلـمــاء الــذيــن أع ــدوا ال ــدراس ــة ،وه ــم مــن ألمانيا
والواليات المتحدة ،بينوا أن هذه المواد وصلت
إل ــى قــاعــة الـسـيـنـمــا ع ــن طــريــق أج ـس ــاد ومــابــس
مدخنين.
ُ
ويـطـلــق عـلــى دخ ــان الـسـجــائــر فــي قــاعــات غير
المدخنين مصطلح "دخان الطرف الثالث" ،أي آثار
الدخان الناجمة عن مصدر ثالث ،للتمييز بينها
وبين التدخين الفعلي والسلبي ،وقلما تعرضت
هذه ُالظاهرة للدراسة حتى اآلن.
ون ـ ِقــل عــن يــونــاتــان ويليامز مــن معهد ماكس
بــانــك ،ال ــذي ســاعــد فــي إع ــداد الــدراســة ،قــولــه "إن
ال ـنــاس يـنـقـلــون دخ ــان ال ـطــرف الـثــالــث عــن طريق
مالبسهم وأجسادهم إلى األماكن المغلقة"( .د ب أ)

الواليات المتحدة وكندا خالل
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،عـ ـل ــى أن ت ـش ـمــل
ّ
ال ـت ـغ ـط ـيــة كـ ــل ال ـع ــال ــم ف ــي ع ــام
.2021
ـط إي ـ ـ ـلـ ـ ــون م ــاس ــك
ولـ ـ ـ ــم يـ ـ ـع ـ ـ ِ
ت ـف ــاص ـي ــل كـ ـثـ ـي ــرة عـ ــن ال ـس ـعــر
المستقبلي لهذه الخدمة ،لكنها
ستكون بسرعة كافية لمشاهدة
األفـ ـ ــام ب ــدق ــة عــال ـيــة وتـشـغـيــل
ألعاب الفيديو من دون وجود
أوقات انتظار.
وتـسـتـهــدف الـخــدمــة الـســوق

وفيات
حمود سعود الفرحان

ً
 90ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :الـفـيـحــاء،
د يـ ـ ـ ــوان ا ل ـ ـفـ ــر حـ ــان ،ق ،9ش ،91م،1
النساء :الروضة ،ق ،4شارع أبوموسى
األ ش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــري ،م  ،1ت،55298999 :
65111144

رضية علي أكبر نوري

أرملة حسن رضا البلوشي
ً
 82عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة،
الحسينية الحيدرية ،ت،25317549 :
97252451

انتصار حمد عبدالله الصبيح

زوجة جاسم عبدالهادي العبدالهادي
ً
 63عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :اليرموك،
ق ،1ال ـش ــارع ال ـثــالــث ،م ،15الـنـســاء:
ا لـ ـي ــر م ــوك ،ق ،3ش ،2ج ،10م ،6ت:
99666621 ،99777722

حصة جاسم يوسف الهاشل

ً
 79عاما ،تشيع التاسعة من صباح
اليوم ،الرجال :ديوان الهاشل ،السرة،
ق ،5شارع حمد الرومي ،م ،3النساء:
سلوى ،ق ،12ش ،5م ،51ت55777000 :

ّ
المتخصص للمستخدمين الذي
يعيشون في المناطق المعزولة،
ً
وه ـ ـ ــو م ـ ــا ل ـ ــن ي ـش ـك ــل تـ ـه ــدي ــدا
لشركات االتـصــاالت التقليدية
ً
وفقا إليلون ماسك.
ّ
وي ـ ــأم ـ ــل مـ ــاسـ ــك أن ي ـح ــق ــق
ً
أربــاحــا تـتــراوح بين  3و 5في
الـمـئــة ب ـســوق اإلن ـت ــرن ــت ،وهــي
ح ـ ّـص ــة ت ـق ـ ّـدر بـنـحــو  30مـلـيــار
دوالر في العام.
(أ ف ب)

مواعيد الصالة
الفجر

04:44

الشروق

06:03

الظهر

11:58

العصر

03:21

المغرب

05:54

العشاء

07:10

الطقس والبحر
العظمى 25
الصغرى 13
ً
أعلى مد  00:25صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:33ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:25صب ــاحـ ـ ــا
 07:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

